
 

 

 

 
 

 

วนัแรก         กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

20.30 น. คณะพรอ้มกันท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบิน THAI 

AIRWAYS (TG) เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการขึ้ น

เคร่ือง (หัวหน้าทัวร์แนะน าการเดินทาง) สายการบิน THAI AIRWAYS จัดท่ีนั่งแบบ 3-3-3 

น ้าหนักกระเป๋า 30 กก./ท่าน  



 

 

**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการ ก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที 

และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครื่องก่อนเวลาเครือ่งออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิใน

การเลือกท่ีนัง่บนเครือ่ง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)  

 

 

 

 

 

 

23.30 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี TG656 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

วนัที่สอง       ประเทศเกาหลีใต ้(อินชอน) – เกาะนามิ – BOSS APPLE FARM (ไรแ่อปเป้ิล)  

                   อุทยานซอรคัซาน – วดัชินฮึงซา 

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกา

ของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่สาธารณะรัฐเกาหลีใต ้รถโคช้น าทุกท่านขา้มทะเล

ตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกว่า 4.42

กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร  

น าท่านเดินทางไปยงั ไร่แอปเป้ิล (BOSS APPLE FARM) ไร่แอบเป้ิลท่ีขนาดไม่

เล็กไม่ใหญ่ท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนๆ ก็จะเห็นแนวตน้แอป

เป้ิลปลูกเต็มพ้ืนท่ี ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับการเก็บแอปเป้ิล โดยสามารถเก็บ

แอปเป้ิลไดค้นละไม่เกิน 1 กก. หรือประมาณ 3-4 ลูก ขึ้ นอยู่กบัขนาดของลูก

แอปเป้ิล แอปเป้ิลของไร่น้ีจะหวานและลูกใหญ่มาก นอกจากน้ี ภายในไร่ยงัมีซุม้

ส าหรบัท ากิจกรรมต่างๆ ตรงจุดน้ีถือเป็นจุดขายของไร่แหง่น้ีเลยก็วา่ได ้ท่ีน่ีไม่ได้

ทีเพียงแค่การปลูก และขายแอปเป้ิลเท่าน้ัน แต่คนท่ีมาเท่ียวสามารถมีส่วนร่วม

ในการท ากิจกรรมมากมาย เชน่ การลองท าแยมแอปเป้ิลดว้ยตวัเอง  

*** หมายเหตุ : ไร่แอปเป้ิลจะออกผลผลิแค่ช่วงเดือนตุลาคมถึงตน้พฤศจิกายนเท่านั้น 

หากหมดฤดูกาลไม่สามารถไปไร่แอปเป้ิลได ้หรอืบางช่วงสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย ทาง

บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ทดแทนเป็น ปัน่เรียลไบท ์(RAIL BIKE) 

เดิมเป็นเสน้ทางรถไฟสายเก่าท่ีปิดตัวลง เคยเปิดใช้งานมานานหลายสิบปี หลังจากน้ันได้

ปรับปรุงใหก้ลายเป็นเสน้ทางส าหรับปั่นเรลไบค์ชมธรรมชาติแทน พรอ้มกับชมบรรยากาศ

โดยรอบทั้งวิวภูเขา แม่น ้า และชนบทท่ีมีทิวทศัน์สวยงาม *** 



 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงั เกาะนามิ (NAMI ISLAND) แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของเกาหลี

ใต ้บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืนเต็มไปดว้ยตน้สน ตน้เกาลัด ตน้แปะก๊วย ตน้ซากุระ ตน้เม

เป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ่ื้นๆ ท่ีพลดักนัออกดอกเปล่ียนสีใหช้มกนัทุกฤดูกาล ในการขา้มไปเกาะ

นามิตอ้งนั่งเรือเฟอร่ีขา้มไป เรือจะมีใหบ้ริการวันละสามรอบ จุดไฮไลท์บนเกาะจุดแรกคือ 

“Winter Sonata’s First Kiss” ใกลก้นัน้ันจะมีโซนอาหารทั้งรา้นอาหารแบบนัง่ทาน รา้นของป้ิง

ยา่ง และซาลาเปานึงเตาถ่านแบบโบราณ ถดัจากโซนอาหารก็จะถึงจุดไฮไลท์ของเกาะนามิอีก

แห่งนัน่คือ “Ginkgo Tree Lane” เม่ือผ่านพน้ช่วงกลางเดือนตุลาคมไป อุโมงคต์น้แปะก๊วยจะ

ถูกยอ้มไปดว้ยสีเหลืองอร่ามเรียงแถวทอดตวัยาวกว่า 80 เมตร เป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมา

ถ่ายรูปมากท่ีสุด  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั (1) เมนู บูลโกกิ  

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงั อุทยานแห่งชาติซอรคัซาน (SEORAKSAN NATIONAL PARK) 

หรือสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลีใต ้เป็นอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ท่ีจัดไดว้่าเป็นแนวเขาท่ี

สวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในเกาหลี หุบเขาแห่งน้ีท่ีมีดอกไมบ้านสะพรัง่ทั้งในฤดูใบไมผ้ลิและ

ฤดูใบไมร้่วง โดยเฉพาะในชว่งใบไมร้่วง หุบเขาแหง่น้ีจะเปล่ียนเป็นสีแดงสลบัสม้ไปทัว่ทั้งหุบเขา  

**อตัราค่าบรกิารน้ี ไม่รวมค่า CABLE CAR ข้ึนอุทยาน (ประมาณ 10,000 วอน)**   



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

นอกจากน้ี ยังมี วัดชินฮึงซา (SINHEUNGSA TEMPLE) วัดเก่าแก่ท่ีสรา้งในสมัยอาณาจักรชิลล่า อายุกว่า 

1,000 ปี เน่ืองจากตวัวดัตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติซอรคัซานจึงท าใหมี้วิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม มีล าธารไหล

ผ่านตัววดัพรอ้มกับสะพานหินขนาดใหญ่ ซ่ึงในฤดูน ้ าหลากจะสวยงามเป็นอย่างมาก  จุดเด่นของวัดอยู่ท่ี

พระพุทธรูปสมัฤทธ์ิปางสมาธิขนาดใหญ่ ท่ีประดิษฐานเป็นสญัลกัษณข์องอุทยานใหทุ้กท่านไดม้าไหวส้กัการะ

ขอพรกัน ซ่ึงว่ากันว่ามีความศักด์ิสิทธ์ิมาก หลังจากไหวข้อพรเสร็จแลว้ก็สามารถมาลา้งมือลา้งหน้าดว้ย

น ้ามนต์ได ้โดยการท าบุญของชาวเกาหลีน้ันจะนิยมถวายขา้วสาร และเทียนเล่มใหญ่ๆ กนัซะเป็นส่วนใหญ่ 

หรือเลือกท่ีจะบริจาคกระเบ้ืองหลงัคาวดัก็ได ้ซ่ึงส าหรบัผูท่ี้มีจิตศรทัธาสามารถร่วมท าบุญถวายได ้

 
 



 

 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ (2) เมนู ทคัคาลบี  

พกัที่ LAKE OCEAN / I’ PARK CONDO HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั  

 

วนัที่สาม       สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– โรงเรยีนสอนท ากิมจิ - N SEOUL TOWER 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด  ์(EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจง้ท่ี

ใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ถูกขนานนามว่าเป็น ดิสนียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลีใต ้ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา 

ทุกคนจะไดท่้องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร ์สิงโตเจา้ป่า และเสือดินแดนแห่งเทพ

นิยาย และสนุกกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train) 

เฮอร์ริเคน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวก้ิง (Columbus Adventure) และไฮไลค์ท่ีพลาด

ไม่ไดข้องสวนสนุกแหง่น้ี รถไฟเหาะรางไม ้(T-Express) นอกจากน้ียงัมีสวนดอกไมท่ี้ก าลงัออก

ดอกบานสะพรัง่อวดสีสนั ณ สวนดอกไมส่ี้ฤดู (Four Season Garden) ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงพนัธุ์

ดอกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบท่ีหลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัสภาพอากาศ) ดว้ย

สีสนัท่ีสดของดอกไมแ้ต่ละชนิดจึงไดร้บัความนิยมอย่างมาก นักท่องเท่ียวท่ีมาสวนสนุกจึงไม่

พลาดท่ีจะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลบัไปเป็นท่ีระลึก รวมทั้งยงัมีการจดัเทศกาล

ในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในฤดูใบไมร้่วง ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็นสวนดอก

เบญจมาศ พรอ้มกบัมีจดัตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กบัเทศกาลฮลัโลวีน (Happy Halloween) มีการ

จดัขบวนรถแฟนซีแหร่อบสวนสนุก และมีเจา้หนา้ท่ีแต่งตวัเป็นผีมาเดินแกลง้นักท่องเท่ียวดว้ย 

กลางวนั      บรกิารอาหารกลางวนั (4) เมนู บุฟเฟตบ์ารบี์คิวป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี  
 

จากน้ันน าท่านไปเรียนรูว้ฒันธรรมการ

ท ากิมจิของชาวเกาหลีท่ี โรงเรียนสอน

ท ากิมจิ เป็นอาหารเกาหลีประเภทผัก

ดองท่ีอาศัยภูมิปัญญากน้ครัวของชาว

เกาหลี ดว้ยการหมักพริกสีแดงและผัก

ต่างๆ โดยทัว่ไปจะเป็นผักกาดขาว ชาว

เกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุก

ม้ือ และยงัน าไปปรุงเป็นส่วนประกอบ

อาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกิมจิมี

มากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่จะมีรส

เผ็ดและเปร้ียว นอกจากน้ียงัสามารถสวมใส่ ชุดประจ  าชาติฮันบก ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของ

เกาหลี พรอ้มถ่ายภาพสวยๆ เก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก 



 

 

จากน้ันน าท่านพบกับหน่ึงในทาวเวอร์ท่ีมีวิวท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย โซลทาวเวอร  ์(N SEOUL 

TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 

เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพ้ืนดิน ซ่ึงยังคงได้รับความนิยมเสมอมา ทั้ งจาก

นักท่องเท่ียวและคู่รักชาวเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวนัหรือช่วงกลางคืน ไม่ว่าจะฤดูกาล

ไหนๆ เพราะเป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆแบบพาโนราม่า นับเป็น

อีกสถานท่ีสุดแสนโรแมนติกแหง่หน่ึงท่ีคู่รกัทุกคู่ไม่ควรพลาด ถือเป็นไฮไลทส์ าคญัของกรุงโซลท่ี

นักท่องเท่ียวทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอิน นอกจากน้ี ยงัมีอีกหน่ึงจุดท่ีถือเป็นไฮไลท์ส าคัญท่ี

นักท่องเท่ียวทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอินคือ สถานท่ีคลอ้งกุญแจชื่อดงั Love Key Ceremony ท่ีมี

ความเชื่อวา่ คู่รกัท่ีมาคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะมีความรกัท่ียืนยาวไปตลอดกาล **ราคาทัวรน้ี์ไม่รวม

กญุแจและค่าข้ึนลิฟท*์* 

 

 

 



 

 

เยน็ บริการอาหารเย็น (5) เมนูบุฟเฟ่ต ์SEA FOOD ส  าหรับท่านที่ช่ืนชอบอาหารทะเลเป็น

พิเศษ ใหไ้ดเ้ลือกสรรอาหารทะเลที่สดใหม่ และ อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยกัษ ์

พกัที่    BENEKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTER CITY HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สี ่         เทศกาลดอกหญา้ สวนฮานึลปารค์ - COSMETIC OUTLET - ศูนยส์มุนไพรโสม   

                  พระราชวังเคียงบกกุง - ฮอตเกนามู - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งหารของโรงแรม (6) 

น าท่านเดินทางไปยงั สวนฮานึล (HANEUL PARK) ตั้งอยูบ่นเนินเขาท่ีสูงท่ีสุดในบรรดาสวนทั้ง 

5 แห่ง  จึงไดช้ื่อว่า ฮานึล ท่ีแปลว่า ‘ท้องฟ้า’ สามารถเท่ียวไดทุ้กฤดูกาล และมองเห็นวิว

ทิวทัศน์ท่ีงดงามของกรุงโซลได ้ในช่วงหน้ารอ้นจะมีดอกทานตะวนับานใหไ้ดช้ม ส่วนในช่วง

ใบไมเ้ปล่ียนสีจะมีเทศกาลดอกหญา้บาน (Seoul Eulalia Festival) หลายคนนิยมมาชมความ

สวยงาม รวมถึงมีตน้ Redwood ท่ียาวเรียงรายไปถึง 900 เมตร สลบักบัสีสนัของใบไมเ้ปล่ียนสี

ท่ีอยูบ่นยอดเขา มีทางเดินบนัไดลดัเลาะขึ้ นไปยงัลานทุ่งดอกหญา้ดา้นบน ถา้หากใครไม่อยาก

เดินเทา้ขึ้ นไป ทางสวนมีบริการรถรบั-ส่ง ส าหรบัขึ้ นไปดา้นบน ดา้นบนน้ันจะเป็นลานทุ่งหญา้

โล่ง ขนาดใหญ่ เต็มไปดว้ยดอกหญา้พร้ิวไหวไปตามลม ระหว่างทางจะมีศาลาทรงเกาหลี

โบราณใหนั้ง่พกัผ่อนเป็นระยะๆ ตรงกลางของสวนจะมีจุดชมวิว สามารถเดินขึ้ นไปดา้นบนแลว้

ถ่ายวิวทุ่งหญา้ได ้ส่วนในชว่งกลางเดือนตุลาคมจะมีการเปิดไฟในตอนกลางคืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

*** หมายเหตุ : ราคาน้ีไม่รวมค่ารถ SHUTTLE BUS รับ-ส่ง ส าหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินข้ึน

บนัไดไปดา้นบนสวนฮานึล ทั้งน้ีการบานของดอกหญา้ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ หากดอกหญา้ไม่

บาน หรือทางสถานที่ยกเลิกเทศกาล ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรบัเปลี่ยนโปรแกรม ทดแทน

เป็น ถนนกาโรซูกิล (GAROSU-GIL) แหล่งรวมรา้นคา้แฟชัน่ และคาเฟ่สุดฮิปของชาวเกาหลี ถนนท่ี

เต็มไปดว้ยตน้ไมส้องขา้งทาง ซึ่งก็คือเจา้ตน้กิงโกะ (Ginkgo) หรือตน้แปะก๊วยนัน่เอง โดยมีความยาว

ของถนนประมาณ 700 เมตร ถนนเสน้น้ีอาจจะยงัไมค่่อยคุน้หมูือใหมห่ดัเท่ียวเกาหลีซกัเท่าไหร่ แต่

ขอบอกว่าหนุ่มสาวแดนโสมเขารูจ้ักกันเป็นอย่างดี เพราะเป็นถนนท่ีมีครบทุกรส ทั้งรา้นเส้ือผา้ 

รองเทา้ เครื่องประดับ ในแบบท่ีเรียกว่ายูนิคสุดๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรา้นของเหล่านักออกแบบท่ีมี

ชื่อเสียง และนักออกแบบอิสระรุน่ใหมข่องเกาหลีไปจนถึงสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัมากมาย *** 

จากน้ันน าท่านแวะชอ้ปท่ีรา้นเคร่ืองส าอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ป

ชาวไทย เพ่ือเลือกซ้ือกลบัไปเป็นของฝาก มีใหเ้ลือกมากมายหลากหลายแบนด ์ไม่ว่าจะเป็นส

กินแครบ์ ารุงผิวแบรนด ์DEWINS และ JSM ท่ีเป็นสินคา้หลกัของทางรา้น ไม่วา่จะเป็นครีมหอย

ทาก ครีมน ้ าแตก ครีมขดัขี้ ไคล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็นตน้ และยงัมีสินคา้อ่ืนๆ อาทิเช่น 

ครีมวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รีม ยาสระผม ฯลฯ 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงั ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรโสมขึ้ นท่ี

ชื่อวา่เป็นราชาแห่งมวลสมุนไพร ถูกน ามาใชเ้พื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในต ารา

ยาแผนระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยท า

ใหจ้ิตใจสงบ มีสรรพคุณทางการแพทย์คือช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม

ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง  

จากน้ันน าท่านชม พระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) พระราชวงัแห่งแรก

ของราชวงศโ์ชซอน ตั้งอยูใ่จกลางกรุงโซล ดว้ยฉากหลงัของพระราชวงัน้ันเป็นเขาพกูกัซาน ท า

ใหดู้ยิ่งใหญ่อลงัการเป็นอยา่งมาก เม่ือเทียบกบัพระราชวงัอ่ืนๆ จะมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบรรดา

พระราชวงัโบราณทั้งหมด 5 แห่งท่ียงัคงรกัษาไว ้เดิมมีต าหนักอาคารมากถึง 200 อาคาร ใน

ปัจจุบันไดร้ับการบูรณะแลว้เหลือเพียง 10 ต าหนัก นอกจากน้ีภายในบริเวณของพระราชวงั

แห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจคือ พระท่ีนั่งคึนจองวอง (Geunjeongjeon) และ ศาลาเคียง

ฮวยรู (Hyangwonjeong) ซ่ึงตั้งอยูภ่ายในบริเวณสระน ้า มีทศันียภาพท่ีสวยงามมาก และรอบๆ 

บริเวณตรงประตูจอนชุลมุนจะสามารถเดินผ่านไปถึงถนนซัมจองดองกิล โดยถนนจะเรียงราย

ไปดว้ยตน้แปะกว๊ยท่ีก าลงัเปล่ียนสีสนัสดใสในฤดูใบไมร้่วง  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** หมายเหตุ : กรณีที่พระราชวังเคียงบกกุงไม่เปิดท าการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรบั

รายกาทดแทนเป็น พระราชวังชางด็อกกุง *** (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวงั

ล าดบัท่ีสองท่ีถูกสรา้งต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และยงัเป็น 1 ใน 5 ของ

พระราชวงัส าคญัท่ียงัคงรกัษาไว ้ซ่ึงมีตน้ไมข้นาดยกัษ์มีอายุกวา่ 300 ปี บ่อน ้า และศาลาริมน ้า 

พระราชวงัแหง่น้ีเป็นท่ีพ านักของพระมหากษัตริยถึ์ง 9 พระองค ์ปัจจุบนัยงัคงเหลือความงดงาม

บางส่วนของพระราชวัง ได้แก่ พระต าหนัก INJEONGJEON พระต าหนัก DAEJOJEON พระ

ต าหนัก SEONJEONGJEON และพระต าหนัก NAKSEONJAE 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั (7) เมนู ไก่ตุน๋โสม  

จากน้ันพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึก

บนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่

นิยมน ามารบัประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกท าลายจาก

การด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

จากน้ันน าท่านเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) ท่ีรา้นคา้ปลอดภาษีท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโซล แหล่งรวมสินคา้แบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น ้ าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง 

กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบัหลากหลายแบรนดด์งั และสินคา้แบรนดอ่ื์นๆ อีกมากมาย โดย

ชั้นใตดิ้นจะเป็นสินคา้แบรนด์หรู และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS 

VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็น

ต้น ในส่วนของชั้นท่ี  1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น 

ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็ น ต้น  ชั้ น  2  เป็ น ช็ อป  MCM ชั้ น ท่ี  3  เป็ น โซน

เคร่ืองส าอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, 



 

 

L'Oré al, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นต้น 

ชั้น 4 จะเป็นสินคา้แบรนดเ์นมอ่ืนๆ และชั้นท่ี 5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหลี และโซนรา้นอาหาร 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ยา่นเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรพัย์

ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควรเ์กาหลี ตลาดแห่งน้ีจะมีเส้ือผา้ กางเกง รองเทา้ 

น ้ าหอม เคร่ืองส าอางค์ค์ ทั้งแบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา 

และศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากท่ีตลาดน้ี อาทิเช่น รา้น

เคร่ืองส าอางค์ค์ท่ี คุ ้นหูคนไทยท่ีไม่ว่าจะเป็น Etude, Skin Food, The Face Shop, Natural 

Republic เป็นตน้ ราคาเคร่ืองส าอางค์คจ์ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบาง

รุ่นไม่มีขายในประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ในส่วนของอาหารขา้งทางท่ีฮอทฮิตไม่แพก้นัอย่างโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด (MYEONG-DONG 

STREET FOOD) มีอาหารหรือของทานเล่นใหไ้ดล้ิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลลย์่างตวั

ใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครนัปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุง้ล็อบสเตอรต์วัใหญ่ๆ 

ยา่งชีสมีรสหวาน ชีสยา่ง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไมแ้ลว้เอาไปยา่ง ต๊อกโบกี เคก้ขา้ว

ท่ีขึ้ นชื่อของเกาหลี ปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหลี เมนูน้ีมีอยู่เกือบทุกซอกทุกมุมท่ีในตลาด

เมียงดง บะหม่ีด าจาจงัมยอน หน่ึงในเมนูสุดฮิตท่ีเห็นกนับ่อยในซีร่ีสเ์กาหลี มนัฝรัง่เกลียวทอด

กรอบเสียบไม้ พบเห็นไดท้ัว่ไปในเมืองไทย แต่ของท่ีน่ีจะมีไสก้รอกเพ่ิมเขา้มาอีกหน่ึงชั้น 

ปลาหมึกยกัษ์ทอดกรอบ เสียบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลือ เป็นตน้ แต่หากคนท่ีชอบของ

หวานก็จะมีไอติมโคนเจา้ดงั ซ่ึงไอติมท่ีกดมาใส่โคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ 1 ม้ือ (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 

พกัที่    BENEKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTER CITY HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่หา้        น ้ามนัสนเข็มแดง – พลอยอเมทิส – PAJU OUTLET - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตละลายเงินวอน 

                  สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (8) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านไปเรียนรูก้ารท าผลิตภณัฑท่ี์สกดัจาก น ้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณช่วย

บ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหาร และรกัษาสมดุลในร่างกาย 

จากน้ันน าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลี

เป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา



 

 

จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือน ามาท าเป็นแหวน จี้  ต่างหู และ

สรอ้ยขอ้มือ 

กลางวนั    บรกิารอาหารกลางวนั (9) เมนู ขา้วย  าบิบิมบบั  

จากน้ันน าท่านเขา้สู่ PAJU PREMIUM OUTLET สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้แบรนดด์งัๆ มีทั้งหมด 3 

ชั้น เต็มไปดว้ยรา้นแบรนด์แฟชัน่กว่า 160 รา้น ทั้งของเกาหลีและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น 

COACH, GUCCI, MCM, MICHEL KORS, LACOSTE, GUESS, FILA, NIKE, ADIDAS, NEW 

BALANCE เป็นตน้ นอกจากรา้นดงัๆ แลว้ยงัมีรา้นคา้โลคอลแบรนด ์ฟู้ดคอรด์ รา้นกาแฟ  
 

จากน้ันน าท่านแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหร่าย 

ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ้ผลิตภณัฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม 

ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม และยงัมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกก้ี

เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตอิินชอน 



 

 

21.25 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG657 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

01.25 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตสุิวรรณภูมิ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ส ำคัญมำกโปรดอ่ำน *** 
ในกรณีทีต้่องออกตั๋วภำยใน เคร่ืองบิน / รถทวัร์ / รถไฟ ก่อนท ำกำรออกตั๋วโดยสำร กรุณำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำที่ทุกคร้ัง  

เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่นเที่ยวบินหรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  
มิเช่นน้ัน ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยใดใดทั้งส้ิน 

ขอบพระคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***หมำยเหตุ*** 

ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรำยกำรอำหำร โดยมต้ิองแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ทั้งนีข้ึน้อยู่ตำมควำมเหมำะสม 

**กรณีทีก่องตรวจคนเข้ำเมือง ทั้งทีก่รุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมใิห้เดนิทำงออก หรือเข้ำประเทศทีร่ะบุในรำยกำรเดนิทำง ทำง

บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่ำบริกำร ไม่ว่ำกรณีใดๆ ซ่ึงอยู่นอกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษทั** 

**พำสสปอร์ตจะต้องมอีำยุมำกกว่ำ 6 เดือน นับจำกวนัไปถึง** 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อตัราค่าบริการ เกาหลี 5 วนั 3 คืน (THAI AIRWAYS) 

KOREA FALL IN LOVE (ซูวอน - โซล – โซล) 
 

ก าหนดการเดินทาง 

ตลุาคม – พฤศจกิายน 2561 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

ราคา 

จอยแลนด ์

(ไม่รวมตัว๋) 

เด็กทารก 

อายุไม่เกิน 

2 ปี 

พกั 

เด่ียว 

เพ่ิม 

03 – 07 ตลุาคม 2561 23,999 7,900 5,900 5,000 

04 – 08 ตลุาคม 2561 23,999 7,900 5,900 5,000 

05 – 09 ตลุาคม 2561 23,999 7,900 5,900 5,000 

10 – 14 ตลุาคม 2561 24,999 7,900 5,900 5,000 

11 – 15 ตลุาคม 2561 26,999 7,900 5,900 5,000 

12 – 16 ตลุาคม 2561 26,999 7,900 5,900 5,000 

17 – 21 ตลุาคม 2561 24,999 7,900 5,900 5,000 

18 – 22 ตลุาคม 2561 24,999 7,900 5,900 5,000 

19 – 23 ตลุาคม 2561 26,999 7,900 5,900 5,000 

24 – 28 ตลุาคม 2561 24,999 7,900 5,900 5,000 

ในกรณยีกเลกิกำรเดินทำง ต้องยกเลกิ 30 วนัก่อนกำรเดินทำงเท่ำน้ัน ไม่เช่นน้ัน ทำงบริษทัจะไม่คืนมดัจ ำไม่ว่ำ
ด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน เพรำะทำงบริษทัได้ท ำกำรจ่ำยค่ำตั๋วกบักำรสำยกำรบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่ำนข้อควำมให้

ถี่ถ้วน ก่อนกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่ำนเอง 
 
ข้อควำมส ำคัญ โปรดอ่ำนอย่ำงละเอยีด 

ในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าให้ลูกคา้ตอ้งถูกส่งตวั
กลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดว้ย ฉะนั้น ลูกคา้
จะต้องเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนท่ีทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่วา่ง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน 
ทั้งน้ี ข้ึนอยู่ทางเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการท่ีทางตรวจคนเขา้
เมืองเรียกสัมภาษณ์นั้น ข้ึนอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้ิจารณา และอยูใ่นดุลพินิจของทางเจา้หนา้ท่ี ตม. ทางบริษทัทวัร์ 
ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงในส่วนน้ีได ้** 

*** ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทาง
บริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 

 



 

 

25 – 29 ตลุาคม 2561 24,999 7,900 5,900 5,000 

26 – 30 ตลุาคม 2561 24,999 7,900 5,900 5,000 

31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561 24,999 7,900 5,900 5,000 

01 – 05 พฤศจกิายน 2561 24,999 7,900 5,900 5,000 

02 – 06 พฤศจกิายน 2561 24,999 7,900 5,900 5,000 

07 – 11 พฤศจกิายน 2561 23,999 7,900 5,900 5,000 

08 – 12 พฤศจกิายน 2561 23,999 7,900 5,900 5,000 

09 – 13 พฤศจกิายน 2561 23,999 7,900 5,900 5,000 

14 – 18 พฤศจกิายน 2561 23,999 7,900 5,900 5,000 

15 – 19 พฤศจกิายน 2561 23,999 7,900 5,900 5,000 

16 – 20 พฤศจกิายน 2561 23,999 7,900 5,900 5,000 

21 – 25 พฤศจกิายน 2561 23,999 7,900 5,900 5,000 

22 – 26 พฤศจกิายน 2561 23,999 7,900 5,900 5,000 

23 – 27 พฤศจกิายน 2561 23,999 7,900 5,900 5,000 

28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 23,999 7,900 5,900 5,000 

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 23,999 7,900 5,900 5,000 

 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ทา่นละ 40,000 วอน /ทริป/ทา่น  

หรือทา่นละ 1,400 บาท/ทริป/ทา่น** 

 

 

**หมายเหต*ุ* 

1. รบัเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว ค่าทัวรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัได้

ช าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ไดร้่วมเดินทาง

หรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ  

(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน 

***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคาน้ีเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถา้หากเป็นชาวต่างชาติ และพระ 

จะตอ้งเพิ่มจากราคาค่าทวัรป์กติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจ

ขายตรงเคร่ืองส าอางคค์ ์ หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุป๊ท่ีมีการขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหมทุ่ก

ครั้ง** 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 

ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพ่ือท่ีจะ



 

 

น าไปยงัประเทศน้ันๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของน้ันว่าตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิด

กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิต เจา้หนา้ท่ีจะไมร่บัฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมดัจ าไม่ว่า

ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้  โปรดอ่าน

ขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

4. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั 

5. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดทา้ย

ช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกบัลูกทัวร ์หากว่าท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ 

เพราะทางบริษัททวัรไ์มม่ีการบงัคบัลกูทวัรซ้ื์อแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

6. ทวัรค์รั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่าน้ัน ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลง

รา้นชอ้ปป้ิง เช่น น ้ามนัสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการ

แยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 

90 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจ

เขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 

2. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

3. สิ่งที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พ  านักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงิน

สด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

4. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) ทาง

ทวัรจ์ดัเตรียมให ้

5. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , 

ค่าอินเตอรเ์น็ต , ค่าซักรีด , มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น  

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วีซ่า  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ  าตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบส าคญัถิ่นที่อยู ่ 

4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  

5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  

6) รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  

(ส าหรบัหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพ่ือส ารองท่ีนัง่ ภายใน 3 วนั

หลงัจากการจอง 

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์, อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆ ถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูม้ี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือ

แจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณี

ใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงิน



 

 

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการ

น าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่

ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไมม่ีวีซ่า  และอยา่ง

นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิม

จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการ

ต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับ

สถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยั

ของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด

จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย 

ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน 

เป็นตน้ 



 

 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

และรวมกนัทุกช้ินไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้

เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก , ผลไมส้ด , 

ไข่ , เน้ือสตัว ์, ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสีย

ค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก  

 

 

 




