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วนัแรก              กรุงเทพฯ (สวุรรณภูม)ิ 

20.30 น. คณะพรอ้มกันที่ สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิ THAI AIRWAYS 
(TG) เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง (หัวหนา้ทัวร์แนะน าการ

เดนิทาง) สายการบนิ THAI AIRWAYS จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 30 กก./ทา่น  

**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิาร กอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม 
ณ ประตูข ึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้ง

เป็นไปตามระบบของสายการบนิ**)  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
23.30 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่TG656 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

 

วนัทีส่อง            เกาหลใีต ้(อนิชอน) - โรงเรยีนสอนท ากมิจ+ิชุดฮนับก - สวนสนุก EVERLAND 

06.55 น. เดนิทางถึง สนามบนินานาชาตอินิชอน (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่

สาธารณะรัฐเกาหลใีต ้รถโคช้น าทกุทา่นขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพือ่ความหวงัในการ
รวมชาตทิีย่าวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร  

 
น าท่านไปเรยีนรูว้ัฒนธรรมการท ากมิจขิองชาวเกาหลทีี ่โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิอาหารเกาหลปีระเภทผักดองทีอ่าศัย

ภูมปัิญญากน้ครัวของชาวเกาหล ีดว้ยการหมักพรกิสแีดงและผักต่างๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลนีิยม
รับประทานกมิจเิกอืบทุกมือ้ และยังน าไปปรุงเป็นสว่นประกอบอาหารอกีหลายอย่าง ปัจจุบันกมิจมิมีากกวา่ 187 ชนิด 

สว่นใหญ่แลว้จะมีรสเผ็ด และเปรีย้ว นอกจากนี้ยังสามารถสวมใส ่ชุดประจ าชาตฮินับก ซึง่เป็นชุดประจ าชาตขิอง

เกาหล ีพรอ้มถา่ยภาพสวยๆ เก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (1) เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ีเนือ้หมู เนือ้ไก ่เนือ้ววั ปลาหมกึ อาหาร

เกาหล ีเตมิไมอ่ ัน้ 

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ถูกขนานนามว่า
เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ประกอบไปดว้ยโซนตา่งๆ ดังนี้ Global Fair, Magic Land, 
European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อท่านกา้วผ่านประตูเขา้ไปในสวนสนุกเอเวอร์

แลนด ์พบกับอาคารทรงสวยที่ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรียตะวันออก และอนิเดยี ซึง่ผสมผสานจนเขา้

กนัลงตัว แวะถ่ายรูปสวยๆ ที ่Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญ่ทีจ่ะเปลีย่นธมีไปตามเทศกาลตา่งๆ ถอืเป็นอกีจุด
แลนดม์ารค์ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว 
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ใครชอบเครือ่งเลน่หวาดเสยีวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด!! สนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิไมว่า่จะเป็น รถไฟเหาะ
ตลีังกา (Rolling X-Train) ทีเ่ร็วสดุๆ และตลีังกาถงึ 2 รอบ เฮอรร์เิคน (Hurricane) เครือ่งเล่นทีจ่ะหมุนๆ เหวีย่งๆ ให ้

หัวใจเตน้รัวกับความสงูเกอืบ 20 เมตรจากพื้นดนิ! ดับเบิล้ร็อกสปิน (Double Rock Spin) ทีจ่ะหมุนๆ ตลีังกา 3 ตลบ

บนอากาศดว้ยความสงูทีแ่ทบกลัน้หายใจ เรอืเหาะไวกิง้ (Columbus Adventure) เตรยีมตัวเตรยีมใจไปกบัเจา้เรอืเหาะ
ยักษ์ทีจ่ะเหวีย่ทุกคนขึน้ไปสูงถงึ 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลคท์ีพ่ลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแหง่นี ้รถไฟ

เหาะรางไม ้(T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้ีสู่งชนัเป็นอนัดบั 4 ของโลก ซึง่มคีวามชนัถงึ 77 องศา และ
ว ิง่ดว้ยความเร็ว 104 กโิลเมตร/ช ัว่โมง 
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พเิศษ!!! ทางเลอืกใหม่ส าหรับทา่นทีไ่ม่ชอบการรอควินานๆ สามารถซือ้บัตร Q-Pass เพือ่ขึน้ไปรอเลน่ได ้

เลย โดยซือ้แพคเกจเฉพาะ T-Xpress จ่ายเพิม่เพียง 30,000 วอน (ราคาส าหรับ 2 ท่าน) จะไดรั้บตั๋ว Q-
Pass และ SD Card ขนาด 16 GB ใส่กลอ้ง Action Camera มาให ้เมื่อถึงดา้นบนใหน้ ากลอ้งส่งให ้

เจา้หนา้ทีเ่พื่อตดิตัง้ ซึง่จะเป็นโบกีส้ดุทา้ยของขบวนรถไฟ 1 รอบจะน่ังไดเ้พียง 2 ท่าน เพราะจุดตดิตัง้

กลอ้งมเีพียง 1 ชดุ จากนัน้ก็ลุย!! และหลังจากลงจากรถไฟแลว้ ท่านสามารถน า SD Card มาตรวจสอบ
การบนัทกึวดีโีอ หากวดีโีอเสยีจะสามารถขึน้ไปเลน่ใหมไ่ดอ้กี 1 รอบ 
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พกัเหนือ่ยจากเครือ่งเลน่ หลุดเขา้มาในโลกของเหลา่สตัวม์ากมาย!! ในโลกของ Zootopia หนึง่ในสวน

สัตวท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาหล ีมสีัตวม์ากกวา่ 2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธุ์ พาทุกท่านท่องไปกับโลกของสัตวป่์า
ซาฟารี ขึน้ไปบนรถบัสซาฟารีเพื่อใกลช้ดิกับเหล่าสัตวป่์ายิง่ขึน้อย่างโซน Safari World พบกับสัตวท์ีน่่าเกรงขาม

อยา่งสงิโตเจา้ป่า เสอือนัดรุา้ย และหมตีวัใหญท่ีอ่าจจะโผลม่าทักทายคณุไดท้กุเมือ่ 
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จะมอีะไรตืน่เตน้ไปกวา่การน ัง่รถสะเทิน้น า้สะเทิน้บก!! ตะลยุเขา้ไปในโซน Lost Valley พรอ้มเพลดิเพลนิ

กบัการชมสตัวต์า่งๆ ทีเ่ดนิเลน่อยา่งอสิระ ถา้โชคดอีาจจะไดพ้บกบัสตัวเ์หลา่นีม้าขอขนมกนิถงึหนา้ตา่งรถเลยทเีดยีว 

 
เปลีย่นบรรยากาศจากเหลา่สตัวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมูพ่ฤกษา!! เดนิชมสวนดอกไมท้ีก่ าลัง
ออกดอกบานสะพร่ังอวดสสีัน ณ สวนดอกไมส้ีฤ่ดู (Four Season Garden) ซึง่จะเปลีย่นแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตาม
ฤดูกาลในรูปแบบทีห่ลากหลายตลอดทัง้ปี (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ดว้ยสสีนัทีส่ดของดอกไมแ้ตล่ะชนดิจงึไดรั้บ

ความนยิมอย่างมาก นักทอ่งเทีย่วทีม่าสวนสนุกจงึไมพ่ลาดทีจ่ะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชืน่กลับไปเป็นทีร่ะลกึ 

รวมทัง้ยังมกีารจัดเทศกาลในแต่ละเดอืน อาทเิชน่ ในช่วงฤดูใบไมผ้ล ิประมาณเดอืนเมษายน – มถิุนายน เป็น
สวนดอกทวิลปิ และดอกกุหลาบ ในชว่งฤดรูอ้น ประมาณเดอืนมถิุนายน - สงิหาคม เป็นสวนดอกลลิลีห่ลากสสีนั ยัง

ไม่หมดแค่นัน้ ในช่วงเดอืนนี้จะมเีทศกาลคลายรอ้นไปกับสายน ้า (Summer Splash) ในฤดูใบไมร้่วง ประมาณเดอืน
ตุลาคม - พฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ พรอ้มกับมีจัดตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กับเทศกาลฮัลโลวนี (Happy 

Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซีแห่รอบสวนสนุก และมีเจา้หนา้ที่แต่งตัวเป็นผีมาเดนิแกลง้นักท่องเที่ยวดว้ย 
ในชว่งฤดหูนาวประมาณเดอืนพฤศจกิายน - ธันวาคม มกีารจัดงานเฉลมิฉลองเทศกาลครสิตม์าส และตอ้นรับเทศกาลปี

ใหม ่ทกุเทศกาลจะตกแตง่ดว้ย แสง ส ีเสยีง สดุอลงัการ พรอ้มทัง้มขีบวนพาเหรดมาสรา้งความบนัเทงิใหก้บัเด็กๆ เชน่ 

White Christmas Parade, Moonlight Parade 
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การแสดขบวนพาเหรดอนัน่าตืน่ตาตืน่ใจ! ชมขบวนพาเหรดสุดยิง่ใหญ่อย่าง คานิวัล แฟนตาซี พาเหรด 
(Carnival Fantasy Parade) พบกับโชวต์่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก มทีัง้ธมีสไตลบ์ราซลิอย่างแซมบาเฟสตวิัล (Samba 
festival) ไปจนถงึธมีเวนสิคานวิัล (Venice Carnival) จากอติาลก็ีตบเทา้เขา้ร่วมขบวนดว้ย สนุกสนานกับการเตน้ร าไป

พรอ้มๆกัน ชว่งหัวค า่เป็นอกีหนึง่การแสดงทีพ่ลาดไม่ไดเ้ชน่กัน อย่าเพิง่รบีกลับ! หากทา่นยังไม่ไดช้มการแสดงพลสุดุ

อลังการหลงัจากพระอาทติยต์กดนิ และยังมขีบวนพาเหรดทีจ่ัดเต็มทัง้แสง ส ีเสยีง อย่างมูนไลทพ์าเหรด (Moonlight 
parade) ใหท้า่นไดช้มอกีดว้ย ขบวนพาเหรดจะมรีอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น. 

 



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น (2) เมนู ชาบู สุกีส้ไตลเ์กาหล ีคลา้ยการตม้รวมมติรสุกีห้มอ้ไฟ ประกอบไปดว้ยเนือ้หมู

สไลด ์ผกั เห็ด และวุน้เสน้เกาหล ีเป็นอกีหนึง่เมนูยอดฮติในเกาหล ีและยงัเป็นอาหารพืน้เมอืงทีม่มีาอยา่ง
ยาวนานอกีดว้ย 

พกัที ่   NEW M HOTEL SUWON / JM HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม            เทศกาลดอกทวิลปิ TAEAN TULIP FESTIVAL - คอสเมตคิ - โซลทาวเวอร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 
เมอืงแทอันถอืไดว้า่เป็นอกีหนึง่สถานทีจ่ัดงานเทศกาลดอกไมท้ีย่ ิง่ใหญ่ เทศกาล TAEAN TULIP FESTIVAL งาน

นี้มดีอกทวิลปิสวยๆ ใหช้มไม่ต่างจากประเทศทางแถบยุโรปเลย เยอะมากถงึขัน้จัดเป็นเทศกาลชมดอกทวิลปิทีต่ดิ 1 
ใน 5 ของเทศกาลดอกทวิลปิทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก มดีอกทวิลปิกวา่ 1.2 ลา้นดอก มากกว่า 300 สายพันธุ ์และดอกไม ้

อืน่ๆ เชน่ Lupine, Foxglove, Lilies ฯลฯ ในปีนี้ทางเกาหลไีดว้จัิยสดีอกทวิลปิพันธุใ์หม่ๆได ้ซึง่บางสยัีงไม่มีทีใ่ดใน

โลก พื้นทีภ่ายในเทศกาลจะเต็มไปดว้ยดอกทวิลปิสสีนัสดใสมากมาย จัดเรยีงเป็นโซนตา่งๆ ใหไ้ดเ้ดนิชม นอกจากนี้
ยังมรีถรางใหบ้รกิารสามารถน่ังรถชมดอกไมท้ีจ่ัดไวเ้ป็นโซนๆไดท้ัง้งาน เทศกาลเปิดใหเ้ขา้ชมตัง้แต่เชา้จนดกึ ซึง่จะ

เปลีย่นบรรยากาศจากสวนทวิลปิสวยสดใสภายใตแ้สงแดดในตอนกลางวัน เป็นความตระการตาผสมดว้ยความโรแมน
ตกิในตอนกลางคนืดว้ยการประดบัประดาแสงไฟสดุอลงัการทัว่พืน้ที ่

 



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (4) เมนู บลูโกก ิหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยน าหมูลง
ในกระทะพรอ้มน า้ซุปปรุงรส เมือ่สกุรบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้วสวย 

 
จากนั้นน าท่านแวะชอ้ปที่รา้นเครื่องส าอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักชอ้ปชาวไทย มี

เครื่องส าอางคใ์หเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไม่ว่าจะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิแบรนดอ์ย่าง DEWINS และแบรนด ์
JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีน ้าแตก ครมีขัดขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ 

และยังมสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

 

 

จากนัน้น าทา่นไปยังหนึง่ในทาวเวอรท์ีม่วีวิทีส่วยทีส่ดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ตัง้อยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล 
มคีวามสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดนิ ไม่ว่าจะเป็นชว่งกลางวัน ช่วง

กลางคนื หรอืฤดกูาลไหนๆ ก็ยังไดรั้บความนยิมเสมอมา ทัง้จากนักทอ่งเทีย่วและคูรั่กชาวเกาหล ีเพราะเป็นจุดชมววิที่
มองเห็นววิทั่วทัง้กรุงโซล และบรเิวณรอบๆ แบบพาโนรามา่ นับเป็นอกีสถานทีส่ดุแสนโรแมนตกิแห่งหนึง่ทีคู่รั่กทกุคูไ่ม่

ควรพลาด นอกจากนี้ยังมไีฮไลทส์ าคัญของกรุงโซลทีนั่กทอ่งเทีย่วทกุคนจะตอ้งมาแวะเช็คอนิคอื สถานทีค่ลอ้งกญุแจ
ชือ่ดัง Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่ว่า คู่รักทีม่าคลอ้งกุญแจทีน่ี่จะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล ** ราคา
ทวัรน์ีไ้มร่วมกญุแจและคา่ขึน้ลฟิท ์10,000 วอน** 

 



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

 
 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น (5) เมนู บบิมิบบั เสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รอ้นๆ 
พกัที ่  BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่               ศูนยส์มุนไพรโสม – ผลติภณัฑน์ า้มนัสน – IKSEON-DONG HANOK VILLAGE - พระราชวงัเคยีงบกกุง    

                         DUTY FREE - ตลาดเมยีงดง                

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางไปยัง ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหล ีสมนุไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบย่อยอาหาร 
ปอด ช่วยท าใหจ้ติใจสงบ และเพิ่มพละก าลัง มีสรรพคุณทางการแพทยช์่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด 

เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

 
น าท่านเรยีนรูก้ารท าผลติภัณฑท์ีส่กัดจาก ผลติภณัฑน์ า้มนัสน มสีรรพคุณชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคุม

อาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (7) เมนู ไกตุ่น๋โสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไกข่นาดก าลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย 

และสมุนไพรบ ารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 
 

จากนั้นน าท่านไป หมู่บา้นโบราณอกิซอนดง หมู่บา้นฮันอกเก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งในกรุงโซล มีกลิน่อายความเป็น
เกาหลโีบราณ และเป็นยา่นเกา่แกท่ีอ่าจจะใหม่ส าหรับใครหลายๆคน แหลง่รวมคาเฟ่เก๋ๆ  รา้นอาหารชคิๆ ใจกลางกรุงที่

ซอ่นตวัอยู่ในตรอกซอกซอยเล็กๆ สามารถเดนิลัดเลาะจากแถวยา่นอนิซาดงมาได ้มทีัง้รา้นอาหารเกาหล ีรา้นบงิซ ูรา้น
น่ังชลิ รา้นพซิซา่ ทีต่กแตง่ไดอ้ยา่งมสีไตล ์เหมาะส าหรับชาวโซเชยีลทีช่อบอพัรูปสวยๆ ไฮไลทข์องยา่นนีจ้ะเป็นคาเฟ่

ดอกไมช้ือ่รา้น มาดงั หนา้รา้นจะเป็นมุมยอดฮติทีค่นนยิมมาถ่ายรูป เพราะสสีนัสดใสสวยงามของดอกไม ้นอกจากสาย

ฮปิเตอรแ์ลว้สายกนิก็หา้มพลาด!! ทีน่ี่มรีา้นขายมันดชูือ่ดัง (เกี๊ยวนึง่เกาหล)ี ชือ่รา้น ชางฮวาดงั ตัง้อยู่ตรงหัวมุมถนน 
ซึง่จะมคีนตอ่ควิรอเยอะมากๆ 



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

  

จากนัน้น าท่านชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัเคยีงบกกุง พระราชวังแห่งแรกของราชวงศโ์ชซอนทีต่ัง้อยู่ใจกลาง
กรุงโซล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครมาเกาหลีเป็นครั้งแรกตอ้งไม่พลาดที่จะแวะมาเยือน ดว้ยฉากหลังของ

พระราชวังนัเ้ป็นภูเขาพูกักซาน ท าใหด้ยูิง่ใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เรยีกไดว้่าเป็น The Grand Palace ของเกาหลี
ใตเ้ลยก็วา่ได ้มสีถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจคอื พระทีน่ ัง่คนึจองวอง เป็นพระทีน่ั่งทีก่ษัตรยิใ์ชอ้อกวา่ราชการ และเป็นที่

ทรงงาน ภายในพระทีน่ั่งไม่สามารถเขา้ไปชมได ้แตส่ามารถถา่ยภาพจากดา้นนอกได ้พเิศษ!! ฟรชุีดฮนับก ใหท้า่น

ไดแ้ตง่ชุดประจ าชาตเิกาหลเีดนิชมพระราชวงั และถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึส าหรบัทรปิเกาหลขีองทุกทา่น 
 

 
 

อกีหนึ่งจุดทีพ่ลาดไม่ได ้ศาลากลางน า้คยองเฮรู เป็นหอ้งโถงทีใ่ชจั้ดงานเลีย้ง หรอืงานพระราชพธิตี่างๆ ทีพ่เิศษ

และส าคญัของกษัตรยิใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน ศาลาแหง่นีถู้กสรา้งขึน้ในปี 1867 บนทะเลสาบขนาดสีเ่หลีย่ม มี
ความกวา้ง 128 เมตร และยาว 113 เมตร ตวัศาลาส่วนใหญ่สรา้งขึน้จากไมแ้ละหนิ โดยโครงสรา้งไมถู้ก

ต ัง้อยูบ่นเสาหนิจ านวน 48 ตน้ และมบีนัไดไมเ้ชือ่มระหวา่งช ัน้สองกบัช ัน้หนึง่ สว่นบรเิวณรอบๆ ของศาลาจะ

รายลอ้มไปดว้ยเสาและสะพานหนิ ซึง่สะพานหนิสามสะพานจะเชือ่มกบัตวัศาลา และบรเิวณของพระราชวงั สว่นมุมของ
รัว้รอบศาลาจะถูกตกแต่งดว้ยรูปปั้นของสัตวส์บิสองราศ ีดว้ยฉากหลังทีส่วยงามของตน้ไม ้และสสีันของใบไมท้ีจ่ะ

เปลีย่นไปตามฤดกูาล ท าใหต้รงจดุนีเ้ป็นจดุถา่ยรูปทีส่วยทีส่ดุจดุหนึง่ในเขตของพระราชวงัเคยีงบกกงุ 



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

 
 
หมายเหตุ : กรณีทีพ่ระราชวงัเคยีงบกกุงไม่เปิดท าการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิป์รบัรายการทดแทนเป็น 

พระราชวงัชางด็อกกุง พระราชวงัล าดบัทีส่องทีถู่กสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกกงุ ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็น 1 
ใน 5 ของพระราชวังส าคัญทียั่งคงรักษาไว ้ซึง่มตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายุกวา่ 300 ปี บ่อน ้า และศาลารมิน ้า พระราชวัง

แห่งนี้เป็นทีพ่ านักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองค ์ปัจจุบันยังคงเหลอืความงดงามบางสว่นของพระราชวัง ไดแ้ก ่

พระต าหนักอนิจองจอน พระต าหนักแดโจจอน พระต าหนักซอนจองจอน และพระต าหนักนักซองแจ 
 

จากนัน้น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ี(DUTY FREE) ทีร่า้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีส่ดุในโซล แหล่งรวม
สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ไม่วา่จะเป็น น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดบัหลากหลายแบรนด์

ดัง และสนิคา้แบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนด์หรู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น 
PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU 

MIU เป็นตน้ ในสว่นของชัน้ที ่1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX, HERMES, 

OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชัน้ 2 เป็นชอ็ป MCM ชัน้ที ่3 เป็นโซนเครือ่งส าอางคห์ลากหลายแบรนดด์ัง ไม่วา่จะเป็นแบ
ร น ด์  SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, 

BIOTHERM, MAC เป็นตน้ ชัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบรนด์เนมอื่นๆ และชัน้ที่ 5 จะเป็นแบรนด์ของเกาหลี และโซน
รา้นอาหาร 

 
จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง แหล่งละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามส

แควรเ์กาหล ีตลาดแห่งนี้จะมเีสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เครือ่งส าอางคท์ัง้แบรนดเ์นมชือ่ดัง และโลคอลแบรนด ์

รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศลิปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที่ตลาดนี้ อาทิเช่น รา้น
เครื่องส าอางค์ค์ที่คุน้หูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

INNISFREE ราคาเครื่องส าอางคค์จ์ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย 
หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอย่างรา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลอืกมากมาย อาทิ

เชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  
 

 
 

ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางทีฮ่อทฮติไม่แพก้ันอย่างโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้ิม้
ลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตัวใหญ่อบน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็

อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ ย่างชสีมรีสหวาน ชสีย่าง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปย่าง ต๊อกโบก ีเคก้ขา้วที่
ข ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนี้มอียู่เกอืบทุกซอกทุกมุมทีใ่นตลาดเมยีงดง บะหมีด่ าจาจังม

ยอน หนึง่ในเมนูสดุฮติทีเ่ห็นกันบอ่ยในซรีีส่เ์กาหล ีมันฝร่ังเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ั่วไปในเมอืงไทย แต่

ของทีน่ี่จะมไีสก้รอกเพิ่มเขา้มาอกีหนึ่งชัน้ ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แต่
หากคนทีช่อบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดงั ซึง่ไอตมิทีก่ดมาใสโ่คนนัน้สงูถงึ 2 ฟตุ 

 

 
 

เย็น  อสิระอาหารเย็น 1 มือ้ (ใหทุ้กทา่นไดอ้สิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 
พกัที ่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้              สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทสิ - วดัโชเกซา - ฮุนไดเอา้ทเ์ลท - ละลายเงนิวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  

                         สนามบนิอนิชอน - กรุงเทพฯ (สวุรรณภูม)ิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

จากนัน้พาทา่นชม ศนูยส์มุนไพรบ ารุงตบั ตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ และสงูเหนือ
ระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์

กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 
 

จากนัน้น าทา่นชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่ง

สขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แตส่มี่วงออ่นเย็นตา จนถงึสมี่วงไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงาม
จับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (9) เมนู โอซมับูลโกก ิปลาหมกึและหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ด

เล็กนอ้ย โดยน าปลาหมกึและหมูลงในกระทะพรอ้มน า้ซุปปรุงรส เมือ่สุกรบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและ
ขา้วสวย 

 

จากนัน้น าทา่นเยีย่มชม วดัโชเกซา ในอดตีนัน้วัดแห่งนีเ้ป็นเหมอืนศนูยก์ลางของศาสนาพุทธนกิายเซนในเกาหลี ซึง่
เป็นวัดเก่าแก่และมีชือ่เสยีงเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเดนิเขา้มาในวัดสิง่แรกที่จะสังเกตุเห็นคอื ตน้ไมใ้หญ่ดา้นหนา้ประตู

ทางเขา้ มีความสูงถึง 26 เมตร ส่วนอาคารหลักของวัดนั้นมีอายุมากกว่า 500 ปี เป็นอาคารขนาดใหญ่ชื่อว่า 
Daeungjeon สรา้งขึน้ในปี 1938 ภายในมพีระประธานสทีองขนาดใหญ่ 3 องค ์ซึง่ชาวเกาหลเีชือ่กนัวา่มคีวามศกัสทิธิ ์

จงึนิยมไปนมัสการในวันส าคัญต่างๆ ในช่วงเดอืนพฤษภาคมทีน่ี่ยังเป็นหนึ่งในวัดทีจ่ะประดับโคมดอกบัวหลากสสีัน 

ในชว่งเทศกาล Lotus Lantern Festival เป็นประจ าทกุปี 
 

 
 

จากนั้นน าท่านไปยัง ฮุนได พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท แหล่งช๊อบป้ิงขนาดใหญ่มีทัง้หมด 3 ชัน้ เต็มไปดว้ยรา้นแบรนด์

แฟชัน่กวา่ 230 รา้น มรีา้นสนิคา้แบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลอืกมากมาย อาทเิชน่ GUCCI, COACH, GIORDANO, DKNY, 
CALVIN KLEIN เป็นตน้ รวมถงึสนิคา้แบรนดด์งัจากเกาหลทีีม่ใีหท้า่นไดเ้ลอืกสรรกนัอยา่งละลานตา 

 

จากนัน้น าท่านเพลนิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนม
ตา่งๆ ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้

โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็น
ตน้ 



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

 

 
18.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตอินิชอน 
21.25 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG655 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
01.25 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

  

 
*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 

ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้  
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหต*ุ** 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร  
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 

 
**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ  

ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท** 
 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณี
ใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋กบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้น กอ่นการจอง

ทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหล้กูคา้ตอ้งถูกสง่ตัวกลับ

เขา้ประเทศไทย จงึมีค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นตั๋วขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอืน่ๆที่เกดิขึน้ดว้ย ฉะนั้น ลูกคา้จะตอ้งเป็น
ผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทุก

กรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งวา่ง หรอืตามวนัเดนิทางของตั๋วเครือ่งบนิ ทัง้นี้ ขึน้อยู่ทางเจา้หนา้ทีต่รวจ
คนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ัดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้เมอืงเรยีก
สมัภาษณ์นัน้ ขึน้อยูก่ับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททัวร ์ไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงในสว่นนีไ้ด ้** 

*** ทัวรค์รัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเทา่นัน้ ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์ทางบรษัิทจะ
คดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี5 วนั 3 คนื (THAI AIRWAYS) 
KOREA TULIP LOVER ซูวอน - โซล - โซล 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ม.ย. – พ.ค. 2562 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ราคา 
จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ัว๋) 

ราคา 
เด็กอายไุมเ่กนิ 

2 ขวบ 

พกั 
เดีย่ว 
เพิม่ 

17 – 21 เมษายน 2562 21,999 7,900 5,900 5,000 

18 – 22 เมษายน 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

19 – 23 เมษายน 2562 21,999 7,900 5,900 5,000 

24 – 28 เมษายน 2562 21,999 7,900 5,900 5,000 

25 – 29 เมษายน 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

26 – 30 เมษายน 2562 21,999 7,900 5,900 5,000 

02 – 06 พฤษภาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

03 – 07 พฤษภาคม 2562 21,999 7,900 5,900 5,000 

 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่*** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน /ทรปิ/ทา่น  
หรอืทา่นละ 1,750 บาท/ทรปิ/ทา่น ** 

 
 

 
 

**หมายเหต*ุ* 

1. รับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่ว คา่ทัวร์ทีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับสาย
การบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กันก่อนออกเดนิทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่

ดว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผู ้
จัดขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครื่องบนิใหแ้ก่ท่าน ***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ราคานีเ้ฉพาะ

นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ป

เหมาทีเ่ป็น เด็กนักเรียน นักศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรงเครื่องส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาต ิหรือกรุ๊ปทีม่ีการขอดูงาน 
จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเทีย่วระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหล ีหรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะน ากรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ หากทา่นมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่เพือ่ทีจ่ะน าไปยังประเทศนัน้ๆ  หรอื

น ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้ว่าตอ้งไม่เป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถงึขัน้
ประหารชวีติ เจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

3. โรงแรมทีพั่กทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็น

หลกั 
4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสุดทา้ยช่างภาพจะน า

ภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลกูทัวร ์หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซือ้ได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททัวรไ์ม่มี
การบงัคบัลกูทวัรซ์ือ้แตอ่ย่างใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวร์ครัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง 

เชน่ น ้ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD 
ตอ่ทา่น 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 

 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.    คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง , คา่โทรศัพท ์, คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต , ค่า

ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

เอกสารประกอบในการยืน่วซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่ 

4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ 2 รูป  

(ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ ภายใน 3 วันหลังจาก
การจอง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอ
เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือ

ยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

- ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์

จดัเตรียมให ้

- ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
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4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

• กรณีที่นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ ีช ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

• กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทั ้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

1. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

2. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 

• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้

ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

• สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

• ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไมส้ด , ไข ่, เนื้อสัตว ์, 
ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  

 

 
 


