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20.30 น. คณะพรอ้มกนัที. สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ  ช ั0น 4 ประต ู 2 เคานเ์ตอร์  C สายการบนิ THAI AIRWAYS 
(TG) เจา้หนา้ที.ของบรษัิทฯ คอยให ้การตอ้นรับ และอํา นวยความสะดวกในการขึCนเครื.อง (หวัหนา้ทวัรแ์นะนําการเดนิ
ทาง) สายการบนิ THAI AIRWAYS จัดที.นั.งแบบ 3-3-3 นํCาหนักกระเป๋า 30 กก./ทา่น  
**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิาร กอ่นเวลาเครื@องออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม 
ณ ประตขู ึ0นเครื@องกอ่นเวลาเครื@องออก 40 นาท ี (**ขอสงวนสทิธิLในการเลอืกที@น ั@งบนเครื@อง เนื@องจากตอ้ง
เป็นไปตามระบบของสายการบนิ**)   

O   
23.30 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเที.ยวบนิที. TG656 (บรกิารอาหารบนเครื@อง)  

06.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิชอน (เวลาทอ้งถิ.นเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม. กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้ง
ถิ.นเพื.อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ ขอตอ้นรับทกุทา่นสูส่าธารณะ
รัฐเกาหลใีต ้รถโคช้นําทกุทา่นขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพื.อความหวงัในการรวมชาตทิี.
ยาวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร บรกิารอาหารวา่ง คมิบบั และนมกลว้ย   
ออกเดนิทางสู ่ เมอืงชุนชอน ตั Cงอยูใ่นจังหวดัคงัวอนโด เป็นเมอืงเล็กๆ ไมใ่หญม่าก ผูค้นยงัคงวถิชีี วติแบบบา้นๆ ซึ.ง
จะแตกตา่งจากกรงุโซล เมอืงหลวงของเกาหลทีี.เต็มไปดว้ยแสงสเีสยีง หลายคนถา้ไดย้นิชื.อเมอืงชนุชอนคงไมรู่จั้ก 
และไมรู่ว้า่อยูส่ว่นไหนของเกาหล ีแตถ่า้บอกวา่เกาะนามทิกุคนกค็งรอ้งออกมาวา่ออ๋อยา่งแน่นอน   

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (2) เมน ู ทคัาลบ ิ หรอืไกบ่ารบ์คีวิผดัซอสเกาหล ี อาหารเลื@องชื@อแหง่เมอืงซุนซอน 
นําไกบ่ารบ์คีวิ ขา้วเหนยีว มนัหวาน ผกัตา่งๆลงผดัรวมกบัซอสแบบเกาหล ี นําผกักาดเขยีวมาหอ่รบัประทาน 
โดยนําขา้วสวย และสาหรา่ยแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบ ี  
จากนัCนนําทา่นเดนิทางไปยงั เกาะนาม ิแหลง่ทอ่งเที.ยวที.มชี ื.อเสยีงของเกาหลใีตท้ี.สามารถทอ่งเที.ยวไดท้ั Cงปี มขีนาด
เพยีง 460,000 ตารางเมตร ตั Cงอยูก่ลางทะเลสาปชองเพยีง บนเกาะจะมบีรรยากาศรม่รื.นเต็มไปดว้ยตน้สน ตน้เกาลดั 
ตน้แปะกว๊ย ตน้ซากรุะ ตน้เมเปิCล และตน้ไมด้อกไมอ้ื.นๆ ที.พลดักนัออกดอกเปลี.ยนสใีหช้มกนัทกุฤดกูาล ซึ.งการขา้ม
ไปเกาะนามนัิCนตอ้งนั.งเรอืเฟอรี.ขา้มไป โดยใชเ้วลาสั Cนๆ เพยีงแค ่5 นาท ีทา่นกจ็ะไดส้มัผัสความสวยงามของเกาะนาม ิ
ซึ.งความน่าสนใจของเกาะนามอิยูต่รงที.ธรรมชาตสิวยงามของตน้ไมน้อ้ยใหญท่ี.มอียูม่ากมาย โดยเฉพาะทวิตน้สนสงู
ใหญท่ี.ข ึCนเรยีงรายเป็นแนวยาว และมาปลกุความรักซรีสีเ์กาหลดีว้ยการเดนิชลิๆ ไปบนถนนที.มตีน้ไมข้นาบขา้ง ซึ.งเป็น
ถนนที.โดง่ดงัไปทั.วโลกอยา่ง “Ginkgo Tree Lane” เมื.อผา่นพน้ชว่งกลางเดอืนตลุาคมไป อุโมงค์ตน้แปะกว๊ยจะถกู
ยอ้มไปดว้ยสเีหลอืงอรา่ม เรยีงแถวทอดตวัยาวกวา่ 80 เมตร เป็นจดุที.นักทอ่งเที.ยวนยิมมาถา่ยรปูมากที.สดุ นับเป็น
สญัลกัษณอ์ยา่งหนึ.งที.นักทอ่งเที.ยวจะตอ้งไปถา่ยรปูเกบ็ความประทบัใจไว ้ยิ.งไปกวา่นัCนในชว่งฤดใูบไมเ้ปลี.ยนส ีตน้ไม ้
บนเกาะก็จะเริ.มมสีสีนัสวยงามสรา้งบรรยากาศที.โรแมนตกิมาก ชว่งเวลาที.เหมาะสมแกก่ารมาเที.ยวเกาะนามจิะอยูใ่น
ชว่งเดอืนพฤษภาคม-เดอืนสงิหาคม และเดอืนตลุาคม หากใครชอบบรรยากาศหนาวๆ มหีมิะปกคลมุก็จะอยูใ่นชว่ง
เดอืนธนัวาคม-มกราคม  

วนัแรก          กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ

วนัที@สอง        เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) – เกาะนาม ิ– สกรีสีอรท์ 



]    
เกาะนามโิดง่ดงัจากซรีี.ยเ์รื.อง Winter Sonata โดยใชเ้กาะนามเิป็นสถานที.ถา่ยทํา คูรั่กมายมากมักไมพ่ลาดที.จะมาถา่ย
รปูกบัจดุไฮไลทบ์นเกาะสดุโรแมนตกิ “Winter Sonata’s First Kiss” รปูปั0นคูพ่ระ-นางจากซรีี@ยเ์ร ื@องดงั 
ใกลก้นันัCนยงัมโีซนอาหารทั Cงรา้นอาหารแบบนั.งทาน รา้นปิCงยา่ง และซาลาเปานงึเตาถา่นแบบโบราณ  
ออกเดนิทางสู ่ สกรีสีอรท์ นําทา่นไปสมัผัสประสบการณ์หนา้หนาว พรอ้มเสริฟ์ความฟินขั Cนสดุใหทุ้กท่านดว้ยกา
รพาไปเลน่สก ีและนอนพักที.สกรีสีอรท์   
จากนัCนมเีวลาใหท้า่นไดส้นุกกบัการเลน่สกอียา่งเต็มที.บน ลานสกขีนาดใหญ ่เมื.อเขา้สูฤ่ดหูนาวภเูขาของเกาหลจีะถกู
ปกคลมุไปดว้ยหมิะขาวโพลน โซนลานสกจีะประกอบไปดว้ยเนนิสกมีอืใหม ่ และอกีเนนิสําหรับคนที.เลน่สกจีนโปรแลว้ 
ซึ.งปลอดภยัไมม่อีนัตรายใดๆ การเตรยีมตวักอ่นเลน่สกคีวรเตรยีม ถงุมอืสก ีผา้พนัคอ แวน่กนัแดด เสื0อ
แจค๊เก็ตกนันํ 0าหรอืผา้รม่ และกางเกงรดัรปู พรอ้มกบัรับฟังขอ้แนะนํา และฝึกวธิกีารเลน่จากไกดท์อ้งถิ.นกอ่น
ลงสนามจรงิ ทั CงนีCเพื.อความปลอดภัยของผูเ้ลน่เองเป็นสําคัญ สําหรับคนที.ชาํนาญแลว้ สามารถนั.งกระเชา้ขึCนไปได ้
บนเขาไดเ้ลย (** ราคาทวัร ์ยงัไมร่วมคา่อปุกรณก์ารเลน่สก ีสกลีฟิท ์สโนวส์เลด สก ีคา่เลน่รวมชุ ดแลว้ประ
มาณ 50,000 วอน **)   

]  



 
หมายเหต ุ : ปรมิาณของหมิะ และการเปิดใหบ้รกิารของลานสก ี ขึ0นอยูก่บัความเอื0ออาํนวยของสภาพอา
กาศในแตล่ะปี หากมหีมิะไมเ่พยีงพอลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิาร ในกรณีที@ลานสกไีมส่ามารถเปิดบรกิาร 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธทิดแทนโปรแกรม ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวนสนุกอกีหนึ.งแหง่ที.น่าสนใจเมื.อ
เดนิทางไปเที.ยวเกาหล ี พบกลบัโลกแหง่ลานนํCาแข็ง และเลน่หมิะไดต้ลอด 365 วนั เมอืงหมิะจําลองตั Cงอยูท่ี.เมอืง
โกยาง แหลง่ทอ่งเที.ยวใกลก้รงุโซล ซึ.งเป็น "Snow Park" ในรม่ที. ใหญส่ดุของประเทศเกาหล ี เพลดิเพลนิกั บการขี.
เครื.องเลน่สดุน่ารักบนลานนํCาแข็ง เชน่ จักรยานคูรั่ก จักรยานเดี.ยว รถเฟอรร์ี. กะบะสเลดแซนตา้ เป็นตน้ หรอืจะเลอืก
เขา้สูโ่ลกของหมิะที.อณุหภมูติลิบ -2 องศาเซลเซยีส กบัการเลน่สโนสเลคบนลานหมิะกไ็ด ้ (ราคาทวัรน์ีCไมร่วมคา่เขา้ 
SNOW PARK 15,000 วอน หรอืหากทา่นใดไมส่นใจ สามารถเดนิชอ้ปปิCงตามอธยัาศยั มหีลากหลายแบรนดช์ั Cนนําให ้
เลอืกมากมาย)  

เย็น บรกิารอาหารเย็น (3) เมน ูชาบ ูชาบสูไตลเ์กาหล ีคลา้ยการตม้รวมมติรสกุ ี0หมอ้ไฟ ประกอบไปดว้ยเนื0อหมู
สไลด ์ผกั เห็ด และวุน้เสน้เกาหล ี เป็นอกีหนึ@งเมนยูอดฮติในเกาหล ีและยงัเป็นอาหารพื0นเมอืงที@มมีาอยา่งยา
วนานอกีดว้ย 

พกัที@    PHOENIX SKI RESORT / APENSIA SKI RESORT หรอืระดบัเดยีวกนั  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4)  

จากนัCนนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ ไรส่ตรอเบอรร์ ี@ ใหท้า่นไดช้มิสตรอเบอรร์ี.สดๆ หวานฉํ.าจากไร ่ หากตดิใจรสชาตทิี.แสน
หวานก็สามารถเลอืกซืCอกลับมาฝากคนที.เมอืงไทยไดด้ว้ย โดยจะมกีารแพ็คใสก่ลอ่งสวยงาม และนําสง่ถงึสนามบนิ
ในวนัสดุทา้ยกอ่นเดนิทางกลบั   
จากนัCนนําทา่นเดนิทางสู ่ สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ สวนสนุกกลางแจง้ที.ใหญท่ี.สดุของประเทศ ถกูขนานนามวา่เป็นดิ
สนยีแ์ลนดแ์หง่เกาหลใีต ้ ตั Cงอยูท่า่มกลางหบุเขา ประกอบไปดว้ยโซนตา่งๆ ดงันีC Global Fair, Magic Land, 
European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื.อทา่นกา้วผา่นประตเูขา้ไปในสวนสนุกเอเวอร์
แลนด ์ พบกบัอาคารทรงสวยที.ตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรยีตะวันออก และอนิเดยี ซึ.งผสมผสานจนเขา้
กนัลงตวั แวะถา่ยรปูสวยๆ ที. Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญท่ี.จะเปลี.ยนธีมไปตามเทศกาลตา่งๆ ถอืเป็นอกีจดุ
แลนดม์ารค์สําหรับนักทอ่งเที.ยว ใครชอบเครื@องเลน่หวาดเสยีวตอ้งห้ ามพลาดเด็ดขาด สนุกกบัเครื.องเลน่
นานาชนดิไมว่า่จะเป็น รถไฟเหาะตลีงักา (Rolling X-Train) ที.เร็วสดุๆ และตลีงักาถงึ 2 รอบ เฮอรร์เิคน (Hurricane) 
เครื.องเลน่ที.จะหมนุๆ เหวี.ยงๆ ใหห้วัใจเตน้รัวกบัความสงูเกอืบ 20 เมตรจากพืCนดนิ! ดบัเบิCลร็อกสปิน (Double Rock 
Spin) ที.จะหมนุๆ ตลีงักา 3 ตลบบนอากาศดว้ยความสงูที.แทบกลั Cนหายใจ เรอืเหาะไวกิCง (Columbus Adventure) เต
รยีมตวัเตรยีมใจไปกบัเจา้เรอืเหาะยกัษ์ที.จะเหวี.ยทกุคนขึCนไปสงูถงึ 30 เมตร ในมมุ 75 องศา และไฮไลคท์ี.พลาดไมไ่ด ้
ของสวนสนุกแหง่นีC รถไฟเหาะรางไม ้ (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้ี.สู งชนัเป็นอนัดบั 4 ของโลก ซึ.งมคีวามชนัถงึ 
77 องศา และวิ.งดว้ยความเร็ว 104 กโิลเมตร/ชั.วโมง   

]   
พกัเหนื@อยจากเครื@องเลน่ หลดุเขา้มาในโลกของเหลา่สตัวม์ากมาย ในโซน Zootopia หนึ.งในสวนสตัวท์ี.
ใหญท่ี.สดุของเกาหล ีมสีตัวม์ากกวา่ 2,000 ตวั จาก 200 กวา่สายพันธุ ์พาทกุทา่นทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ี

วนัที@สาม        ไรส่ตรอเบอรร์ ี@ – สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– พพิธิภณัฑส์าหรา่ย – คอสเมตคิ – โซลทาวเวอร์



ขึCนไปบนรถบสัซาฟารเีพื.อใกลช้ดิกบัเหลา่สตัวป่์ายิ.งขึCนอยา่งโซน Safari World พบกบัสตัวท์ี.น่าเกรงขามอยา่งสงิ
โตเจา้ป่า เสอือนัดรุา้ย และหมตีวัใหญท่ี.อาจจะโผลม่าทกัทายคณุไดท้กุเมื.อ   

]   
เปลี@ยนบรรยากาศจากเหลา่สตัวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมูพ่ฤกษา เดนิชมสวนดอกไมท้ี.กําลัง
ออกดอกบานสะพรั.งอวดสสีนั ณ สวนดอกไมส้ี@ฤด ู ซึ.งจะเปลี.ยนแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตามฤดกูาลในรปูแบบที.หลาก
หลายตลอดทั Cงปี (ทั CงนีCข ึCนอยูก่บัสภาพอากาศ) ดว้ยสสีนัที.สดของดอกไมแ้ตล่ะชนดิจงึไดรั้บความนยิมอยา่งมาก นัก
ท่องเที.ยวที.มาสวนสนุกจงึไม่พลาดที.จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื.นกลับไปเป็นที.ระลกึ รวมทั Cงยังมกีารจัด
เทศกาลในแตล่ะเดอืน ในชว่งฤดหูนาวประมาณเดอืนพฤศจกิายน - ธนัวาคม มกีารจดังานเฉลมิฉลอง
เทศกาลครสิตม์าส และตอ้นรบัเทศกาลปีใหม ่ทกุเทศกาลจะตกแตง่ดว้ย แสง ส ี เสยีง สดุอลงัการ 
พรอ้มท ั0งมขีบวนพาเหรดมาสรา้งความบนัเทงิใหก้บัเด็กๆ เช่น White Christmas Parade, 
Moonlight Parade ขบวนพาเหรดจะมรีอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น.  

]   
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (5) เมน ูบฟุเฟตบ์าบคีวิปิ0 งยา่งสไตลเ์กาหล ี เนื0อหม ู เนื0อไก ่ เนื0อววั ปลาหมกึ อาหาร

เกาหล ีเตมิไมอ่ ั0น  
จากนัCนนําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย เรยีนรูก้ารทําสาหรา่ยของชาวเกาหล ีการบอกเลา่เรื.องราวขั Cนตอนความ
เป็นมาของสาหรา่ย ตั Cงแตเ่ป็นหวัเชืCอจนถงึขั Cนตอนสดุทา้ย ในประเทศเกาหลใีตส้าหรา่ยนัCนเป็นที.นยิมมาก อาหารเกา
หลหีลากหลายเมนูลว้นมสีว่นผสมของสาหรา่ย ยกตวัอยา่งเชน่ ขา้วยําเกาหล ี(บบิมิบบั) 
  
จากนัCนนําทา่นแวะชอ้ปที.รา้นเครื.องสําอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพื.อเลอืก
ซืCอกลับไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบํ์ารงุผวิแบรนดอ์ยา่ง DEWINS 
และแบรนด ์ JSM ที.เป็นสนิคา้หลกัของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครี มหอยทาก ครมีนํCาแตก ครี มขดัขีCไคล สแตมเซลล ์
โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยงัมสีนิคา้อื.นๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 



 
จากนัCนนําทา่นไปยงัหนึ.งในทาวเวอรท์ี.มวีวิที.สวยที.สดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ ตั Cงอยูบ่นภเูขานัมซานใจกลางกรงุโซล 
มคีวามสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสงู 479 เมตรจากพืCนดนิ ไมว่า่จะเป็นชว่งกลางวนั ชว่ง
กลางคนื หรอืฤดกูาลไหนๆ กย็งัไดรั้บความนยิมเสมอมา ทั Cงจากนักทอ่งเที.ยวและคูรั่กชาวเกาหล ี เพราะเป็นจดุชมววิที.
มองเห็นววิทั.วทั Cงกรงุโซล และบรเิวณรอบๆ แบบพาโนรามา่ นับเป็นอกีสถานที.สดุแสนโรแมนตกิแหง่หนึ.งที.คูรั่กทกุคูไ่ม่
ควรพลาด นอกจากนีCยงัมไีฮไลทสํ์าคญัของกรงุโซลที.นักทอ่งเที.ยวทกุคนจะตอ้งมาแวะเชค็อนิคอื สถานที.คลอ้งกญุแจ
ชื.อดงั Love Key Ceremony ที.มคีวามเชื.อวา่ คูรั่กที.มาคลอ้งกญุแจที.นี.จะมคีวามรักที.ยนืยาวไปตลอดกาล ** รา
คาทวัรน์ ี0ไมร่วมกญุแจและคา่ขึ0นลฟิท ์10,000 วอน **   

   

O   
เย็น บรกิารอาหารเย็น (6) เมน ูบบิมิบบั ขา้วยาํเกาหล ีประกอบดว้ยผกัตา่งๆพรอ้มกบัเนื0อสตัวห์มกั เสริฟ์บรกิาร

พรอ้มซุปชาบหูมอ้รอ้นๆ 
พกัที@    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)  
จากนัCนนําทา่นชมความยิ.งใหญข่อง พระราชวงัเคยีงบกกงุ พระราชวงัแหง่แรกของราชวงศโ์ชซอนที. ตั Cงอยูใ่จกลาง
กรุงโซล ซึ.งเป็นอกีหนึ.งสถานที.ที.ใครมาเกาหลเีป็นครั Cงแรกตอ้งไม่พลาดที.จะแวะมาเยอืน ดว้ยฉากหลังของพระ
ราชวงันัCเป็นภเูขาพกูกัซาน ทําใหด้ยู ิ.งใหญอ่ลงัการเป็นอยา่งมาก เรยีกไดว้า่เป็น The Grand Palace ของเกาหลใีตเ้ลย
กว็า่ได ้มสีถาปัตยกรรมที.น่าสนใจคอื พระที@น ั@งคนึจองวอง เป็นพระที. นั.งที.กษัตรยิใ์ชอ้อกวา่ราชการ และเป็นที.ทรง
งาน ภายในพระที.นั.งไมส่ามารถเขา้ไปชมได ้แตส่ามารถถา่ยภาพจากดา้นนอกได ้  

วนัที@ส ี@            พระราชวงัเคยีงบกกงุ – ศนูยส์มนุไพรโสม – ศนูยส์มนุไพรฮอตเกนาม ู– ยา่นอกิซอนดง 
                     ดวิตี0ฟร ี– ตลาดเมยีงดง           



]  
หมายเหต ุ : กรณีที@พระราชวงัเคยีงบกกงุไมเ่ปิดทาํการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิLปรบัรายการทดแทนเป็น 
พระราชวงัชางด็อกกงุ พระราชวงัลําดบัที.สองที.ถกูสรา้งตอ่จากพระราชวงัเคยีงบกกงุ ในปี ค.ศ. 1405 และยงัเป็น 1 
ใน 5 ของพระราชวงัสําคญัที.ยงัคงรักษาไว ้ ซึ.งมตีน้ไมข้นาดยกัษ์มอีายกุวา่ 300 ปี บอ่นํCา และศาลารมินํCา พระรา
ชวงัแหง่นีCเป็นที.พํานักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองค ์ปัจจบุนัยงัคงเหลอืความงดงามบางสว่นของพระราชวงั ไดแ้ก ่
พระตําหนักอนิจองจอน พระตําหนักแดโจจอน พระตําหนักซอนจองจอน และพระตําหนักนักซองแจ  
จากนัCนนําทา่นออกเดนิทางไปยงั ศนูยส์มนุไพรโสมเกาหล ีสมนุไพรที.ชว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหาร 
ปอด ชว่ยทําใหจ้ติใจสงบ และเพิ.มพละกําลงั มสีรรพคณุทางการแพทยช์ว่ยบํารงุหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลอืด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (7) เมน ูจมิทคั ไกอ่บซอี ิ_ววุน้เสน้ เป็นเมนอูาหารเกาหลพีื0นเมอืงด ั0งเดมิ เป็นไกผ่ดัรวม
กบัวุน้เสน้ มนัฝร ั@ง แครอท พรกิ และซอสดาํ เนื0อไกท่ ี@น ิ@ม รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ี 
จากนัCนพาทา่นชม ศนูยส์มนุไพรบาํรุ งตบั ตน้ไมช้นดินีCเจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาที.ปราศจากม ลภาวะ และสงู
เหนือระดับนํCาทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดื.ม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี. สารตกคา้งจากอาหาร และยา  
จากนัCนนําทา่นเดนิทางไปยงั ยา่นอกิซอนดง หมูบ่า้นฮนัอกเกา่แกท่ี.สดุแหง่หนึ.งในกรุ งโซล มกีลิ.นอายความเป็นเกา
หลโีบราณ และเป็นยา่นเกา่แกท่ี.อาจจะใหมสํ่าหรับใครหลายๆคน แหลง่รวมคาเฟ่เก๋ๆ  รา้นอาหารชคิๆ ใจกลางกรงุที.
ซอ่นตวัอยูใ่นตรอกซอกซอยเล็กๆ สามารถเดนิลดัเลาะจากแถวยา่นอนิซาดงมาได ้มทีั Cงรา้นอาหารเกาหล ีรา้นบงิซ ูรา้น
นั.งชลิ รา้นพซิซา่ ที.ตกแตง่ไดอ้ยา่งมสีไตล ์เหมาะสําหรับชาวโซเชยีลที.ชอบอพัรปูสวยๆ ไฮไลทข์องยา่นนีCจะเป็นคาเฟ่
ดอกไมช้ื.อรา้น มาดงั หนา้รา้นจะเป็นมมุยอดฮติที.คนนยิมมาถา่ยรปู เพราะสสีนัสดใสสวยงามของดอกไม ้นอกจากสาย
ฮปิเตอรแ์ลว้สายกนิกห็า้มพลาด!! ที.นี.มรีา้นขายมนัดชูื.อดงั (เกี`ยวนึ.งเกาหล)ี รา้นชางฮวาดงั ตั Cงอยูต่รงหวัมมุถนน ซึ.ง
จะมคีนตอ่ควิรอเยอะมากๆ  



�  
 
จากนัCนนําท่านเลอืกซืCอสนิคา้ปลอดภาษี ดวิต ี0ฟร ี ที.รา้นคา้ปลอดภาษีที.ใหญ่ที.สุดในโซล แหล่งรวมสนิคา้แบ
รนดเ์นมมากมาย ไมว่า่จะเป็น นํCาหอม เสืCอผา้ เครื.องสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื.องประดบัหลากหลายแบรนดด์งั 
และสนิคา้แบรนดอ์ื.นๆ อกีมากมาย โดยชั Cนใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์ร ู และเครื.องดื.มแอลกอฮอล ์ อาทเิชน่ PRADA, 
DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU 
เป็นตน้ ในสว่นของชั Cนที. 1 เป็นชอ็ป CHANNEL และนาฬกิาดงัหลากหลายแบรนด์  อาทเิชน่ ROLEX, HERMES, 
OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชั Cน 2 เป็นชอ็ป MCM ชั Cนที. 3 เป็นโซนเครื.องสําอางคห์ลากหลายแบรนดด์งั ไม่ วา่จะเป็น
แบรนด ์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, 
BIOTHERM, MAC เป็นตน้ ชั Cน 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอื.นๆ และชั Cนที. 5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอา
หาร   
จากนัCนนําทา่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิCง ยา่นเมยีงดง แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรอืสยาม
สแควรเ์กาหล ีตลาดแหง่นีCจะมเีสืCอผา้ กางเกง รองเทา้ นํCาหอม เครื.องสําอางคท์ั Cงแบรนดเ์นมชื.อดงั และโลคอลแบรนด ์
รวมถงึซดีเีพลง รปูดารา และศลิปินเกาหล ีหรอือะไรที.วยัรุน่ตอ้งการกส็ามารถหาไดจ้ากที.ตลาดนีC อาทเิชน่ รา้นเครื.อง
สําอางคค์ท์ี.คุน้หคูนไทยที.ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 
INNISFREE ราคาเครื.องสําอางคค์จ์ะถกูกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เท่ า และบางรุน่ไมม่ขีายในประเทศไทย 
หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์งัอยา่งรา้น MBC MART กม็รีองเทา้หลากหลายแบรนดด์งัใหเ้ลอืกมากมาย อาทิ
เชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  

]  



 
ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางที.ฮอทฮติไมแ่พก้นัอยา่งโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้ิCม
ลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตวัใหญอ่บน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้
ล็อบสเตอรต์วัใหญ่ๆ  ยา่งชสีมรีสหวาน ชสียา่ง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปยา่ง ตอ๊กโบก ี เคก้ขา้ว
ที.ข ึCนชื.อของเกาหล ี ปรงุรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ี เมนูนีCมอียูเ่กอืบทกุซอกทกุมมุที.ในตลาดเมยีงดง บะหมี.ดําจาจัง
มยอน หนึ.งในเมนูสดุฮติที.เห็นกนับอ่ยในซรีี.สเ์กาหล ี มนัฝรั.งเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้ พบเห็นไดท้ั.วไปในเมอืงไทย 
แตข่องที.นี.จะมไีสก้รอกเพิ.มเขา้มาอกีหนึ.งชั Cน ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ 
แตห่ากคนที.ชอบของหวานกจ็ะมไีอตมิโคนเจา้ดงั ซึ.งไอตมิที.กดมาใสโ่คนนัCนสงูถงึ 2 ฟตุ  

เย็น  อสิระอาหารเย็น (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 
พกัที@   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8)  
จากนัCนนําท่านเดนิทางสู่หมู่บา้นโบราณเกาหล ี EUNPYEONG HANOK VILLAGE หมู่บา้นโบราณที.ตั Cงอยู่
ทา่มกลางธรรมชาตทิี.มภีเูขาโอบลอ้ม บรรยากาศธรรมชาตทิี.สวยงาม เงยีบสงบ ภายในหมูบ่า้นมคีาเฟ่ในสไตสฮ์นัอก 
ทั Cงแบบดั Cงเดมิและผสมผสานสมยัใหมอ่ยา่งลงตวั สามารถเดนิไดเ้พลนิๆ สบายๆ มรีา้นอาหาร คาเฟ่ และยงัมพีพิธิ
ภณัฑท์ี.น่าสนใจอกีมากมาย  

   
นําทา่นเรยีนรูก้ารทําผลติภัณฑท์ี.สกัดจาก นํ 0ามนัสนเข็มแดง มสีรรพคณุชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคุ
มอาหาร และรักษาสมดลุในรา่งกาย  
จากนัCนนําทา่นชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและ
นําโชค โดยมตีั Cงแตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน ์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีCจะงามจับตาเมื.อมาทําเป็นแหวน จีC 
ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (9) เมน ูไกตุ่น๋โสม อาหารบาํรงุสขุภาพ ไกข่นาดกาํลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย 
และสมนุไพรบาํรงุรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ  
จากนัCนนําทา่นเดนิทางไปยงั ถนนแคฮงันรู ี ตั Cงอยูใ่นไชน่าทาวนย์า่นอนิชอน เป็นถนนที.เต็มไปดว้ยกลิ.นอาย จนี เกา
หล ี ญี.ปุ่ น ใครที.ชอบทอ่งเที.ยวยา่นวฒันธรรมตอ้งหา้มพลาด ตวัอาคารของที.นี.ยงัคงความดั Cงเดมิของแตล่ะประเทศไว ้
อยู ่ มมีมุชคิๆ แถมยังมคีาเฟ่เก๋ๆ  ใหถ้า่ยรปูเพยีบ นอกจากนีCแถวถนนแคฮังนูรกี็มรีา้นอาหารอรอ่ยๆ ใหไ้ดล้ิCมลอง
มากมาย  

วนัที@หา้          หมูบ่า้นโบราณอนึพยอง – นํ 0ามนัสน – พลอยอเมทสิ – ถนนแคฮงันรู ี– ฮนุได เอา้ทเ์ลท – ละลาย 
                     เงนิวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – สนามบนิอนิชอน



   
จากนัCนนําทา่นไปยงั ฮนุได พรเีมี@ยม เอา้ทเ์ลท แหลง่ชอ๊บปิCงขนาดใหญม่ทีั Cงหมด 3 ชั Cน เต็มไปด ้ วยรา้นแบรนด์
แฟชั.นกวา่ 230 รา้น มรีา้นสนิคา้แบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลอืกมากมาย อาทเิชน่ GUCCI, COACH, GIORDANO, DKNY, 
CALVIN KLEIN เป็นตน้ รวมถงึสนิคา้แบรนดด์งัจากเกาหลทีี.มใีหท้า่นไดเ้ลอืกสรรกนัอยา่งละลานตา  
จากนัCนนําทา่นเพลนิเพลนิกบัการแวะซืCอของฝากที. ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซืCอ 5 แถม 1) สาหรา่ย 
ขนมตา่งๆ ชอ็กโกแล็ตหนิ ซเีรยีลชอ็กโก ้ ผลติภณัฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรปูแบบขนม ชาโสม โคลนพ
อกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครื.องสําอางโสม และยงัมกีมิจ ิ เปเปโร (ป๊อกกีCเกาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี 
นมกลว้ย เป็นตน้   

18.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตอินิชอน 
21.25 น. เดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยเที.ยวบนิที. TG655 (บรกิารอาหารบนเครื@อง) 
01.25 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

!!!!!!!!!!!!!!! 
   

*** สาํคญัมากโปรดอา่น *** 
ในกรณีที@ตอ้งออกต ัbวภายใน เครื@องบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นทาํการออกต ัbวโดยสาร กรณุาสอบถามที@เจา้หนา้ที@ทกุคร ั0ง  

เนื@องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี@ยนเที@ยวบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
มเิชน่น ั0น ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ั0งส ิ0น 

ขอบพระคณุทกุทา่นที@ใชบ้รกิาร  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

***หมายเหต*ุ** 
ขอสงวนสทิธิLในการเปลี@ยนแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร  
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั0งนี0ข ึ0นอยูต่ามความเหมาะสม  

**กรณีที.กองตรวจคนเขา้เมอืง ทั Cงที.กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที.ระบใุนรายการเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทั CงสิCน และขอสงวนสทิธิdที.จะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ  

ซึ.งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท**  
**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ**



 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ@น*** 
** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิทา่นละ 50,000 วอน /ทรปิ/ทา่น ** 

อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี5 วนั 3 คนื THAI AIRWAYS 
เกาหล ีชุนชอน โซล สกพีามนัส ์(พกัสกรีสีอรท์ 1 คนื)

กาํหนดการเดนิทาง 
ธนัวาคม 2562

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น

ราคา 
จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ัbว)

ราคา 
เด็กอายไุมเ่กนิ 

2 ขวบ
พกัเดี@ยว

04 – 08 ธนัวาคม 2562 
(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 25,999 9,999 6,999 7,000

05 – 09 ธนัวาคม 2562 
(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 25,999 9,999 6,999 7,000

06 – 10 ธนัวาคม 2562 
(วนัรฐัธรรมนญู) 25,999 9,999 6,999 7,000

12 – 16 ธนัวาคม 2562 23,999 9,999 6,999 7,000

13 – 17 ธนัวาคม 2562 23,999 9,999 6,999 7,000

18 – 22 ธนัวาคม 2562 21,999 9,999 6,999 7,000

19 – 23 ธนัวาคม 2562 23,999 9,999 6,999 7,000

20 – 24 ธนัวาคม 2562 23,999 9,999 6,999 7,000

26 – 30 ธนัวาคม 2562 
(วนัครสิตม์าส) 25,999 9,999 6,999 7,000

27 – 31 ธนัวาคม 2562 
(วนัปีใหม)่ 30,999 12,999 6,999 7,000

28 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2562 
(วนัปีใหม)่ 32,999 12,999 6,999 7,000

29 ธนัวาคม – 02 มกราคม 2562 
(วนัปีใหม)่ 30,999 12,999 6,999 7,000



O   
**หมายเหต*ุ* 

1. รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื.อการทอ่งเที.ยว คา่ทวัรท์ี.จา่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบจา่ยชาํระขาด และผูจั้ดไดช้าํระใหก้บัสา
ยการบนิและสถานที.ตา่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง ฉะนัCนหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผู ้
จัดขอสงวนสทิธิdการคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั Cงคา่ตัeวเครื.องบนิใหแ้กท่า่น ***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิL ราคานี0เฉพาะนกั
ทอ่งเที@ยวชาวไทยเทา่น ั0น ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิ จะตอ้งเพิ@มจากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100 USD** **กรณีตดักรุป๊
เหมาที.เป็น เด็กนักเรยีน นักศกึษา คร ู  ธรุกจิขายตรงเครื.องสําอางค ์  หมอ  พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุป๊ที.มกีารขอดงูาน 
จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครั Cง** 

2. หากมเีพื.อนหรอืญาตขิองทา่นตอ้งการรว่มเดนิทางทอ่งเที.ยวระหวา่งทอ่งเที.ยวในประเทศเกาหล ี หรอืปัญหาตา่งๆ ตลอดจนขอ้
แนะนํากรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที.ที.รับผดิชอบ หากทา่นมคีวามจําเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ื.นเพื.อที.จะนําไปยงัประเทศนัCนๆ  หรอื
นํากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิ.งของนัCนวา่ตอ้งไมเ่ป็นสิ.งของผดิกฎหมาย ซึ.งของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขั Cนประ
หารชวีติ เจา้หนา้ที.จะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิ.งของใดใด 

3. โรงแรมที.พักที.ประเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลับปรับเปลี.ยนขึCนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็น
หลกั 

4. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสุดทา้ยชา่งภาพจะ
นําภาพถา่ยมาจําหน่ายกบัลกูทวัร ์ หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซืCอได ้ แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจกไ็มต่อ้งซืCอ เพราะทางบรษัิททวัรไ์ม่
มกีารบงัคบัลกูทวัรซ์ืCอแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวรค์รั CงนีCมวีัตถปุระสงคเ์พื.อการทอ่งเที.ยวเป็นหมูค่ณะเทา่นัCน ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์ โดยไมล่งรา้นชอ้ปปิCง 
เชน่ นํCามนัสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเที.ยวเอง 300 USD 
ตอ่ทา่น  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั0น ไมเ่ชน่น ั0น ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจาํไมว่า่ดว้ยกรณี
ใดๆท ั0งส ิ0น เพราะทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ต ัbวกบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี@ถว้น กอ่นการจอง

ทวัรท์กุคร ั0ง เพื@อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
ขอ้ความสาํคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีที.ลกูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ ทําใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตวักลบัเขา้
ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้า่ยที.เกดิขึCนในการเปลี.ยนตัeวขากลบั และรวมถงึคา่บรกิารอื.นๆที.เกดิขึCนดว้ย ฉะนัCน ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิ
ชอบในคา่ใชจ้า่ยที.เกดิขึCนที.ทางประเทศนัCนๆเรยีกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที.เกดิขึCนทกุกรณี หรอื
ตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที.ยวบนิถดัไปที.มทีี.นั.งวา่ง หรอืตามวนัเดนิทางของตัeวเครื.องบนิ ทั CงนีC ขึCนอยูท่างเจา้หนา้ที.ตรวจคนเขา้เมอืง
ของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ ์ ในการที.ทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีก
สมัภาษณนั์Cน ขึCนอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที. ตม. ทางบรษัิททวัร ์ ไมส่ามารถ
เขา้ไปแทรกแซงในสว่นนีCได ้** 

*** ทวัรค์รั CงนีCมวีตัถปุระสงคเ์พื.อการทอ่งเที.ยวเป็นหมูค่ณะเทา่นัCน ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุป๊ทวัร ์ทางบรษัิทจะคดิ
คา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเที.ยวเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูที้=ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสัCน
ในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื=อการทอ่งเที=ยว เยี=ยมญาต ิหรอื
ธุรกิจ จะตอ้งยื=นเอกสารในขัCนตอนการตรวจเขา้เมือง เพื=อยนืยนัการมีคณุสมบตักิารเขา้ประเทศ
เกาหลี* ดงัตอ่ไปนีC  
- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 
- ตั Qวเครื=องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิ=งที=ยนืยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที=อาจเกิดขึC นในระหว่างที=พาํนกัในประเทศ
เกาหลีได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ชื=อ ที=อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที=พาํนกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม 
และอื=นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- กาํหนดการเดินทางระหว่างที=พาํนกัในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให้



อตัราคา่บรกิารนี0รวม 

☑ คา่ตัeวเครื.องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     ☑ คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที.ม ี

☑ คา่นํCาหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.   ☑ คา่รถรับ-สง่ และนําเที.ยวตามรายการ 

☑ คา่ที.พักตามที.ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   ☑ คา่เขา้ชมสถานที.ตา่งๆ ตามรายการ  

☑ คา่อาหารตามมืCอที.ระบใุนรายการ     ☑ คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

☑ คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื.อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี0ไมร่วม 
☒ ค่ าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที.ระบ ุ เชน่ ค่ าทําหนังสอืเดนิทาง , ค่ าโทรศพัท ์ , ค่ าโทรศพัทท์างไกล , ค่ าอนิเตอรเ์น็ต , 

คา่ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื.องดื.มที.สั.งเพิ.มนอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใช้

บรกิาร) 

☒ คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ.น  

☒ คา่ภาษีมลูคา่เพิ.ม 7% และภาษีหกั ณ ที.จา่ย 3% 

☒ คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 
เอกสารประกอบในการยื@นวซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบสําคญัถิ.นที.อยู ่ 

4) สําเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รปูถา่ยสขีนาด 2 นิCว 2 รปู  

(สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื.องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื.นวซีา่) 

 
เง ื@อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเที@ยวหรอืเอเจนซี@ตอ้งชําระเงนิมดัจาํเป็นเงนิจาํนวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพื@อสาํรองที@น ั@ง ภายใน 3 วนัหลงัจา
กการจอง  

2. นักทอ่งเที.ยวหรอืเอเจนซี.ตอ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นที.เหลอืทั Cงหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเที.ยวหรอื
เอเจนซี.ไมช่าํระเงนิ หรอืชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นัก
ทอ่งเที.ยวสละสทิธิdการเดนิทางในทวัรนั์Cนๆ 

3. กรณีที.นักทอ่งเที.ยวหรอืเอเจนซี. จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งชาํระครบเต็มจํานวนเลย 
4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์ , อเีมล ์ , หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันีC วนัจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที.รัฐ
บาลประกาศในปีนัCนๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท  

เง ื@อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
• กรณีที.นักท่องเที.ยวหรอืเอเจนซี.ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื.อนการเดนิทาง นักท่องเที.ยวหรอืเอเจนซี.(ผูม้ชี ื.อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์ อเีมล ์ หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที.บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ.งเพื.อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

• กรณีนักทอ่งเที.ยวหรอืเอเจนซี.ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที.ยวหรอืเอเจนซี. (ผูม้ชี ื.อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืที.บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ.งเพื.อทําเรื.องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที.ตอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงื@อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี0 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที.ชาํระแลว้ทั Cงหมด 
ทั CงนีC ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยที.ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที.ชาํระแลว้เนื.องในการเตรยีมการจัดการนําเที.ยวใหแ้กนั่กทอ่ง
เที.ยว เชน่ การสํารองที.นั.งตัeวเครื.องบนิ การจองที.พักฯลฯ 



1. การเดนิทางที.ตอ้งการันตมีดัจําหรอืซืCอขาดแบบมเีงื.อนไข หรอืเที.ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายกา
รบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทั Cงหมด   

2. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันีC วนัจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที.รัฐบาลประ
กาศในปีนัCนๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิdในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที.ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 
เง ื@อนไขและขอ้กาํหนดอื@นๆ 
1. ทวัรน์ีCสําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื.อการทอ่งเที.ยวเทา่นัCน 

2. ทวัรน์ีCเป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที.ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั Cงหมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั Cงหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิdในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที.มนัีกทอ่งเที.ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บันักทอ่ง
เที.ยวหรอืเอเจนซี.ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที.ไมม่วีซีา่ และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทาง
สําหรับประเทศที.มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที.ยวทกุทา่นยนิดทีี.จะชาํระคา่บรกิารเพิ.มจากการที.มนัีกทอ่งเที.ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที.
ทางบรษัิทกําหนดเพื.อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี.จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิdไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื.อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื.อ เลขที.หนังสอืเดนิทาง 
และอื.นๆ เพื.อใชใ้นการจองตัeวเครื.องบนิ ในกรณีที.นักทอ่งเที.ยวหรอืเอเจนซี.มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมดัจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิdในการเปลี.ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื.อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัที.เดนิทางจรงิของประเทศที.เดนิทาง ทั CงนีC บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที.ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิdไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที.เพิ.มขึCนของนักทอ่งเที.ยวที.มไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ  อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลี.ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื.น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีCคํานวณจากอตัราแลกเปลี.ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที.ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันัCน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิdในการ
ปรับราคาคา่บรกิารเพิ.มขึCน ในกรณีที.มกีารเปลี.ยนแปลงอตัราแลกเปลี.ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัeวเครื.องบนิ คา่ภาษีเชืCอเพลงิ คา่ประ
กนัภยัสายการบนิ การเปลี.ยนแปลงเที.ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์ พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อีํานาจในการใหค้ําสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัCน  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง  
• กรณุาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ ที.จะนําตดิตวัขึCนเครื.องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิCน และรวมกนั
ทกุชิCนไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ.งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที.ตรวจไดอ้ยา่ง
สะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัCน ถา้สิ.งของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ที.กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋า
ใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที.โหลดใตท้อ้งเครื.องบนิเทา่นัCน 

• สิ.งของที.มลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ , มดีพก , แหนบ , อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที.
โหลดใตท้อ้งเครื.องบนิเทา่นัCน  

• ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑท์ี.ทํามาจากพชื และเนืCอสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไมส้ด , ไข ่ , เนืCอสตัว ์ , 
ไสก้รอกฯ เพื.อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที.จะมาจากสิ.งเหลา่นีC หากเจา้หนา้ที.ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที.สงูมาก  

 
 


