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GRAND BLOSSOM SOUL 

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วนั 3 คืน 
 

 
 
 
 
 

โรงแรม/ทีพั่ก ซูวอน1 คืน และ โซล 2 คืน   สายการบิน ASIANA AIRLINE/KOREAN AIR/THAI AIRWAY 
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ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วนั 3 คืน 
 

วนั โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม/ที่พกั 
1 ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ  I ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน - 

2 
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I เกาะนามิ I RAIL BIKE I สะพานกระจก I JADE 
GARDEN 

SUWON JM 
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

3 กิมจิ+ชดุฮนับก I สวนสนกุ EVERLAND (เต็มวนั+รวมบตัรเขา้และเครื่องเลน่ไม่จ ากดั) I N 
SEOUL TOWER (ไมร่วมลิฟท)์ 

BENIKEA 
SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

4 
ศนูยเ์ครื่องส าอาง I ศนูยน์  า้มนัสนเข็มแดง I ศนูยส์มนุไพร I วดัโชเกซา I พระราชวงัชางด็อก
กงุ I SEOULLO7017 หรือชมดอกซากรุะ ถนนยออิโด I ศนูยร์วมวยัรุน่เกาหลี เมียงดง I ทง
แดมนุ I DDP 

BENIKEA 
SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

5 ศนูยพ์ลอยอเมทิส I DUTY FREE I ศนูยโ์สม ISUPERMARKET 
- 

 
 
 

   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 
 

 
 
 
 

คณะเดินทางพรอ้มกนัที่จดุหมาย สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ณ เคานเ์ตอรส์ายการบิน 
ASIANA AIRLINE/KOREAN AIR/THAI AIRWAYโดยมีเจา้หน้าที่จากบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกใน
เรื่องของเอกสารตลอดจนสมัภาระของท่าน (**โปรดแสดงใบนดัหมายและพาสปอรต์ใหแ้กเ่จา้หนา้ที่ในวนัเดินทาง)หลงัจากเช็คอิน 
และโหลดสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้
ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 
 

สายการบิน รหสัเที่ยวบิน BKK >> ICN รหสัเที่ยวบิน ICN>> BKK 
ASIANA AIRLINES OZ742 23.55 – 06.55 OZ741 18.05 – 22.00 
ASIANA AIRLINES OZ744 01.50 – 09.20 OZ743 20.20 – 00.20 
KOREAN AIR KE658 21.30 – 04.45 KE653 19.05 – 23.20 
KOREAN AIR KE654 01.00 – 08.30 KE659 20.10 – 00.20 
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THAI AIRWAY TG658 23.10 – 06.30 TG655 21.25 – 00.20 
THAI AIRWAY TG656 23.30 – 06.55 TG655 21.25 – 00.20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I เกาะนามิ I RAIL BIKE I สะพานกระจก I JADE 
GARDEN 

 
น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอรร์ี่เพื่อขา้มฟากไปยงั เกาะนาม ิเกาะที่อดุมสมบรูณไ์ปดว้ยธรรมชาติที่สวยงาม ทัง้

ทิวสนเรียงรายเป็นทาง อโุมงคต์น้แปะก๊วย ตน้เกาลดั ตน้เมเป้ิล ดอกไมน้านาพรรณ และยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าซีรีส์
โรแมนติกชื่อดงัเรื่อง WINTER SONATA นกัท่องเที่ยวจึงนิยมพากันมาถ่ายภาพคู่กบัรูปป้ันพระนาง 'เบยองจนุและ
แชงจีอ'ู นอกจากนีย้งัมีรา้นอาหาร พิพิธภณัฑ ์รา้นขายของที่ระลกึ ฯลฯ ใหท้่านเดินเที่ยวเลือกชมไดอ้ย่างไม่รูเ้บื่อ 

 
 
 
 

รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ดักคาลบี ้(DAKGALBI) ไก่ผัดเผ็ด บารบ์ีคิว
เกาหลี อาหารยอดนิยมอีกชนิดหนึ่งของคนเกาหลี โดยวิธีการน าเนือ้ไก่ที่หั่นเป็นชิน้ๆ และผกัต่างๆมาผัดรวมกับ
ซอสบารบ์ีคิวในกระทะแบนเหล็กขนาดใหญ่ 

 
 

 
น าท่านพบกับความสนุกในการป่ันจักรยานบนรางรถไฟหรือ RAIL BIKE ซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดที่ชาว

เกาหลีก าลงันิยมมากในปัจจบุนัตลอดเสน้ทางทกุท่านจะไดส้มัผสัและอิ่มเอมกบัธรรมชาติที่สวยงาม 
 
 
 

จากนั้นพาทุกท่านชมสะพานกระจกแก้ว ให้ทุกท่านไดเ้พลิดเพลินกับบรรยากาศ พรอ้มถ่ายรูปสวยๆ กับ 
สะพานกระจกเป็น Skywalk ที่ยาวที่สดุของเกาหลี 

 
 
 

ข้อแนะน าเพื่อความสะดวกในการเขา้รบัการตรวจคน้ก่อนขึน้เครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรยท์กุชนิด ตอ้งบรรจใุน
ภาชนะที่มีขนาดความจไุมเ่กิน 100 มิลลิลิตร ส าหรบัภาชนะที่เกนิ 100 มิลลิลิตร แมจ้ะบรรจขุองเหลว เจล และสเปรย ์เพียง
เล็กนอ้ยก็ไม่สามารถน าตดิตวัขึน้เครื่องบินได ้ภาชนะทัง้หมดตอ้งใส่รวมกนัไวใ้นถงุพลาสติกใส ซึ่งเปิด - ปิด ผนึกได ้และมี
ความจรุวมกนัไมเ่กิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวที่ไดร้บัการยกเวน้ ไดแ้ก่ นม และอาหารส าหรบัเด็กทารกในปรมิาณ
ที่เหมาะสม รวมถงึยาที่มีเอกสารก ากบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย ์ท่ีซือ้จากรา้นคา้ปลอดอากร (DUTY FREE 
SHOPS) ท่ีท่าอากาศยานตอ้งบรรจใุนถงุพลาสติกใสปิดผนึกปากถงุไม่มีรอ่งรอย การเปิดปากถงุ และมีหลกัฐานแสดงวา่ได้
ซือ้ ณ วนัท่ีเดินทาง เพื่อน าไปแสดงต่อเจา้หนา้ที่ ณ จดุตรวจคน้ อย่างไรกต็ามแต่ละประเทศจะมกีฎ การน าของเหลว ขึน้
เครื่องแตกตา่งกนั การน าผลิตภณัฑข์องสดที่ท  าจากสตัวไ์มว่่าเนือ้หม ูเนือ้ววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาตใหน้ าเขา้ประเทศเพื่อ
ป้องกนัโรคตา่งๆเพราะหากศลุกากรตรวจพบจะตอ้งเสียคา่ปรบั 
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จากนั้นพาท่านสัมผัส Jade Garden สวนรุกขชาติ ที่รวมพันธุ์ไม้และดอกไม้นานาชนิดเอาใจท่านที่รัก
ธรรมชาติ ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศกบัเสียงนกและเสียงใบไมพ้ลิว้ไหวตลอดทาง 

 
 
 

รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย พุลโกกิ (BULGOGI) วิธีการท าคือหั่นหมเูป็นชิน้บางๆ 
แลว้หมกักบัเครื่องปรุงต่างๆก่อนน าไปตม้น า้ขลกุขลิก 

 
 

 

หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สู่ที่พกั SUWON: BENEKIA SUWON หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ้
 
 
 
 

กิมจิ+ชุดฮันบก I สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน+รวมบัตรเข้า และเคร่ืองเล่นไม่จ ากัด) I N 
SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท)์ 

 
 
 

รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 
 
 
 

น าท่านเขา้ร่วมคลาสเรียนท า กิมจิ อาหารประจ าชาติของชาวเกาหลี สนุกกบัประสบการณใ์นการท าและลอง
ชิมกิมจิฝีมือของตวัท่านเอง 

 
 
 

จากนัน้เชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลี โดยการแต่งกายดว้ยชดุประจ าชาติ ชุดฮันบก พรอ้มถ่ายรูป
เป็นท่ีระลกึเพื่อไปอวดคนทางบา้น 

 
 
 
 
 

อิสระอาหารกลางวนั FREE MEAL เลือกทานอาหารตามที่ทา่นตอ้งการ 
 
 

จากนัน้ใหเ้วลาทุกท่านเต็มอิ่มกับสวนสนุกที่ดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด  ์ดว้ยบตัร SPECIAL 
PASS TICKET ที่สามารถเล่นเครื่องเล่นต่าง ๆ ไดท้กุชนิดอย่างไม่จ ากดั เช่น ทีเอ็กซเ์พรส, รถไฟเหาะ, โรงหนงัสาม
มิติ, บา้นผีสิงหมนุ ฯลฯ ท่านยังสามารถเขา้ซาฟารีเพื่อชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกและความน่ารกัของเจา้หมีที่
สามารถส่ือสารกบัคนได ้นอกจากนีย้งัมีสวนดอกไมสี้สนัสวยงามใหไ้ดเ้ก็บภาพกนั 
 

น าท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER หอคอยกรุงโซล ตัง้อยู่บนเขานมัซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่
สงูที่สดุในโลก ฐานของหอคอยมีส่ิงน่าสนใจต่างๆ มากมาย เช่น ศาลาแปดเหล่ียมปาลกั๊กจอง , สวนพฤกษชาติ, 
อาคารอนสุรณผ์ูร้กัชาติอนั ชงุ กนุ อิสระใหท้กุท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอธัยาศยั รวมไปถึงชมไฮไลท์
ของที่นี่คือการคลอ้งกญุแจคูร่กั โดยในฤดใูบไมผ้ลิท่านจะยงัสามารถชมดอกซากรุะเกาหลีที่ผลิบานรอบหอคอย ทวี
ความสวยงามขึน้อีกเท่าตวั 
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รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  บรกิารท่านดว้ย บารบ์ีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) อาหารป้ิงย่างสไตล์
เกาหลี รบัประทานพรอ้มเครื่องเคียง ผกัสด กิมจิ ซุป สลดัผกัสดๆ 

 
 
หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สู่ที่พกั BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ้

 
 
 
 

ศูนย์เคร่ืองส าอาง | ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง | ศูนย์สมุนไพร | วัดโชเกซา | พระราชวัง        
ชางด็อกกุง | SEOULLO7017 หรือชมดอกซากุระ ถนนยออิโด | ศูนยร์วมวัยรุ่นเกาหลี เมียง
ดง | ทงแดมุน | DDP 

 
 
 

รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 

เชา้นีน้  าทกุทา่นสู่ ศูนยเ์วชส าอาง ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เครื่องส าอางคณุภาพดใีนราคาย่อมเยา อาทิครีมน า้แตก, 
ครีมโบท็อกซ,์ ครีมหอยทาก ฯลฯ 

 
พาท่านเดินทางสู่ ศูนยน์ ้ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลี มีสรรพคณุ ช่วยชะลา้ง

ไขมนัในเสน้เลือด เพื่อป้องกนัการอดุตนัของเสน้เลือด และชมการสาธิตใหท้า่นไดเ้ห็นภาพอย่างชดัเจนยิง่ขึน้ 
 
 
น าท่านเขา้ชม ศูนยส์มุนไพร หรือฮ็อกเกตนามใูหม่ล่าสดุของเกาหลี เป็นสมนุไพรเมล็ดฮ็อกเกต ทาง

การแพทยเ์รียกว่า ผลไมท้อง มีรสเปรีย้ว ดีส าหรบับคุคลท่ีนิยมดืม่ชา กาแฟ น า้อดัลม ฯลฯ เมล็ดฮ็อกเกตจะช่วยใน
การลา้งสารพิษที่ตกคา้งหรือไขมนัท่ีสะสมอยู่ภายในผนงัของตบั ไต ช่วยใหต้บัหรือไตของท่านแขง็แรงขึน้ และยงั
ส่งผลดีต่อสขุภาพรา่งกายของทา่นอีกดว้ย 

 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารท่านดว้ยเมนู ไกตุ่๋นโสม (SAMGYETANG) เป็นอาหารท่ีนิยม

รบัประทานกนัในชาววงัสมยัก่อน ภายในตวัไก่จะมีขา้ว รากโสม พทุราแดง เสิรฟ์พรอ้มเครื่องเคยีงที่เรียกวา่ กกัตกีุ 
เสน้ขนมจีน เหลา้โสม พรกิไทยด า และเกลือ เสิรฟ์ท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินรอ้น 

 
น าทกุท่านสู่ วดัโชเกซา ศนูยก์ลางของพทุธศาสนานิกายเซนของเกาหลี แมจ้ะตัง้อยูใ่จกลางเมืองแต่ภายในมี

ความเงียบสงบและสวยงามมาก มีตน้ไมใ้หญ่ที่มคีวามสงูกวา่ 26 เมตร อาคารเก่าแก่ และเจดียท์ี่แกะสลกัจากหิน
สงู 7 ชัน้นอกจากนีย้งัมคีวามส าคญัในการจดัพธีิการส าคญัมากมาย เช่นการแห่โคมไฟรูปดอกบัวในวนัก่อนวนั
ประสตูิของพระพทุธเจา้ 

 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด็อก เป็นพระราชวงัหลวงวงัที่สองที่สรา้งต่อจากพระราชวงัเคียงบ็อกกงุ ใน
ปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวงัที่มีความส าคญัอยา่งมากต่อกษัตรยิห์ลายๆ พระองคใ์นราชวงศโ์ชซอน ที่มีสภาพดีและ
สมบรูณท์ี่สดุใน 5 พระราชวงัหลวงทัง้หมดที่ยงัคงเก็บรกัษาไว ้และที่นี่ยงัไดร้บัการขึน้ทะเบียนจาก UNESCO ว่า
เป็น มรดกโลกทางวฒันธรรม ในปี 1997อีกดว้ย 
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หากเทศกาลชมดอกซากรุะยงัไมเ่ริ่มตน้ในวนัท่ีท่านเดินทางขออนญุาตน าทา่นเขา้สู่ Seoullo7017 สะพานลอย
ฟ้า แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของกรุงโซล ซึ่งถือเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีเที่ยวใหม่ที่เกิดจากการปรบัปรุงทศันยีภาพบรเิวณ
สถานีรถไฟโซล รือ้สะพานบางจดุ แลว้ปรบัใหเ้ป็นถนนลอยฟา้ จนกลายเป็นสถานท่ีพกัผ่อนส าหรบัประชาชนและ
นกัท่องเที่ยวโดยเสน้ทางที่เปิดนัน้จะเชื่อม 17 เสน้ทางรอบกรุงโซลเลยทีเดียว **หากเทศกาลชมดอกซากุระ
เร่ิมต้นแล้ว น าท่านชมความงามของดอกซากุระทีบ่านสะพร่ัง ให้ท่านได้เดนิเลน่ถ่ายรูป สัมผัสสีสัน และ
ร่วมเป็นสว่นหน่ึงในเทศกาลดอกซากุระเกาหลี (เฉพาะเทศกาลเท่าน้ัน : ถนนยออิโด ณ กรุงโซล และ
สถานทีอ่ื่นๆ ได้แก่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ป้อมมรดกโลกซูวอน นัมซานทาวเวอร ์อทุยานแห่งชาติศ
ซอรัคซาน)** 

 

เอาใจคอชอ้ปป้ิงกบัแหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิตที่คนไทยรูจ้กักนัดี เมียงดง เป็นยา่นท่ีไดช้ื่อว่ารวบรวมแฟชั่นแบรนด์
ชัน้น าไวม้ากมาย ทา่นสามารถหาซือ้สินคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เครื่องส าอาง และยงัมี 
เครื่องประดบั, ซดีีเพลง, วซีีด-ีดวีดีีหนงัและซีรียย์อดฮิต เรียกวา่แค่ที่นี่ที่เดียวก็สามารถหาซือ้ไดท้กุอย่างที่ทา่น
ตอ้งการ 

 
 
นอกจากนีท้่านสามารถพบกบัรา้น LINE FRIENDS STOREที่จ าหน่ายสินคา้ของที่ระลกึเก่ียวกบัตวัการต์นู 

LINE ซึ่งแต่ละตวัจะมีสินคา้ที่ระลกึใหเ้ลือกซือ้หลากหลายชนิด เช่น สมดุโนต้ ตุ๊กตา เคสโทรศพัท ์เสือ้ผา้ กระเป๋า 
เครื่องเขียน ฯลฯ ไฮไลทอ์ยู่ที่เจา้หมีบราวนต์วัใหญ่ยกัษ์ที่ตัง้อยู่ดา้นหนา้ ท่ีใครไปใครมาก็ตอ้งถา่ยภาพเป็นท่ีระลกึ
แมก้ระทั่งคนเกาหลีเอง 

 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงต่อที่ ศูนยก์ารค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน  มักมีการแสดงเปิดหมวกจากผูท้ี่มี
ความสามารถมากมายใหร้บัชม สามารถเดินขา้มฝ่ังไปชมตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZAซึ่ง
เป็นสถานท่ีส าหรบัจดัแสดงงานศิลปะ อีเวนท ์นิทรรศการต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงดอกไมไ้ฟ LED ROSE GARDENดว้ย 
การจดัแสดงขึน้อยู่กบัสภาพภมูิอากาศ 

 
รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบรกิารท่านดว้ย โอซัมพุลโกกิ (OSAM BULGOGI)ส่วนผสมจะมี

เนือ้สตัว ์วิธีการท าคือหั่นเนือ้สตัวเ์ป็นชิน้บางๆ แลว้หมกักบัเครื่องปรุงต่างๆ ก่อนน าไปตม้น า้ขลกุขลิก 
 
 

หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สู่ที่พกั BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทยีบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ้
 

 
ศูนยพ์ลอยอเมทสิ | DUTY FREE | ศูนยโ์สม | SUPERMARKET 
 
 

รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 



 

7 | GRAND BLOSSOM SOUL 

 

เชา้นีน้  าท่านเดินทางสู่ ศูนยพ์ลอยอเมทสิ หรือพลอยสีม่วงที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อ
ว่าถา้ไดม้ีพลอยชนิดนีต้ดิตวัไวจ้ะท าใหม้ีโชคลาภและส่ิงดี ๆ เกิดขึน้ในชวีิต 
 
 

หลงัจากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีที่ ดวิตีฟ้รี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินคา้ชัน้น าใหท้า่นไดเ้ลือกซือ้
มากมายกวา่ 500 ชนิด ทัง้ น า้หอม เสือ้ผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ฯลฯ 
 
 

รบัประทานอาหาร  ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยจิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนไูก่ประกอบดว้ยวุน้เสน้ เกาหลี 
คลกุดว้ยน า้ซุป รสชาติกลมกล่อม เสิรฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครื่องเคยีงเกาหลี 
 
 

จากนัน้พาท่านรูจ้กัและเขา้ใจสมนุไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมนุไพร ท่ี ศูนยโ์สม โดยเกาหลีใตเ้ป็น
ประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคณุภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก โสมมีคณุประโยชนน์านปัการ เช่น ช่วยท าให้
จิตใจสงบ, เพิ่มพละก าลงั ชว่ยบ ารุงหวัใจ ฯลฯ 
 

หลงัจากนัน้ไดเ้วลาน าทา่นสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะชอ้ปป้ิง
ที่SUPERMARKET เพื่อซือ้ของฝากที่ระลกึ มีรา้นขนมพืน้เมืองเกาหลีหลากหลายชนิด กมิจิ ไก่ตุน๋โสมที่บรรจอุยู่
ในถงุสญุญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้ว ฯลฯ 

 
ได้เวลาน าท่านออกเดินทางสูส่นามบนิ 

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ 

สายการบิน รหสัเที่ยวบิน BKK >> ICN รหสัเที่ยวบิน ICN>> BKK 
ASIANA AIRLINES OZ742 23.55 – 06.55 OZ741 18.05 – 22.00 
ASIANA AIRLINES OZ744 01.50 – 09.20 OZ743 20.20 – 00.20 
KOREAN AIR KE658 21.30 – 04.45 KE653 19.05 – 23.20 
KOREAN AIR KE654 01.00 – 08.30 KE659 20.10 – 00.20 
THAI AIRWAY TG658 23.10 – 06.30 TG655 21.25 – 00.20 
THAI AIRWAY TG656 23.30 – 06.55 TG655 21.25 – 00.20 

 

#อัตราคา่บริการ 
เดือน เมษายน 2020 

พีเรียดเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็กไมเ่สรมิเตียง 
01 – 05 / 04 – 08 / 05 – 09 / 06 – 10 / 07 – 11 / 18 – 22 / 19 – 23 / 20 – 24 / 21 – 25 / 
25 – 29 / 26 – 30 / 27 – 01 / 28 - 02 

 

20,900.- 
 

20,900.- 

02 – 06 / 03 – 07 / 08 -12 / 14 – 18 / 15 – 19 / 16 – 20 / 17 – 21 / 22 – 26 / 23 – 27 / 
24 – 28 / 29 – 03 / 30 - 04 

 

21,900.- 
 

21,900.- 
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09 - 13 22,900.- 22,900.- 

10 - 14 23,900.- 23,900.- 
11 – 15 / 12 – 16 / 13 - 17 25,900.- 25,900.- 
 

เดือนพฤษภาคม 2020 
พีเรียดเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็กไมเ่สรมิเตียง 

09 – 13 / 10 – 14 / 11 – 15 / 12 – 16 / 13 – 17 / 14 – 18 / 15 – 19 / 16 – 20 / 17 – 21 / 

18 – 22 / 19 – 23 / 20 – 24 / 21 – 25 / 22 – 26 / 23 – 27 / 24 – 28 / 25 – 29 / 26 – 30 / 
27 – 31 / 28 – 01 / 29 – 02 / 30 – 03 / 31 - 04 

 
19,900.- 

 
19,900.- 

02 – 06 / 03 - 07 / 04 – 08 / 05 – 09 / 06 – 10 / 07 – 11 / 08 - 12 20,900.- 20,900.- 
01 - 05 21,900.- 21,900.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราทวัรร์วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการชัน้ทศันาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ   
 ค่าอาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ        
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ        
 ค่าที่พกัตามระบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบ ุหรือเทียบเท่า  
 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ        
 ค่าภาษีสนามบิน ทกุแห่งที่มี         
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ15 หรือ 20 กก.      
 ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าบตัรเขา้สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์เครื่องเล่นไม่จ ากดั 
 ปลั๊กไฟ ADAPTER  

อัตราทวัรไ์ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบารใ์นห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม

นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่มกรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัรแ์ลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

หมายเหตุ: อตัราค่าบริการ 
+ หากท่านตอ้งการหอ้งส าหรบัพกัเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผูใ้หญ่ 
+ หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ต๋ัว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 6,900.-บาท/ท่าน 

กรุณาช าระมดัจ าหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั 
และช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั*มัดจ าขั้นต ่า 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป* 

*กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงือ่นไขต่างๆใหล้ะเอยีดก่อนยืนยนัการจอง* 
เจา้หนา้ท่ีจะส่งใบนดัหมายการเดินทางใหภ้ายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเท่านัน้!!! 

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจง้ใหท้ราบ หากมีขอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีทนัที 
***ลกูคา้มีความจ าเป็นตอ้งเขา้รา้นตามโปรแกรมทวัร ์

อนัไดแ้ก่ ศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, ศนูยเ์วชส าอาง, ศนูยน์ า้มนัสนแดง, ศนูยพ์ลอยอเมทิส หากท่านไม่ตอ้งการเขา้รา้นดงักล่าว  
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพ่ิมท่านละ 300 USD*** 
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 ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  ท่านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทัง้ทริป  
 หากผูเ้ดินทางไม่ไดถ้ือหนงัสือเดินทางประเทศไทย มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม 5,000 บาท 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%      
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)   
 ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอรต์ 2.ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3.ใบส าคญัถิ่นที่อยู่ 4.ส าเนาทะเบียนบา้น

(ถ้ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 รูป แลว้ทางบริษัทฯจะเป็นผูด้  าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก 
(ส าหรบัหนงัสือเดินทางต่างดา้วเจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 ค่าลิฟทท์ี่ N SEOUL TOWER 

หมายเหต ุ
 จ านวนผูเ้ดินทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่  20 ท่าน ขึน้ไป 
 เที่ยวบิน ราคารายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ค านึงถึง

ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั) 
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง,เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่ไทยและในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหท้่านเดินทางออกหรือเขา้ประเทศ เนื่องจากมีสิ่ง

ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้งการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเขา้ออกเมือง หรือในกรณีอ่ืนๆการพิจารณาเป็นเอก
สิทธิ์และวิจารณญาณของเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าที่กรมแรงงานเท่านั้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทไม่
สามารถท าการเลื่อนวนัหรือคืนเงินได ้(เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลบั แบบหมู่คณะ) ทัง้นีบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่า
ทวัรห์รือค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และต้องเหลือ
หนา้กระดาษพอใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองสามารถประทบัตราได ้และตอ้งอยู่ในสภาพที่สมบรูณ ์ไม่ช ารุด หรือฉีกขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล  
 หลังจากไดร้บัเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมดัจ าภายใน 3 วนั และส่งหลักฐานการช าระเงินพรอ้มหนา้พาสปอรต์ของผู้

เดินทาง และช าระเงินทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมือ้  เพราะ

ค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว

นกัท่องเที่ยวเอง 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้

ทัง้หมด 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน์ีไ้ดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับเวลาการจราจร สภาพ

อากาศ และเหตสุดุวิสยัอ่ืนๆที่อาจเกิดขึน้ได ้ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลงนามโดยผูมี้อ านาจ

ของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้  
 ในกรณีที่ลูกคา้ตัง้ครรภ ์ตอ้งมีใบรบัรองจากแพทยว์่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได ้และมีอายุไม่เกิน 7 วนั นับจากวนัที่เดินทาง และตอ้งแจง้

ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ 
 กรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน ไม่สามารถใชร้าคาดงักล่าวในโปรแกรมได  ้
 กรณีที่ท่านซือ้เฉพาะแพ็คเกจทวัรไ์ม่รวมตั๋วเครื่องบิน จะไม่รวมค่าประกันอบุตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไข

ตามกรมธรรม)์ 
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การยกเลกิ 

- ตอ้งยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนัเท่านัน้ คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
- หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 45 วนั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทวัรท์ุกกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน เมื่อช าระแลว้ไม่สามารถคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผูเ้ดินทางได ้
กรุ๊ปที่เดินทางตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมด 


