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Speacial Group Herbal land in korea 

6 วนั 4 คืน 

เท่ียวเกาหลีตน้ต ารบั แบบพรีเม่ียม 

บินตรง กินหร ูอย ูส่บาย 

 
 
 

 

วนัแรก         กรงุเทพฯ (ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู) 

20.30 น. 📢 คณะพรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบิน

ไทย (TG) โดยมีหัวหนา้ทัวรแ์ละเจา้หนา้ท่ีของบริษัท รอตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึ้นเคร่ือง 

(น ้าหนักกระเป๋า 30 กก./ท่าน ทั้งขาไปและขากลบัหากต้องการซ้ือน ้าหนักเพ่ิม ต้องเสีย

ค่าใชจ่้าย)  

23.30 น. 📢 บินลดัฟ้าส ูส่าธารณรฐัเกาหลีใต ้ดว้ยเท่ียวบิน TG656 
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วนัท่ีสอง   ท่าอากาศยานอินชอน – สวนสมนุไพรซางซเูฮิรบ์แลนด ์– ถ ้าโกส ุ– ทะเลสาบชงุจ ู– 

ซาอนัโบ ฮอต สปรงิ 

06.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 

2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ ขอตอ้นรับทกุท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต ้รถโคช้พาท่านขา้มทะเล

ตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพ่ือความหวังในการรวมชาติท่ียาวกว่า 4.42 กม.และมี

ยอดโดมสงู 107 เมตร 

จากนัน้ สวนสมนุไพรซางซเูฮิรบ์แลนด ์(Sangsoo Herbland) สวนสมนุไพรท่ีเปิดบริการมาแลว้เกือบ 20 ปี 

โดยมีการรวบรวมสมนุไพร มากจากหลายประเทศทัว่โลก สมนุไพรหายากท่ีคดัเลือกมาปลกู ไดร้ับการ

ดแูลอย่างพิถีพิถันมีกว่า 550 ชนิด จากสมุนไพรกว่า 3 ,500 ชนิด ท่ีเป็นท่ีร ูจ้ักและมีประโยชน์ต่อ

ร่างกาย ไฮไลท์ของท่ีนี่นอกจากสมนุไพร หลากหลายชนิดก็คือภัตตาคารสมนุไพร ท่ีมีบริการอาหาร

หลากหลายชนิดอันมีรสชาติ เป็นเอกลักษณ์ดว้ย เคร่ืองปรงุท่ีมีสมนุไพรเป็นหลักโดยเฉพาะเมนขูา้ว

ดอกไมท่ี้เป็นท่ีร ูจ้กัของกลุม่ผูร้กัสขุภาพ นอกจากนี้ยงัมีรา้นขายผลิตภณัฑแ์ปรรปูจากสมนุไพร อาทิเช่น 

น า้พริกสมนุไพร, ครีมบ ารงุผิว, สบู่,  ยาสระผม, น า้หอม, เทียน, เคร่ืองส าอาง, น า้มนับ ารงุผิว และยังมี

สินคา้อ่ืนๆ เชน่ ผา้เช็ดตวั, เคร่ืองแตง่กาย ฯลฯ  ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือกลบัไปเป็นของฝาก 

                 

      Cr. Korea Tourism Organization (KTO) 

 น าท่านเดินทางสู่ ถ ้าโกส ุ(Gosu Cave) ความยาวโดยตลอด 5.4 ก.ม. 

และเปิดใหเ้ขา้ชมเพียง 1.7 ก.ม. ถ า้หินปูนท่ีมีอายปุระมาณ 450 ลา้น

ปีนี้ถกูก าหนดใหเ้ป็นอนสุาวรียท์างธรรมชาติล าดับท่ี 256 ถ ้ามีสิ่งท่ี

เหมือนกบัเป็นพิพิธภณัฑแ์ห่งรปูทรงอนันา่อศัจรรยต์า่งๆ เชน่ หินงอก 

หินยอ้ย เสาหิน ธารหินไหล ดอกไมหิ้น ประการังถ ้า ไขมกุถ า้ ชั้นหิน 

หินแผ่ และอราโกไนท์ (ดอกไมหิ้นชนิดหายาก) หอ้งใหญ่มีหินยอ้ย

ตา่งๆดนู่าเกรงขามท่ีมีความยาวถึง 10 เมตรตัง้ตระหง่านและหินท่ีมีลักษณะอันวิจิตร ถ า้ใตด้ินแห่งนี้

เป็นสถานท่ีแห่งเวทมนตรโ์ดยแทจ้ริง มีหินรปูโล ่รปูมา่น และหินสิงโตซ่ึงเสมือนเป็นผูร้กัษาถ า้ 

กลางวนั 🍴 บรกิารอาหาร เมนชูาบชูาบ ูสก้ีุหมอ้ไฟสไตลเ์กาหลี 
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จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบชงุจ ู(Chungju Lake) พรอ้มล่องเรือ Cruise ชมความงามของทะเลสาบ 

ทะเลสาบชงุจถืูอว่าเป็นเขื่อนท่ีใหญ่ท่ีสดุ สรา้งขึ้นเพ่ือเชื่อมระหว่างเมืองชองจ ูเมืองเจชอน และเมืองทัน

ยาง ทะเลสาบชองจเูป็นทะเลสาบท่ีถกูสรา้งขึ้น ดว้ยพ้ืนท่ีขนาดใหญ่เพ่ือการกกัเก็บน า้ มีพ้ืนท่ีประมาณ

97 ตารางกิโลเมตร ใกล้ๆ  กบัทะเลสาบชองจมูีอทุยานแห่งชาต ิซอรกัซาน ทิวทศันท่ี์สวยงามของทนัยาง 

พัลเกียง หรือ “ทิวทัศนม์หัศจรรย์ทั้งแปด” ในแถบท่ีเป็นเขาหินปูนรอบๆ ทันยาง บรรยากาศรอบๆ 

ทะเลสาบจะเปลี่ยนไปตามฤดกูาล  น า้ภายในเขื่อนมีสีฟ้าใสสะอาด  นกัท่องเที่ยวสามารถใชเ้วลาเดินทาง

โดย ทางเรือในทะเลสาบในระยะสัน้ๆ ไดต้ลอดทัง้ปี ทะเลสาบแห่งนีเ้ป็นสิ่งมหศัจรรยข์องเมืองทนัยาง 

                    

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ซาอนัโบ ฮอต สปริง (Suanbo Hot Spring) แช่น า้พรุอ้นจากธรรมชาติ อดุม

ไปดว้ยแร่ธาตท่ีุดีตอ่ผิว ชว่ยใหผ้ิวเรียบเนยีน อีกหนึง่ไฮไลทข์องเมืองชงุจ ู

                    

Cr. Korea Tourism Organization (KTO) 

 เยน็  🍴 บรกิารอาหารเยน็ดว้ย เมน ูหมยูา่งเกาหลี (PORK CALBI) 

พกัท่ี   ★★★★★ โรงแรมมาตรฐานระดบั 5 ดาว ★★★★★ 
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วนัท่ีสาม โซล - สวนสนกุ EVERLAND - ศนูยเ์ครือ่งส าอาง – เกาะนามิ -หมู่บา้นฝรัง่เศส –  

                    ศนูยส์มนุไพร  

เชา้  🍴 บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 ท่านเดินทางสู่สวนสนกุ EVERLAND ซ่ึงถกูขนานนามว่า ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลีเป็น

สวนสนกุกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่

ท่ามกลางหบุเขา ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้ลิฟท ์และท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี 

ชมไลเกอร ์ ท่ีนี่ท่านจะพบเจา้ป่าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนกุกบั

เคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ หนอนสะบัด รถไฟเหาะรางไม ้ซ่ึงเป็น

ไฮไลท์ของสวนสนกุแห่งนี้ และชมสวนดอกไมซ่ึ้งก าลังบานสะพรัง่อวดสีสันเต็ม

สวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ดว้ยบัตรเขา้ชมแบบไม่จ ากดัจ านวนรอบและ

ในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ท่านจะได ้พบกับ LINE FRIEND STORE ซ่ึง

ภายในจะเป็นสินคา้ท่ีออกแบบตามตวัสติ๊กเกอรใ์น แอพพลิเคชัน่ไลน ์ไม่ว่า

จะเป็น ต ุก๊ตา ซองใส่พาสปอรต์ ร่ม  สมดุโนต้ แกว้น า้ สรอ้ยคอ และอ่ืนๆ

อีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้า และบริเวณหนา้ร้านก็ตกแต่ง

สวยงาม มีหมี BROWN และกระต่าย CONY อยู่บริเวณหน้าตึกให้ได ้

ถ่ายรปูเลน่อีกดว้ย   

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ ศนูยเ์ครื่องส าอาง ใหท้่านชมและเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางและเวชส าอางแบรนดช์ั้นน า

ของเกาหลี ท่ี COSMETIC ย่ีหอ้คณุภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวต่างใหค้วามส าคญักับเร่ือง

ผิวหนา้ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารงุผิวพ้ืนฐาน Skin Care และเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพร 

จากนัน้ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ หา้งปลอดภาษีท่ี DUTY FREE   ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้

แบรนด์เนมน าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิดรวมทั้ งสินคา้แบรนด์เกาหลียอดนิยม  

น าท่านเดินทางไปยัง เกาะนามิ ตัง้อยู่ท่ีเมืองชนุชอน ห่างจากกรงุโซลไปทางตะวันออก ประมาณ 63 

กิโลเมตร 

กลางวนั 🍴บรกิารอาหารเมน ูทคัคาลบ้ี ไก่ผดัซอสเกาหลี 

บ่าย  เกาะนามิ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของเกาหลีใต ้เกาะนา

มิมีรปูร่างเหมือนใบไมล้อยน า้ เป็นเกาะกลางแม่น า้ฮัน ซ่ึงเกิด

จากการสร้างเขื่อนชองพยอง โด่งดังจากซีรีย์ Winter Love 

Song ซ่ึงใชเ้กาะนามิเป็นสถานท่ีถ่ายท า บนเกาะจะมีบรรยากาศ

ร่มร่ืน เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลดั ตน้แปะกว๊ย ตน้ซากรุะ ตน้

เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ่ื้นๆ ท่ีพลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีใหช้ม

กันทกุฤดกูาล ทั้งเกาะไม่มีเสาไฟหรือสายไฟใหเ้ห็นเลยซักตน้

เพราะมนัถกูฝัง่ลงใตด้ินทั้งหมดเพื่อใหไ้มบ่ดบังทัศนยีภาพ ซ่ึงยงัคงตัง้อยู่ ณ เกาะแห่งนี ้อิสระใหท้กุท่าน

โพส ท่าสวยๆถ่ายรปูกบัจดุไฮไลทข์องเกาะแห่งนีไ้ดอี้กดว้ย 
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จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ หม ู่บ้านฝรัง่เศสถ่ินเจา้ชายน้อยกันท่ี  Petite France ถกูสรา้งขึ้นเพ่ือระลึกถึง 

อองตวน เดอ แซงเตกซูเปรี ผู้เขียนเร่ือง เจ้าชายน้อย (The Little Prince) อาคารบ้านเรือนเป็น

สถาปัตยกรรมแบบพ้ืนเมืองฝรัง่เศส เนน้สีสนัสดใสและสรา้งเรียงรายลดหลัน่กนัอย่างสวยงาม น าท่าน

เดินทางไปดแูลสขุภาพกันท่ี ศนูยส์มนุไพร เป็นสมนุไพร ชาวเกาหลีร ุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือ

ชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไมถ่กูท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์

เยน็  🍴 บรกิารอาหารเยน็เมน ูบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์

พกัท่ี   ★★★★★โรงแรมมาตรฐานระดบั 5 ดาว★★★★★ 

 

วนัท่ีสี่           SEOUL SKY TOWER - พระราชวงัชางดอ๊กกงุ - Sheraton  Walker Hill Show 

เชา้  🍴 บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

จากนัน้น าท่านขึ้นตึก SEOUL SKY TOWER ตึกระฟ้าท่ีสงู

ท่ีสดุในกรงุโซล รปูแบบของอาคารนั้นไดร้ับแรงบันดาลใจ

จากภาพวาดเซรามิกเกาหลีและพู่กนัเขียน ภายในตกึแทบจะ

รวบรวมทกุสิ่งอย่างมาไวใ้นท่ีเดียว ไม่ว่าจะเป็นท่ีอยู่อาศัย 

โรงแรม ส านักงานต่างๆ หอ้งสัมมนา และแหล่งช็อปป้ิง 

เรียกไดว่้าครบเคร่ืองสดุๆ นับเป็นตึกท่ีสงูเป็นล าดับท่ี 6 

ของโลก (556 เมตร) มีทั้งหมด 123 ชัน้ พาท่านทยานขึ้น

สู่ชั้นท่ี 118 ดว้ยลิฟท์ความเร็วสงูท่ีการันตีโดยกินเนสบคุ

เวิร์ลเรคคอร์ด บันทกุสถติไว้ว่าเป็นลิฟท์ท่ีเร็วท่ีสดุ โดยมีความเร็ว 600 เมตรต่อนาที และลิฟท์ท่ี

ครอบคลมุระยะทางท่ียาวที่สดุ ในสว่นของชัน้ท่ี 118 ส าหรับคนชอบความทา้ทายจะมีพ้ืนกระจกโปร่งใส 

สามารถมองลงไปจนเห็นพ้ืนดา้นล่างได ้และยังสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของตวัเมืองกรงุโซล

ไดอ้ย่างทัว่ถึง วันไหนท่ีฟ้าเปิดสามารถมองไปไกลถึงเมืองอินชอนเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีชัน้ท่ี 119 

บนชั้นนี้มีรา้นกาแฟ ซ่ึงมีโปรเจ็คเตอร์สกรีนฉายภาพสวยๆ บนผนัง ในกรณีท่ีทอ้งฟ้าไม่เปิดจะไม่

สามารถชมวิวได ้(**อตัราค่าบรกิารน้ี รวมค่าข้ึนลิฟทแ์ลว้**) 

กลางวนั 🍴 บรกิารอาหารกลางวนัดว้ย ณ ภตัตาคาร  
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จากนัน้ น าท่ า น ชม ค ว าม สวย ง าม แล ะท ร งคุณ ค่ า ขอ ง 

พระราชวังชางด๊อกกงุ (Changdeokgung) จนได้รับ

การขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่ ง ในมรดกโลกทางด้าน

วัฒนธรรมขององคก์ารยเูนสโก เป็นพระราชวังหลวง 

สรา้งในปี ค.ศ.1405  ใชเ้ป็นท่ีประทับของกษัตริย์ใน

ราชวงศ์ โชชอนหลายองค์  จน ถึ งพ ร ะเจ้าช ุน จง 

(Seonjeong)  พระราชวังชางด๊อก มีอ ุทยานท่ีไดช้ื่อว่า

สวยและร่มร่ืนท่ีสดุ ตัง้อยู่ดา้นหลังของพระราชวัง นัน่

คือ อทุยานพีวอน (Bewon) หรือฮวูอน (Huwon)  หรือ

สวนลับ สวนตอ้งห้ามภายในอุทยานนอกจากหมู่ แมกไม้แลว้ยังมีศาลา สะพานเล็กๆ และสระน ้า  

โดยเฉพาะสระพนัโดจี ท่ีมีศาลาหลงัคารปูพัดตัง้อยู่ริมสระ เป็นท่ีโปรดปรานของพระเจา้อินโจกษตัริยอ์งค์

ท่ี 16 ของราชวงศโ์ชชอนย่ิงนกั 

จากนัน้  เดินทางสู ่Sheraton  Walker Hill Show ชมโชวโ์ชวแ์ละคาสิโนแสดงอยู่ท่ีโรงแรมเชอราตนั วอกเกอร ์ฮิล 

เป็นประจ าทกุวัน ในหอประชมุใหญ่ท่ีสามารถจผุูช้มไดถึ้ง 700 คน โดยแสดงการรอ้ง การร า ทัง้แบบใน

วังและพ้ืนเมืองท่ีหาดไูดย้ากจากคณะนาฏศิลป์กรงุโซลและทอปเลคโชวแ์บบลิโดหรือลาสเวกัสประกอบ

มายากล และอ่ืน ๆ อีกมากมายอย่างตระการตา ทั้งแสง สี เสียง ฉาก อย่างท่ีประทับใจไม่ร ูล้ืม เพียง

แห่งเดียวในเกาหลีหรือเสี่ยงโชคท่ีคาสิโน มีทัง้แบลค์-เจต ลเูลต และอ่ืน ๆ ใหท้่านเลือกตามความชอบ ซ่ีง

เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง 

              

เยน็ 🍴 บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร Chon Insadong 

พกัท่ี ★★★★★โรงแรมมาตรฐานระดบั 5 ดาว ★★★★★ 

วนัท่ีหา้ บลเูฮาส ์- ศนูยโ์สมรฐับาล – ตลาดเมียงดง 

เชา้  🍴 บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าทกุท่านเขา้ชม  บลเูฮาส ์ หรือท าเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใตน้ัน้ ไดช้ื่อบลเูฮา้สเ์พราะว่าเมื่อมอง

จากดา้นนอกเขา้ไปท่ีอาคารดังกล่าวจะเห็นเป็นสีฟ้าอ่อนทั้งหลัง คนก็เลยเรียกตามสีของอาคารหลังนี ้
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ท าเนยีบประธานาธิบดีแห่งนี้ไม่เปิดใหบ้คุคลทัว่ไปหรือนกัท่องเท่ียวเขา้ชมภายใน แตส่ามารถชมจากดา้น

นอกและถ่ายภาพไกล ๆได ้อาคารบลเูฮา้เป็นสถาปัตยก์รรมเกาหลีผสมกบัสถาปัตยก์รรมร่วมสมัยท่ีมี

ความโดดเด่นเฉพาะตวั ดา้นหลงัของบลเูฮา้สเ์ป็นภเูขาท่ีเชื่อว่าช่วยเสริม ฮวงจุย้ ดา้นหนา้ของบลเูฮา้สม์ี

ลานกวา้งและมีอนสุาวรียร์ปูนกฟีนิกซ ์อันหมายถึงความเป็นอมตะ จดุนีจ้ะเป็นท่ีซ่ึงนกัท่องเที่ยวนิยมมา

ถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก 

จากนัน้ น าท่านร ูจ้ักและเขา้ใจ สมนุไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมนุไพรโสมถกูน ามาใชเ้พ่ือสขุภาพเป็น

เวลานานากว่า 2,000ปีในต ารายาแผนโบราณจีนระบวุ่าโสมเป็นสมนุไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่

ระบบย่อยอาหารและปอดช่วยท าใหจิ้ตใจสงบและเพ่ิมพละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคณุทางการแพทย์

ชว่ยบ ารงุหัวใจป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือดเสริมประสิทธิภาพทางเพศลดและป้องกนัมะเร็งและเร็วๆนี้โสม

เกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกทกุวันนีผ้ลิตภณัฑโ์สมเป็นสิ่งท่ีขาดไมไ่ดส้ าหรับ

ผูท่ี้ค านงึถึงสขุภาพในปัจจบุนั 

กลางวนั 🍴 บรกิารอาหารกลางวนัดว้ย เมนซีูฟู้ ด 

จากนัน้ น าท่านชอ้ปป้ิงตลาดดังท่ีสดุของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ

สยามสแควร์เกาหลี หากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชัน่ของ

เกาหลีเป็นอย่างไร กา้วล ้าน าสมัยเพียงใด ท่านจะตอ้งมาท่ี

เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยร ุ่นอาทิ เสื้อผ้าบุร ุษ -สตรี 

เคร่ืองส าอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE 

FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE ห รื อ อี ก

มากมายใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือซ่ึงราคาถกูกว่าท่ีเมืองไทย 2-3 เท่า 

เพ่ือใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ๊ปป้ิง อิสระอาหารเยน็ตามอธยัาศยั 

พกัท่ี ★★★★★โรงแรมมาตรฐานระดบั 5 ดาว ★★★★★ 

วนัท่ีหก        สนามบินอินชอน - กรงุเทพฯ (ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู) 

เชา้  🍴 บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

10.20 น. ✈ น าท่านเดินทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน สายการบินไทย (TG) เที่ยวบินท่ี TG657 

14.10 น. ถึงประเทศไทย ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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อตัราค่าบรกิาร 

 

ก าหนดการเดินทาง 2562 

**หยดุเทศกาลสงกรานต*์* 
ผ ูใ้หญ่หอ้งละ 2-3 ท่าน พกัเด่ียวเพ่ิม 

8 - 13 / 22 - 27 พ.ค. 48,000 10,000 

5 – 10 / 19 – 24 มิ.ย.  48,000 10,000 

 

ค่าบรกิารขา้งตน้รบัเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ 

ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน   

ช าระท่ีสนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง ในสว่นหวัหนา้ทวัร ์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

 

หมายเหต ุ

1. รบัเฉพาะผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว ค่าทัวรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัได ้

ช าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีตา่งๆ แบบช าระขาดเช่นกนักอ่นออกเดินทาง ฉะนัน้หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทาง

หรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตใุดหรือไดร้ับการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศใน

รายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ัดขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋

เคร่ืองบินใหแ้กท่่าน***และทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ราคาน้ีเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ ถา้หากเป็น

ชาวต่างชาติ จะตอ้งเพ่ิมจากราคาค่าทวัรป์กติอีก 100 USD** **กรณีตดักร ุป๊เหมาท่ีเป็น เด็กนกัเรียน 

นกัศึกษา  ธรุกิจขายตรงเครือ่งส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  หรอืชาวต่างชาติ จะตอ้งสอบถามราคาใหม่

ทกุครัง้** 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหา

ต่างๆ ตลอดจนขอ้แนะน ากรณุาติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบหากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้น

เพื่อท่ีจะน าไปยังประเทศนัน้ๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าตอ้งไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย 

ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิตเจา้หนา้ท่ีจะไมร่บัฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการสลบัสบัเปลี่ยนหรอืเปลีย่นแปลงไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทัง้น้ีโดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผ ูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

และหากลกูคา้ท่านใดจะตอ้งมีการจองตัว๋เครือ่งบินภายในประเทศ รถโดยสารภายในประเทศ หรอืรถไฟกรณุาแจง้ให้

เจา้หนา้ท่ีของบรษิทัทราบกอ่นจองทกุครัง้ ไม่เช่นนัน้บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทกุกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลง

ใดๆ***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายกุารใชง้านไดไ้มน่อ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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3. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง

ผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรปู และช่วยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสดุทา้ย

ชา่งภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหนา่ยกบัลกูทัวร ์หากว่าท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แตถ่า้ท่านใดไมส่นใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ 

เพราะทางบริษทัทวัรไ์มม่ีการบงัคบัลกูทวัรซ้ื์อแตอ่ย่างใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวรค์รั้งนี้มีวัตถปุระสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดย

ไมล่งรา้นชอ้ปป้ิง เช่น น า้มนัสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนินการ

ในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ตอ่ท่าน 

6. หากลกูคา้ท าจองเกิน 20 ท่าน ท่านท่ี 21 เป็นตน้ไปช าระเพ่ิม 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกนัจองเกิน 20 

ท่าน แมว่้าท่านจะจองทวัรม์าคนละบริษทัก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหช้ าระเพ่ิมตามเงือ่นไขของบริษทั 

 

ราคาทวัรร์วม 

• คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเสน้ทางที่ระบใุนรายการชัน้ทศันาจรไป-กลบัพรอ้มคณะ 

• คา่อาหารทกุมื้อตามท่ีระบใุนรายการ 

• คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 

• คา่ท่ีพกัตามระบใุนรายการพกัหอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบหุรือเทียบเท่า 

• คา่รถรบั-สง่และน าเที่ยวตามรายการ 

• คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี 

• คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. 

• คา่หวัหนา้ทวัรผ์ูช้  านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในตา่งประเทศ 

• คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดินทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาทิคา่ท าหนงัสือเดินทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตวั, คา่ซักรีด, มินบิารใ์นหอ้ง, รวมถึงคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนอืรายการ(หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิมกรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรแ์ลว้จ่ายเพิ่มเอง

ตา่งหาก) 

• ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง  

(ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน) ช าระท่ีสนามบินดอนเมืองในวนัเดินทาง 
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• คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย3% 

• คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 

• คา่วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีมีประกาศใชวี้ซ่า 

• คา่วีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้วกรณุาเตรียมเอกสารคือ 

1) พาสปอรต์ 

2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 

3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 

4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  

5) สมดุบญัชีเงนิฝาก(ถา้มี)  

6) รปูถ่ายส2ี นิว้ 2 รปูแลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนนิการย่ืนวีซ่าใหท้่านโดยจ่ายค่าบริการตา่งหาก 

ส าหรบัหนงัสือเดินทางตา่งดา้วเจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะย่ืนวีซ่า 

 

เง่ือนไขการจอง 

• การช าระเงนิหากช าระมดัจ าครัง้แรก 20,000 บาท 

• คา่ทวัรส์ว่นที่เหลือตอ้งช าระกอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 35 วัน 

การยกเลิก 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิคา่มดัจ าทกุกรณี  

• ระหว่างการเดินทางถา้ท่านไมไ่ดท้่องเท่ียวพรอ้มคณะหรือถอนตวัออกจากคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไมอ่าจ

เรียกรอ้งเงนิหรือบริการบางสว่นที่ขาดไปได ้

• ในกรณีผูเ้ดินทางไมผ่า่นการตรวจพิจารณาในการตรวจเขา้-ออกเมืองทัง้ประเทศไทยและเกาหลีอนัเนือ่งมาจาก

การกระท าท่ีสอ่ไปในทางผดิกฎหมายการหลบหนเีขา้ออกเมืองเอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้งหรือการถกูปฎิเสธใน

กรณีอ่ืนๆทางบริษทัจะไมร่บัผิดชอบและไมคื่นคา่ใชจ้่ายตา่งๆไมว่่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น 

• ถา้สถานท่ีท่องเท่ียวปิดไมส่ามารถเขา้ชมไดท้างบริษทัฯจะจดัสถานท่องเท่ียวอ่ืนทดแทนใหต้ามความเหมาะสม

โดยไมม่ีคา่ชดเชยใดๆจากทางบริษทัฯ 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวอนัเนือ่งจากเหตสุดุวิสยัเพ่ือความเหมาะสมของหมู่คณะ

ทัง้นีจ้ะถือเอาผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

• ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบใุน

รายการบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 
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ความรบัผิดชอบ 

 ทางบริษทัฯในฐานะตวัแทนของสายการบินและยานพาหนะอ่ืนๆพรอ้มทัง้โรงแรมและส านกังานจดัน าเที่ยวเพื่อ

ใหบ้ริการแกน่กัทศันาจรจะไมร่บัผิดชอบใดๆตอ่การไดร้บับาดเจ็บสญูหายเสียหายหรือคา่ใชจ้่ายตา่งๆซ่ึงอาจเกิดขึน้จาก

ความลา่ชา้การยกเลิกเท่ียวบินอบุตัเิหตภุยัทางธรรมชาตกิารนดัหยดุงานปัญหาทางการเมือง 

 ** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลกูคา้ท่ีมีวัตถปุระสงคเ์พ่ือท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านัน้หากทา่นถกู

เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและเกาหลีใตป้ฏิเสธการเขา้-ออกเมืองถือเป็นเหตผุลท่ีอยู่นอกเหนอืความ

รบัผิดชอบของทางบริษทัทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนคา่ใชจ่้ายใดๆทัง้ส้ินแกท่่าน  * 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผ ูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศ

เกาหลีไม่เกิน 90 วนั ไมว่่าจะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยีย่มญาติ หรอืธรุกิจ จะตอ้งยืน่

เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคณุสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัต่อไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายมุากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศเกาหลีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิ่งท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลีได ้

(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ช่ือ ท่ีอย ู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนร ูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ)

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลีทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
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หมายเหต ุ: เรยีนใหท้ราบว่า หลงัจากผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใตแ้ลว้นัน้ทางทวัรจ์ะออกเดินทาง

ท่องเท่ียวหลงัเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 

***ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายใหค้ณะรอ สว่นท่านใดท่ีติดด่านตรวจคนเขา้เมือง หากท่านสามารถผา่นเขา้เมืองได้

จะตอ้งเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง และไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเดินทางจากทวัรไ์ด ้เพ่ือความเป็น

ระเบียบและคณะไดท่้องเท่ียวอยา่งเต็มเวลา ขออภยัในความไม่สะดวก*** 

หมายเหต ุ

จ านวนผูเ้ดินทางขัน้ต า่ผูใ้หญ่ 30 ท่านขึน้ไป 

• เที่ยวบินราคาและรายการท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผู้

เดินทางเป็นส าคญั 

• หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือนและบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจดุประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่านัน้ 

• ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การกอ่จลาจลหรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หนา้ท่ีกรม

แรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนอืความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

• ทางบริษทัฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้สิ้นหากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไมค่รบอาทิไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมื้อเพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก

เดินทางแลว้ 

• ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้นหากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

• ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษกรณีท่ีท่านไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงนิไดเ้มื่อท่าน

ตกลงช าระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯทางบริษทัฯจะถือว่าทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 


