
 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง :   ตุลาคม 2562 (ฤดูใบไมเ้ปลีย่นสี) 

(พกั ซอรคัซาน 1 คืน / พกัโซล 2 คืน) 



 

 

 
     เดินทาง วนัท่ี 10 – 14 ตุลาคม 2562 (สายการบนิ ไทยแอรเ์วย)์  

ขาไป TG 658    กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน (ICN) 23.10 – 06.35 น. 

ขากลบั TG 655    อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK) 21.20 – 01.10 น. 

เดินทาง วนัท่ี 11 – 15 /18 – 22  ต.ค 62 (สายการบนิ ไทยแอรเ์วย)์ 

ขาไป TG 688    กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน (ICN) 22.35 – 06.00 น. 

ขากลบั TG 655    อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK) 21.20 – 01.10 น. 

 
รายการโปรแกรมทวัร ์

 

วนัแรก       กรุงเทพฯ - สนามบนินานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต)้ 
 

20.00 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์D 

เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยแอรเ์วย(์TG) กรุณาสงัเกตป้ายรับที่สนามบนิ  HAPPY TOGETHER 

โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอาํนวยความสะดวกเชค็อนิตัว๋เคร่ืองบินและสมัภาระให้แก่ทา่น…. 
 

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี

 

22.35 น./ เหินฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์  เที่ยวบิน TG 658 / 688 

23.10 น. (บริการอาหารและ เครือ่งดืม่บนเครือ่ง ) 

         

 

           
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง อินชอน - เกาหลีใต ้– ชมความงดงามของ เกาะนามิ ยอ้นรอยซีรียด์งั (Winter Love Song)  

                  อุทยานแห่งชาติซอรคัซาน (ไม่รวมค่าข้ึนเคเบิ้ ลคาร)์ – วดัชินฮึงซา 
 
 

06.00 น. /  ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสมัภาระ 

06.35 น.      เรียบร้อยแล้ว... (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  
 

                   จากน้ัน นาํทา่นเดินทางสู่ ทา่เรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากไปยัง เกาะนาม ิเกาะช่ือดัง หน่ึงในสถานที่ถ่ายทาํ  



 

 

ละครเกาหลี  เพลงรักในสายลมหนาว ท่านได้สมัผัส

บรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ามกลางใบไมเ้ปลี่ยนสี

ระหว่าง 2 ข้างทาง และ ถ่ายรูปกับวิวสวยๆรอบ

เกาะ  ท่านสามารถเดินเล่นรอบเกาะนามิ ชมทิวต้น

สน และ ทวิแปะก๋วยที่เป็นไฮไลทข์องเกาะนามิในช่วง

ใบไม้เปลี่ยนสี และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ 

ระหว่างทางกลับมี ร้ านค้า 2 ข้างทาง อาทิ ร้าน

ซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้กแสนอร่อย ให้

ทา่นเลือกซื้อทานได้ตามอธัยาศัย หรือจะเลือกน่ังจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop   เมื่อถึงเวลานัด

หมาย นาํทา่นน่ังเรือประมาณ 5 นาท ีกลับไปยังจุดขึ้นรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (เมนูทคัคาลบี  ไก่บารบ์คิีวผดัซอสเกาหลี) (1) 
 

บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าข้ึนเคเบิ้ ลคาร)์ เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 

สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ท่านจะได้ชมความงดงามของสีสันของต้นไม้ที่เปลี่ยนเป็นสีแดง สีส้ม                  

สีเหลือง ทั่วทั้งอุทยาน ที่จะทําให้

ท่านประทับใจไม่รู้ เลือน ด้านหน้า

อุ ท ย า น จ ะ มี รู ป ป้ั น ห มี ดํ า เ ป็ น

สัญลักษณ์ของอุทยานแห่งน้ี และ 

ภายในอุทยานแห่งชาติซอรัคซานยัง

มีวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทย  และคน

เกาหลีเอง นิยมมาขอพรเป็นอย่าง

มาก น่ันกค็ือ  วัดชินฮึงซา ซึ่งจะมี

พระพุทธรูปปางสมาธอิงค์ใหญ่ตั้งอยู่

กลางแจ้ง เป็นวัดเก่าแก่ในนิกายเซน 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมมาทาํบุญถวายข้าวสาร ถวายเทียน เพ่ือเป็นศิริมงคลของชีวิต อีกทั้งมี

ความเชื่อว่า “หากมาขอพรที่วัดแห่งน้ี จะสมหวังดั่งคาํอธษิฐานเกอืบทุกราย”   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (เมนูชาบูชาบู SHABU SHABU) (2) 
 

เขา้สู่ทีพ่กั SORAK PINE หรือ SORAK I PARK  หรือ ระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 
 

 

วนัทีส่าม สวนผลไมต้ามฤดูกาล ( ไร่แอป๊เป้ิล หรือ ไร่สาลี ่) – ใหท่้านไดส้นุกกบัเครือ่งเล่นนานาชนดิ 

ณ สวนสนุก EVERLAND ( เล่นไม่จ ากดัรอบ ) – ชอ้ปป้ิงเคร่ืองส ำอำงปลอดภำษี 

Cosmetic Outlet – ชอ้ปป้ิงสินคา้แฟชัน่มากมาย ณ ตลาดฮงแด (ตลาดย่านมหาลยัฮงอิก ) 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํทา่นเดินทางสู่ สวนผลไมต้ามฤดูกาลของเกาหลี ( ช่วงเดือนตุลาคม – ตน้พฤศจิกายน จะเป็น

แอป๊เป้ิล หรือ สาลี ่) ให้ทา่นได้สมัผสับรรยากาศสวนผลไม้ของชาวเกาหลี อาท ิแอป๊เป้ิล สาลี่ ผลผลิต

ลูกโตๆ และให้ท่านได้เพลิดเพลินการชิมผลไม้สดๆจากไร่เลยที่เดียว  ท่านจะได้เห็นวิธกีารปลูกแบบ

ปลอดสารพิษ  จากน้ันให้ทา่นได้อสิระถ่ายรูปตามอธัยาศัย  ก่อนกลับทา่นสามารถสั่งซื้ อเป็นของฝากให้

ที่บ้านได้อกีด้วย 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (เมนู Pork Calbi บุฟเฟตห์มูย่างเกาหลี) (4) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย จากน้ันพาท่านสนุกสนานเต็มที่กับเคร่ืองเล่นนานาชนิด ที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นไม่จ ากดั

รอบ) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้น่ังกระเช้าลิฟท ์

เพ่ือลงไปยังหุบเขาด้านล่างเพ่ือสนุกกับเคร่ืองเล่น อาท ิ T-Express ( รถไฟรางไม้ ) เครือ่งเล่นทีเ่ป็น

ไฮไลทข์องสวนสนุกแห่งน้ี พลาดไม่ไดเ้ลยทีเ่ดียว!!  รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ 

บ้านหมุน บ้านผีสงิ และ ในสวนสนุกยังมีรอบการแสดงขบวนพาเหรดให้ท่านได้ชมความน่ารักของตัว

การ์ตูนต่างๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในช่วงฤดูใบไมเ้ปลีย่นสี ภายในสวนสนุกแห่งน้ียังมีสวนดอกไม้สวยๆให้ทา่นได้ถ่ายรูปอกีด้วย สวยงาม

จนทา่นคิดว่าเป็นดอกไม้ปลอมเลยที่เดียว และไฮไลท์อีกอย่างนึง ท่านจะไดช้มความน่ารักของ หมีสี

น ้าตาล ที่แสนรูส้ามารถท าตามค าสัง่ของเจา้หนา้ที่ที่ใหข้นม ทัง้เดิน เตน้ และโยนลกูบอล รับรอง

ว่าท่านจะอดหลงรักไม่ไดเ้ลยทีเดียว อีกทั้งท่านจะได้พบ แม่เสอื พ่อเสือ สิงโตเจ้าป่า หมีดาํ ไฮยีน่า 



 

 

ฯลฯ นอกจากน้ีภายในสวนสนุกยังมีรา้นค้า 

อาทิ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นพิซซ่า รา้น

เส้ือผา้ และรา้นขายของฝากทีร่ะลึกจากสวน

สนุกเอเวอรแ์ลนด ์ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย  

สาํหรับแฟนคลับ Line ในสวนสนุกแห่งนี้

ยงัมี LINE FRIEND STORE  มีสินค้า

น่ารักๆ ในทา่นเลือกซื้อ   
จากน้ันนําท่านช้อปป้ิง เครื่องส าอางปลอด

ภาษี  เ วชส าอ าง   COSMETIC OUTLET 

เคร่ืองสาํอางยอดนิยม เช่น หน้ากาก LED ลดกระ ฝ้า จุดด่างดาํ , โบทอ็กเกาหลีชื่อดัง , ครีมหอยทาก 

, WATER DROP (ครีมนํา้แตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม , เซร่ัมโบทอ็กเกาหลี  ซึ่ง

ราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกอืบเทา่ตัว และบางผลิตภัณฑย์ังไม่มีขายในไทย 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร เมนู จิมดกั ไก่พะโลแ้สนอร่อย (5) 
 

เขา้สู่ทีพ่กั GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

 
 
 

วนัทีส่ี ่          ฮ็อกเกตนามู - น ้ ามนัสน - พระราชวงัเคียงบกกุง -  โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮนับก  

                  ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมยอดฮิต ณ ดิวต้ีฟรี – ชอ้ปป้ิงเส้ือผา้ รองเทา้แฟชัน่ ณ  

               ตลาดเมียงดงยอดฮิต (สยามสแควรเ์กาหลี ) 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (6) 
 

นาํท่านเข้าชม “ศูนยส์มุนไพรฮ๊อกเก็ตนาม”ู สมุนไพรที่คนเกาหลีรุ่นใหม่นิยมทาน ป้องกันโรคตับ

แขง็ จากการดื่มแอลกอฮอล์จัด การสบู

บุหร่ีจัด หรือสารตกค้างจากอาหารและ

อาหาร เส ริมที่ ท านอ ยู่ เ ป็นประจํา   

จากน้ันพาท่านไปชมสมุนไพรชื่ อดัง

ของเกาหลีอีกตัวนึง ที่กาํลังได้รับความ

นิยมเป็นอย่างมากทั้งในไทย น่ันกค็ือ 

RED PINE  หรือ น ้ามันสนเข็มแดง 

มีสรรพคุณช่วยขับสารพิษออกจาก

ร่างกายช่วยลดระดับนํ้าตาลในเส้น

เลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือดหรือดีทอ็กเลือดให้สะอาดและเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดได้สะดวก

ขึ้น  จากน้ันนําท่านชม พระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE)  เป็นทั้ง

สัญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล หน้าพระราชวังจะมีทหารเวรยามผลัดเปลี่ยนยืน 

 



 

 

ประจาํการ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวที่ได้ถ่ายรูป พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดใน

กรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน  ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนส ีพระราชวัง

แห่งน้ีจะห้อมล้อมบรรยากาศของใบไม้เปลี่ยนสทีี่สวยงาม เหมือนกบัภาพวาดเลยที่เดียว   
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร เมนู ไก่ตุน๋โสม อาหารต ารบัชาววงั (7) 
 

บ่าย จากน้ัน  พาท่านชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสน

อร่อย พร้อมชิมสาหร่าย หรือจะซื้ อเป็นของฝากกลับบ้านกไ็ด้    จากน้ันพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่ม

สาวเกาหลี กบัการสวมชุดประจาํชาติเกาหลี   “ ชุดฮนับก”  ให้ทา่นได้ถ่ายรูปตามอธัยาศัยและเกบ็ภาพ

ความประทบัใจ  จากน้ันนําท่านไปเรียนรู้ เกี่ยวกับการ ท าคิมบับ (ขา้วห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆ ที่

คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ ห่ันเป็นชิ้นพอดีคาํ 

จิ้มกบัโชยุ ญ่ีปุ่นหรือวาซาบิกไ็ด้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนาํทา่น  ชอ้ปป้ิงแหล่งสินคา้ปลอดภาษี (ดิวต้ีฟรี) สนิค้าแบรนด์เนม อาท ินาฬิกา,แว่นตา, 

กระ เ ป๋า , นํ้ าหอม เค รื่องส าอางแบรนด์ชั้นดัง  อา ทิ 

SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII  และ 

กระเป๋าแบรนด์ดัง อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, 

CHANEL  ช้อปป้ิงตามอัธยาศัย   จากน้ัน ยังไม่พอนาํท่าน

ไปช้อปป้ิงต่อกนัที่  “ ตลาดทีฮ่อตทีสุ่ดของเกาหลี” ตลาด

เมียงดง หรือ สยาม สแควรเ์กาหลี ตลาดแห่งน้ีท่านจะ

พบกบัสนิค้า อาท ิเสื้อผ้าแฟชั่น แบรนด์ดังต่างๆ ZARA , 

SPAO , Uniqlo หรือ รองเท้าแบรนด์ NIKE  
Adidas และรองเทา้ที่ก าลังเป็นที่นิยมในตอนน้ี fila  

หรือจะเลือกช้อปป้ิงเคร่ืองสาํอาง ETUDE HOUSE  SKIN FOOD , THE FACE SHOP , MISSHA 

, IT’S SKIN ให้ทา่นได้เลือกซื้อมากมาย ที่สาํคัญตลาดแห่งน้ียังโด่งดังเร่ือง Food Street อีกด้วย 

เพราะนอกจากสินค้าแฟชั่นต่างๆแล้วยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเคร่ืองดื่ม ขนมหวาน ไอศก รีม 

หลากหลายร้านให้ท่านเลือกทานมากมาย อาท ิเครปสตอเบอร่ี มันฝร่ังทอด นํ้าผลไม้ กุ้งทอด ขาหมู

ทอด ไดฟุกุสตอเบอร่ี สายไหมสรีุ้ง และ อาหารอร่อยที่น่าสนใจอกีมากมาย 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
ค า่ *** อิสระอาหารค า่ เพือ่ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจ***    
 
 

เขา้สู่ทีพ่กั GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 
วนัทีห่า้        ศูนยโ์สมเกาหลี – พลอยแอมมาทีส  - ชมหอคอยโซลทาวเวอร ์คลอ้งกุญแจคู่รกั    

                 ละลายเงินวอน - สนามบนิอินชอน - กรุงเทพฯ         
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (8) 

จากน้ันนําท่านรู้ จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ร่างกาย   

สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาด

เลือด เสริมประสทิธภิาพทางเพศ ป้องกันมะเรง็ จากน้ัน นาํท่าน

ชมโรงงานเจียระไน พลอย อเมทิส พลอยสม่ีวง เป็นพลอยแห่ง

สขุภาพและนาํโชค โดยมีตั้งแต่สม่ีวงอ่อนเยน็ตาจนถึงสม่ีวงไวน์ 

พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทาํเป็นแหวน จี้  ต่างหู และสร้อย

ข้อมือ   จากน้ันนําท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER                 

(ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท์) นาํท่านย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who Came From The Stars” (ยยัตัวรา้ยกับ

นายต่างดาว) และ ซีรียเ์ร่ือง F4 ณ เขานัมซาน ภเูขาเพียงลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอย

เมืองที่สงูที่สดุในโลก   สงูถึง 480 เมตร เหนือระดับนํา้ทะเล  อิสระใหท่้านชมวิวบรรยากาศบา้นเมอืง
เกาหลี หรือ จะคลอ้งกุญแจคู่รัก เพราะคนเกาหลีมีความเช่ือว่าถ้ามาคล้องกุญแจคู่รักที่น้ี “จะท าใหรั้ก

กันยนืยาวไม่พรากจากกัน” 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  เมนูโอซมั บุลโกกิ  (9) 
จากน้ันนาํท่าน แวะซื้ อของฝากที่ “รา้นละลายเงินวอน” ให้ท่านเลือกซื้ อขนม ของฝาก อาทิ สาหร่าย 

นมกล้วย ขนมปังปลาใส้ชอ็คโกแลค ข้าวพอง มาม่าเกาหลี เหล้าโซจู กิมจิ หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระทะ

เกาหลีชื่อดัง ฯลฯ  

 

 
 

 

 

 

 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่สนามบนิอินชอน เพือ่ท าการเช็คอินตัว๋เครือ่งบนิ และ สมัภาระ… 

 

21.20 น. เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน ไทยแอรเ์วย ์เทีย่วบนิ TG 655 (บริการอาหารและ  

                   เครือ่งดืม่บนเครือ่ง ) 
 

01.10 น. เดินทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
 



 

 

 HAPPY TOGETHER  

ไม่รวมค่าทิปไกด ์+ คนขบัรถตลอดการเดินทาง ทา่นละ 50,000 วอน  

หรือ (ประมาณ 1,500บาท) 

**ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกทา่นที่สนามบินสุวรรณภมิู** 
 

อตัราค่าบริการทวัรเ์กาหลี ตุลาคม 2562 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 
ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตียง 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

วันที่ 10 - 14  ตุลาคม 2562 25,900 25,900 25,900 5,000 

วันที่ 11 - 15  ตุลาคม 2562 25,900 25,900 25,900 5,000 

วันที่ 18 - 22  ตุลาคม 2562 25,900 25,900 25,900 5,000 

 
ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา 5,900 บาท 

ราคาจอยแลนดไ์ม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ราคา 8,900 บาท 
 
 

 

ทัวร์น้ีจัดใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทัวร์ทุกวนัเท่านัน้  
หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พียงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพิเศษ 

หากท่านไม่แจง้และปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทวัรใ์นบางวนั ทางบริษทัฯ จะคิดค่าด าเนนิการในการแยก

ท่องเทีย่วเอง 300 USD  (ก่อนซ้ือทวัรจ์ะตอ้งแจง้ความประสงคที์เ่ป็นจริง เพื่อทางผูจ้ดัจะไดคิ้ด
ค่าบริการทีเ่หมาะสม) ** 

 

** ขอ้ควรทราบ ** 
1. วนัเดินทาง “ กรุณาเตรียมเอกสารการท างาน” เช่น หนงัสือรบัรองการท างาน , นามบตัร , บตัร

พนกังาน หรือหากมีธุรกิจส่วนตวัตอ้งมีนามบตัร หากเปลีย่นชื่อสกุลตอ้งน าเอกสารมายนืยนั 



 

 

2. โปรแกรมทวัรอ์าจมีการสลบัปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนา้งาน อาทิ หากมีฝน
ตก หรือ รถติด อาจปรบัโปรแกรม (ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัสถานการณห์นา้งาน ) ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้

ใหท้ราบในแต่ละวนั  
3. รา้นชอ้ปป้ิงท่ีทางรฐับาลใหท้วัรล์ง ตามท่ีระบุในโปรแกรมทวัร ์ขอความร่วมมือลูกทวัรล์ง

ทุกรา้น ซ้ือไม่ซ้ือไม่ว่ากนั  ทางบริษทัฯไม่มีนโนบายบงัคบัซ้ือแต่อย่างใด ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของลูกคา้  

4. ประเทศเกาหลีใตม้ีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทวัรท่์านใด

สนใจสามารถซ้ือได.้...แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์

ทั้งสิ้ น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

5. ทวัรน์ี้ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านั้น  หากท่านไม่

สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพิเศษ  

หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทางบริษทัจะคิดค่า

ด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD*** 

อตัรานี้ รวม 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  กรุงเทพ - อนิชอน - กรุงเทพ  (ตัว๋กรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ทา่น  

 ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที่ยวตามรายการ    

 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. / ห้ิวข้ึนเคร่ืองได ้7 กก.  

 มัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อตัรานี้ ไม่รวม 
 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษเีชื้อเพลิงและประกนัวนิาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่าใชจ่้ายเพิ่มอีก 3,000 บาท ส าหรับพาสต่างชาติ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ ค่าทาํหนังสอืเดินทาง, ค่าโทรศัพทส์่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร 

และเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสั่งเพ่ิม กรณุาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเอง

ต่างหาก) 

 ค่าทิปส าหรบัคนขบัรถ ไกดท้์องถิน่ หวัหน้าทวัร ์(50,000 วอน หรือ 1,500 บาท) 
 ราคาตามโปรแกรมทวัร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 



 

 

เงือ่นไขการช าระเงิน 
 

 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจาํ 10,000 บาท สาํหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน 

และ ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั (การไม่ชาํระเงินค่ามัดจาํ หรือ ชาํระไม่

ครบ หรือ เชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ผู้จัดมีสิทธยิกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   

เงือ่นไขการยกเลิก 
 

1. สาํหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ

ยกเลิกการ เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจาํทั้งหมด 

2. ****ราคาดงักล่าวเป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองไดทุ้กกรณี ****  

3. หากในวันเดินทางท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ทัง้จากประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต ้                      

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ คืนเงินทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น  

4. กรุป๊ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํกบัสายการบิน หรือ ค่ามัดจาํที่พัก โดยการผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 

Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน

นั้นๆ 

หมายเหตุ 
 

 การเดินทางในคณะนี้ จะต้องมีผู้โดยสารจาํนวน 25 ท่านขึ้นไป ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาข้ึนตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง  

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิง เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตาม

ประกาศสายการบิน...  

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จาํเป็นต้องแจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า 

 หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน  และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ รับเฉพาะผู้มี

วัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จัดได้ชําระ

ให้กบัสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง

หรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศใน

รายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋ว

เคร่ืองบินให้แก่ท่าน) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหา

ต่าง ๆ ตลอดจนข้อแนะนาํกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจาํเป็นต้องรับฝากของจาก

ผู้อื่นเพ่ือที่จะนาํไปยังประเทศนั้นๆ  หรือนาํกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิด



 

 

กฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือ

สิ่งของใดใด 

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ชาํระล่วงหน้าไปแล้วจาํนวนมาก ขอ

สงวนสทิธิ์ในการหักเงินในส่วนที่เกดิข้ึนจริง  

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลํา 

Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการ

คืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับข้ึนจากภาษี

เช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตามตาราง

บินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้

ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชาํระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจาก ผู้จัดได้ชาํระ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชาํระเตม็มีเงื่อนไข  

 กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการ

จากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดาํเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงาน

ให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สาํหรับค่าบริการนั้น ๆ  

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คาํสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผู้จัด  นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอาํนาจของผู้จัดกาํกบัเท่านั้น  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน

กรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมือง

หรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทาํที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย 

การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ 

 เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล 

สเปรย์ ที่จะนาํติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนาํออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุด

เอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาํหนด รวมถึง

สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนาํเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทาํมาจากพืช 

และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เน้ือสัตว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะ

มาจากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก 
 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 

 


