
อัตราคาบรกิาร 

เดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก พักเด่ียว **เที่ยวบนิ** 

วันที่ 14-18 มิถุนายน 2562 10,876 10,876 5,000 ZE512 / ZE511 

วันที่ 15-19 มิถุนายน 2562 10,876 10,876 5,000 ZE512 / ZE511 
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***ราคาคาทวัรดังกลาวหากมีการเปลีย่นแปลงคาต๋ัวเครื่องบินภาษสีนามบนิภาษีน้าํมันของสายการบนิ*** 

***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบนิ*** 

 

โปรดเชค็เวลาเดินทางกับเซลกอนทําการจอง 

 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอินชอน                                                                            ( - / 

- / - ) 

19.30  น. คณะพรอมกันที่สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคานเตอร M สายการบนิ    อี

สตารเจ็ท (ZE) มีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

22.20 น. เหินฟาสูกรุงโซล โดยสายการบิน อีสตารเจ็ท เที่ยวบินที่ ZE512 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง) 

 (ใชเวลาบินประมาณ 5.30 – 06.00 ช่ัวโมง) 

 

วันที่ 21-25 มิถุนายน 2562 10,876 10,876 5,000 ZE512 / ZE511 

วันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 10,876 10,876 5,000 ZE512 / ZE511 

วันที่ 26-30 มิถุนายน 2562 10,876 10,876 5,000 ZE512 / ZE511 

วันที่ 28 มิ.ย.-02 ก.ค. 2562 10,876 10,876 5,000 ZE512 / ZE511 

วันที่ 29 มิ.ย.-03 ก.ค. 2562 10,876 10,876 5,000 ZE512 / ZE511 

วันที่ 02-06 กรกฎาคม 2562 11,876 11,876 5,000 ZE512 / ZE511 

วันที่ 04-08 กรกฎาคม 2562 11,876 11,876 5,000 ZE512 / ZE511 

วันที่ 05-09 กรกฎาคม 2562 11,876 11,876 5,000 ZE512 / ZE511 

วันที่ 09-13 กรกฎาคม 2562 11,876 11,876 5,000 ZE512 / ZE511 

วันที่ 11-15 กรกฎาคม 2562 11,876 11,876 5,000 ZE512 / ZE511 

วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2562 11,876 11,876 5,000 ZE512 / ZE511 

วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2562 11,876 11,876 5,000 ZE512 / ZE511 

วันที่ 18-22 กรกฎาคม 2562 13,876 13,876 5,000 ZE512 / ZE513 

วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2562 13,876 13,876 5,000 ZE512 / ZE513 

วันที่ 23-27 กรกฎาคม 2562 13,876 13,876 5,000 ZE512 / ZE513 

วันที่ 26-30 กรกฎาคม 2562 13,876 13,876 5,000 ZE512 / ZE513 

วันที่ 30 ก.ค.-03 ส.ค. 2562 13,876 13,876 5,000 ZE512 / ZE513 

***ราคา INFANT (เด็กเล็กอายุต้ังแตแรกเกิดจนถึง 2 ป) 7,000 บาท*** 

จอยแลนด หกัคาต๋ัวออก 7,000 บาท 



 
 

                                                               

 

วันที่สอง สนามบินอินชอน – พิพิธภัณฑถํ้าควังเมียง – สะพานกระจกแกว – เกาะนามิ - ซูวอน        ( - / L / D ) 

06.00 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน

ประเทศเกาหลีใต (เวลา

ทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช่ัวโมง) 

หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากรเรยีบรอยแลว 

 จากน้ันนําชม พิพิธภัณฑถํ้าค

วังเมียง ในอดีตคือเหมืองถานหิน ต้ังแตสมัยยุคอาณานิคมญี่ปุน เปนสถานที่สําคัญแหงหน่ึงทางประวัติศาสตรของ

ประเทศเกาหลี ต้ังอยูที่จังหวัดเคียงกีโด กําเนิดขึ้นในป ค.ศ. 1912 กอนจะถูกทิ้งรางในป ค.ศ. 1972 ปจจุบันได

กลายเปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหม ภายในถ้ําจัดแสดงโลกใตนํ้า Cave Aqua World ใหชม และมีหองโถงสําหรับ

จัดแสดงดนตรีและศิลปะอีกดวย ชม สะพานกระจกแกว ต้ังอยูบนแมนํ้าซุยัง เมืองชุนชอน ลักษณะคลายสะพาน

แขวน ชมวิวทิวทัศน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) เมนู ไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่องช่ือโดยการนําไกบารบีคิว มันหวาน 

กะหล่ําปลี ตนกระเทียม ซอส และขาว มาผัดรวมกันบนกระทะแบนสีดํา คลุกเคลาทุกอยางใหเขาที่ รับประทานคู

กับผักกาดเกาหลีและเครื่องเคียงตางๆ 

บ า ย  นําทานลงเรือเฟอรรี่สูเดินทางสูเกาะนามิ โดยใชเวลาขามประมาณ 10 

นาที เกาะแหงน้ีต้ังตามช่ือของนายพลนามิซึ่งเขารับราชการต้ังแตอายุ 17 

ทานเปนผูมีความสามารถนําทัพไปปราบจลาจลในทางภาคเหนือของเกาหลี

จนไดรับตําแหนงสูงในขณะที่ทานอายุยังนอย แตตอมาภายหลังทานไดถูกใส

รายโดยศัตรูทางการเมืองและถูกประหารชีวิต จากน้ันชมวิวทิวทัศนของ

สถานที่เคยใชเปนสถานที่ถายทําละครทีวี Winter Love Song อันโดงดังไป

ทั่วเอเชีย พรอมมีเวลาใหทานไดเก็บภาพอันสวยงามนาประทับใจสุดแสนโรแมนติกเปรียบประดุจทานเปนพระ-

นาง ในละคร เลยทีเดียว ที่น่ีทานจะไดพบกับรูปปนของเบยองจุนและชเวจีวู และอิสระเดินชมตามอัธยาศัย 

สมควรแกเวลาพบกัน ณ จุดนัดหมายเพ่ือลงเรือกลับ 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา (มื้อที่ 2) เมนู สุก้ีสไตลเกาหลีบนหมอไฟรอนๆ คลายกับสุก้ียาก้ี มีสวนผสม เชน ผัก เน้ือสัตว

หั่นบาง ๆ โดยการปรุงจะนําวัตถุดิบเหลาน้ีจุมแชลงในนํ้าเดือด หรือนํ้าซุป และปลอยทิ้งไวสักพัก จากน้ันนํา

สวนผสมอยางอ่ืน เชน เตาหู บะหมี่ ลงตุนใหเขากัน แลวรับประทานโดยจุมลงในซอส 

ที่พัก  NEW M HOTEL / JM HOTEL / BENIKEA RIO HOTEL หรือเทียบเทา  

 

วันที่สาม ปอมปราการฮวาซอง – นั่งรถไฟหัวมังกร (ไมรวมต๋ัว) – สวนสนุกเอเวอรแลนด - ศนูยเครื่องสําอาง –  

 ทงแดมุน – โซล                                                                                                           

( B / L / D ) 



 
 

                                                               

 

เชา  บริการอาหารเชา (มื้อที่ 3) ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําคณะเดินทางสู ปอมปราการฮวาซอง เปนสิ่งกอสราง

ขนาดใหญ ต้ังแตยุคโจซอน (Joseon) สรางขึ้นชวงป ค.ศ. 

1794-1796 เปนปอมปราการ ป ร ะ จํ า เ ข ต  Suwon-si 

ของจังหวัดเคียงกีโด เพ่ือเปนรากฐานสําหรับการสรางเมือง

ใหมในบริเวณน้ี กําแพงของปอมปราการมีความยาวถึง 5.5 

กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแตละทิศ และมีรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่ย่ิงใหญและงดงามถูกขึ้นทะเบียนเปน

มรดกโลกทางดานประวัติศาสตร เมื่อป ค.ศ. 1997 สรางขึ้นดวยอิฐ โดยจะมีรูบนกําแพงขนาดที่พอดี สําหรับใช

เปนจุดยิงปนหรือธนูไดเช่ือกันวาเปนการสรางที่มกีารใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากที่สุดแหงหน่ึงของยุคน้ัน หรือหาก

มีเวลาทานจะนั่งรถไฟหัวมังกร (ราคาทัวรไมรวมต๋ัว) ชมรอบๆปอมก็ได ใชเวลาน่ังชมประมาณ 30 นาทีตอ 1 รอบ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)  เมน ูหมูยางเกาหลี เปนอาหารพ้ืนเมืองเกาหลีที่เลื่องช่ือและรูจักกันดีทั่วโลก โดย

นําหมูสวนที่ติดกับกระดูกไปยางบนเตาถานแบบด้ังเดิมเสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ และเครื่องเคียงหลากชนิดกับ

นํ้าจิ้มเตาเจี้ยวสูตรเฉพาะและนํ้าซุปสาหราย  

บาย จากน้ันทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด เปนสวนสนุก

กลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศเกาหลีใต ต้ังอยูทามกลาง

หุบเขาเชิญทานทองไปกับโลกของสัตวปาซาฟารี ชมขบวน

พาเหรดแฟนตาซีจากตัวการตูนสุดนารักเติมเต็มความสุข

ของทาน สนุกสนานไปกับเครื่องเลนตางๆ ไมจํากัดชนิดพรอมทั้งบรรยากาศสุดโรแมนติก ทามกลางสวนสวยที่จะ

ผลัดเปลี่ยนจัดแสดงไมดอกนานาชนิดตามฤดูกาลตลอดทั้งป สมควรแกเวลา นัดพบ ณ จุดนัดหมาย จากน้ันนํา

คณะเดินทางเขาสูกรุงโซล แวะชอป ณ ศูนยเครื่องสําอาง (Cosmetic gallery) เปนศูนยรวมของเครื่องสําอางแบ

รนดของเกาหลี อาทิ ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลาย อิสระทานเลือกซื้อไดตาม

อัธยาศัย  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา (มื้อที่ 5) เมนู ปลายางเตาถาน ปลาเน้ือแนนยางรอนๆ ออกรสเค็มนิดๆ หอมถานที่ใชยาง 

รับประทานเคียงกับกิมจินานาชนิด  

 หลังอาหาร อิสระทานเดินยานทงแดมุน แหลงชอปปงที่ช่ือไดวาใหญที่สุดในเอเชีย ซึ่งต้ังอยูบริเวณประตูเมือง

โบราณทางทิศตะวันออก ทานสามารถซื้อสินคาหลากหลายประเภท อาทิ เสื้อผาบุรุษ-สตรี รองเทาบุรุษ-สตรี 

รองเทาผาใบ เข็มขัดหรือของที่ระลึก อาทิ ชุดเครื่องครัว ถุงนองถุงเทา ผาพันคอ ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศ

การชอปปงสินคาในราคาเกาหลีอยางแทจริง 

ที่พัก  L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันที่สี ่ ศูนยโสม - ศูนยสมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถอกซู - หมูบานเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา – ศนูยสาหราย 

– ทําคิมบับและสวมชุดประจําชาติ (ฮันบก) - ดิวต้ี ฟรี – ยานฮงแด – เมียงดง    ( B / L / D ) 



 
 

                                                               

 

เชา  บริการอาหารเชา (มื้อที่ 6) ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสูศูนยโสมเกาหลี ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปซึ่งถือวาเปนโสมที่มี

คุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและนํากลับไปบํารุงรางกาย

หรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือทางบาน จากน้ันนําทานเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ศูนยสมุนไพร ฮอกเก

นามู ซึ่งเปนสมุนไพรที่ทั่วโลกรวมถึงสถาบันตางๆยอมรับวาเปนสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบํารุงตับและดูแล

ตับของเรา เปนสมุนไพรที่หาไดยากในปจจุบัน ทานจะไดชมการสาธิตการทดลองตัวยาจากสมุนไพรชนิดน้ี ฮอกเก

นามู เปนตนไมที่เจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ

และระดับสูงเหนือนํ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุนใหมนิยม

นํามารับประทานเพ่ือชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง เดินทางมายัง 

พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเปนพระราชวังที่เกาแกที่สุดของราชวงศโช

ชอน (ค.ศ.1392-1910) สรางขึ้นในป ค.ศ. 1394 ตนพระราชวงศที่

สถาปนาขึ้นโดยกษัตริยแทโจ ภายในพระราชวังแหงน้ีมีหมูพระที่น่ัง

มากกวา 200 หลังแตไดถูกทําลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุนเขามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเปนศูนยบัญชาการทาง

การทหารและเปนที่ประทับของกษัตริย ปจจุบันไดมีการกอสรางหมูพระที่น่ังที่เคยถูกทําลายขึ้นมาใหมในตําแหนง

เดิม ถายภาพคูกับพลับพลากลางนํ้าที่ซึ่งเคยเปนทองพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตตางๆ สําหรับตอนรับแขก

บานแขกเมือง ภายในมีการแสดงโชวการเปลี่ยนเวรยามของทหารราชองครักษ การโชวแตละครั้งใชเวลาประมาณ 

30 นาที มีโชวทั้งหมด 3 รอบ คือ เวลา 10.30 น. รอบ 13.30 น. และ 15.30 น. จากน้ันเดินทางสู หมูบานเกาหลี

โบราณ เปนอีกหน่ึงสัญลักษณของเกาหลี ทามกลางตึกรามบานชองที่ทันสมัยของกรุงโซลน้ัน หมูบานแหงน้ีก็ยังคง

รักษาอาคารบานเรือนในสมัยโบราณมี กลิ่นอายของเกาหลีในยุคเกาแก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) เมนู ไกตุนโสม อาหารยอดนิยมในวังหลวงในสมัยกอน ปจจุบันเปนอาหารเลื่อง

ช่ือของเมืองหลวงเช่ือกันวาบํารุงสุขภาพ ในตัวไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดง และเคล็ดลับในการตุนเสิรฟ

พรอมเครื่องเคียงที่เรียกวา กักตุกี คือ เสนขนมจีน เหลาโสม พริกไทยดําและเกลือ 

บ า ย  เดินทางไปชม วัดโชเกซา หรือที่คนไทยเรียกวา “วัดพระย้ิม” ในอดีต

น้ันวัดแหงน้ี เปนเหมือนศูนยกลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลี 

ซึ่งเปนวัดเกาแกและมีช่ือเสียงเปนอยางยิ่งเมื่อเดินเขามาในวัดน้ี สิ่ง

แรกที่จะสังเกตเห็นก็คือตนไมใหญที่ดานหนาประตูทางเขามีความสูง

ถึง 26 เมตร สวนอาคารหลักของวัดน้ัน มีอายุมากกวา 500 ปและเปน

อาคารขนาดใหญ ช่ือวา Daeungjeon สรางขึ้น ในป ค.ศ. 1938 

ภายในมีพระประธานสีทองขนาดใหญ 3 องค ชาวเกาหลีเช่ือกันวามีความศักด์ิสิทธ์ิจึงนิยมไปนมัสการกันในวัน

สําคัญตางๆ  

 

 



 
 

                                                               

 

จากน้ันนําทานเขาชมศูนยสาหราย 

เ ย่ียมชมของฝากที่มี ช่ือเสียงของ

เกาหลี สาหรายผลิตสดใหมทุกวัน  มี

หลายรสชาติ เหมาะกับใหทานได

เลือกซื้อไปเปนของฝากของที่ระลึก 

นําทานเรียนรูวิธีการทําคิมบับหรือ

ขาวหอสาหราย เมนูงายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คําวา คิม แปลวา สาหราย คําวา บับ แปลวา ขาวลักษณะ

จะเปนแทงยาวๆ แลวจะหั่นเปนช้ินๆ พอดีคําจิ้มกับโชยุหรือวาซาบิก็ไดตามใจชอบ พิเศษ!!! สวมชุดประจําชาติ

เกาหลี (ฮันบก) มีหลากหลายชุดใหทานไดเลือกใสพรอมเก็บภาพความประทับใจ จากน้ันนําทานชอปปงสินคา

ปลอดภาษีที่ดิวต้ีฟรี ที่น่ีมีสินคาช้ันนําใหทานเลือกซื้อมากมายกวา 500 ชนิด อาทิ นํ้าหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง 

กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ จากน้ันเดินทางสู ยานฮงแด ถนนสาย ART ช่ือ "ฮงแด" ยอมาจาก "ฮงอิกแด

ฮักเกียว" (แปลวา มหาวิทยาลัยฮงอิก) เรียกแบบยอๆ เลยกลายเปน "ฮงแด"  ยานน้ีมีทั้งรานอาหาร คอฟฟ ช็อป 

ผับ บาร รานขายเสื้อผาและเครื่องสําอาง เกสเฮาส ราคายอมเยา  ถือเปนแหลงรวมวัยรุนเด็กแนวชาวกาหลี  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา (มื้อที่ 6) เมนูโอซัมบุลโกกิ วุนเสน จะมีผักกาดขาว เน้ือหมู และปลาหมึก ผัดในกระทะ ซึ่งมีนํ้า

ซุปรสชาติออกหวาน ผัดทุกอยางใหเขากันจนสุกและนํ้าซุปเหลือขลุกขลิก ทานกับขาวสวยรอนๆ พรอมเครื่อง

เคียงมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลังอาหาร นําทาน ชอปปงยานเมียงดง หากทานตองการทราบวาแฟช่ันของเกาหลีเปนอยางไร กาวล้ํานําสมัย

เพียงใด ทานจะตองมาที่เมียงดงแหงน้ีเทาน้ัน พบกับสินคาวัยรุน อาทิ เสื้อผาแฟช่ันแบบอินเทรน เครื่องสําอางแบ

รนดดังของเกาหลี เปนแหลงรวมตัวของวัยรุนหนุมสาวชาวโสมจํานวนมากในแตละวัน 

ที่พัก  L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา 

 

 

 

 



 
 

                                                               

 

วันที่หา ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง - ศูนยพลอยแอมเมทิส – N SEOUL TOWER (ไมรวมลิฟท) – ซุปเปอรมาเก็ต - 

สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ                                                                                        ( B / 

L / - ) 

เชา  บริการอาหารเชา (มื้อที่ 9) ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานสูศูนยน้ํามันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใชตนสนเข็มแดงจากยอดเขามา

ผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใตออกมาเปนนํ้ามันสนเข็มแดง โดยกวาจะมาเปน

นํ้ามันสนเข็มแดงได 1 แคปซูลตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอานํ้ามันมาผลิตและวิจัย

ออกมาเปนนํ้ามัน สามารถชวยในการลดระดับไขมัน

ในเสนเลือดไดเปนอยางดี นําทานชมศูนยเจียระไน

พลอยแอมมาทิส ชาวเกาหลีนิยมพลอยสีมวงพลอย 

และถือวาเปนอัญมณีนําโชคและสุขภาพของผูที่เกิด

วันเสาร นําทานเดินทางสู หอคอยกรุงโซล หรือ N 

SEOUL TOWER (ไมรวมคาลิฟท) ถือไดวาเปนสัญลักษณที่สําคัญแหงหน่ึงของกรุงโซล บางครั้งถูกเรียกวา “นัม

ซาน ทาวเวอร” (NAMSAN TOWER) ตามสถานที่ต้ังคือบนภูเขานัมซาน เปนหอคอยที่มีความสูงจากฐานประมาณ 

236.7 เมตร มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 1969 ถือวาเปนหอคอยเมืองที่สูง

ที่สุดติด 1 ใน 18 อันดับของโลก เปดใหนักทองเที่ยวและประชาชนทั่วไปไดเขาชมครั้งแรก เมื่อป ค.ศ. 1980 ได 

ภายในแยกเปน 3 โซน ไดแก TOWER , PLAZA และ LOBBY เปนจุดที่สามารถชมความงดงามของกรุงโซลไดทั้ง

ยามกลางวันและยามค่ําคืน ชมทัศนียภาพของแมนํ้า Han ซึ่งไหลผานใจกลางกรุงโซล ภาพตึกรามบานชองที่เรียง

ราย และลอมรอบไปดวยทิวเขา BUKHAN และเทือกเขา INWANGSAN อิสระใหทุกทานไดเดินเลนและถายรูปคู

หอคอย  หรือคลองกุญแจคูรักตามอัธยาศัย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) เมนู จิมดัก หรือ ไกอบซีอ๊ิววุนเสน เปนเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองด้ังเดิม เปนไก

ผัดรวมกับวุนเสน มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดํา เน้ือไกที่น่ิม รสชาติคลายกับไกพะโลสูตรเกาหลี ทานกับขาว 

หอมอรอย รสเผ็ดถึงเครื่อง 

บาย จากน้ันแวะซื้อของฝากที่รานซุปเปอรมาเก็ต เลือกซื้อสาหราย ขนมตาง ๆ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑของใบและราก

ฝอยของโสมที่แปรรูปเปนขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม กิมจิ เปบเปโร

หรือปอกกี้เกาหลี ชินราเมงหรือมามาเกาหลี เปนตน  

 สมควรแกเวลา นําคณะเดินทางสูสนามบินอินชอน เช็คอินรับบอรดด้ิงพาส 

17.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ สายการบิน อีสตารเจ็ท เที่ยวบินที่ ZE511 (ไมมีบรกิารอาหารบนเครื่อง) 

21.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

หรือ 

20.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ สายการบิน อีสตารเจ็ท เที่ยวบินที่ ZE513 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง) 

00.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 



 
 

                                                               

 

 

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาทัวรรวม 

1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ   2.   คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 

3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ   4.   คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามรายการ 

5. คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ   6.   คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี 

7. คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระไป-กลับ ทานละ 20 กก.  8.   หัวหนาทัวรนําเที่ยว ตามรายการ 

9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

 

ราคาทัวรไมรวม  

1.   ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี) 

2.   คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพทสวนตัว คาซักรีด มินิบารในหอง อาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิม 

3. คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 

4. คาทําวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติ (ไมใชหนังสือเดินทางไทย) 

5. คาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ินทานละ 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน (ชําระพรอมคาทัวร) 

6. คาทิปหัวหนาทัวรไทย ตามความพึงพอใจ 

 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่

ประเทศเกาหลใีต ้ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทกุกรณี   
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเกาหลใีตเ้รยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ   
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมูเิทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิสวุรรณภูมนิ ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 
เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  

ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะสํารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทําการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 



 
 

                                                               

 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารอยางนอยจํานวน 20 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร 

กรุณาชาํระมัดจํา ทานละ 5,000 บาท  หรือทานละ 10,000 (กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ)  

กรุณาชาํระคาทัวรสวนที่เหลือ ภายใน 30 วันกอนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) 

 

เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง 

1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทาง ไมนอย

กวา 45 วัน กอนการเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถเปลี่ยนไดเพียง 1 ครั้งเทาน้ัน หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผู

เดินทางทานใหมมาแทนผูที่ไมสามารถเดินทางได 

2. กรณีวันเดินทางไมตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางไม

นอยกวา 30 วัน กอนการเดิน (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถเปลี่ยนไดเพียง 1 ครั้งเทาน้ัน หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผู

เดินทางทานใหมมาแทนผูที่ไมสามารถเดินทางได 

3. กรณีจองทัวรภายใน 15 วันกอนออกเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) ผูจองทัวรไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผู

เดินทางไดทุกกรณี 

4. กรณีแจงเปลี่ยนช่ือผูเดินทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรียบรอยแลว ผูเดินทางจะตองชําระคาต๋ัวโดยสารเพ่ิมดวยตนเองจากคาทัวร

ที่ชําระมาแลว ณ วันที่ตองการเปลี่ยนช่ือผูเดินทาง ตามขอกําหนดของทางบริษัทและสายการบิน  

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัท

เปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ 

อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ

อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงิน

เขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) คืนเงินคาบริการ 100% ของคาบริการ

ที่ชําระมาแลว  

2.2 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 31-44 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคามัดจําทั้งหมดของคาบริการที่

ชําระมาแลว 

2.3 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคาบริการ 100% ของคาบริการที่

ชําระมาแลว  



 
 

                                                               

 

เน่ืองจากบริษัทตองดําเนินการจัดเตรียมนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวลวงหนา เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบินโดยสาร การ

จองโรงแรมที่พัก ยานพานหะสําหรับเดินทาง รานอาหาร เปนตน 

3. หากจํานวนการจองของผูเดินทางเต็มกรุปแลว ผูจองไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดทุกกรณี 

4. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือเปนเที่ยวบินเชาเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน จะไมมีการคืน

เงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

5. การติดตอประสานงานกับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมาย ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี  

วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  

วันเสาร เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  

หรือสามารถติดตอประสานงานผานแอพพลิเคช่ันอ่ืนๆตามชองทางของบริษัทได 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาทัวร หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยว จองเดินทางนอยกวา 20 ทาน 

 

 

 

 

 

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ิน

ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ 

จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญ

และฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬา ฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่

โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. ประเทศเกาหลีใต มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว    

ไสกรอก ฯ เพ่ือเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก 

 

หมายเหตุ 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 

2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือไมใชบริการตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือ 

ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลใีต้

ไมเ่กนิ 90 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจ
เขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต ้ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ํานกัในประเทศเกาหลใีตไ้ด ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่าํนกัในประเทศเกาหลใีต ้

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่าํนกัในประเทศเกาหลใีต ้ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 
 

                                                               

 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 20 ทาน โดยจะแจงใหกับ 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 15 วันกอนการ 

เดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง 

นอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือ 

เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัท 

พรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ 

และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิด 

ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ 

สัมภาระ ความลาชาของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ 

ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คาภาษี 

เช้ือเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 

8. กรณีลูกคาไมเขารานช็อปของรัฐบาล ชําระเพิ่มรานละ 50 USD ตอทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ: คณ ะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเท ีย่วหลงัเวลาเคร ือ่งลงแลว้ ประมาณ  2 ช ัว่โมง  

ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณ ะรอทา่นทีต่ดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
หากทา่นสามารถผา่นเขา้เมอืงไดภ้ายหลงั ทา่นจะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณ ะทวัรด์ว้ยตนเอง 

และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพ ือ่ความเป็นระเบยีบและคณ ะไดท้อ่งเท ีย่วอยา่งเต็มเวลา  

ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ัง้ 



 
 

                                                               

 

 

 

 


