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กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ                                                 1 

- - - 

เที่ยวบินขาไป   BKK - ICN  TW 102   เวลา 01.25 น. - 08.45 น.   

เที่ยวบินขากลับ ICN - BKK  TW 101   เวลา 20.05 น. - 00.25 น. 

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ 

ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหว่าง

ประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ L ประตูทางเข้าเบอร์ 6 

สายการบิน Y’WAT TW 102 

เครื่อง BOEING 737-800 

สัมภาระถือข้ึนเครื่อง 10 กก. 

สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 กก. 

 

 

 
สนามบินอินชอน เกาหลีใต้ – ล่องเรือเกาะนาม ิ– ศาลาริมน้ำยองกึมจอง – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน 

วัดชินอึนซา 
2 

- L D 

01.25 น. บินลัดฟ้าสู่ กรุงโซล 

08.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เกาหลีใต้  
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.) 

นำท่านสู่ เกาะนามิ ตั้งอยู่กลางทะเลสาปชองเพียง  
เกาะแห่งน้ีมีชื่อเสียงในด้านทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม 

และได้รับความนิยมมากจากกระแสความโด่งดังของภาพยนตร์ซีรีย์เรื่อง 

“เพลงรักในสายลมหนาว” อีกทั้งยังถูกกำหนดให้เป็น  

UNICEF Child Friendly Park แห่งแรกของเกาหลี  
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ฤดูหนาว ธันวาคม – มกราคม  

เป็นช่วงที่เกาะนามิขาวโพลนไปด้วยหิมะ กิจกรรมบนเกาะมีทั้งการปั้นมนุษย์

หิมะและการเล่นกระดานเล่ือน  

ฤดูใบไม้ผลิ มีนาคม – เมษายน  

โรแมนติกไปด้วยดอกดอกพ็อดกดหรือดอกซากุระเกาหลีสีชมพูบานสะพรั่ง  

ฤดูร้อน กรกฎาคม –สิงหาคม  

เขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดดอกไม้บางชนิด เช่น ดอกมูกุงฮวา ดอกไม้

ประจำชาติของเกาหลีใต้  

ฤดูใบไม้ร่วง กันยายน – พฤศจิกายน  

ใบไม้เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีสันต่างๆทั่วทั้งเกาะ ต้นเมเปิ้ลกว่า 300 ต้นบน

เกาะที่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสวยงาม 

 

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน  

เมนทูัคคาลบี้ หรือไก่บาบีคิวผัดซอสเกาหลี(1)   
 

นำท่านสู่ ศาลาริมน้ำยองกึมจอง ศาลาตั้งอยู่เนินริมทะเลบริเวณท่าเรือทงมย็องฮัง เป็นอีกหน่ึงจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของ

ทะเลตะวันออก บริเวณโดยรอบของศาลาแห่งนี ้มีร้านอาหารเรียงรายอยู ่หลายร้าน ท่านสามารถลองลิ้มชิมรส อาหารทะเลสดใหม่และอาหารท้องถ่ิน

เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพที่สวยงาม ฟังเสียงคลื่นที่กระทบกับโขดหินและสูดอากาศที่บริสุทธ์ิไปพร้อมๆกัน 
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ชื่นชมบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามของ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน หนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาหลีใต้ 
น่ังกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาส่ีฤดูและสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี เขาซอรัคตั้งอยู่ใจกลางภูเขาแทแบคซ่ึงทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศ

เกาหลีเหนือ มีเทือกเขา ป่าไม้ หุบเขา สายน้ำ ทะเลสาบ หินรูปร่างต่างๆที่สวยงาม ซ่ึงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่หาดูได้ยาก ฤดูที่นิยมมากที่สุดก็คือช่วงฤดู

ใบไม้ผลิหุบเขาและทางเดินจะเต็มไปด้วยต้นเมเปิ้ลสีแดงส้มเหลืงสลับกับเกือบตลองทาง ซอหรือ Seol แปลว่า หิมะ และ Ak แปลว่า ภูเขาใหญ่ ซึ่งได้ชื่อนี้มา

เน่ืองจากว่าหิมะบนยอดเขาซอรัคซานน้ันใช้เวลานานมากกว่าจะละลาย 

 

เขาซอรัคซานก็มีวัดชื่อดัง วัดชินฮึงซา ซ่ึงมีชื่อดั้งเดิมของวัดคือ วัดฮยังซ็องซา เป็นหน่ึงใน วัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดของเกาหลี สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี

ค.ศ. 654 มีพระพุทธรูปทองสำริดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางแจ้งเรียกว่า ทงอิลแดบูล ซึ่งมีความหมายถึง “การรวมตัวกัน” พระพุทธรูปถูกสร้างขึ้นเพื่ อเป็น

สัญลักษณ์ของความหวังในการรวมกันของประเทศเกาหลีเหนือและใต้ องค์พระมีน้ำหนักกว่า 108 ตัน และมีความสูง 14.6 เมตร ตั้งเด่นเป็นสง่าให้ได้มาไหว้

สักการะขอพรกัน ซ่ึงว่ากันว่ามีความศักดิ์สิทธ์ิมากและป็นหน่ึงในสัญลักษณ์ของซอรัคซานด้วย 

ค่ำ... บริการอาหารค่ำ เมนูเมนูแฮมุลทัง(2) ซุปรวมมิตทะเล เมนูนี้คล้ายโป๊ะแตกเมืองไทย เป็นการนำอาหารทะเลสดๆ เช่น ปลาหมึก เนื้อปลา 
หอย และปู และผักชนิดต่างๆมาต้มรวมกัน ทานกับน้ำจ้ิมแบบเกาหลี และเครื่องเคียง เช่น กิมจิ และสาหร่าย 

พักที่ Seorak : HYUNDAI  SOO  RESORT หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว 
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ชมมรดกโลกป้อมปราการฮวาซอง – ฟารม์ผลไม้แอปเปิ้ล+สาลี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –  

ศูนย์เวชสำอางค์เกาหลี - ช้อปปิง้ฮงแด - คาเฟ่แฮร์รี่พอตเตอร ์
3 

B - - 

เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3)  

เดินทางสู่ เมืองซูวอน เมืองแห่งมรดกโลก ได้รับการประกาศเมื่อปี ค.ศ. 1997 เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะ วัฒนธรรม อันทรงคุณค่าของเกาหลีใต้ 

เย่ียมชม ป้อมปราการฮวาซอง (ถ่ายภาพด้านนอก) ป้อมปราการที่ทอดยาวกว่า 5.5 กิโลเมตร มีอายุกว่า 226 ปี ก่อสร้างโดยวิทยาการชั้นสูง

ทอดยาวโอบล้อมตอนล่างของเมืองซูวอนเป็นวงรูปไข่มหึมาและที่สำคัญ ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO อีกด้วย 

 

 

 
 

ให้ท่านได้ชิมแอปเปิ้ลสดๆจากต้นและอิสระให้เดินชมพร้อมเก็บบรรยากาศที่ Boss Apple Farm ฟาร์มท่องเที่ยวที่ไม่ได้มีแค่การปลูกและขายแอปเปิ้ล 
เพราะถ้ามาที่นี่เราจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเช่น ทำแยมแอปเปิ้ล, น้ำแอปเปิ้ล, ผลิตภัณฑ์อบแห้งจากแอปเปิ้ลมากมาย อีกทั้งท่านสามารถซ้ือนำกลับมาเป็น

ของฝากได้อีกด้วย (กรณียังไม่ถึงหรือหมดฤดูกาลผลไม้ขอสวนสิทธ์ิในการปรับโปรแกรม เพิ่มเวลาในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์แทน) 

 

 
 

ตะลุยสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ดินแดน

มหัศจรรย ์
สวนสนุกขนาดใหญ่และดีที่สุดของเกาหลีใต้ ถูกขนานนาม

ว่า... ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ครบครัน

ด้วยโซนเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ รถไฟเหาะ 

หนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซ่ึงกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็ม

สวน กิจกรรมแสนสนุกมากมาย และสวนสัตว์ซาฟารีที่

พร้อมให้บริการ การันตีด้วยยอดผู้เข้าชมมากกว่า 7 ล้าน

คนต่อปี ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ 

ด้วยบัตรเข้าชมแบบไม่จำกัดจำนวนรอบ 
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ให้ท่านเลือกซ้ือคอสเมติกคุณภาพ Skin Care และเครื่องสำอางค์ผสมสมุนไพรที่ ศูนย์เวชสำอางค์ 

ช้อปป้ิง... ย่านฮงแด เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทำให้ที่น่ีเป็นสีสัน

ของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน พิเศษ!!! สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!!  

คาเฟ่'943 King’s Cross เอาใจแฟนคลับแฮรี่พอตเตอร์ถึงย่านฮงแดเลยค่าเฟ่ใหม่กลางใจกรุงโซลแห่งนี้ มีทั้งหมด 4 ชั้นเลย แถมยังมีมุม
ถ่ายรูปเก๋ๆและพร็อพต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นชุดคลุมหรือผ้าพันคอของทั้ง 4 บ้านพร้อมไม้กายสิทธ์ิ 

ค่ำ... เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาช้อปป้ิง อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ ย่านฮงแด 

พักที่ Seoul : GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

เที่ยง... เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอันแสนสนุก อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 

หมู่บ้านโบราณบุกชอน + ถนนซังชอนดง - ชมมรดกโลกพระราชวังชางด็อกกุง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย 

+ เรียนรู้การทำคิมบบั + สวมชุดฮันบก - โซลทาวเวอร์ + คล้องกุญแจคู่รัก - ช้อปปิ้งเมียงดง 
4 

B L - 

เช้า... บริการอาหารเช้า ณ 

ห้องอาหารของโรงแรม(4) 
 

หมู่บ้านบุกชอนฮันอก  

 

บ้านแบบดั้งเดิมกว่าร้อยหลังที่เก็บรักษาสภาพแวดล้อม

ของเมืองไว้เพื่อเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์และเป็นมรดก

ทางวัฒนธรรม ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซ็อนที่มีอายุกว่า 600 

ปี บ้านส่วนใหญ่สร้างขึ ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1910 ถึงปี 

ค.ศ. 1920 ซ่ึงปัจจุบันหลายหลังเปลี่ยนเป็นศูนย์วัฒนธรรม 

เกสต์เฮาส ์ ร้านอาหาร และร้านขายชา กาแฟ ให้แก่

นักท่องเที่ยว เพื่อสัมผัส เรียนรู้ และดื่มด่ำกับวัฒนธรรม

เกาหลีแบบดั้งเดิม ชมสถาปัตยกรรมแบบย้อนยุคของหมู่บ้าน

แห่งน้ีที่ใครมาเยือนก็ต้องเดินถ่ายรูปทั่วทั้งตรอกซอกซอยอัน

คดเค้ียวและมนต์เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตที่ติดตาตรึงใจ 
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นำท่านเดินทางสู่ย่าน ถนนซังชอนดง คือถนนที่ทอดยาวจากพระราชวังคยองบกกุง ไปจนถึงสวนสาธารณะซัมชอง (Samcheong Park) ถนนเส้นน้ียัง

ได้ชื่อว่าเป็นถนนแห่งแกลลอรี เพราะตลอดสองฝั่งถนนรวมถึงในตรอกซอกซอยน้ันล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยพื้นที่สำหรับการแสดงงานศิลปะ ถนนทั้งเส้นจะเรียงราย

ไปด้วยร้านกาแฟ, พิพิธภัณฑ์, ร้านขายของโบราณ และหอศิลป์ที่มีชื่อเสียง 

 
 

ชมมรดกโลกพระราชวังชางด็อกกุง ได้ชื่อว่า “พระราชวังอันเป็นที่รักแห่งราชวงศ์โชซอน”สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1405 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 

1412 พระราชวังน้ีได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในฐานะของพระราชวังหลวงทั้งห้าแห่งกรุงโซล และได้ถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติมาหลายศตวรรษ 
โดยพระราชวังแห่งนี ้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก ค.ศ. 1997 และกลายเป็นอีกหนึ ่งสถานที่ท่องเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดที่แสดงถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมที่งดงาม 

 

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน เมนูชาบู ชาบู(5) 

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของการทำ
สาหร่ายและประวัติความเป็นมาต้นกำเนิดของการผลิตสาหร่าย  

ให้ท่านจะได้เลือกชิมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ลิ้ม

ลองและเลือกซ้ือ  

เรียนการทำคิมบบั พรอ้มทั้ง สวมชุดฮันบก เป็นชุด

ประจำชาติของเกาหลีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 
 

หอคอย N’SEOUL TOWER (ถ่ายภาพด้านนอก) 1 

ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี 

ค.ศ. 1969 โดยตัวอักษร N เป็นตัวอักษรย่อที่ชื่อความหมายมาจากคำ

ถึง 3 คำ คือ New (ใหม่), Natural (ธรรมชาติ) และ Namsan (นัม

ซาน) จึงทำให้เป ็นที ่ร ู ้จ ักในอีกชื ่อคือ นัมซานทาวเวอร์ (Namsan 

Tower) เป็นจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวกว่า 8.4 ล้านคนต่อปี นิยมมา

ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา 
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ช้อปป้ิงตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง  
หรือสยามสแควร์เกาหลี มีสินค้าวัยรุ่น เส้ือผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอาง

แรนด์ดังๆมากมาย ส่วน Street Food มีของกินอร่อยๆให้เลือก

ละลานตา เรียกได้ว่าเดินวันเดียวก็กินไม่ครบ  

ค่ำ... เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาช้อปป้ิง  

อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย  

ณ ตลาดเมียงดง 
แนะนำเมนูดัง มุฮันรีพิล (บุฟเฟ่ต์หมูสามชั้น) , ตอ๊กบกกี พวีเพ่ , 

แฮมุลจิมดัก ,คันจังเกจัง (ปูดองซีอิ้ว) 

พักที่ Seoul : GALAXY HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

ชมสวนดอกไม้กรุงโซล - ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - ศูนย์สุขภาพน้ำมันสนเข็มแดง –  

ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู - เมืองจำลองหิมะ – ดิวตี้ฟรี - สนามบินอินชอน 

    

5 

B L - 

เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(6)  

นำท่านชมสวนดอกไม้กรุงโซล สวนสาธารณะโอลิมปิก มีพื้นที่ใหญ่กว่า 1.45 ล้านตารางเมตร เป็นอีกหนึ่งจุดนัดพบระหว่างครอบครัวเพื่อมา

สังสรรค์ ปิกนิก พักผ่อนหย่อนใจกับใบไม้เขียวขจี มีทั้งสเตเดียมขนาดใหญ่ที่เคยใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนเมื่อปี 1988 และปัจจุบันก็ใช้

เป็นสถานที่จัดงานคอนเสิร์ตระดับประเทศของศิลปินทั้งในประเทศและต่างประเทศ สวนสาธารณะโอลิมปิกถือเป็นอีกหน่ึงสุดที่ขึ้นชื่อสุดๆ ในการไปชมใบไม้เปล่ียน

สี เพราะที่นี่ล้อมรอบไปด้วยป่า อุทยานประวัติศาสตร์ ทำให้ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี นักท่องเที่ยวจะชอบเข้ามาเที่ยวกัน และที่นี่เองยัง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมสนามกีฬาที่เป็นมรดกจากงานโอลิมปิกกรุงโซลอีกด้วย ไฮไลท์ คือ “Alone Tree” หรือ “ต้นไม้โดดเดี่ยว” 
หรือ The lonely tree ที่ฝรั่งเรียกกัน มีชื่อเป็นภาษาเกาหลีว่า นาฮลโลนามู ที่ตั้งโดดเดี่ยวเพียงต้นเดียวอยู่กลางสวน ทำให้ที่น่ีกลายเป็นอีกหน่ึงพิกัดที่ชาว

เกาหลีและนักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูป 
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อิสระช้อปปิ้ง... ดิวตี้ฟรี แหล่งช้อปปิ้งแหล่งปลอดภาษี สินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา ,แว่นตา,เครื่องสำอางค์กระเป๋า,กล้องถ่ายรูปหรือจะเป็น

น้ำหอม ราคาถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย และมีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น 

ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นต้น  

นำท่านเดินทางสู่... สนามบินอินชอน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ฃ 
ระหว่างรอขึ้นเครื่องให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรีภายในสนามบิน 

20.05 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Y’WAT TW102 

สนามบินสุวรรณภูม ิ

 

6 

- - - 

00.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

เดินทางสู่... ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ำตาลในกระแสเลือด เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทำให้อายุ

ยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู สมุนไพร
เกรด A ที่ทางรัฐบาลเกาหลีสนับสนุนให้คนเกาหลีได้ทานแต่ของระดับพรีเมี่ยม ช่วยลดอาการเมาค้างได้ดี ด้วยการขับแอลกอฮอร์ออก

จากร่างกาย ลด-ต่อต้านอนุมูลอิสระ 

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน เมนูจิมดัก (Jimdak) (7) 
 

เดินทางสู่...โลกแห่งลานน้ำแข็ง 

เมืองหิมะจำลอง (One Mount) 
ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงโซล

มากนัก ที ่นี ่ได้เนรมิตให้กลายเป็นธีมพาร์คที ่เต็มไปด้วย

กิจกรรมสุดสนุกมากมาย สวนสนุกแห่งนี้เป็นสวนสนุกฤดู

หนาวในร่มที่อุณหภูมิติลบ -2 องศาเซลเซียส ที่มีกิจกรรม

บันเทิงที่หลากหลายและเหมาะสำหรับทุกวัย ทั้งการ การ

เล่นสโนสเลคบนลานหิมะ หรือสนุกกับการตัดหิมะและปั้น

ตุ๊กตาหิมะ สนุกสนานกันแบบลืมอายุเลยทีเดียว 
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หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปลี่ยนแปลงโปรแกรม โรงแรม และร้านอาหารตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ

สภาพภูมิอากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถงึความปลอดภัยของลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก 

 

หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทำการ   

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน  

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน 

(ราคาต่อท่าน) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

(ราคาต่อท่าน) 

อุณหภูมิเฉลี่ย 

สูงสุด - ต่ำสุด 

08 – 13 ตุลาคม 2563 

(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 

14,777 5,477 27℃ - 14℃ 

12 – 17 ตุลาคม 2563 

(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 

14,777 5,477 21℃ - 8℃ 

13 – 18 ตุลาคม 2563 

(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 

14,777 5,477 21℃ - 8℃ 

14 – 19 ตุลาคม 2563 14,777 5,477 20℃ - 6℃ 

15 – 20 ตุลาคม 2563 14,777 5,477 18℃ - 6℃ 

16 – 21 ตุลาคม 2563 14,777 5,477 18℃ - 6℃ 

20 – 25 ตุลาคม 2563 

(วันปิยมหาราช) 

15,777 5,477 18℃ - 4℃ 

21 – 26 ตุลาคม 2563 

(วันปิยมหาราช) 

15,777 5,477 18℃ - 4℃ 

27 ตุลาคม – 01 พฤศจกิายน 2563 12,777 5,477 15℃ - 3℃ 

30 ตุลาคม – 04 พฤศจกิายน 2563 14,777 5,477 15℃ - 3℃ 

 

**จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋ว 8,977 บาท** 

**ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี 4,977 บาท กรณีเพิ่มเตียงเสริมสำหรบัเด็กให้คิดเป็นราคาผู้ใหญ่ทุกกรณี** 

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับ และไกด์นำเที่ยว 1,700 บาท /ทริป/ท่าน** 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน 

ในกรณีมีผู้เดินทาง 10-14 ท่าน หรือเลื่อนการเดินทาง 
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เงื่อนไขการจองรถรับ-ส่ง สนามบิน 

 

   - แจ้งการใช้บริการรถรับ-ส่ง สนามบินไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการเดินทาง  

   - การรอรับจากที่พัก เจ้าหน้าที่จะรอที่สถานทีน่ัดหมายเป็นเวลา 30 นาท ีนับจากเวลานัดรับกรณีไม่พบลูกค้า และไม่สามารถติดต่อได ้

   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปล่อยรถ 

   - กรณีจุดนัดพบที่สนามบิน เจ้าหน้าที่จะรอพบลูกค้าเป็นเวลา 120 นาที นับจากเวลาเครื่องมาถึงสนามบิน กรณีไม่พบลูกค้าและไม่สามารถติดต่อได้ 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปล่อยรถ - กรณีแจง้ยกเลิก กรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ก่อนวันเดินทาง 

   - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิกรณีเกิดการล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถเข้ารับได้ตามกำหนดอันมีสาเหตุจากการปิดถนน น้ำทว่ม หรือก่อการร้าย 

   - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิลูกค้านำกระเป๋าเดินทางข้ึนรถได้ขนาดไม่เกิน 22 นิ้ว จำนวน 1 ใบ / ท่าน 
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  เครื่องฟอกอากาศขนาดพกพา รักษาสิ่งแวดล้อม กรองฝุ่นละออง กลิ่น และคุณสมบัติอื่นๆ ดังต่อไปนี้ 

1. กรองอากาศ ไออ้อนลบสามารถขจัดละอองฝุ่น ควัน ที่มีขนาดเล็กถึง 0.01um 

2. ปรับค่าคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าให้เป็นกลาง ไออ้อนลบสามารถต้านคล่ืนแม่เหล็กสร้างเกราะป้องกันสายตา-ผิว 

3. ต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย เมื่อไออ้อนลบในอากาศสัมผัสกับเชื้อโรค แบคทีเรีย จะสามารถเข้าไปทำลายโครงสร้าง  

 ทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงจนทำเชื้อโรค แบคทีเรียตายในที่สุด ภายใต้สภาพแวดล้อมทีม่ีค่าไออ้อนสูง เชื้อแบคทีเรียสามารถลดลง 90% ข้ึนไป 

4. ใช้ได้ดีกับสภาวะแวดล้อมทีม่ีควันบุหรี่ รัศมีการกรองอากาศ 1 ตารางเมตร ใช้งานง่ายห้อยคอ หรือแขวนไว้หัวเตียงก็ได้ น้ำหนักเบาเพียง 60 กรัม  

  ขนาด6.80x3.80x1.80cm. 

 

เงื่อนไข ข้อควรระวัง และการรับประกัน 

- ชาร์ทแบต 2-3ชม ใช้ได้นาน 24 ชม เวลาชารท์จะข้ึนไฟสีแดง ชาร์ทเต็มไฟจะเปล่ียนเป็นสีเขียว เพื่อเป็นการถนอมแบตควรชารท์หลังใช้แบตจนหมด  

- รับประกัน 1 ปี (ไมร่วมความเสียหายที่เกิดจากความต้ังใจ หรือตกน้ำ) มีจุดบริการหลังการขายใน จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ไทย 

- มีประจุไฟฟ้าขนาดต่ำ ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แต่พยายามหลีกเล่ียงการสัมผัส พู่ทั้ง2ข้าง และช่องเสียบ USB 

- ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าจัดส่งภายใน 7 วัน หลังจากได้รับหลักฐานการชำระเงิน 
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เงื่อนไขการชำระเงิน  

 - กรุณาชำระเงินมัดจำ 10,000 บาท หลังทำการจองภายใน 3 วัน  

 - การจ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน 

 - กรณทีำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 14 วัน กรุณาชำระเงินเต็มจำนวนภายใน 1 วนั 

   หมายเหตุ : ระบบจะทำการตัดที่อัตโนมัติหากไม่ได้รบัเงินภายในวันตามที่กำหนด 

 

เงื่อนไขการยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง 

- แจ้งยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันนำเที่ยว คืน 100% ของอัตราค่าบริการ (หักลบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงของบริษัทฯ ถ้ามี) 

- แจ้งยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันนำเที่ยว คืน 50% ของอัตราค่าบริการ (หักลบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงของบริษัทฯ ถ้ามี) 

- แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนวันนำเที่ยว ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าบริการ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดเงินค่าธรรมเนียมตัดบัตรที่เกิดข้ึนจริง กรณียกเลิกเดินทาง 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน ภายใน 90 วนั (นับจากวันที่เลือกเดินทางเดิม) 

- แจ้งเล่ือนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนวันนำเที่ยวได้ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 90 วัน (นับจากวันที่เลือกเดินทางเดิม) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

โดยโปรแกรมและสถานที่ใกล้เคียงกับโปรแกรมทัวร์เดิม ค่ามัดจำสามารถนำไปใช้ภายหลังได้ 

  หมายเหตุ : การยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางจะต้องส่งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเซ็นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

- ค่าต๋ัวเครื่องบินไป - กลับชั้นประหยัด (Economy Class) พร้อมน้ำหนักกระเป๋าตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมทั้งค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

- ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม มินิบาร์ในห้อง ค่าโทรศัพท ์ค่าอินเตอร์เน็ต และค่าทำหนังสือเดินทาง  

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก 

- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร ์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการรับบริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศ หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเที่ยว 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว ท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือถูกปฏิเสธ การเข้า-ออกจากประเทศใดๆ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ใน

การจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทฯ พร้อมการชำระเงินมัดจำ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มข้ึนของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัทฯ เช่น ภัย

ธรรมชาติ การจลาจล การเมือง อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ หรือการบริการของสายการบิน เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่อ งบิน ค่าภาษี

เชื้อเพลิง การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ (อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทฯ เสนอราคา) 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนข์องท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชำระเงินมัดจำภายในระยะเวลาที่กำหนด 

7. ตำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเง่ือนไขต๋ัวเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่างๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตำแหน่งที่นั่งได้เอง  

8. มัคคุเทศก์ หรือพนักงานตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆแทนบริษัทฯ และไม่รับฝากส่ิงของใดๆ ทั้งส้ิน 

 

 



Signature77  (14/14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อท่านจองทัวร์และชำเงินระมัดจำแล้ว หมายถึงทา่นยอมรบัข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

 โปรดอ่านข้อมูลรายการทัวร์ทุกครั้งก่อนทำการจอง หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจา้หน้าที่ก่อนทำการจอง 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ เพื่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ 

 ศูนย์สมุนไพรโสม ศูนย์สมุนไพรฮ็อตเก็ตนามู ศูนย์สุขภาพน้ำมันสนเข็มแดง ศูนย์เวชสำอางค์ (คอสเมติค) พลอยอเมทิส  

และร้านค้าปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์  

ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซื้อหรือไม่ซื้อข้ึนอยู่กับความ

พึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 

- ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลง

ร้านช็อปป้ิงตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 USD/ต่อท่าน/ต่อร้าน 
 


