
  

 

 
 

 

 

 

  



วันแรก         กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต ้– รร. ซูวอน 

13.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สาย

การบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการ

ขึ้นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะน าการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-

300 จ านวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 น้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน (หากต้องการซื้อ

น้ าหนักเพ่ิม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)  

**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที 

และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ใน

การเลือกท่ีนั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)  

 

 

 

 

 

 

 

16.10 น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเท่ียวบินที่ XJ702 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

23.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 

ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจ

คนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชพาท่านข้าม

ทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพ่ือความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 

4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซูวอน  

 

บริการอาหารว่าง คิมบับและนมกล้วย 

  

พักที่   JM HOTEL / NEW M HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่สอง       สวนสนุก EVERLAND - COSMETIC OUTLET - ตลาดทงแดมุน – ชมการแสดงโชว์ 

                   THE PAINTER HERO SHOW – รร. โซล 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (1) 

เดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด

ของประเทศ ถูกขนานนามว่าเป็น ดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ต้ังอยู่ท่ามกลางหุบเขา โดยมี



บริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ทุกคนจะได้ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ สิงโตเจ้าป่า 

และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตี

ลั งกา (Rolling X-Train) , เฮอร์ริ เคน  (Double Rock Spin) , เรือ เหาะไวกิ้ ง  (Columbus 

Adventure) และไฮไลค์ที่พลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) ชม

กิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบไม่จ ากัดจ านวนรอบ นอกจากนี้ยังมีสวน

ดอกไม้ที่ก าลังออกดอกบานสะพรั่งอวดสีสัน ณ สวนดอกไม้สี่ฤดู (Four Season Garden) ซึ่งจะ

เปลี่ยนแปลงพันธุ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

สภาพอากาศ) ด้วยสีสันที่สดของดอกไม้แต่ละชนิดจึงได้รับความนิยมอย่างมาก นักท่องเที่ยว

ที่มาสวนสนุกจึงไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลับไปเป็นที่ระลึก รวมทั้ง

ยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือนเมษายน – 

มิถุนายน เป็นสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ ในช่วงฤดูร้อน ประมาณเดือนมิถุนายน - 

สิงหาคม เป็นสวนดอกลิลลี่หลากสีสัน ยังไม่หมดแค่นั้น ในช่วงเดือนนี้จะมีเทศกาลคลายร้อน

ไปกับสายน้ า (Summer Splash) ในฤดูใบไม้ร่วง ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็น

สวนดอกเบญจมาศ พร้อมกับมีจัดตกแต่งสวนสนุกให้เข้ากับเทศกาลฮัลโลวีน (Happy 

Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซีแห่รอบสวนสนุก และมีเจ้าหน้าที่แต่งตัวเป็นผีมาเดินแกล้ง

นักท่องเที่ยวด้วย ส่วนในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม มีการจัดงาน

เฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส และต้อนรับเทศกาลปีใหม่ และในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม

จะเป็นเทศกาลหิมะ มี Snow Slate ให้เลื่อนไถลลงมา ซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ทุกเทศกาล

จะตกแต่งด้วย แสง สี เสียง สุดอลังการ พร้อมทั้งมีขบวนพาเหรดมาสร้างความบันเทิงให้กับ

เด็กๆ เช่น White Christmas Parade, Moonlight Parade เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหาร (2) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี  

เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลาหมึก กุ้ง อาหารเกาหลี เติมไม่อั้น 

 

 



แวะช้อปเครื่องส าอางยอดนิยมที่ COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพ่ือเลือกซื้อ

สินค้ากลับไปเป็นของที่ระลึก อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ ROJUKISS มีราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบ

เท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย 

 

ช้อปปิ้งศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ย่านทงแดมุน 

แหล่งค้าส่งเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง 

ต้ังอยู่ทางประตูทิศตะวันออก ซึ่งเป็น 1 ในประตูเมือง

ด้ังเดิม ให้ได้ชื่นชมกับบรรยากาศความเป็นวัฒนธรรม

ด้ังเดิมของเกาหลี สนุกกับการช้อปปิ้ งด้วยสินค้า

มากมายที่มีร้านมากกว่า 10,000 ร้านค้า มีทั้งเสื้อผ้า 

เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง รองเท้า เครื่องกีฬาต่างๆ 

นอกจากนี้ ยังมีขนมขบเคี้ยวและร้านเครื่องส าอาง

ต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้ได้เลือกซื้อ 

นอกจากนี้ ยังมีเวทีการแสดงร้องเต้นเปิดหมวกให้ผู้ที่

อยากโชว์ความสามารถมาแสดงให้ชมกันอีกด้วย 

นอกจากนี้ ยังสามารถชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN ที่จัดข้ึนแล้วครั้งนึงเมื่อปีที่

แล้ว ในปีนี้ก็กลับมาอีกครั้งด้วยดอกกุหลาบที่มีไฟ LED มาประดับกว่า 25,550 ดวง ต้ังอยู่

ด้านหลัง  DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) โดยจะเปิดไฟประดับทุกวัน ต้ังแต่เวลา เวลา 

17.00 น. เป็นต้นไป **ทัง้นี้การจัดแสดงไฟขึน้อยูก่ับสภาพภูมิอากาศ** 

 

ชมโชว์สุดพิเศษ THE PAINTER HERO SHOW การแสดงที่น่าทึ่งของวีรบุรุษแห่งศิลปะ ถือเป็น

นวัตกรรมใหม่ของการแสดง โดยการผสมผสานเทคนิค

การวาดภาพสดๆ เสียงดนตรี การเต้นร า ไหวพริบของ

การแสดงละครใบ้ และความตลกของนักแสดง ให้ออกมา

เป็นโชว์ที่สนุกสนาน ผู้ชมจะได้เพลิดเพลินและตื่นเต้นไป

กับการแสดงผลงานศิลปะในเทคนิคที่แตกต่างกันกว่า 

10 ชิ้นงาน ท่ามกลางแบ็กกราวนด์ที่เป็นเสียงดนตรีที่

เข้ากันได้อย่างลงตัว  

 

     อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) 

 

พักที่    M HOTEL / RIVER PARK HOTEL / PRIME IN SEOUL หรือระดับเดียวกัน 



วันที่สาม      น้้ามันสน– ศูนย์สมุนไพรโสม - พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก 

                  DUTY FREE - ตลาดเมียงดง - รร.โซล  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (3) 

เยี่ยมชม RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ ามันสน มีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน 

ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย  

เดินทางต่อไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกน ามาใช้เพ่ือ

สุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจีนระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วย

เสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด โดยมีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบ ารุง

หัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง  

 

กลางวัน บริการอาหาร (4) เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบ้ารุงสุขภาพ  

ไก่ขนาดก้าลังเหมาะ ยัดไส้ด้วยโสม แปะก๊วย และสมุน 

ไพรบ้ารุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ 

 

 

น าชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวังล าดับที่สองที่ถูก

สร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และความส าคัญในการเป็นที่พ านักของ

พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โช

ซ อ น  ( JOSEON) แ ล ะ ยั ง เป็ น  1 ใน  5 ข อ ง

พระราชวังส าคัญที่ยังคงรักษาไว้ ประกอบไปด้วย 

เขตพระราชฐานชั้นนอก พระราชฐานชั้นใน และ

ส วน ด้ าน ห ลั ง  ส า ห รั บ เป็ น ที่ พั ก ผ่ อ น ขอ ง

พระมหากษัตริย์ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยักษ์มีอายุกว่า 

300 ปี บ่อน้ า และศาลาริมน้ า พระราชวังแห่งนี้

เป็นที่พ านักของพระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของ

พระราชวัง ได้แก่  พระต าหนัก  INJEONGJEON พระต าหนัก  DAEJOJEON พระต าหนั ก 

SEONJEONGJEON และพระต าหนัก NAKSEONJAE  

 

*** หมายเหตุ กรณีที่พระราชวังชางด็อกกุงไม่เปิดท าการ ขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการ

ท่องเที่ยวทดแทน >>> พระราชวังถ็อกซูกุง *** 

 



จากนั้นน าท่านเดินชม หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon 

Hanok Village) ต้ังอยู่ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัย

ของกรุงโซล แต่หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือน

ในสมัยโบราณไว้ได้อย่างสมบูรณ์ มีกลิ่นอายความเก่าแก่

ของเกาหลีในยุคโชซอน เหมาะส าหรับคนที่ชอบสถานที่

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบ

ด้ังเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลัง เรียกว่า ฮันอก (Hanok) 

ส่วนชื่อ บุกชอน (Bukchon) แปลว่า หมู่บ้านทางตอนเหนือ  

 

เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น นาฬิกา 

แว่นตา เครื่องส าอาง กระเป๋า กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย 

 

เย็น บริการอาหาร (5) เมนูบุฟเฟ่ต์ SEA FOOD ส้าหรับคอ

อาหารทะเลเป็นพิ เศษ อาหารทะเลสดใหม่ และ 

อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยักษ์  

 

 

เดินทางไปยัง ย่านเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลาย

คน หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้จะมีเสื้อผ้า กางเกง รองเท้า น้ าหอม เครื่องส าอางค์ 

ทั้งแบรนด์เนมช่ือดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่

วัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดนี้ อาทิเช่น ร้านเครื่องส าอางค์ท่ีคุ้นหูคนไทยที่ไม่ว่าจะ

เป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ราคาเครื่องส าอางค์จะถูกกว่าประเทศไทย

ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย ในส่วนของอาหารข้างทางที่ฮอทฮิต

ไม่แพ้กันอย่างโซนสตรีทฟู้ด  มีอาหารหรือของทานเล่นให้ได้ลิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอย

เชลล์ย่างตัวใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุ้งล็อบ

สเตอร์ตัวใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไม้แล้วเอาไปย่าง 

ต๊อกโบกี เค้กข้าวที่ขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนูนี้มีอยู่เกือบทุกซอก

ทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ด าจาจังมยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตที่เห็นกันบ่อยในซีรี่ส์เกาหลี 

มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบเห็นได้ทั่วไปในเมืองไทย แต่ของที่นี่จะมีไส้กรอกเพิ่มเข้ามา

อีกหนึ่งชั้น ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไม้แบบอลังการโรยด้วยเกลือ เป็นต้น แต่หากคนที่

ชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจ้าดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใส่โคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต 

 

พักที่    BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรือระดับเดียวกัน 



วันที่สี ่         เรียนรู้วิธีการท้าข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - สมุนไพรออตเกนามู –พลอยอะเมทิส    

                  ONE MOUNT (SNOW PARK) – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (6) 

พาไปเรียนรู้ การท้าข้าวห่อสาหร่าย (คิมบับ) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน โดย

การน าข้าวสุก และส่วนผสมอื่นๆหลากชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผักโขม ไข่เจียว ปูอัด แฮม 

เป็นต้น วางแผ่บนแผ่นสาหร่าย ม้วนเป็นแท่งยาวๆ แล้วหั่นเป็นชิ้นพอดีค า เสิร์ฟพร้อมหัวไช

เท้าดอง และกิมจิ ชาวเกาหลีนิยมรับประทานคิมบับระหว่างการปิกนิก หรืองานกิจกรรม

กลางแจ้ง  

 

จากนั้นพาชม ศูนย์สมุนไพรบ้ารุงตับ (HOKGENAMU) ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบน

ภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม

น ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการ

ด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา 

 

จากนั้นน าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอย

แห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีต้ังแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้

จะงามจับตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหาร (7) เมนู  บูลโกกิ หมูหมักสไตล์ เกาหลี 

รสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยน้าหมูลงในกระทะ

พร้อมน้้าซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียง

และข้าวสวย  

 

 

 

 



พบกับสวนสนุกหิมะ ONE MOUNT (SNOW PARK)** ต้ังอยู่ที่เมือง GOYANG แหล่งท่องเที่ยว

ใกล้กรุงโซลด้วยพ้ืนท่ีมากถึง 161,602 ตารางเมตร ภายในแบ่งพื้นที่เป็นหลายส่วน พร้อมด้วย

สิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย เช่น Fitness & 

Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof 

Garden, Snow Park เป็นต้น นอกจากนี้  ยังเคย

เป็นสถานที่ถ่ายท ามิวสิควีดีโอเพลง GENTLEMAN 

ของ "ไซ" หรือ"ปาร์ค แจ-ซัง" นักร้องหนุ่มชาว

เกาหลีใต้ เจ้าของเพลง"กังนัม สไตล์" ที่โด่งดังไป

ทั่วโลก รวมถึงรายการยอดฮิตอย่าง RUNNING MAN ก็เคยมาถ่ายท าที่นี่ ด้านในมีสกีโดม

จ าลองลานสกีในร่มอันกว้างใหญ่ ไม่ต่างไปจากลานสกีที่นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้ในช่วงฤดู

หนาว  

 

*** ราคานี้ไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK ราคาประมาณ 20,000 วอน/ทา่น หากไม่สนใจ

เข้าเล่น SNOW PARK สามารถเดินช้อปป้ิงตามอธัยาศัย มีทั้งช้อป H&M, ADIDAS และอีก

หลากหลายแบรนด์ชั้นน า *** 

 

 

เพลิดเพลินกับการซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหร่าย 

ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม 

ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องส าอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้

เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็นต้น 

 

อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) 

 

22.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน 

 

วันที่ห้า        สนามบินอินชอน  - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

01.05 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินท่ี XJ703 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

04.55 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมด้วยความประทับใจ 

 

 

 

 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น  

ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบิน
เรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (AIR ASIA X) 

WOW SUMMER KOREA (ซูวอน - โซล – โซล) 

 

ก้าหนดการเดินทาง 

เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 

2-3 ท่าน 

ราคา 

จอยแลนด์ 

(ไม่รวมตั๋ว) 

ราคา 

เด็กอายุไม่เกิน 

2 ป ี

พักเดี่ยว 

เพ่ิม 

04 – 08 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

10 – 14 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

11 – 15 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

12 – 16 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

17 – 21 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

18 – 22 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

19 – 23 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

24 – 28 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

25 – 29 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

ข้อความส าคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด 
ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ท าให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัว

กลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น ลูกค้า
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่าง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็นผู้พิจารณา ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้  

** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้าเมือง
เรียกสัมภาษณ์นั้น ขึ้นอยู่กับทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้พิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่  ตม. ทางบริษัททัวร์ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่วนนี้ได้ ** 

*** ทัวร์คร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ ทาง
บริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 

 



26 – 30 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

01 – 05 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

02 – 06 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

07 – 11 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

08 – 12 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

09 – 13 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

14 – 18 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

15 – 19 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

16 – 20 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

21 – 25 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

22 – 26 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

23 – 27 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

30 มิย. – 04 ก.ค. 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่าน** 

 

**หมายเหตุ** 

1. รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระข   าด และผู้จัดได้

ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง

หรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ  

(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน 

***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ และพระ 

จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจ

ขายตรงเครื่องส าอางค์  หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปที่มีการขอดูงาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุก

ครั้ง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 

ตลอดจนข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะ

น าไปยังประเทศน้ันๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิด

กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงข้ันประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 



3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่า

ด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่าน

ข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

4. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 

5. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้าย

ช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ 

เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

6. ทัวร์ครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่าน้ัน ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลง

ร้านช้อปปิ้ง เช่น น้ ามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการ

แยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน้้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และน้าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน   ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท้าหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , 

ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ้านักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 

90 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจ

เข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี้ 

1. พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง 

2. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

3. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ้านักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงิน

สด บัตรเครดติ เป็นต้น) 

4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ้านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทาง

ทัวร์จัดเตรียมให้ 

5. ก้าหนดการเดินทางระหว่างที่พ้านักในประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 



 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าวีซ่าส้าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว  

 

 

เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า  

1) พาสปอร์ต  

2) ใบประจ้าตัวคนต่างด้าว  

3) ใบส้าคัญถ่ินที่อยู่  

4) ส้าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)  

5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)  

6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป  

(ส้าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท้าเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 

เงื่อนไขการช้าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ า ภายใน 2 วันท าการ เพือส ารองที่นั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์น้ันๆ 

3. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะต้องช าระครบเต็มจ านวนเลย 

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ ์, อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท นอกจากวัน

เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจ้ง

ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน  

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านั้น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่

ช้าระแล้ว  

2.2 หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี 



1. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทาง นอกจากวันเวลา

ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์น้ีส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง

ให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 

10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี

นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ

เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับ

ทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครื่องบนิ ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน  

 

ข้อแนะน้าก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่

ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่า

ที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่าน้ัน 

 สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่าน้ัน  



 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้สด , ไข่ , 

เน้ือสัตว์ , ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน

อัตราที่สูงมาก  

 

 

 


