
 

 

รหัสทัวร HPT1901380 
ทัวรเกาหล ีแฮปปم�เลิฟ ซัมเมอร 5 วัน 3 คืน (ZE) 
พิพิธภัณฑถ้ําควังเมียง สะพานกระจก เกาะนาม ิป�อมปราการฮวาซอง สวนสนุกเอเวอรแลนด 
ศูนยโสมเกาหลี ศูนยสมุนไพรฮอกเกนาม ูพระราชวังเคียงบ็อค ดิวต้ีฟรี  
พิเศษ !! สวมชุดประจําชาติเกาหลี (ฮันบก)  

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอินชอน                                                                       
( - / - / - ) 
19.30  น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 6 

เคานเตอร M สายการบิน    อีสตารเจ็ท (ZE) มีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวก 

22.20 น. เหินฟ�าสูกรุงโซล โดยสายการบิน อีสตารเจ็ท เที่ยวบินท่ี ZE512 (ไมมีบริการ
อาหารบนเคร่ือง) 

 (ใชเวลาบินประมาณ 5.30 – 06.00 ช่ัวโมง) 
 
วันที่สอง สนามบินอินชอน – พิพิธภัณฑถ้ําควังเมียง – สะพานกระจกแกว – เกาะนามิ - ซู

วอน        ( - / L / D ) 
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินอิน

ชอนประเทศเกาหลีใต 
(เวลาทองถ่ินเร็วกวาไทย 
2 ช่ัวโมง) หลังผานพิธี
ตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรเรียบรอยแลว 

 จากน้ันนําชม พิพิธภัณฑถ้ําควังเมียง ในอดีตคือเหมืองถานหิน ต้ังแตสมัยยุค
อาณานิคมญ่ีปุ�น เปนสถานท่ีสําคัญแหงหน่ึงทางประวัติศาสตรของประเทศเกาหลี 
ต้ังอยูที่จังหวัดเคียงกีโด กําเนิดข้ึนในป ค.ศ. 1912 กอนจะถูกท้ิงรางในป ค.ศ. 
1972 ปจจุบันไดกลายเปนสถานที่ทองเท่ียวแหงใหม ภายในถ้ําจัดแสดงโลกใตน้ํา 
Cave Aqua World ใหชม และมีหองโถงสําหรับจัดแสดงดนตรีและศิลปะอีก
ดวย ชม สะพานกระจกแกว ต้ังอยูบนแมน้ําซุยัง เมืองชุนชอน ลักษณะคลาย
สะพานแขวน ชมวิวทิวทัศน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) เมนู ไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเล่ืองช่ือโดย
การนําไกบารบีคิว มันหวาน กะหล่ําปลี ตนกระเทียม ซอส และขาว มาผัดรวมกัน
บนกระทะแบนสีดํา คลุกเคลาทุกอยางใหเขาที่ รับประทานคูกับผักกาดเกาหลีและ
เคร่ืองเคียงตางๆ 



 

 

บาย  นําทานลงเรือเฟอรร่ีสูเดินทางสูเกาะนาม ิโดยใช
เวลาขามประมาณ 10 นาที เกาะแหงน้ีต้ังตามช่ือของ
นายพลนามิซ่ึงเขารับราชการต้ังแตอายุ 17 ทานเปน
ผูมีความสามารถนําทัพไปปราบจลาจลในทาง
ภาคเหนือของเกาหลีจนไดรับตําแหนงสูงในขณะท่ี
ทานอายุยังนอย แตตอมาภายหลังทานไดถูกใสราย

โดยศัตรูทางการเมืองและถูกประหารชีวิต จากน้ันชมวิวทิวทัศนของสถานท่ีเคยใช
เปนสถานที่ถายทําละครทีวี Winter Love Song อันโดงดังไปทั่วเอเชีย พรอมมี
เวลาใหทานไดเก็บภาพอันสวยงามนาประทับใจสุดแสนโรแมนติกเปรียบประดุจ
ทานเปนพระ-นาง ในละคร เลยทีเดียว ที่น่ีทานจะไดพบกับรูปปم�นของเบยองจุน
และชเวจีวู และอิสระเดินชมตามอัธยาศัย สมควรแกเวลาพบกัน ณ จุดนัดหมาย
เพ่ือลงเรือกลับ 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา (มื้อท่ี 2) เมนู สุก้ีสไตลเกาหลีบนหมอไฟรอนๆ คลายกับสุก้ียาก้ี 
มีสวนผสม เชน ผัก เน้ือสัตวหั่นบาง ๆ โดยการปรุงจะนําวัตถุดิบเหลาน้ีจุมแชลงใน
น้ําเดือด หรือน้ําซุป และปลอยทิ้งไวสักพัก จากน้ันนําสวนผสมอยางอ่ืน เชน เตาหู 
บะหม่ี ลงตุนใหเขากัน แลวรับประทานโดยจุมลงในซอส 

ท่ีพัก  NEW M HOTEL / JM HOTEL / BENIKEA RIO HOTEL หรือเทียบเทา  
 
วันที่สาม ป�อมปราการฮวาซอง – น่ังรถไฟหัวมังกร (ไมรวมต๋ัว) – สวนสนุกเอเวอรแลนด - 

ศูนยเคร่ืองสําอาง – ทงแดมุน – โซล                                                                                                      
( B / L / D ) 

เชา  บริการอาหารเชา (ม้ือที่ 3) ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําคณะเดินทางสู ป�อมปราการฮวาซอง เปน
ส่ิงกอสรางขนาดใหญ ต้ังแตยุคโจซอน 
(Joseon) สรางข้ึนชวงป ค.ศ. 1794-1796 
เปนป�อมปราการ ประจําเขต Suwon-si 
ของจังหวัดเคียงกีโด เพ่ือเปนรากฐานสําหรับ
การสรางเมืองใหมในบริเวณน้ี กําแพงของป�อมปราการมีความยาวถึง 5.5 
กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแตละทิศ และมีรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่ย่ิงใหญ
และงดงามถูกขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางดานประวัติศาสตร เม่ือป ค.ศ. 1997 
สรางข้ึนดวยอิฐ โดยจะมีรูบนกําแพงขนาดที่พอดี สําหรับใชเปนจุดยิงปนหรือธนูได
เช่ือกันวาเปนการสรางที่มกีารใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากท่ีสุดแหงหน่ึงของยุคน้ัน 



 

 

หรือหากมีเวลาทานจะน่ังรถไฟหัวมังกร (ราคาทัวรไมรวมต๋ัว) ชมรอบๆป�อมก็ได 
ใชเวลาน่ังชมประมาณ 30 นาทีตอ 1 รอบ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)  เมนู หมูยางเกาหลี เปนอาหารพ้ืนเมืองเกาหลีที่
เล่ืองช่ือและรูจักกันดีทั่วโลก โดยนําหมูสวนที่ติดกับกระดูกไปยางบนเตาถานแบบ
ด้ังเดิมเสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ และเคร่ืองเคียงหลากชนิดกับน้ําจ้ิมเตาเจ้ียวสูตร
เฉพาะและน้ําซุปสาหราย  

บาย จากน้ันทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด 
เปนสวนสนุกกลางแจงที่ใหญท่ีสุดของประเทศ
เกาหลีใต ต้ังอยูทามกลางหุบเขาเชิญทานทอง
ไปกับโลกของสัตวป�าซาฟารี ชมขบวนพาเหรด
แฟนตาซีจากตัวการตูนสุดนารักเติมเต็มความสุขของทาน สนุกสนานไปกับเคร่ือง
เลนตางๆ ไมจํากัดชนิดพรอมทั้งบรรยากาศสุดโรแมนติก ทามกลางสวนสวยท่ีจะ
ผลัดเปล่ียนจัดแสดงไมดอกนานาชนิดตามฤดูกาลตลอดท้ังป สมควรแกเวลา นัด
พบ ณ จุดนัดหมาย จากน้ันนําคณะเดินทางเขาสูกรุงโซล แวะชอป ณ ศูนย
เคร่ืองสําอาง (Cosmetic gallery) เปนศูนยรวมของเคร่ืองสําอางแบรนดของ
เกาหลี อาทิ ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลาย 
อิสระทานเลือกซ้ือไดตามอัธยาศัย  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา (มื้อท่ี 5) เมนู ปลายางเตาถาน ปลาเน้ือแนนยางรอนๆ ออกรส
เค็มนิดๆ หอมถานที่ใชยาง รับประทานเคียงกับกิมจินานาชนิด  

 หลังอาหาร อิสระทานเดินยานทงแดมุน แหลงชอปปم�งท่ีช่ือไดวาใหญท่ีสุดในเอเชีย 
ซ่ึงต้ังอยูบริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออก ทานสามารถซ้ือสินคา
หลากหลายประเภท อาทิ เส้ือผาบุรุษ-สตรี รองเทาบุรุษ-สตรี รองเทาผาใบ เข็ม
ขัดหรือของที่ระลึก อาทิ ชุดเคร่ืองครัว ถุงนองถุงเทา ผาพันคอ ทานจะไดสัมผัสกับ
บรรยากาศการชอปปم�งสินคาในราคาเกาหลีอยางแทจริง 

ท่ีพัก  L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่ส่ี ศูนยโสม - ศูนยสมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถอกซู - หมูบานเกาหลีโบราณ 

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

เชา  บริการอาหารเชา (ม้ือที่ 6) ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสูศูนยโสมเกาหลี ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ี
มีอายุ 6 ปซ่ึงถือวาเปนโสมที่มีคุณภาพดีท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของโสม พรอมใหทาน
ไดเลือกซ้ือโสมที่มีคุณภาพดีท่ีสุดและนํากลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญท่ี
ทานรักและนับถือทางบาน จากน้ันนําทานเดินทางไปดูแลสุขภาพกันทีศู่นย
สมุนไพร ฮอกเกนามู ซ่ึงเปนสมุนไพรท่ีทั่วโลกรวมถึงสถาบันตางๆยอมรับวาเปน
สมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบํารุงตับและดูแลตับ
ของเรา เปนสมุนไพรท่ีหาไดยากในปจจุบัน ทานจะได
ชมการสาธิตการทดลองตัวยาจากสมุนไพรชนิดน้ี 
ฮอกเกนามู เปนตนไมที่เจริญเติบโตในป�าลึกบนภูเขา
ท่ีปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-
800 เมตร ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทาน
เพ่ือชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง เดินทางมายัง พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเปน
พระราชวังที่เกาแกที่สุดของราชวงศโชชอน (ค.ศ.1392-1910) สรางข้ึนในป ค.ศ. 
1394 ตนพระราชวงศที่สถาปนาข้ึนโดยกษัตริยแทโจ ภายในพระราชวังแหงน้ีมีหมู
พระที่น่ังมากกวา 200 หลังแตไดถูกทําลายไปมากในสมัยท่ีญี่ปุ�นเขามาบุกยึด
ครอง ท้ังยังเคยเปนศูนยบัญชาการทางการทหารและเปนที่ประทับของกษัตริย 
ปจจุบันไดมีการกอสรางหมูพระท่ีน่ังที่เคยถูกทําลายขึ้นมาใหมในตําแหนงเดิม 
ถายภาพคูกับพลับพลากลางน้ําที่ซ่ึงเคยเปนทองพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาต
ตางๆ สําหรับตอนรับแขกบานแขกเมือง ภายในมีการแสดงโชวการเปล่ียนเวรยาม
ของทหารราชองครักษ การโชวแตละคร้ังใชเวลาประมาณ 30 นาที มีโชวท้ังหมด 
3 รอบ คือ เวลา 10.30 น. รอบ 13.30 น. และ 15.30 น. จากน้ันเดินทางสู 
หมูบานเกาหลีโบราณ เปนอีกหน่ึงสัญลักษณของเกาหลี ทามกลางตึกรามบานชอง
ท่ีทันสมัยของกรุงโซลน้ัน หมูบานแหงน้ีก็ยังคงรักษาอาคารบานเรือนในสมัย
โบราณม ีกล่ินอายของเกาหลีในยุคเกาแก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) เมนู ไกตุนโสม อาหารยอดนิยมในวังหลวงใน
สมัยกอน ปจจุบันเปนอาหารเลื่องช่ือของเมืองหลวงเช่ือกันวาบํารุงสุขภาพ ในตัว
ไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดง และเคล็ดลับในการตุนเสิรฟพรอมเคร่ือง
เคียงที่เรียกวา กักตุกี คือ เสนขนมจีน เหลาโสม พริกไทยดําและเกลือ 



 

 

บาย  เดินทางไปชม วัดโชเกซา หรือท่ีคนไทยเรียกวา 
“วัดพระย้ิม” ในอดีตน้ันวัดแหงน้ี เปนเหมือน
ศูนยกลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลี ซ่ึง
เปนวัดเกาแกและมีช่ือเสียงเปนอยางย่ิงเม่ือเดิน
เขามาในวัดน้ี ส่ิงแรกที่จะสังเกตเห็นก็คือตนไม
ใหญท่ีดานหนาประตูทางเขามีความสูงถึง 26 

เมตร สวนอาคารหลักของวัดน้ัน มีอายุมากกวา 500 ปและเปนอาคารขนาดใหญ 
ช่ือวา Daeungjeon สรางข้ึน ในป ค.ศ. 1938 ภายในมีพระประธานสีทองขนาด
ใหญ 3 องค ชาวเกาหลีเช่ือกันวามีความศักด์ิสิทธิ์จึงนิยมไปนมัสการกันในวัน
สําคัญตางๆ  
จากน้ันนําทานเขาชมศูนย
สาหราย เย่ียมชมของฝากที่
มีช่ือเสียงของเกาหลี 
สาหรายผลิตสดใหมทุกวัน 
มีหลายรสชาติ เหมาะกับให
ทานไดเลือกซ้ือไปเปนของ
ฝากของที่ระลึก นําทานเรียนรูวิธีการทําคิมบับหรือขาวหอสาหราย เมนูงายๆ ที่
คนเกาหลีนิยมรับประทาน คําวา คิม แปลวา สาหราย คําวา บับ แปลวา ขาว
ลักษณะจะเปนแทงยาวๆ แลวจะห่ันเปนช้ินๆ พอดีคําจ้ิมกับโชยุหรือวาซาบิก็ได
ตามใจชอบ พิเศษ!!! สวมชุดประจําชาติเกาหลี (ฮันบก) มีหลากหลายชุดใหทานได
เลือกใสพรอมเก็บภาพความประทับใจ จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษี
ท่ีดิวต้ีฟรี ที่น่ีมีสินคาช้ันนําใหทานเลือกซ้ือมากมายกวา 500 ชนิด อาท ิน้ําหอม 
เส้ือผา เคร่ืองสําอาง กระเป�า นาฬิกา เคร่ืองประดับ ฯลฯ จากน้ันเดินทางสู 
ยานฮงแด ถนนสาย ART ช่ือ "ฮงแด" ยอมาจาก "ฮงอิกแดฮักเกียว" (แปลวา 
มหาวิทยาลัยฮงอิก) เรียกแบบยอๆ เลยกลายเปน "ฮงแด"  ยานน้ีมีทั้งรานอาหาร 
คอฟฟم� ช็อป ผับ บาร รานขายเส้ือผาและเคร่ืองสําอาง เกสเฮาส ราคายอมเยา  
ถือเปนแหลงรวมวัยรุนเด็กแนวชาวกาหลี  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา (มื้อท่ี 6) เมนูโอซัมบุลโกกิ วุนเสน จะมีผักกาดขาว เน้ือหมู และ
ปลาหมึก ผัดในกระทะ ซ่ึงมีน้ําซุปรสชาติออกหวาน ผัดทุกอยางใหเขากันจนสุก
และน้ําซุปเหลือขลุกขลิก ทานกับขาวสวยรอนๆ พรอมเคร่ืองเคียงมากมาย 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 หลังอาหาร นําทาน ชอปปم�งยานเมียงดง หากทานตองการทราบวาแฟช่ันของ

เกาหลีเปนอยางไร กาวล้ํานําสมัยเพียงใด ทานจะตองมาที่เมียงดงแหงน้ีเทาน้ัน 
พบกับสินคาวัยรุน อาทิ เส้ือผาแฟช่ันแบบอินเทรน เคร่ืองสําอางแบรนดดังของ
เกาหลี เปนแหลงรวมตัวของวัยรุนหนุมสาวชาวโสมจํานวนมากในแตละวัน 

ท่ีพัก  L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
วันที่หา ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง - ศูนยพลอยแอมเมทิส – N SEOUL TOWER (ไมรวม

ลิฟท) – ซุปเปอรมาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ                                                                                       
( B / L / - ) 

เชา  บริการอาหารเชา (ม้ือที่ 9) ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานสูศูนยน้ํามันสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซ่ึงจะใช
ตนสนเข็มแดงจากยอดเขามาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยที่ประเทศ
เกาหลีใตออกมาเปนน้ํามันสนเข็มแดง โดยกวาจะมาเปนน้ํามันสนเข็มแดงได 1 
แคปซูลตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ 
2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ํามันมาผลิต
และวิจัยออกมาเปนน้ํามัน สามารถชวย
ในการลดระดับไขมันในเสนเลือดไดเปน
อยางดี นําทานชมศูนยเจียระไนพลอยแอมมาทิส ชาวเกาหลีนิยมพลอยสีมวง
พลอย และถือวาเปนอัญมณีนําโชคและสุขภาพของผูท่ีเกิดวันเสาร นําทานเดินทาง
สู หอคอยกรุงโซล หรือ N SEOUL TOWER (ไมรวมคาลิฟท) ถือไดวาเปน
สัญลักษณท่ีสําคัญแหงหน่ึงของกรุงโซล บางคร้ังถูกเรียกวา “นัมซาน ทาวเวอร” 
(NAMSAN TOWER) ตามสถานท่ีต้ังคือบนภูเขานัมซาน เปนหอคอยที่มีความสูง
จากฐานประมาณ 236.7 เมตร มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ถูก



 

 

สรางข้ึนในป ค.ศ. 1969 ถือวาเปนหอคอยเมืองที่สูงที่สุดติด 1 ใน 18 อันดับของ
โลก เปดใหนักทองเที่ยวและประชาชนท่ัวไปไดเขาชมคร้ังแรก เมื่อป ค.ศ. 1980 
ได ภายในแยกเปน 3 โซน ไดแก TOWER , PLAZA และ LOBBY เปนจุดที่
สามารถชมความงดงามของกรุงโซลไดทั้งยามกลางวันและยามค่ําคืน ชม
ทัศนียภาพของแมน้ํา Han ซึ่งไหลผานใจกลางกรุงโซล ภาพตึกรามบานชองที่เรียง
ราย และลอมรอบไปดวยทิวเขา BUKHAN และเทือกเขา INWANGSAN อิสระ
ใหทุกทานไดเดินเลนและถายรูปคูหอคอย  หรือคลองกุญแจคูรักตามอัธยาศัย  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) เมนู จิมดัก หรือ ไกอบซีอ๊ิววุนเสน เปน
เมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองด้ังเดิม เปนไกผัดรวมกับวุนเสน มันฝร่ัง แครอท พริก 
และซอสดํา เน้ือไกที่น่ิม รสชาติคลายกับไกพะโลสูตรเกาหลี ทานกับขาว หอม
อรอย รสเผ็ดถึงเครื่อง 

บาย จากน้ันแวะซ้ือของฝากที่รานซุปเปอรมาเก็ต เลือกซ้ือสาหราย ขนมตาง ๆ 
ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสมที่แปรรูปเปนขนมโสม ชาโสม 
โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เคร่ืองสําอางโสม กิมจิ เปบเปโรหรือป�อกก้ี
เกาหลี ชินราเมงหรือมามาเกาหลี เปนตน  

 สมควรแกเวลา นําคณะเดินทางสูสนามบินอินชอน เช็คอินรับบอรดด้ิงพาส 
17.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ สายการบิน อีสตารเจ็ท เท่ียวบินที่ ZE511 (ไมมี
บริการอาหารบนเคร่ือง) 
21.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 
 
อัตราคาบริการ 
เดินทาง ราคา

ผูใหญ ราคาเด็ก พักเด่ียว หมายเหตุ 
วันที่ 14-18 มิถุนายน 
2562 10,876 10,876 5,000  
วันที่ 15-19 มิถุนายน 
2562 10,876 10,876 5,000  
วันที่ 21-25 มิถุนายน 
2562 10,876 10,876 5,000  
วันที่ 24-28 มิถุนายน 
2562 10,876 10,876 5,000  



 

 

วันที่ 26-30 มิถุนายน 
2562 10,876 10,876 5,000  
วันที่ 28 มิ.ย.-02 ก.ค. 
2562 10,876 10,876 5,000  
วันที่ 29 มิ.ย.-03 ก.ค. 
2562 10,876 10,876 5,000  
วันที่ 02-06 กรกฎาคม 
2562 11,876 11,876 5,000  
วันที่ 04-08 กรกฎาคม 
2562 11,876 11,876 5,000  
วันที่ 05-09 กรกฎาคม 
2562 11,876 11,876 5,000  
วันที่ 09-13 กรกฎาคม 
2562 11,876 11,876 5,000  
วันที่ 11-15 กรกฎาคม 
2562 11,876 11,876 5,000  
วันที่ 12-16 กรกฎาคม 
2562 11,876 11,876 5,000  
วันที่ 16-20 กรกฎาคม 
2562 11,876 11,876 5,000  
วันที่ 18-22 กรกฎาคม 
2562 13,876 13,876 5,000  
วันที่ 19-23 กรกฎาคม 
2562 13,876 13,876 5,000  
วันที่ 23-27 กรกฎาคม 
2562 13,876 13,876 5,000  
วันที่ 25-29 กรกฎาคม 
2562 13,876 13,876 5,000  
วันที่ 26-30 กรกฎาคม 
2562 13,876 13,876 5,000  
วันที่ 30 ก.ค.-03 ส.ค. 
2562 13,876 13,876 5,000  



 

 

 
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปล่ียนไดโดยไมตองแจงลวงหนา** 

ทางบริษัทเร่ิมตนและจบการบริการที่สนามบินสุวรรณภูมเิทาน้ัน  
กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองต๋ัวเคร่ืองบินหรือ

ยานพาหนะอ่ืนๆ 
เพ่ือใชเดินทางมาและกลับจากสนามบินสุวรรณภูมิน้ัน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายใน

สวนน้ีท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท  
ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป Final 100% กอนท่ีจะสํารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือยานพาหนะอ่ื 

 
* ต๋ัวสายการบินไมสามารถระบุท่ีน่ัง ใชวิธี RANDOM คือการสุมเลือกที่น่ังโดยระบบสายการ

บิน * 
การจัดที่น่ังบนเคร่ืองบิน เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ทางผูจัดไมสามารถเขาไป

แทรกแซงไดแตจะทําการ Request ใหไดเทาน้ัน งดการคืนบัตรโดยสาร  
และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไมมีระบบคืนเงินบางสวน 

หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศเกาหลีใต  
จากเจาหนาที่แรงงานไทยหรือเจาหนาที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาท่ีตรวจคนเขา
เมืองท่ีประเทศเกาหลีใต ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน

ทุกกรณี  ผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับท่ีประเทศเกาหลีใตเรียกเก็บ   
ผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปที่มีที่น่ังวางหรือตามวันเดินทางของต๋ัว
เคร่ืองบิน  ทั้งน้ีแลวแตทางเจาหนาท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจัดไมสามารถเขาไป

แทรกแซงได 
 
ราคาทัวรรวม 

1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ   2.   คาอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุใน
รายการ 

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

5. คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ   6.   คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี 
7. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไป-กลับ ทานละ 20 กก. 8.   หัวหนาทัวรนําเที่ยว ตาม

รายการ 

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



 

 

9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม) 

 
ราคาทัวรไมรวม  

1.   ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับ
ภาษี) 

2.   คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพทสวนตัว คาซักรีด มินิบารใน
หอง อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิม 

3. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 
20 กก.) 

4. คาทําวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติ (ไมใชหนังสือเดินทางไทย) 
5. คาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ินทานละ 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน (ชําระพรอมคา

ทัวร) 
6. คาทิปหัวหนาทัวรไทย ตามความพึงพอใจ 

 
 

การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารอยางนอยจํานวน 20 ทานข้ึนไป หากผูโดยสารไม
ครบจํานวนดังกลาว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000 บาท  หรือทานละ 10,000 (กรณีเดินทางตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ)  
กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ ภายใน 30 วันกอนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) 

 
 
เง่ือนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเดินทาง 
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวัน
เดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) 
สามารถเปล่ียนไดเพียง 1 คร้ังเทาน้ัน หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมา
แทนผูท่ีไมสามารถเดินทางได 
2. กรณีวันเดินทางไมตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปล่ียนวัน
เดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเดินทางไมนอยกวา 30 วัน กอนการเดิน (นับรวมเสาร-อาทิตย) 



 

 

สามารถเปล่ียนไดเพียง 1 คร้ังเทาน้ัน หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมา
แทนผูท่ีไมสามารถเดินทางได 
3. กรณีจองทัวรภายใน 15 วันกอนออกเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) ผูจองทัวรไมสามารถ
เปล่ียนวันเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางไดทุกกรณี 
4. กรณีแจงเปล่ียนช่ือผูเดินทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรียบรอยแลว ผูเดินทางจะตองชําระคา
ต๋ัวโดยสารเพ่ิมดวยตนเองจากคาทัวรท่ีชําระมาแลว ณ วันที่ตองการเปล่ียนช่ือผูเดินทาง ตาม
ขอกําหนดของทางบริษัทและสายการบิน  
 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี
ช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท
อยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ี
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) คืนเงิน
คาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว  
2.2 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 31-44 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคา
มัดจําท้ังหมดของคาบริการที่ชําระมาแลว 
2.3 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงิน
คาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว  
เน่ืองจากบริษัทตองดําเนินการจัดเตรียมนําเท่ียวใหแกนักทองเที่ยวลวงหนา เชน การ
สํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบินโดยสาร การจองโรงแรมที่พัก ยานพานหะสําหรับเดินทาง 
รานอาหาร เปนตน 

3. หากจํานวนการจองของผูเดินทางเต็มกรุปแลว ผูจองไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง
ไดทุกกรณี 
4. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือเปนเที่ยวบินเชาเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด   



 

 

5. การติดตอประสานงานกับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมาย ตองทําในวันเวลาทํา
การของทางบริษัท ดังน้ี  

วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรือสามารถติดตอประสานงานผานแอพพลิเคช่ันอ่ืนๆตามชองทางของบริษัทได 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาทัวร หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยว จอง
เดินทางนอยกวา 20 ทาน 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมี
ซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
2. ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬา ฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

ขอควรทราบ 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใตใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะส้ัน

ในประเทศเกาหลีใตไมเกิน 90 วันไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมืองเพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศ
เกาหลีใต ดังตอไปน้ี 

- ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหลีใต ทางทัวรจัดเตรียมให 
- ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางที่พํานักใน

ประเทศเกาหลีใตได  
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

- ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลีใต 
(เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 

- กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลีใต ทางทัวรจัดเตรียมให 



 

 

3. ประเทศเกาหลีใต มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขา
ประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว    ไสกรอก ฯ เพ่ือเปนการป�องกันโรคติดตอท่ีจะมาจาก
ส่ิงเหลาน้ี หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก 
 
หมายเหตุ 
1.     ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2.    ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือไมใชบริการตามท่ีระบุไวใน

รายการทัวร ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ 
ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน 

3.     ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 20 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน
กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 15 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การท่ีมีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป 

4.    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุลคํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ใน
กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจํา 

5.     ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเปนสําคัญ 

6.     ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมข้ึน
ของนักทองเท่ียวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชาของสายการบิน เปล่ียนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุ
สุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7.    อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 

8. กรณีลูกคาไมเขารานช็อปของรัฐบาล ชําระเพ่ิมรานละ 50 USD ตอทาน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : คณะทัวรจะออกเดินทางทองเที่ยวหลังเวลาเคร่ืองลงแลว ประมาณ 2 ช่ัวโมง  

ทางทัวรไมมีนโยบายใหคณะรอทานท่ีติดดานตรวจคนเขาเมืองหากทานสามารถผานเขาเมืองได
ภายหลัง ทานจะตองเดินทางไปพบกับคณะทัวรดวยตนเองและไมสามารถเรียกรองคาเดินทางจาก

ทัวรได เพ่ือความเปนระเบียบและคณะไดทองเท่ียวอยางเต็มเวลา  
ขออภัยในความไมสะดวก 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ั�ง 


