
 

 

รหัสทัวร SNT1901934 
ทัวรเกาหลี หวานเจ๊ียบ ภาคสอง 5 วัน 3 คืน (7C) 
 

สวนสนุกเอเวอรแลนด อุทยานแหงชาติซอรัคซาน วัดซินอึงซา ตลาดฮงอิก ศูนยสมุนไพร
น้ํามันสนเข็มแดง พระราชวังถ็อกซูกุง ตลาดเมียงดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

 
23.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโดยสารระหวางประเทศช้ัน 4  

เคานเตอร F ประตูทางเขาเบอร 3-4 สายการบิน JeJu Air (7C) โดยมี
เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานสัมภาระ
เช็คอิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  สายการบิน  JEJU AIR  ใชเคร่ือง B737-800  จํานวน 189 ที่น่ัง 

        ไดรับการยอมรับจากท่ัวโลก‘ในดานความปลอดภัย’และ‘สมรรถภาพ’ 
 เปนเคร่ืองบินที่ใชมากที่สุด และมีช่ือเสียงในตางประเทศ   จัดที่น่ังแบบ 3-3 

           (น้ําหนักกระเป�า 15 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                               
(-/-/-) 



 

 

 
01.00 น. บินลัดฟ�าสูกรุงโซลโดยสายการบินเจจูแอร เที่ยวบินท่ี 7C2204  
08.40 น. ถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต (เวลาทองถ่ินเร็วกวา

ไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เปนเวลาทองถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัด
หมาย) หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากรแลว หลังจากน้ัน นํา
ทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด   
(เต็มวัน)  ซึ่งถูกขนานนามวา ดิสนีย
แลนดเกาหลี เปนสวนสนุกกลางแจงท่ี
ใหญที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุง
เปนเจาของ ต้ังอยูทามกลางหุบเขา ทานจะไดน่ังกระเชาลิฟต และทองไปกับโลก
ของสัตวป�าซาฟารี ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลก ที่น่ีทานจะพบกับเจาป�าสิงโตและ
เสือดินแดนแหงเทพนิยาย ชมกิจกรรมและการแสดงตาง ๆ ดวยบัตรเขาชมแบบ 
ไมจํากัดจํานวนรอบ และสนุกกับเคร่ืองเลนนานาชนิด แบงออกเปนโซนถึง 5 โซน  

 โซนท่ี 1 Global Fair จะไดพบกับการตกแตงดวยสถาปตยกรรมตาง ๆ ของโลก
ตะวันออกและตะวันตก ท่ีผสมผสานเขากันไดอยางลงตัว อยางเมโสโปเตเมีย เรอ
เนสซองส ไปจนถึงแบบโมเดิรน  

โซนที่ 2 Zootopia เปนโซนซาฟารี 
หรือสวนสัตว สวนใหญผูมาท่ีน่ีจะไป
เที่ยวโซนน้ีกันกอน โดยขึ้น Human 
Sky  กระเชาลอยฟ�าที่ใหหยอนขาช่ืน
ชมบรรยากาศสองขางทางผานหุบเขา 
เมื่อมาถึงจะไดพบกับสัตวนานาชนิด ท่ี
เปนไฮไลทเลยก็คือลูกไลเกอร (Liger) ที่

เปนลูกแฝดผสมที่เกิดข้ึนจากสิงโตเพศผูและเสือเพศเมีย นับเปนแฝดผสมเสือ-
สิงโตคูแรกในโลก นอกจากน้ียังไดชมการแสดงท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจของหมี เพนกวิน 
แมวน้ํา และไดชมสัตวตาง ๆ อีก กวา 20 ชนิด มากถึง 100 กวาตัว 
โซนท่ี3 European Adventure โซนEuropean Adventure ไดรับการ
ตกแตงอยางสวยงามตามแบบยุโรป ท้ังตึกที่จําลองเปนหมูบาน และการแตงสวน

วันที่ 2     สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินอินชอน – สวนสนุกเอเวอรแลนด  (เต็มวัน)                   
(-/-/D) 



 

 

สวยสไตลฝร่ังเศส มีสวนดอกไมสีสันสวยงามท่ีจะปรับเปล่ียนไปตามฤดูกาล ทั้ง
สวนกุหลาบ สวนทิวลิป สวนส่ีฤดู เปนตน และท่ีพลาดไมไดคือการเลนเคร่ืองเลน
อีกหลากหลายชนิด ท่ีเปนไฮไลทของโซนน้ีเลยก็คือ รถไฟเหาะ T Express ซึ่ง
เปนรถไฟเหาะรางไมท่ีสูงที่สุดในโลกและมีความชันถึง 77 องศา ว่ิงดวยความเร็ว 
104 กม./ช่ัวโมง ซ่ึงถือวาเปนเคร่ืองเลนท่ีหวาดเสียวที่สุด ใครชอบความต่ืนเตน
ตองไมพลาด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โซนท่ี 4 Magic Land ดินแดนแหงเทพนิยายแฟนตาซี ท่ีตกแตงไดอยางสวยงาม
ราวกับเมืองในฝน มี AESOP'S VILLAGE เปนโลกแหงนิทานอีสป ท่ีสอดแทรก
เน้ือหาสอนใจผานตัวละครท่ีเปนสัตวนารัก ๆ มากมาย เปนโซนที่เด็ก ๆ จะตองช่ืน
ชอบเปนอยางมาก โซนน้ีมีเคร่ืองเลนเบาๆ ใหเลนหลากหลาย เชน มาหมุน รถไฟ
เหาะสําหรับเด็ก เปนตน 
โซนท่ี 5 American Adventure โซนน้ี
จะจําลองประเทศสหรัฐอเมริกายอนกลับ
ไปต้ังแตเร่ิมตนเม่ือ 500 ปกอน สมัย
โคลัมบัสคนพบประเทศอเมริกาใหม ๆ 
เร่ือยมาจนกระท้ังยุคเฟم�องฟู ซ่ึงท้ังโซนจะ
มีดนตรีประกอบเปนจังหวะสนุกสนานเรา
ใจเหมาะกับวัยรุนและผูใหญ เคร่ืองเลน
โซนน้ีจะเปนแบบผาดโผน และท่ีเปนไฮไลทก็คือ เรือเหาะ Columbus 
Adventures, รถไฟเหาะ Rolling X-Train และ เคร่ืองเลนปم�นๆ หมุน Let's 
Twist  



 

 

ตอนกลางคืนยังมีการแสดง Moonlight Parade และ Dream of Laciun ชม
แสง สี เสียง สวยงามตระการตา ซ่ึงการแสดงโชว และการจัดสวนในพ้ืนที่ตาง ๆ 
จะหมุนเวียนปรับเปล่ียนไปตามเทศกาลและฤดูกาลตาง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 

เทศกาลดอกไม 
เดือนเมษายน เทศกาลดอกทิวลิป (Tulip Garden) ดอกซากุระ (Cherry 
Blossom) 
เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เทศกาลดอกกุหลาบ (Rose Garden) ดอกลิลล่ี 
(Lily Garden) 
เดือนกันยายน-ตุลาคม เทศกาลดอกกุหลาบเบญจมาศ (Chrysanthemun 
Garden) 
เทศกาลตามฤดูกาล 
เดือนสิงหาคม สีสันแหงฤดูรอน (Summer Splash) 
เดือนตุลาคม เทศกาลฮาลาวีน (Happy Halloween) 
เดือนธันวาคม เทศกาลคริสตมาส 
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ เทศกาลหิมะและการเลนเล่ือนหิมะ 

เที่ยง   เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย    
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา(1) ณ ภัตตาคาร  เมนูหมูยางเกาหลี   ตนตํารับอาหารเลื่องช่ือ

ของประเทศเกาหลีใต เปนหมูยางที่ผานการหมักจนไดท่ี นํามายางบนเตาถาน
รอนๆ สุกกําลังดี แลวตัดช้ินพอคํา รับประทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ และใชใบ
ผักกาดหอมสดหอเปนค่ํา ๆ คลายเม่ียงคํา แกลมดวยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด 
พรอมขาวสวยรอนๆ 

 
 
 
 



 

 

 พักท่ี  SEORAK : HYUNDAI  SOO  RESORT   หรือเทียบเทา ระดับ 3 
ดาว 

 
เชา      บริการอาหารเชา(2)  ณ หองอาหารของโรงแรม    

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติซอรัคซาน  หรือ 
สวิสเซอรแลนดของเกาหลี เปนอุทยานแหงชาติขนาด
ใหญมีเน้ือที่ ถึง 354 ตารางกิโลเมตร จัดไดวาเปน
แนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแหงหน่ึงในเกาหลีซ่ึง
ประกอบดวย โอซอรัค เนซอรัค และนัมซอรัค เทือกเขาแนวนอกแนวใน และแนว
ใต มีหุบเขาท่ีมีดอกไมบานสะพร่ังทั้งฤดูใบไมผลิ และฤดูใบไมเปล่ียนสี หุบเขาแหง
น้ีจะเปลี่ยนเปนสีแดงสีทองทั่วทั้งหุบเขา  
จากน้ันนําทาน น่ังกระเชาไฟฟ�า สูจุดชมวิวของอุทยานแหงชาติเขาซอรัค ที่ไดข้ึน
ช่ือวาเปนภูเขาส่ีฤดู และสวิสเซอรแลนดของเกาหลี เขาซอรัคต้ังอยูใจกลาง
ภูเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขา ป�าไม 
หุบเขา สายน้ํา ทะเลสาบ หินรูปรางตาง ๆ ท่ีสวยงาม ซ่ึงเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ
ที่หาดูไดยากย่ิง ตามรอยตํานานท่ีเลาขานของจุดกําเนิดเพลงอารีรัง ภูเขาซอรัค
ซานมีความงามเฉพาะตัวตลอดป แตชวงฤดูใบไมเปล่ียนสีจะเปนชวงท่ีงดงามที่สุด 
นอกจากน้ีบริเวณโดยรอบของอุทยานแหงชาติซอรัคซาน ยังมี  วัดชินฮึงซา 
(SINHEUNGSA TEMPLE) วัดเกาแกสรางในสมัย อาณาจักรชิลลาอายุกวา 
1,000 ป ทานสามารถนมัสการกราบไหวพระพุทธรูปสัมฤทธ์ิปางสมาธิขนาดใหญ
ที่ประดิษฐานเปนสัญลักษณของอุทยาน กอนจะผานสะพานชําระลางจิตใจเขาสู
เขตวัดเพ่ือไหวพระขอพร 

 
 
 
 
 
 

วันที่ 3      อุทยานแหงชาติซอรัคซาน – น่ังกระเชาชมวิวซอรัคซาน – วัดซินอึงซา –                         
(B/L/-) 
               ศูนยเคร่ืองสําอาง – โรงงานสาหราย+โรงเรียนทําคิมบับ +ใสชุดฮันบก – ตลาดฮงอิก                



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมพลูโกกิ(3)  อาหารยอดนิยมอีก
หน่ึงชนิดของครัวเกาหลีทําจากปลาหมึกนํามาผัดกับผักตาง ๆ และวุนเสนของ
เกาหลี พอใหมีน้ําขลุกขลิกเล็กนอย ปรุงรสใหออกรสหวานเล็กนอย รับประทานคู
กับขาวสวย และกิมจิชนิดตาง ๆ 

บาย จากน้ันนําทานชอปปم�งรานเคร่ืองสําอางยอดนิยม ของนักชอปชาวไทยท่ี 
COSMETIC OUTLET ใหทานไดเลือกซ้ือกลับไปฝาก
เปนของที่ระลึก อาทิเชน  ROJUKISS, ครีมน้ําแตก ซึ่ง
ราคาถูกกวาที่เมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิตภัณฑยัง
ไมมีขายในไทย  จากน้ันนําทานสูโรงงานสาหราย ทุกทาน
จะไดเรียนรูเก่ียวกับการ ทําคิมบับ (ขาวหอสาหราย) 
อาหารงายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลวา 
สาหราย บับ แปลวา ขาว จะเปนแทงยาวๆ แลวเคาก็จะห่ันเปนช้ินๆพอดีคํา 
พรอมท้ังสวม ชุดฮันบก เปนชุดประจําชาติของเกาหลีพรอมถายภาพเปนท่ีระลึก 
จากน้ันอิสระใหทานเดินชอปปم�งกันท่ี ตลาดฮงอิก ซ่ึงเปนยานชอปปم�งช่ือดังของ
เหลาวัยรุนเกาหลี เปนอีกเสนหน่ึงท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก อีกท้ังยังมีรานกาแฟที่
เปนเอกลักษณ แกลเลอร่ี รานคาจําหนายสินคาแฟช่ัน คลับ ตลาดศิลปะ และ
รานอาหารที่นาสนใจในหมูวัยรุนอายุ 20-30 ปที่นิยมมาเดินเลน ราคาของสินคา
และรานอาหารตาง ๆ ก็ยังไมแพงอีกดวย ซ่ึงจะคึกคักเปนพิเศษต้ังแตชวงบายเปน
ตนไป เพราะรานคาแตละรานจะทยอยเปดใหบริการ ของท่ีขายกันเยอะสวนใหญก็
จะเปนสินคาแฟช่ัน เชน เส้ือผา กระเป�า รองเทา ของก๊ิฟชอป เคร่ืองเขียน และที่
เยอะไมแพกันก็คือขนมตาง ๆ 

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
 พักท่ี  SEOUL: BLVD  HOTEL  หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว 

เชา   บริการอาหารเชา(4)  ณ หองอาหารของโรงแรม     

วันที4่     ศูนยสมุนไพรน้ํามันสนเข็มแดง – ศูนยสมุนไพรฮอกเก นามู – พระราชวังถ็อกซูกุง –               
(B/L/-) 
               ดิวต้ีฟรี – ตลาดเมียงดง 



 

 

หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรน้ํามันสนเข็ม
แดง  เปนผลิตภัณฑ ที่สกัดจากน้ํามันสน ท่ีมีสรรพคุณ
ชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษา
สมดุลในรางกาย  ตอดวย ศูนยสมุนไพร ฮ็อกเกตนามู 
ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป�าลึก  บนภูเขาที่ปราศจาก

มลภาวะและระดับสูง
เหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮ็
อกเกตน้ี ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามา
รับประทานเพ่ือชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง 
ป�องกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจากการด่ืม
แอลกอฮอล กาแฟ บุหร่ี สารตกคางจากอาหาร
และยา  จากน้ันนําทานเดินทางสู พระราชวังถ็
อกซูกุง (Deoksugung Palace) ต้ังอยูที่หัวมุมส่ีแยกใจกลางเมืองท่ีคึกคักที่สุด
ของกรุงโซล ซ่ึงเปนเพียงพระราชวังแหงเดียวท่ีลอมรอบดวยอาคารสไตลตะวันตก
ที่เพ่ิมความเปนเอกลักษณของทิวทัศนได เปนพระราชวังที่เล็กท่ีสุดในบรรดา 5 
พระราชวังของเกาหลี มีจุดเดนคืออาคารภายในพระราชวังน้ันเปนการผสมผสาน
ระหวางวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตก เม่ือเดินเขาสูพระราชวังด็อกซูซุง 
และแทฮันมุน ผูเขาชมจะตองเดินผานสะพานกึมชอน(Geumcheon Bridge) 
ไปจนถึงอาคารบ็อบจอน(Beopjeon Building)ที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน 
อาคารปกดานตะวันออกเปนหองของกษัตริย สวนปกตะวันตกเปนของราชินี 
นอกจากน้ียังมีอาคาร Jeonggwanheon สถาปตยกรรมสไตลตะวันตกแหงแรก
ที่สรางข้ึนภายในพ้ืนที่พระราชวังในปค.ศ. 1900 ไมเพียงแตอาคารรูปแบบเกาหลี
เทาน้ัน ภายในพระราชวังยังมีอาคารทรงยุโรปตะวันตกอีกดวย เปนอาคารแบบ
โรมันและดานหนาเปนสวนสวยแบบสมมาตร ซ่ึงเปนสวนแบบตะวันตกแหงแรกใน
เกาหลี  ดานในตึกมีการจัดแสดงหองตาง ๆ ซ่ึงไมสามารถเดินชมดวยตัวเองได แต
จะมีทัวรและไกดพาเขาชม (ไมตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติม) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูชาบู ชาบู(5) สุก้ีหมอไฟสไตลเกาหลี 
อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุทรเกาหลีต้ังแตสมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี 
ลักษณะคลายสุก้ีหมอไฟ  

บาย นําทานชอปปم�งปลอดภาษีท่ี ดิวตร้ีฟรี ชอปปم�งสินคาแบรนดเนม  มากมาย อาทิ 
นาฬิกา,แวนตา,เคร่ืองสําอาง,กระเป�า,กลองถายรูป หรือจะเปนโทรศัพทมือถือ ให
ทานอิสระไดเลือกซ้ืออยางเต็มท่ี หลังจากน้ันนําทานชอปปم�งตลาดดังที่สุดของ



 

 

เกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควรเกาหลี หากทานตองการทราบวาแฟช่ัน
ของเกาหลีเปนอยางไร กาวล้ํานําสมัยเพียงใดทานจะตองมาที่เมียงดงแหงน้ีพบกับ
สินคาวัยรุน อาทิ เส้ือผาบุรุษ-สตรี เคร่ืองสําอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, 
SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรือ
อีกมายใหทานไดเลือกซื้อซ่ึงราคาถูกกวาท่ีเมืองไทย 2-3 เทา 

 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา อิสระอาหารค่ํา เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 

 พักท่ี  SEOUL : BLVD  HOTEL  หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว 

เชา   บริการอาหารเชา(6) ณ หองอาหารของโรงแรม    
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู สมุนไพรโสมเกาหลี หรือ
ราชาแหงมวลสมุนไพร และโสมถูกนํามาใชเพ่ือบํารุง
สุขภาพเปนเวลานานกวา 2,000 ป  ในตํารายาแผน
โบราณจีน ระบุวาโสมเปนสมุนไพรที่ชวยเสริมความ
แข็งแรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจิตใจ

สงบและเพ่ิมพละกําลังโดยสวนรวมสรรพคุณทางการแพทย ชวยบํารุงหัวใจ 
ป�องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป�องกันมะเร็ง และ
เร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะไดจดทะเบียนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก  ทุกวันน้ี
ผลิตภัณฑโสมเปนส่ิงท่ีขาดไมไดสําหรับผูท่ีคํานึงถึงสุขภาพในปจจุบัน  หลังจากน้ัน 
แวะชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเปนแดนของพลอยสีมวง พลอย
แหงสุขภาพและนําโชค โดยมีต้ังแตสีมวงออนเย็นตาจนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยา
ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเม่ือมาทําเปนแหวน จ้ี ตางหู และสรอยขอมือ 

วันที5่     ศูนยสมุนไพรโสม – พลอยแอมมาทีส – ฮุนได พรีเมียม เอาทเลต – รานละลายเงินวอน        
(B/L/-)            
              สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  พุลโกกิ(7)  อาหารข้ึนช่ือของเกาหลี
เหมือนกัน จะเรียกวาเปนสุก้ีก่ึงน้ําก่ึงแหงก็คงไดครับ สวนผสมของเมนูน้ี คือหมู
หมักช้ินบาง ๆ ปลาหมึกสด ผักตาง ๆ เชน 
กะหลําปลี ฟกทองออน ถ่ัวงอก แครอท เห็ด
และวุนเสนมาตมรวมกัน โดยสามารถทานได
ทั้งแบบแหงและน้ํา เคร่ืองเคียงตาง ๆ คือ 
ถ่ัวงอกดอง วุนเสนปรุงรสสาหราย กิมจิ 

บาย จากน้ันอิสระใหทานเดินชอปปم�งกันท่ี 
Hyundai Premium Outlet  เปนชอบปم�งเอาทเลตขนาดใหญของอาณาจักรฮุน
ได รานสินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย หลายพันรานคา และนําทานแวะ 

ซุปเปอรมาเก็ต ซ้ือของ (ละลายเงินวอน 5 
แถม 1) สาหราย ขนมตาง ๆ ช็อกโกแลตหิน 
ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภัณฑของใบและรากฝอย
ของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอก

หนาโสม ครีมลางหนาโสม เคร่ืองสําอางโสม 
หมอนสุขภาพ กิมจิ เปบโปโร (ป�อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) เปนตน 

 
20.05 น. เหินฟ�าสูกรุงเทพฯโดยสายการบินเจจูแอร เที่ยวบินที่ 7C2203  
23.59 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
 
อัตราคาบริการ  
 

เดือนตุลาคม 2562 
กําหนดการเดินทาง ราคาผูใหญหองละ 2-3 ทาน พักเด่ียว (จายเพ่ิม) 
01 – 05 ตุลาคม 16,990.- 5,000.- 
02 – 06 ตุลาคม 17,990.- 5,000.- 
03 – 07 ตุลาคม 17,990.- 5,000.- 
04 – 08 ตุลาคม 17,990.- 5,000.- 
05 – 09 ตุลาคม 17,990.- 5,000.- 
06 – 10 ตุลาคม 16,990.- 5,000.- 



 

 

07 – 11 ตุลาคม 16,990.- 5,000.- 
08 – 12 ตุลาคม 16,990.- 5,000.- 
09 – 13 ตุลาคม 17,990.- 5,000.- 
10 – 14 ตุลาคม 19,990.- 5,000.- 
11 – 15 ตุลาคม 19,990.- 5,000.- 
12 – 16 ตุลาคม 17,990.- 5,000.- 
13 – 17 ตุลาคม 16,990.- 5,000.- 
14 – 18 ตุลาคม 16,990.- 5,000.- 
15 – 19 ตุลาคม 16,990.- 5,000.- 
16 – 20 ตุลาคม 17,990.- 5,000.- 
17 – 21 ตุลาคม 17,990.- 5,000.- 
18 – 22 ตุลาคม 17,990.- 5,000.- 
19 – 23 ตุลาคม 19,990.- 5,000.- 
20 – 24 ตุลาคม 16,990.- 5,000.- 
21 – 25 ตุลาคม 16,990.- 5,000.- 
22 – 26 ตุลาคม 16,990.- 5,000.- 
23 – 27 ตุลาคม 17,990.- 5,000.- 
24 – 28 ตุลาคม 17,990.- 5,000.- 
25 – 29 ตุลาคม 17,990.- 5,000.- 
26 – 30 ตุลาคม 17,990.- 5,000.- 
27 – 31 ตุลาคม  16,990.- 5,000.- 
28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 16,990.- 5,000.- 
29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 16,990.- 5,000.- 
30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 17,990.- 5,000.- 
31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 17,990.- 5,000.- 

 
อัตราคาบริการ 

เดือนพฤศจิกายน 2562 
กําหนดการเดินทาง ราคาผูใหญหองละ 2-3 ทาน พักเด่ียว (จายเพ่ิม) 
01 – 05 พฤศจิกายน 15,990.- 5,000.- 
02 – 06 พฤศจิกายน 15,990.- 5,000.- 



 

 

** ไมมีราคาเด็ก ** 
** เด็ก คือ อายุต่ํากวา 12 ปบริบูรณ ใหยึดตามเดือนเกิดเปนหลัก ** 

หากจํานวนผูเดินทางไมครบ 10 ทาน ทางบริษัทขอเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 
 

03 – 07 พฤศจิกายน 15,990.- 5,000.- 
04 – 08 พฤศจิกายน 14,990.- 5,000.- 
05 – 09 พฤศจิกายน 15,990.- 5,000.- 
06 – 10 พฤศจิกายน 16,990.- 5,000.- 
07 – 11 พฤศจิกายน 15,990.- 5,000.- 
08 – 12 พฤศจิกายน 15,990.- 5,000.- 
09 – 13 พฤศจิกายน 15,990.- 5,000.- 
10 – 14 พฤศจิกายน 15,990.- 5,000.- 
11 – 15 พฤศจิกายน 15,990.- 5,000.- 
12 – 16 พฤศจิกายน 15,990.- 5,000.- 
13 – 17 พฤศจิกายน 16,990.- 5,000.- 
14 – 18 พฤศจิกายน 15,990.- 5,000.- 
15 – 19 พฤศจิกายน 15,990.- 5,000.- 
16 – 20 พฤศจิกายน 15,990.- 5,000.- 
17 – 21 พฤศจิกายน 15,990.- 5,000.- 
18 – 22 พฤศจิกายน 15,990.- 5,000.- 
19 – 23 พฤศจิกายน 15,990.- 5,000.- 
20 – 24 พฤศจิกายน 16,990.- 5,000.- 
21 – 25 พฤศจิกายน 15,990.- 5,000.- 
22 – 26 พฤศจิกายน 15,990.- 5,000.- 
23 – 27 พฤศจิกายน 15,990.- 5,000.- 
24 – 28 พฤศจิกายน 15,990.- 5,000.- 
25 – 29 พฤศจิกายน 15,990.- 5,000.- 
26 – 30 พฤศจิกายน 15,990.- 5,000.- 
27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 16,990.- 5,000.- 
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 15,990.- 5,000.- 
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 15,990.- 5,000.- 
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 15,990.- 5,000.- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป – กลับ ช้ันประหยัด  เสนทางตามที่ระบุไวในโปรแกรม  (ต๋ัวกรุป)  
 คาน้ําหนัก กระเป�าสัมภาระเดินทางโหลดใตทองเครื่อง ตามท่ีสายการบินกําหนดแตละ

เสนทาง  (ไมเกินทานละ 15 กิโลกรัมเทาน้ัน) ถือข้ึนเคร่ืองได (ไมเกิน 10 กิโลกรัม และ
สวนเกินคิดกิโลกรัมละ 900 บาท)  

 คาธรรมเนียม น้ํามันเช้ือเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง    
 คาหัวหนาทัวรหรือมัคคุเทศกทองถ่ินผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทางมัคคุเทศกของ

บริษัทจากกรุงเทพฯ 
 คาโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง)      
 คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 คาพาหนะเดินทางระหวางนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ    
 คาอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามที่ระบุในรายการ  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 

บาท  (หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายุ
มากกวา 70 ป ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสัญญาฯ)  
(กรณีสงจอยหนาราน) 

อัตราน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัว นอกเหนือจากรายการทัวรระบุไว  เชน คาอาหาร-เคร่ืองด่ืม,คาซักรีด,คา

โทรศัพท,คามินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ  
 คาธรรมเนียม น้ํามันเช้ือเพลิงและภาษีสนามบินท่ีทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพ่ิมตามภาวะ

อัตราแลกเปล่ียน  
 คาภาษีตาง ๆ หัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (กรณีที่ลูกคาตองการใบกํากับภาษี)  

หมายเหต ุ 
1. ทา่นถูกเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงทั �งของทางประเทศไทยและเกาหล ีปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ถอื
เป็นเหตุผลที�อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของทางบรษัิท ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิ�ในการที�จะคนืค่าใชจ้่าย ใด ๆ 
ทั �งสิ�นแกท่า่น  
2. โปรแกรมทัวรเ์กาหล ีจะเป็นโปรแกรมที�จะตอ้งลงรา้นชอ้ปปิ�ง หากทา่นไม่ประสงคท์ี�จะเขา้ ทา่นจะตอ้งจา่ยเงนิ
คา่ไมเ่ขา้รา้น ใหก้บัทางรา้นคา้ รา้นละ 100 USD/ทา่น 
3. กรณีกรุ๊ปที�เดนิทาง เป็นกรุ๊ปดงูาน หรอื กรุ๊ปนักศกึษา ซึ�งไมไ่ดม้กีารแจง้มากับทางบรษัิทฯ ไวก้อ่นทําการจอง
ทวัร ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ดําเนนิการเก็บเงนิเพิ�มกับทางลกูคา้โดยตรงที�เกาหลทีันท ี 
4.เมนูอาหารทุกมื�อ ตามที�ระบไุวใ้นรายการ ทางบรษัิทจะจัดเป็นเมนูตามปกต ิหากท่านไม่สามารถทานได ้เชน่ 
ทานเจ, มงัสวรัิต,ิ อาหารอสิลาม หรอืแพอ้าหารชนดิอื�น ๆ กรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ที�ทราบทันทตีั �งแตจ่องทวัร ์



 

 

 คาปรับ สําหรับกระเป�าสัมภาระเดินทางที่เกินกวาที่สายการบินกําหนด   
 คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ (รวมทานละ 1,500 บาทหรือ 50,000 วอน/ทาน/

ทริป) 
 
ราคาทัวรน้ีไมรวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกดทองถ่ิน  และหัวหนาทัวรจากเมืองไทย 
คาทิป จํานวน 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน   
*กรุณายื่นคาทิปใหกับหัวหนาทัวรที่สนามบิน (วันแรก)  
 
วิธีการชําระเงิน  
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 5,000 บาท (ชวงเทศกาล 10,000 บาท) ภายใน 36 ช่ัวโมงหลังการ
จอง โดยโอนเขาบัญชีและสงหลักฐานการโอนเงินใหเจาหนาที่ท่ีดูแลเสนทาง ที่น่ังจะยืนยันเม่ือ
ไดรับ เงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง (ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน)  
3. หากทานท่ีตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 
4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกันทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทาน
ควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวน
ของคาที่พักและต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 
การยกเลิกและการเปล่ียนแปลง  
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด ฤดูทองเที่ยว เทศกาลสําคัญ จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร

ท้ังหมด หากไมไดปฏิบัติตามเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีไดระบุไว    
 ชวงเทศกาลหรือวันหยุดตอเน่ืองตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางนอย 45 วัน ทําการหรือ

กอนหนาน้ัน  
 การยกเลิกจะ ตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 30 วัน ทําการหรือกอนหนาน้ันคืน

คาทัวรทั้งหมด 



 

 

 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน คิดคาใชจาย 50 เปอรเซ็นตของราคาทัวรในทุกกรณี 
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดในทุกกรณี 
 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปท่ีมี

การการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT 
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ัน 

กรณีคณะออกเดินทางได  
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานข้ึนไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 
เง่ือนไขอ่ืน ๆ 
- รายการทัวรสามารถปรับเปล่ียนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชนของลูกคาเปนส่ิงสําคัญ 
- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคน

เขาเมืองของประเทศน้ัน ๆปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเปนเหตุผลซ่ึง
อยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนเงิน
บางสวนหรือทั้งหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไม
สามารถเดินทางตอไปได คณะทัวรทานอ่ืน ๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบิน
ได จําเปนตองออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว แตทางตัวแทนบริษัทฯจะทําหนาที่
ประสานงานและเจาหนาที่จะทําการติดตอและชวยเหลือทานเปนระยะ ๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใด ๆท้ังส้ิน  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยตาง 
ๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, 
การจราจรติดขัด หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเหนืออํานาจการควบคุมของ
บริษัทฯ และเจาหนาท่ีน้ัน ๆ ท่ีจะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเท่ียวตามรายการทัวร ผู
เดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใด ๆ ทั้งส้ิน ท้ังคาเสียเวลา คาเสีย
โอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายที่บริษัทจายไปแลว เปนตน  

- กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตาง ๆ ท่ีไดระบุไวทั้งหมดแลว  

- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณี
ใด ๆ ทั้งส้ิน 



 

 

- ถากรุปท่ีทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวน
ตามที่กําหนดไว หรือสายการบินแจงยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทาง
บริษัทจะขอหักเงินคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของประเทศท่ี
ทานจะเดินทาง  (ถาโปรแกรมท่ีทานเดินทางจะตองย่ืนขอวีซา) 

- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจุบัน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนคาบริการในกรณีที่มีการข้ึนราคาคาต๋ัว เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง 
คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปล่ียนได
ปรับข้ึนในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 

- เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินชุดน้ีเปนต๋ัวราคาพิเศษ (ต๋ัวกรุป) ตองเดินทางตามวันท่ีที่ระบุไวบนหนา
ต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงใด ๆ ทั้งส้ิน และถาทางบริษัทไดดําเนินการ
ออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลวน้ัน ไมสามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเดินทางได (ยกเวน
บางสายการบิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปล่ียนแปลง
รายช่ือผูเดินทางหลังจากออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ท้ังน้ี
จะข้ึนอยูกับสายการบินเทาน้ัน) 

- บริษัทฯทําหนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัท
ขนสงเม่ือเกิดการสูญหายของสัมภาระ 
ระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาวในระหวางการ ทองเที่ยวน้ี 
หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรอง
ขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัวเคร่ืองบินขากลับซ่ึงยังไมไดใช 
ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการท่ี ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมา
ขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหาก
ทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการ ท่ีระบุไว ทานจะขอคืน
คาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และ
สถานการณตาง ๆ ท้ังน้ีทางบริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน
สูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 

 
 
 
 

 


