
 

 

รหัสทัวร ZET1901824 
ทัวรเกาหลี ยงอิน โซล เลสโก โอโหสดุฟน 5 วัน 3 คืน  (XJ) 
| โ ร งถ  า ยล ะคร  YONGIN MBC DRAMIA | ป � อมปร ากา รฮว าชอ ง  |  
| สวนสน ุกล ็อตเต  เวิร ล | SEOUL SKY TOWER | หม ู บ านโบราณบุก 
ชนฮันอก+ชุดฮันบก | พลอยอเมทิส | ดิวต้ีฟรี | ตลาดเมียงดง |               
 

 



 

 

วันแรก             กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง) 
23.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั ้น 3 ประตู 4 

เคานเตอร 4 สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที ่ของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหนาทัวรแนะนําการเดินทาง) 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง 
จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 นํ้าหนักกระเป�า 20 กก./ทาน (หากตองการซื้อนํ้าหนักเพิ่ม 
ตองเสียคาใชจาย)  
**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 
นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากตองเปนไปตามระบบของสายการ
บิน**) 

 
 

วันที่สอง          เกาหลีใต (สนามบนินานาชาติอินชอน) – โรงถายละคร YONGIN MBC 
                     DRAMIA – ป�อมปราการฮวาชอง 

02.35 น. บินลัดฟ�าสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยเที่ยวบินที่ XJ700 (ไมมีบริการอาหาร
บนเครื่อง) 

10.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม. กรุณา
ปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผานพิธี
การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว ขอตอนรับทุกทานสูสาธารณะรัฐเกาหลีใต 
รถโคชนําทุกทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพื่อ
ความหวังในการรวมชาติที่ยาวกวา 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร  

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (1) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตลเกาหลี มีรสชาติออก

หวานเผ็ดเล็กนอย โดยนําหมูลงในกระทะพรอมนํ ้าซุปปรุงรส เมื่อสุก
รับประทานพรอมเครื่องเคียงและขาวสวย 

 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู โรงถายละคร YONGIN MBC DRAMIA สถานที่เที่ยว
เกาหลีที่คอซีรีสไมควรจะพลาด สรางขึ้นบนพื้นที่กวา 30,000 ตารางเมตรของ
เมืองยงอิน ซึ่งถูกเนรมิตเปนหมูบานโบราณเพื่อใชเปนโลเคชั่นหลักในการถายซรีี่ย
อิงประวัติศาสตรของคาย MBC อาคารตางๆที่อยูในสถานที่น้ี ไดถูกศึกษาอยาง
ละเอียด และสรางใหมีความใกลเคียงกับประวัติศาสตรมากที่สุด ซึ่งซีรี ่ยเกาหลี
แนวอิงประวัติศาสตรที่คนไทยไดดูสวนมากมาจากการถายทําในสถานที่แหงน้ี เมื่อ
ไดเขาไปสัมผัสกับบรรยากาศภายใน Yongin MBC Drama ก็จะรับรูไดถึงความ
เปนมาเกี ่ยวกับประวัติศาสตรของเกาหลี สะทอนใหเห็นถึงโครงสราง และ
วัฒนธรรมของเกาหลีสมัยโบราณ ซีรีสดังๆที่ถายท่ีน่ีก็เชน จูมง มหาบุรุษกูบัลลังก, 
ทงอี จอมนางคูบัลลังก, The Moon That Embraces The Sun เปนตน 
 

 
 

จากน้ันนําทานชมมรดกโลก ป�อมปราการฮวาซอง ป�อมและกําแพงเมืองโบราณที่
สร างรายลอมตัวเมืองซูวอน ป�อมแหงนี ้ถ ูกสรางขึ ้นโดยกษัตริยชอนโจแหง
ราชวงศโชซอน ระยะทางยาวประมาณ 5.5 กิโลเมตร ประกอบดวยประตูทางเขา
ทั้ง 4 ดาน เชิงเทิน 48 หลัง กําแพงป�อมสรางขึ้นดวยอิฐโดยมีการเจาะรูขนาดที่
พอดี และมีสถาปตยกรรมเกาหลีโบราณที่งดงามและยิ่งใหญมาก ในสมัยสงคราม
เกาหลีมีบางสวนไดถูกทําลายไป สําหรับใชยิงปนใหญ โดยเชื่อกันวามีการใช
เทคโนโลยีการกอสรางที่ทันสมัยมากที่สุดของยุคนั้น ปจจุบันป�อมนี้ไดรับการ
สถาปนาจากองคการ UNESCO ใหเปนมรดกโลก  

 



 

 

 
 
 พิเศษ !!! เปดประสบการณใหมๆ ขึ้นบอลลูนชมเมือง ลืมภาพวิวทิวทัศนใน

เมืองที่มองจากบนยอดตึกไปไดเลย กับการชมวิวแปลกใหมดวยการขึ้นบอลลูน 
FLYING SUWON เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองซูวอนในมุมที่ทานไมเคยเห็นมา
กอน ตัวบอลลูนสามารถรองรับผูโดยสารไดสูงสุด 20 คน ใตบอลลูนฮีเลียมขนาด
มหึมาจะเปนตะกราขนาดใหญที่มีรูตรงกลางคลายโดนัท บอลลูนจะลอยสูงขึ้นไป
จากพื้นดิน 150 เมตร เม่ือมองลงมาดานลางจะสามารถมองเห็นแนวกําแพงป�อมฮ
วาซองไดทั้งหมด ** กิจกรรมนี้สําหรับทานที่สนใจเทานั้น อัตราคาบริการนี ้ไม
รวมคาขึ้นบอลลูน **   

 



 

 

 
 

** หมายเหตุ : การเปดใหบริการของบอลลูนขึน้อยูกับสภาพอากาศในแตละวัน  
ในวันที่มีสภาพอากาศแปรปรวน บอลลูนอาจจะถูกปดใหบริการเพ่ือความปลอดภัย ** 

   
เย็น บริการอาหารเย็น (2) เมนู บิบิมบับ ขาวยําเกาหลี ประกอบดวยผักตางๆ

พรอมกับเนื้อสัตวหมัก เสิรฟบริการพรอมซุปชาบูหมอรอนๆ 
พักที่    JM HOTEL / NEW M SUWON หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สาม          เรียนรูวิธีการทําคิมบับขาวหอสาหราย – สวนสนุกล็อตเตเวิรล  
                     – SEOUL SKY TOWER – ศูนยสมุนไพรโสม – คอสเมติค   

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
 
พาไปเรียนรูวิธีการการทํา ขาวหอสาหราย (คิมบับ) อาหารงายๆ ที่คนเกาหลี
นิยมรับประทาน โดยการนําขาวสุก และสวนผสมอ่ืนๆหลากชนิด เชน แตงกวา แค
รอท ผักโขม ไขเจียว ปูอัด แฮม เปนตน วางแผบนแผนสาหราย มวนเปนแทง
ยาวๆ แลวหั่นเปนชิ้นพอดีคํา เสิรฟพรอมหัวไชเทาดอง และกิมจิ ชาวเกาหลีนิยม
รับประทานคิมบับระหวางการปกนิก หรืองานกิจกรรมกลางแจง 
 
จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู สวนสนุกล็อตเตเวิรล หนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของ
เกาหลี เปนสวนสนุกในรมขนาดใหญที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่งในโลก ไมวาจะมา



 

 

เที่ยวกับแกงคเพื่อนหรือครอบครัว สวนสนุกล็อตเตเวิลดก็ตอบโจทยไดทุกรูปแบบ 
ภายในมีเครื่องเลนที่นาตื่นเตนมากมาย รวมถึงลานไอซสเก็ต สวนสนุกลอตเตเวิล
ดแบงออกเปน 2 โซน ไดแก ธีมผจญภยั (Adventure) โซนที่เปนสวนสนุกในรมท่ี
ใหญท ี ่ส ุดในโลก และ เกาะเวทมนต (Magic Island) โซนที ่ เป นสวนสนุก
กลางแจงที่สรางเปนเกาะอยูกลางทะเลสาบซอกชน การมาเที่ยวที่นี่จึงสามารถทํา
ไดทั ้งปโดยไมตองดูสภาพอากาศลวงหนา ทั ้งยังมีร านจําหนายของที ่ระลึก 
รานอาหารนานาชาต ิและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากน้ี ที่น่ี
ยังรายลอมไปดวยหางสรรพสินคา ชอปปم�งมอลล ซุปเปอรมารเก็ต โรงแรมหรู 
พิพิธภัณฑสัตวนํ้า พิพิธภัณฑพื้นบาน รวมไปถึงยังเปนที่ตั้งของอาคารที่มีความสูง
ติดอันดับโลกอีกดวย  
 

 
 
*** หมายเหตุ  เคร ื่ องเล น  Lotis Climing, Tomb of Horror, Mirror 
Maze, VR Game Zone, Fantasy Forest และ Poporo Park ไมรวมอยู
ในตั๋ว หากลูกคาตองการเลนตองเสียคาใชจายเพ่ิม ***    
 



 

 

จากนั้นนําทานขึ ้นตึก SEOUL SKY TOWER ตึกระฟ�าที ่สูงที ่สุดในกรุงโซล 
รูปแบบของอาคารนั้นไดรับแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลีและพูกัน
เขียน ภายในตึกแทบจะรวบรวมทุกสิ่งอยางมาไวในที่เดียว ไมวาจะเปนที่อยูอาศัย 
โรงแรม สํานักงานตางๆ หองสัมมนา และแหลงช็อปปم�ง เรียกไดวาครบเครื่องสุดๆ 
นับเปนตึกที่สูงเปนลําดับที่ 6 ของโลก (556 เมตร) มีทั้งหมด 123 ชั้น พาทาน
ทยานขึ้นสูชั้นที่ 118 ดวยลิฟทความเร็วสูงที่การันตีโดยกินเนสบุคเวิรลเรคคอรด 
บันทุกสถติไววาเปนลิฟทที่เร็วที่สุด โดยมีความเร็ว 600 เมตรตอนาที และลิฟทที่
ครอบคลุมระยะทางที่ยาวที่สุด ในสวนของชั้นที่ 118 สําหรับคนชอบความทาทาย
จะมีพื้นกระจกโปรงใส สามารถมองลงไปจนเห็นพื้นดานลางได และยังสามารถชื่น
ชมทัศนียภาพอันงดงามของตัวเมืองกรุงโซลไดอยางทั ่วถึง วันไหนที ่ฟ�าเปด
สามารถมองไปไกลถึงเมืองอินชอนเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีชั้นที่ 119 บนชั้นนี้มี
รานกาแฟ ซึ่งมีโปรเจ็คเตอรสกรีนฉายภาพสวยๆ บนผนัง ในกรณีที่ทองฟ�าไมเปด
จะไมสามารถชมวิวได (**อัตราคาบริการน้ี รวมคาขึ้นลิฟทแลว**) 
 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (4) เมนู บุฟเฟตบาบีคิวปم�งยางสไตลเกาหลี เนื้อหมู 

เน้ือไก เน้ือวัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี เติมไมอั้น 



 

 

 
จากนั้นนําทานออกเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ชวยเสริม
ความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหาร ปอด ชวยทําใหจิตใจสงบ และเพ่ิมพละกําลัง 
มีสรรพคุณทางการแพทยช วยบํารุงหัวใจ ป�องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม
ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป�องกันมะเร็ง 
 
จากนั้นนําทานแวะชอปที่รานเครื่องสําอางคยอดนิยม COSMETIC OUTLET 
สวรรคของนักชอปชาวไทย เพื่อเลือกซื้อกลับไปเปนของฝาก มีใหเลือกมากมาย
หลากหลายแบนด ไมวาจะเปนสกินแครบํารุงผิวแบรนดอยาง DEWINS และแบ
รนด JSM ที่เปนสินคาหลักของทางราน ไมวาจะเปนครีมหอยทาก ครีมนํ้าแตก 
ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล โบท็อกซ เปนตน และยังมีสินคาอื่นๆ อาทิเชน ครีมวาน
หางจระเข แป�งมาโยก ยายอมผม แฮนดครีม ยาสระผม ฯลฯ 

 
เย็น บริการอาหารเย็น (5) เมนู  คัมจาทัง เเกงมันฝรั่งกระดูกหมู ซึ่งประกอบไป

ดวยสวนผสมที่สําคัญคือ กระดูกหมูสวนซี่โครง สันหลัง มันฝรั่ง ตนหอม พริก
แกง งาดําป�า ใบงาเขียว และเห็ด 

 
พักที่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL 

หรือระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี่              ศูนยสมุนไพรฮอตเกนามู – ผลิตภัณฑนํ้ามันสน  
                      – หมูบานโบราณบุกชนฮนัอก+ชุดฮันบก – พลอยอเมทิส - ดิวตี้ฟรี  
                      – ตลาดเมียงดง                

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
นําทานชม ศูนยสมุนไพรฮอตเกนามู ตนไมชนิดนี้เจริญเติบโตในป�าลึกบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับนํ้าทะเล 50-800 เมตร ชวยดูแลตับให
สะอาดแข็งแรง ป�องกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล กาแฟ 
บุหร่ี สารตกคางจากอาหาร และยา 
 
นําทานเรียนรูการทํา ผลิตภัณฑนํ้ามันสน ที่สกัดจากน้ํามันสนเข็มแดง มีสรรพคุณ
ชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในรางกาย 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (7) เมนู ไกตุนโสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไกขนาดกําลัง

เหมาะ ยัดไสดวยโสม แปะกวย และสมุนไพรบํารุงรางกาย เสิรฟในหมอดนิ
รอนๆ 
 
จากนั้นนําทานไปยัง หมูบานโบราณบุกชอนฮันอก ยอนรอยอดีตกลับไปยัง
สมัยโชซอน หมูบานโบราณที่ซอนตัวอยูทามกลางเมืองใหญ ซึ่งมีบรรยากาศที่
แตกตางกันโดยสิ้นเชิงในแตละฤดูกาล หมูบานแหงนี้ยังรักษาความสวยงามของ
หมูบานโบราณดั้งเดิมเอาไวไดเปนอยางดี ทําใหเปนหนึ่งในหมูบานแบบฮันอกที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศเกาหลี ซึ่งปจจุบันกลายไดเปนแหลงทองเที่ยวยอด
นิยม และยังถูกลอมรอบดวยสถานที่เชิงประวัติศาสตร อาทิ พระราชวังเคียงบกกุง 
พระราชวังชางด็อกกุง ในปจจุบันบานฮันอกหลายหลังในหมูบานถูกดัดแปลงให
เปนศูนยวัฒนธรรม เกสตเฮาส รานอาหาร ที่น่ีมีมุมถายรูปชิคๆ ที่พลาดไมไดถึง 8 
จุด หากใครที่มีเป�าหมายวาจะเก็บใหครบทั้ง 8 จุดแลวก็เตรียมฟตรางกายใหดีๆ 
เพราะในบางจุดจะเปนเนินที ่คอนขางลาดชัน พิเศษ!!! ใสชุดฮันบกเดินเลน
ถายรูปสวยๆ เพื่อเก็บภาพไวเปนความทรงจําดีๆ สําหรับทริปเกาหลีของทุก
คน **อัตราคาบริการนี้ รวมคาเชาชุดฮันบกแลว** 
 



 

 

 
จากนั้นนําทานชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเปนแดนของพลอย
สีมวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงไวน 
มีเสนหเยายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จี้ ตางหู และสรอย
ขอมือ 

 
จากน้ันนําทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ดิวตี้ฟร ีที่รานคาปลอดภาษีที่ใหญที่สุดใน
โซล แหลงรวมสินค าแบรนดเนมมากมาย ไม ว าจะเป น น ํ ้าหอม เส ื ้อผา 
เครื่องสําอาง กระเป�า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนดดัง และสินคาแบ
รนดอื ่นๆ อีกมากมาย โดยชั ้นใตดินจะเปนสินคาแบรนดหรู และเครื ่องดื่ม
แ อล ก อฮ อล   อ า ทิ เ ช  น  PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, 
LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU 
เปนตน ในสวนของชั้นที่ 1 เปนช็อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบ
รนด อาทิเชน ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เปนตน ชั้น 2 เปนช็อป 
MCM ชั้นที่ 3 เปนโซนเครื่องสําอางคหลากหลายแบรนดดัง ไมวาจะเปนแบรนด 
SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, 



 

 

LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เปนตน ชั ้น 4 จะเปน
สินคาแบรนดเนมอ่ืนๆ และชั้นที่ 5 จะเปนแบรนดของเกาหลี และโซนรานอาหาร 
 
จากนั้นนําทานเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง ยานเมียงดง แหลงละลายทรัพยใน
ดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควรเกาหลี ตลาดแหงน้ีจะมีเส้ือผา กางเกง 
รองเทา น้ําหอม เครื่องสําอางคทั้งแบรนดเนมช่ือดัง และโลคอลแบรนด รวมถึงซีดี
เพลง รูปดารา และศิลปนเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุนตองการก็สามารถหาไดจากที่
ตลาดน้ี อาทิเชน รานเครื่องสําอางคคที่คุนหูคนไทยที่ไมวาจะเปน ETUDE, SKIN 
FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ร า ค า
เครื่องสําอางคคจะถูกกวาประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เทา และบางรุนไมมีขาย
ในประเทศไทย หรือจะเปนรานขายรองเทาแบรนดดังอยางราน MBC MART ก็มี
รองเทาหลากหลายแบรนดดังใหเลือกมากมาย อาทิเชน ADIDAS, NIKE, NEW 
BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เปนตน 
 

 
 

ในสวนของอาหารบริเวณขางทางที่ฮอทฮิตไมแพกันอยางโซน เมียงดงสตรีทฟู�ด 
มีอาหารหรือของทานเลนใหไดลิ้มลองมากมาย ไมวาจะเปน หอยเชลลยางตัวใหญ
อบนากิน ขนมไขหรือเครันปง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุงล็อบสเตอร



 

 

ตัวใหญๆ ยางชีสมีรสหวาน ชีสยาง โดยการเอามอสซาเรลลาชีสเสียบไมแลวเอา
ไปยาง ตอกโบกี เคกขาวที่ข้ึนชื่อของเกาหลี ปรุงรสดวยซอสเผ็ดสไตลเกาหลี เมนูน้ี
มีอยูเกือบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ดําจาจังมยอน หนึ่งในเมนสูุดฮิต
ที่เห็นกันบอยในซีรี่สเกาหลี มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม พบเห็นไดทั่วไปใน
เมืองไทย แตของที่นี่จะมีไสกรอกเพิ่มเขามาอีกหนึ่งชั้น ปลาหมึกยักษทอดกรอบ 
เสียบไมแบบอลังการโรยดวยเกลือ เปนตน แตหากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอติ
มโคนเจาดัง ซ่ึงไอติมท่ีกดมาใสโคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต 

 
เย็น  อิสระอาหารเย็น 1 ม้ือ (ใหทุกทานไดอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกใน
การช็อปปم�ง) 
พักที่    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY 
HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่หา            ละลายเงินวอนซุปเปอรมารเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ   
                     (สนามบินนานาชาตดิอนเมือง) 

เชา  บริการอาหารเชา เมนู อูดง (8) 
นําทานเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 
5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบ 
และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม 
เครื่องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป�อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) 
นมกลวย เปนตน 

11.15 น. เดินทางกลับกรงุเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ701 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง) 
15.05 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พรอมดวยความประทับใจ 
 
 

*** สําคัญมากโปรดอาน *** 
ในกรณีที่ตองออกตั๋วภายใน เครื่องบิน / รถทัวร / รถไฟ กอนทําการออกตั๋วโดยสาร 

กรุณาสอบถามที่เจาหนาที ่
ทุกครั้ง เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงให

ทราบลวงหนา  
มิเชนนั้น ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดใดทั้งสิ้น 

ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ  
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
สิงหาคม – กันยายน 2562 

ผูใหญ 
หองละ 

2-3 ทาน 

ราคา 
จอยแลนด 
(ไมรวมต๋ัว) 

ราคา 
เด็กอายุไม

เกิน 
2 ขวบ 

พักเด่ียว 

02 – 06 สิงหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 
09 – 13 สิงหาคม 2562 

(วันแม) 13,999 7,900 5,900 5,000 
14 – 18 สิงหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 
16 – 20 สิงหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 
21 – 25 สิงหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 
23 – 27 สิงหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 
04 – 08 กันยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 
11 – 15 กันยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 
18 – 22 กันยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 
25 – 29 กันยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
ทั้งนี้ขึ้นอยูตามความเหมาะสม 

**กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง ทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการ ไมวากรณีใดๆ ซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัท** 

**พาสสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถึง** 



 

 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคเุทศก
ทองถิ่น*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 1,750 บาท/ทริป/ทาน** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนนั้น ทางบริษัท
จะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วกับการสายการ
บินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวน กอนการจองทัวรทุกครั้ง เพ่ือประโยชนแกตัว

ทานเอง 
 
ขอความสําคัญ โปรดอานอยางละเอียด 

ในกรณีที่ลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต แลวไมสามารถผาน เขา-ออก นอก
ประเทศได ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับเขาประเทศไทย จึงมีคาใชจายที่เกิดขึ้นในการ
เปลี่ยนตั ๋วขากลับ และรวมถึงคาบริการอื่นๆที่เกิดขึ ้นดวย ฉะนั ้น ลูกคาจะตองเปน
ผูรับผิดชอบในคาใชจายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจัดและทางสายการบิน
จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรือตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปทีมี่
ที่น่ังวาง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ ขึ้นอยูทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง
ของประเทศเกาหลีใตและสายการบินเปนผูพิจารณา ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได  

** ตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใตจะมีการสุ มตรวจ และอาจมีการเรียกไป
สัมภาษณ ในการที่ทางตรวจคนเขาเมืองเรียกสัมภาษณนั้น ขึ้นอยูกับทางตรวจคนเขาเมือง
เปนผูพิจารณา และอยูในดุลพินิจของทางเจาหนาที่ ตม. ทางบริษัททัวร ไมสามารถเขาไป
แทรกแซงในสวนนี้ได ** 

*** ทัวรครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทานั้น ถาลูกคาตองการ
แยกตัวออกจากกรุปทัวร ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD 
ตอทาน *** 



 

 

หมายเหต 
1. รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบจาย

ชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออก
เดินทาง ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใดหรือ
ไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
เกาหลีใต) ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน 
***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น ถาหากเปน
ชาวตางชาติ จะตองเพ่ิมจากราคาคาทัวรปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุปเหมาท่ีเปน 
เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค  หมอ  พยาบาล  ชาวตางชาติ หรือ
กรุปที่มีการขอดูงาน จะตองสอบถามราคาใหมทุกครั้ง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเที่ยวในประเทศ
เกาหลี หรือปญหาตางๆ ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ หากทานมี
ความจําเปนตองรับฝากของจากผูอ่ืนเพ่ือท่ีจะนําไปยังประเทศนั้นๆ  หรือนํากลับประเทศไทย 
ควรตรวจสิ่งของนั้นวาตองไมเปนสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี
โทษถึงขั้นประหารชีวิต เจาหนาท่ีจะไมรับฝากกระเป�าหรือส่ิงของใดใด 

3. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปน
หลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

4. ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
และวันสุดทายชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร หากวาทานใดสนใจสามารถซื้อ
ได แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ เพราะทางบริษัททัวรไมมีการบังคับลูกทัวรซื้อแตอยาง
ใด แตเปนการบอกกลาวลวงหนา 

5. ทัวรครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทานั้น ถาลุกคาตองการแยกตัวออก
จากกรุปทัวร โดยไมลงรานชอปปم�ง เชน น้ํามันสน / รานโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะ
เมทิส ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD ตอทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการ
เดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื ่อนไขตาม
กรมธรรม) 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง , คาโทรศัพท , คา
โทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คาซักรีด , มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มท่ี
สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น  
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว  
 
 
 
 
 
 
 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสัน้ใน
ประเทศเกาหลีไมเกิน 90 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศเกาหล*ี ดังตอไปน้ี 
- พาสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถึง 
- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทัวรจัดเตรียมให 
- สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

เกาหลีได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
- ช่ือ ทีอ่ยู และหมายเลขติดตอในระหวางทีพํ่านักในประเทศเกาหลี (เชน คนรูจัก โรงแรม 

และอืน่ๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
- กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลี ทางทัวรจัดเตรียมให 



 

 

เอกสารประกอบในการยื่นวีซา  
1) พาสปอรต  
2) ใบประจําตัวคนตางดาว  
3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู  
4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี)  
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี)  
6) รูปถายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  
(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเอง
กอนจะยื่นวีซา) 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทาน 

เพ่ือสํารองที่นั่ง ภายใน 3 วันหลังจากการจอง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมว ากรณีใดๆ ใหถ ือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธ์ิการเดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางนอยกวา 30 วัน จะตองชําระครบเต็ม
จํานวนเลย 

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ , อีเมล , หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทํา
การของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
 กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบรษิัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

 กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงนิคาบรกิารคนื นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู
มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคนื
ที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบรกิารคนื โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบรกิารตางๆ และหนา
สมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน  



 

 

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน

คาบริการ 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน

คาบริการ 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การ
จองที่พักฯลฯ 

1. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

2. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืน
เงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศ
ที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยว
รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการ
ตอไป 



 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ ้น ในกรณีที ่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื ้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่ง
มีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

 สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณกีฬาฯ 
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก , ผลไมสด , ไข , เนื้อสัตว , ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่ง
เหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก  

 
 
 
 
 


