
 

 

รหัสทัวร SNT1902714 

ทัวรเกาหลี หวานเจี๊ยบ ภาค 2  5 วัน 3 คืน (7C) 
สวนสนุกเอเวอรแลนด (เต็มวัน)   อุทยานแหงชาติซอรัคซาน 
น่ังกระเชาชมวิวซอรัคซาน   วัดซินอึงซา   ศูนยเคร่ืองสําอาง 
โรงงานสาหราย+โรงเรียนทําคิมบับ +ใสชุดฮันบก   ตลาดฮงอิก 
พระราชวังถ็อกซูกุง   ดิวต้ีฟรี   ตลาดเมียงดง 

 



 

 

 
23.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สายการบิน  JEJU AIR  ใชเคร่ือง B737-800  จํานวน 189 ที่นั่ง 
ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก‘ในดานความปลอดภัย’และ‘สมรรถภาพ’ 

เปนเคร่ืองบินที่ใชมากที่สุด และมีช่ือเสียงในตางประเทศ   จัดที่นั่งแบบ 3-3 
(นํ้าหนักกระเป�า 15 กก./ทาน หากตองการซื้อนํ้าหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย) 

 
 

วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                               
(-/-/-) 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
01.00 น. บินลัดฟ�าสูกรุงโซลโดยสายการบินเจจแูอร เที่ยวบินที่ 7C2204  
08.40 น. ถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 

2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) 
หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว หลังจากนั้น นําทาน
เดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด   (เต็มวัน)  ซึ่งถูกขนานนามวา ดิสนียแลนด
เกาหลี เปนสวนสนุกกลางแจงที ่ใหญที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเปน
เจาของ ตั้งอยูทามกลางหุบเขา ทานจะไดนั่งกระเชาลิฟต และทองไปกับโลกของ
สัตวป�าซาฟารี ชมไลเกอรแฝดคู
แรกของโลก ที่นี่ทานจะพบกับเจา
ป�าสิงโตและเสือดินแดนแหงเทพ
นิยาย ชมกิจกรรมและการแสดง
ตาง ๆ ดวยบัตรเขาชมแบบ ไม
จ ํากัดจํานวนรอบ และสนุกกับ
เค ร ื ่ อ ง เ ล  นน าน าช นิด  แบ ง
ออกเปนโซนถึง 5 โซน  

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



 

 

 โซนที่ 1 Global Fair จะไดพบกับการตกแตงดวยสถาปตยกรรมตาง ๆ ของโลก
ตะวันออกและตะวันตก ที่ผสมผสานเขากันไดอยางลงตัว อยางเมโสโปเตเมีย เรอ
เนสซองส ไปจนถึงแบบโมเดิรน  

โ ซ น ท ี่  2 Zootopia เปนโซนซาฟารี หรือสวน
สัตว สวนใหญผูมาที่นี่จะไปเที่ยวโซนน้ี
กันกอน โดยขึ้น Human Sky  กระเชา
ลอยฟ�าที่ใหหยอนขาชื่นชมบรรยากาศ
สองขางทางผานหุบเขา เมื่อมาถึงจะได
พบกับสัตวนานาชนิด ที่เปนไฮไลทเลยก็

คือลูกไลเกอร (Liger) ที่เปนลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากสิงโตเพศผูและเสือเพศเมีย 
นับเปนแฝดผสมเสือ-สิงโตคูแรกในโลก นอกจากนี้ยังไดชมการแสดงที่นาตื่นตาต่ืน
ใจของหมี เพนกวิน แมวนํ้า และไดชมสัตวตาง ๆ อีก กวา 20 ชนิด มากถึง 100 
กวาตัว 

โซนที่3 European Adventure โซนEuropean Adventure ได รับการตกแต งอย าง
สวยงามตามแบบยุโรป ทั้งตึกที่จําลองเปนหมูบาน และการแตงสวนสวยสไตล
ฝรั่งเศส มีสวนดอกไมสีสันสวยงามที่จะปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ทั้งสวนกุหลาบ 
สวนทิวลิป สวนสี่ฤดู เปนตน และที่พลาดไมไดคือการเลนเครื่องเลนอีกหลากหลาย
ชนิด ที่เปนไฮไลทของโซนน้ีเลยก็คือ รถไฟเหาะ T Express ซึ่งเปนรถไฟเหาะราง
ไมที่สูงที่สุดในโลกและมีความชันถึง 77 องศา วิ่งดวยความเร็ว 104 กม./ชั่วโมง 
ซึ่งถือวาเปนเครื่องเลนที่หวาดเสียวที่สุด ใครชอบความต่ืนเตนตองไมพลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โซนที่ 4 Magic Land ดินแดนแหงเทพนิยายแฟนตาซี ที่ตกแตงไดอยางสวยงามราวกับเมือง
ในฝน มี AESOP'S VILLAGE เปนโลกแหงนิทานอีสป ที่สอดแทรกเน้ือหาสอนใจ
ผานตัวละครที่เปนสัตวนารัก ๆ มากมาย เปนโซนที่เด็ก ๆ จะตองช่ืนชอบเปนอยาง
มาก โซนนี้มีเครื่องเลนเบาๆ ใหเลนหลากหลาย เชน มาหมุน รถไฟเหาะสําหรับ
เด็ก เปนตน 

โซนที่ 5 American Adventure โซนนี้จะจําลองประเทศสหรัฐอเมริกายอนกลับไปตั้งแต
เริ่มตนเมื่อ 500 ปกอน สมัยโคลัมบัสคนพบประเทศอเมริกาใหม ๆ เรื่อยมาจน
กระทั้งยุคเฟم�องฟู ซึ่งทั้งโซนจะมีดนตรีประกอบเปนจังหวะสนุกสนานเราใจเหมาะ
กับวัยรุนและผูใหญ เครื่องเลนโซนน้ี
จะเปนแบบผาดโผน และที่เปนไฮไลท
ก ็ ค ื อ  เ ร ื อ เ ห า ะ  Columbus 
Adventures, รถไฟเหาะ Rolling 
X-Train และ เครื่องเลนปم�นๆ หมุน 
Let's Twist  

ตอนกลางคืนยังมีการแสดง Moonlight Parade และ Dream of Laciun ชมแสง สี 
เสียง สวยงามตระการตา ซึ่งการแสดงโชว และการจัดสวนในพื้นที่ตาง ๆ จะ
หมุนเวียนปรับเปลี่ยนไปตามเทศกาลและฤดูกาลตาง 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    
คํ่า  บริการอาหารคํ่า(1) ณ ภัตตาคาร  เมนูหมูยางเกาหลี   ตนตํารับอาหาร

เลื่องช่ือของประเทศเกาหลีใต เปนหมูยางที่ผานการหมักจนไดที่ นํามายางบน
เตาถานรอนๆ สุกกําลังดี แลวตัดชิ้นพอคํา รับประทานกับซอส, กระเทียม, 
กิมจิ และใชใบผักกาดหอมสดหอเปนคํ่า ๆ คลายเมี่ยงคํา แกลมดวยพริก
เกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด พรอมขาวสวยรอนๆ 

 
 
 
 
 
 พักที่  SEORAK : HYUNDAI  SOO  RESORT   หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว 

 
เชา      บริการอาหารเชา(2)  ณ หองอาหารของโรงแรม    
นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติซอรัคซาน  หรือ สวิสเซอรแลนดของเกาหลี เปนอุทยาน

แหงชาติขนาดใหญมีเน ื ้อที ่ ถ ึง 354 ตาราง
กิโลเมตร จัดไดวาเปนแนวเขาที่สวยงามมากที่สุด
แหงหนึ่งในเกาหลีซึ ่งประกอบดวย โอซอรัค เน
ซอรัค และนัมซอรัค เทือกเขาแนวนอกแนวใน 

วันที่ 3      อุทยานแหงชาติซอรัคซาน – นั่งกระเชาชมวิวซอรัคซาน – วัดซินอึงซา –                         
               ศูนยเคร่ืองสําอาง – โรงงานสาหราย+โรงเรียนทําคิมบบั +ใสชุดฮันบก – 

ตลาดฮงอิก               (B/L/-)                                                                      



 

 

และแนวใต มีหุบเขาที่มีดอกไมบานสะพรั่งทั้งฤดูใบไมผลิ และฤดูใบไมเปลี่ยนสี 
หุบเขาแหงน้ีจะเปลี่ยนเปนสีแดงสีทองทั่วทั้งหุบเขา  

จากน้ันนําทาน นั่งกระเชาไฟฟ�า สูจุดชมวิวของอุทยานแหงชาติเขาซอรัค ที่ไดขึ้นชื่อวาเปนภูเขา
สี่ฤดู และสวิสเซอรแลนดของเกาหลี เขาซอรัคตั้งอยูใจกลางภูเขาแทแบคซึ่งทอด
ยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขา ป�าไม หุบเขา สายนํ้า 
ทะเลสาบ หินรูปรางตาง ๆ ที่สวยงาม ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่หาดูไดยากยิ่ง 
ตามรอยตํานานที่เลาขานของจุดกําเนิดเพลงอารีรัง ภูเขาซอรัคซานมีความงาม
เฉพาะตัวตลอดป แตชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสีจะเปนชวงที่งดงามที่สุด นอกจากน้ี
บริ เ วณโดยรอบของอ ุ ทยานแห  ง ช าติ ซอรั คซาน  ยั งม ี   วั ด ชินฮ ึ งซา 
(SINHEUNGSA TEMPLE) วัดเกาแกสรางในสมัย อาณาจักรชิลลาอายุกวา 
1,000 ป ทานสามารถนมัสการกราบไหวพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ
ที่ประดิษฐานเปนสัญลักษณของอุทยาน กอนจะผานสะพานชําระลางจิตใจเขาสูเขต
วัดเพ่ือไหวพระขอพร 

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมพลูโกกิ(3)  อาหารยอดนิยมอีก

หนึ่งชนิดของครัวเกาหลีทําจากปลาหมึกนํามาผัดกับผักตาง ๆ และวุนเสนของ
เกาหลี พอใหมีนํ้าขลุกขลิกเล็กนอย ปรุงรสใหออกรสหวานเล็กนอย รับประทานคู
กับขาวสวย และกิมจิชนิดตาง ๆ 

บาย จากนั ้นน ําท านชอปป งร�م านเคร ื ่องส ําอางยอดนิยม ของนักช อปชาวไทยที่  
COSMETIC OUTLET ใหทานไดเลือกซื้อกลับไปฝาก
เปนของที่ระลึก อาทิเชน  ROJUKISS, ครีมนํ้าแตก ซึ่ง
ราคาถูกกวาที่เมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิตภัณฑยัง



 

 

ไมมีขายในไทย  จากน้ันนําทานสูโรงงานสาหราย ทุกทานจะไดเรียนรูเกี่ยวกับการ 
ทําคิมบับ (ขาวหอสาหราย) อาหารงายๆ ที ่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม 
แปลวา สาหราย บับ แปลวา ขาว จะเปนแทงยาวๆ แลวเคาก็จะหั่นเปนชิ้นๆพอดี
คํา พรอมทั้งสวม ชุดฮันบก เปนชุดประจําชาติของเกาหลีพรอมถายภาพเปนที่
ระลึก จากนั้นอิสระใหทานเดินชอปปم�งกันที่ ตลาดฮงอิก ซึ่งเปนยานชอปปم�งชื่อดัง
ของเหลาวัยรุนเกาหลี เปนอีกเสนหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีราน
กาแฟที่เปนเอกลักษณ แกลเลอรี่ รานคาจําหนายสินคาแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ 
และรานอาหารที่นาสนใจในหมูวัยรุนอายุ 20-30 ปที่นิยมมาเดินเลน ราคาของ
สินคาและรานอาหารตาง ๆ ก็ยังไมแพงอีกดวย ซึ่งจะคึกคักเปนพิเศษตั้งแตชวง
บายเปนตนไป เพราะรานคาแตละรานจะทยอยเปดใหบริการ ของที่ขายกันเยอะ
สวนใหญก็จะเปนสินคาแฟชั่น เชน เสื้อผา กระเป�า รองเทา ของกิ๊ฟชอป เครื่อง
เขียน และที่เยอะไมแพกันก็คือขนมตาง ๆ 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
 พักที่  SEOUL: BLVD  HOTEL  หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว 

เชา   บริการอาหารเชา(4)  ณ หองอาหารของโรงแรม     
หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรนํ้ามันสนเข็มแดง  
เปนผลิตภัณฑ ที ่สกัดจากนํ ้ามันสน ที ่มีสรรพคุณชวยบํารุง
ร างกาย ลดไขมัน ช วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลใน
รางกาย  ตอดวย ศูนยสมุนไพร ฮ็อกเกตนามู ตนไมชนิดน้ี

เจริญเติบโตในป�าล ึก  บนภูเขาที ่ปราศจาก
มลภาวะและระดับสูงเหนือนํ ้าทะเล 50-800 
เมตร เมล็ดของพันธุ ฮ็อกเกตนี ้ ชาวเกาหลีรุน
ใหมนิยมนํามารับประทานเพื ่อชวยดูแลตับให
สะอาดแข็งแรง ป�องกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลาย
จากการดื่มแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคาง
จากอาหารและยา   จาก นั ้ นน ํ าท  าน เดินทางส ู   พระราชวั งถ ็อกซ ูกุ ง 

วันที่4     ศูนยสมุนไพรนํ้ามันสนเข็มแดง – ศูนยสมุนไพรฮอกเก นามู – พระราชวังถ็อกซูกุง 
– ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง    (B/L/-) 



 

 

(Deoksugung Palace) ตั้งอยูที่หัวมุมสี่แยกใจกลางเมืองที่คึกคักที่สุดของกรุง
โซล ซึ่งเปนเพียงพระราชวังแหงเดียวที่ลอมรอบดวยอาคารสไตลตะวันตกที่เพิ่ม
ความเปนเอกลักษณของทิวทัศนได เปนพระราชวังที ่เล็กที ่ส ุดในบรรดา 5 
พระราชวังของเกาหลี มีจุดเดนคืออาคารภายในพระราชวังนั้นเปนการผสมผสาน
ระหวางวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตก เม่ือเดินเขาสูพระราชวังด็อกซูซุง 
และแทฮันมุน ผูเขาชมจะตองเดินผานสะพานกึมชอน(Geumcheon Bridge) ไป
จนถึงอาคารบ็อบจอน(Beopjeon Building)ที ่ม ีประวัติศาสตรอันยาวนาน 
อาคารปกดานตะวันออกเปนหองของกษัตริย สวนปกตะวันตกเปนของราชินี 
นอกจากนี้ยังมีอาคาร Jeonggwanheon สถาปตยกรรมสไตลตะวันตกแหงแรก
ที่สรางขึ้นภายในพื้นที่พระราชวังในปค.ศ. 1900 ไมเพียงแตอาคารรูปแบบเกาหลี
เทานั้น ภายในพระราชวังยังมีอาคารทรงยุโรปตะวันตกอีกดวย เปนอาคารแบบ
โรมันและดานหนาเปนสวนสวยแบบสมมาตร ซึ่งเปนสวนแบบตะวันตกแหงแรกใน
เกาหลี  ดานในตึกมีการจัดแสดงหองตาง ๆ ซึ่งไมสามารถเดินชมดวยตัวเองได แต
จะมีทัวรและไกดพาเขาชม (ไมตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติม) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูชาบู ชาบู(5) สุกี้หมอไฟสไตล
เกาหลี อาหารพื ้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั ้งแตสมัยมองโกเลียบุก
คาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคลายสุก้ีหมอไฟ  

บาย นําทานชอปปم�งปลอดภาษีที่ ดิวตรี้ฟรี ชอปปم�งสินคาแบรนดเนม  มากมาย อาทิ 
นาฬิกา,แวนตา,เครื่องสําอาง,กระเป�า,กลองถายรูป หรือจะเปนโทรศัพทมือถือ ให
ทานอิสระไดเลือกซื้ออยางเต็มที่ หลังจากนั้นนําทานชอปปم�งตลาดดังที่สุดของ
เกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควรเกาหลี หากทานตองการทราบวาแฟชั่น
ของเกาหลีเปนอยางไร กาวลํ้านําสมัยเพียงใดทานจะตองมาท่ีเมียงดงแหงน้ีพบกับ
สินคาวัยรุน อาทิ เสื ้อผาบุรุษ-สตรี เครื่องสําอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, 
SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรื อ
อีกมายใหทานไดเลือกซื้อซึ่งราคาถูกกวาท่ีเมืองไทย 2-3 เทา 

 
 
 



 

 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
 พักที่  SEOUL : BLVD  HOTEL  หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว 

เชา   บริการอาหารเชา(6) ณ หองอาหารของโรงแรม    
หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแหงมวล
สมุนไพร และโสมถูกนํามาใชเพื ่อบํารุงสุขภาพเปนเวลานานกวา 
2,000 ป  ในตํารายาแผนโบราณจีน ระบุวาโสมเปนสมุนไพรที่ชวย
เสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจิตใจ

สงบและเพิ่มพละกําลังโดยสวนรวมสรรพคุณทางการแพทย ชวยบํารุงหัวใจ 
ป�องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป�องกันมะเร็ง และ
เร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะไดจดทะเบียนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก  ทุกวันน้ี
ผลิตภัณฑโสมเปนสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับผูที่คํานึงถึงสุขภาพในปจจุบัน  หลังจากน้ัน 
แวะชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเปนแดนของพลอยสีมวง 
พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตาจนถึงสีมวงไวน มีเสนห
เยายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จี้ ตางหู และสรอยขอมือ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  พุลโกกิ(7)  อาหารขึ ้นชื ่อของเกาหลี
เหมือนกัน จะเรียกวาเปนสุกี้กึ่งนํ้ากึ่งแหงก็คงไดครับ สวนผสมของเมนูนี้ คือหมู
หมักชิ้นบาง ๆ ปลาหมึกสด ผักตาง 
ๆ เช น กะหลําปล ี ฟ กทองอ อน 
ถั ่วงอก แครอท เห็ดและวุนเสนมา
ตมรวมกัน โดยสามารถทานไดทั้ง
แบบแหงและนํ้า เครื่องเคียงตาง ๆ 
คือ ถั ่ วงอกดอง ว ุ น เส นปร ุงรส
สาหราย กิมจ ิ

วันที่5     ศูนยสมุนไพรโสม – พลอยแอมมาทีส – ฮุนได พรีเมียม เอาทเลต – ราน
ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ    (B/L/-) 



 

 

บาย จากน้ันอิสระใหทานเดินชอปปم�งกันที่ Hyundai Premium Outlet  เปนชอบปم�ง
เอาทเลตขนาดใหญของอาณาจักรฮุนได รานสินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย 
หลายพันรานคา และนําทานแวะ ซุปเปอรมาเก็ต ซื้อของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 
1) สาหราย ขนมตาง ๆ ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภัณฑของใบและราก
ฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม 

เครื่องสําอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เปบโป
โร (ป�อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) 
เปนตน 

 
20.05 น. เหินฟ�าสูกรุงเทพฯโดยสายการบินเจจแูอร เที่ยวบินที่ 7C2203  
23.59 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

-------- 
 

อัตราคาบริการ  
 

เดือนตุลาคม 2562 
กําหนดการเดินทาง ราคาผูใหญหองละ 2-3 ทาน พักเด่ียว (จายเพ่ิม) 

01 – 05 ตุลาคม 16,990.- 5,000.- 
02 – 06 ตลุาคม 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 ตลุาคม 16,990.- 5,000.- 
08 – 12 ตุลาคม 16,990.- 5,000.- 
09 – 13 ตุลาคม 17,990.- 5,000.- 
10 – 14 ตลุาคม 19,990.- 5,000.- 
11 – 15 ตุลาคม 19,990.- 5,000.- 
12 – 16 ตลุาคม 17,990.- 5,000.- 



 

 

13 – 17 ตลุาคม 16,990.- 5,000.- 
14 – 18 ตลุาคม 16,990.- 5,000.- 
15 – 19 ตุลาคม 16,990.- 5,000.- 
16 – 20 ตุลาคม 17,990.- 5,000.- 
17 – 21 ตลุาคม 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 ตลุาคม 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 ตลุาคม 17,990.- 5,000.- 
27 – 31 ตุลาคม  16,990.- 5,000.- 

28 ตลุาคม – 01 พฤศจิกายน 16,990.- 5,000.- 
29 ตลุาคม – 02 พฤศจิกายน 16,990.- 5,000.- 
30 ตลุาคม – 03 พฤศจิกายน 17,990.- 5,000.- 
31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 17,990.- 5,000.- 

 

เดือนพฤศจิกายน 2562 

กําหนดการเดินทาง ราคาผูใหญหองละ 2-3 
ทาน พักเด่ียว (จายเพ่ิม) 

01 – 05 พฤศจิกายน 15,990.- 5,000.- 
02 – 06 พฤศจิกายน 15,990.- 5,000.- 
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.- 



 

 

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

หากจํานวนผูเดินทางไมครบ 10 ทาน ทางบริษัทขอเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลง
ราคา 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 
 
 
 

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.- 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
อัตรานี้รวม 
 คาตั๋วเคร่ืองบินไป – กลับ ช้ันประหยัด  เสนทางตามที่ระบุไวในโปรแกรม  (ตั๋วกรุป)  
 คานํ้าหนัก กระเป�าสัมภาระเดินทางโหลดใตทองเครื่อง ตามที่สายการบินกําหนดแตละ

เสนทาง  (ไมเกินทานละ 15 กิโลกรัมเทานั้น) ถือขึ้นเครื่องได (ไมเกิน 10 กิโลกรัม และ
สวนเกินคิดกิโลกรัมละ 900 บาท)  

 คาธรรมเนียม น้ํามันเช้ือเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง    
 คาหัวหนาทัวรหรือมัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทางมัคคุเทศกของ

บริษัทจากกรุงเทพฯ 
 คาโรงแรมท่ีพัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง)      
 คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 คาพาหนะเดินทางระหวางนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ    
 คาอาหารและเครื่องด่ืม ตามที่ระบุในรายการ  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 

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

อัตรานี้ไมรวม 
 คาใชจายสวนตัว นอกเหนือจากรายการทัวรระบุไว  เชน คาอาหาร-เครื่องด่ืม,คาซักรีด,คา

โทรศัพท,คามินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ  

หมายเหต ุ 
1. ท่านถูกเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงทั�งของทางประเทศไทยและเกาหล ีปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง
ของท่าน ถอืเป็นเหตุผลที�อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของทางบรษัิท ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิ�ใน
การที�จะคนืคา่ใชจ้า่ย ใด ๆ ทั�งสิ�นแกท่า่น  
2. โปรแกรมทัวรเ์กาหล ีจะเป็นโปรแกรมที�จะตอ้งลงรา้นชอ้ปปิ�ง หากท่านไม่ประสงคท์ี�จะเขา้ ท่าน
จะตอ้งจา่ยเงนิคา่ไมเ่ขา้รา้น ใหก้ับทางรา้นคา้ รา้นละ 100 USD/ทา่น 
3. กรณีกรุ๊ปที�เดนิทาง เป็นกรุ๊ปดงูาน หรอื กรุ๊ปนักศกึษา ซึ�งไมไ่ดม้กีารแจง้มากับทางบรษัิทฯ ไวก้อ่น
ทําการจองทัวร ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ดําเนนิการเก็บเงนิเพิ�มกับทางลกูคา้โดยตรงที�เกาหลทัีนท ี 
4.เมนูอาหารทุกมื�อ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ ทางบรษัิทจะจัดเป็นเมนูตามปกต ิหากท่านไม่สามารถ
ทานได ้เชน่ ทานเจ, มังสวรัิต,ิ อาหารอสิลาม หรอืแพอ้าหารชนดิอื�น ๆ กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ที�ทราบ
ทันทตีั �งแตจ่องทัวร ์



 

 

 คาธรรมเนียม น้ํามันเช้ือเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพ่ิมตามภาวะ
อัตราแลกเปลี่ยน  

 คาภาษีตาง ๆ หัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (กรณีที่ลูกคาตองการใบกํากับภาษี)  
 คาปรับ สําหรับกระเป�าสัมภาระเดินทางที่เกินกวาที่สายการบินกําหนด   
 คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ (รวมทานละ 1,500 บาทหรือ 50,000 วอน/ทาน/

ทริป) 
 

ราคาทัวรนี้ไมรวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกดทองถิ่น  และหัวหนาทัวรจากเมืองไทย 
คาทิป จํานวน 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน   

*กรุณาย่ืนคาทิปใหกับหัวหนาทัวรที่สนามบิน (วันแรก)  
 
วิธีการชําระเงิน  
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 5,000 บาท (ชวงเทศกาล 10,000 บาท) ภายใน 36 ชั่วโมงหลัง
การจอง โดยโอนเขาบัญชีและสงหลักฐานการโอนเงินใหเจาหนาที่ท่ีดูแลเสนทาง ท่ีน่ังจะยืนยัน
เม่ือไดรับ เงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง (ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน)  
3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 
4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนัทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจาย
ในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 



 

 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด ฤดูทองเที่ยว เทศกาลสําคัญ จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร

ทั้งหมด หากไมไดปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่ไดระบุไว    
 ชวงเทศกาลหรือวันหยุดตอเนื่องตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางนอย 45 วัน ทําการหรือ

กอนหนาน้ัน  
 การยกเลิกจะ ตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 30 วัน ทําการหรือกอนหนานั้นคืน

คาทัวรทั้งหมด 
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน คิดคาใชจาย 50 เปอรเซ็นตของราคาทัวรในทุกกรณี 
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดในทุกกรณี 
 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มี

การการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT 
จะไมมีการคืนเงนิมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ัน 

กรณีคณะออกเดินทางได  
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 
เงื่อนไขอื่น ๆ 
- รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชนของลูกคาเปนสิ่งสําคัญ 
- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคน

เขาเมืองของประเทศนั้น ๆปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเปนเหตุผลซึ่ง
อยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนเงิน
บางสวนหรือทั้งหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไม
สามารถเดินทางตอไปได คณะทัวรทานอ่ืน ๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได 



 

 

จําเปนตองออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว แตทางตัวแทนบริษัทฯจะทําหนาท่ีประสานงาน
และเจาหนาท่ีจะทําการติดตอและชวยเหลือทานเปนระยะ ๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใด ๆท้ังสิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยตาง 
ๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, 
การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานทีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออํานาจการควบคุมของ
บริษัทฯ และเจาหนาที่นั้น ๆ ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเที่ยวตามรายการทัวร ผู
เดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งคาเสียเวลา คาเสีย
โอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายท่ีบริษัทจายไปแลว เปนตน  

- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดแลว  

- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณี
ใด ๆ ทั้งสิ้น 

- ถากรุปที่ทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวน
ตามที่กําหนดไว หรือสายการบินแจงยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทาง
บริษัทจะขอหักเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของประเทศที่
ทานจะเดินทาง  (ถาโปรแกรมที่ทานเดินทางจะตองยื่นขอวีซา) 

- อัตราคาบรกิารคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจบุัน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาต๋ัว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง 
คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได
ปรับขึ้นในชวงใกลวันทีค่ณะจะเดินทาง 

- เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินชดุน้ีเปนตั๋วราคาพิเศษ (ต๋ัวกรุป) ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุไวบนหนา
ตั๋วเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการ
ออกตั๋วเครื่องบินไปแลวน้ัน ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูเดินทางได (ยกเวน
บางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูเดินทางได เม่ือทานตองการเปลี่ยนแปลง
รายช่ือผูเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ทัง้น้ี
จะขึ้นอยูกับสายการบนิเทาน้ัน) 



 

 

- บริษัทฯทําหนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบนิ, โรงแรมหรือบริษัทขนสง
เม่ือเกิดการสูญหายของสัมภาระ 
ระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาวในระหวางการ ทองเที่ยวน้ี 
หากทานไมใชบรกิารใด ๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรอง
ขอคืนคาบรกิารไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยงัไมไดใช 
ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการที่ ทานชําระกบัทางบรษิัทฯ เปนการชําระแบบเหมา
ขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกบับริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหาก
ทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการ ที่ระบุไว ทานจะขอคืน
คาบรกิารไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และ
สถานการณตาง ๆ ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะยึดถอืและคํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน
สูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 

 
 
 
 

 


