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โรงแรม/ท่ีพัก ซูวอน1 คืน และ โซล 2 คืน               สายการบิน ASIANA AIRLINE/KOREAN AIR/THAI AIRWAY 
 

ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วนั 3 คืน 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง โรงแรม/ที่พกั 
1 ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ  I ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน - 

2 
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I เกาะนามิ I RAIL BIKE I สะพานกระจก I JADE 
GARDEN 

SUWON JM 
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

3 กิมจิ+ชุดฮนับก I สวนสนุก EVERLAND (เต็มวนั+รวมบตัรเขา้และเครื่องเลน่ไม่จ ากัด) I N 
SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท)์ 

BENIKEA 
SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

4 
ศนูยเ์ครื่องส  าอาง I ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง I ศนูยส์มนุไพร I วดัโชเกซา I พระราชวงัชางด็อก
กุง I SEOULLO7017 หรอืชมดอกซากุระ ถนนยออิโด I ศนูยร์วมวยัรุ่นเกาหลี เมียงดง I ทง
แดมนุ I DDP 

BENIKEA 
SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

5 ศนูยพ์ลอยอเมทสิ I DUTY FREE I ศนูยโ์สม ISUPERMARKET 
- 
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GRAND BLOSSOM SOUL 

โปรแกรมท่องเท่ียวเกาหลี 5 วนั 3 คืน 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

 
 

 
 
 

คณะเดินทางพรอ้มกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ณ เคานเ์ตอรส์ายการบิน 
ASIANA AIRLINE/KOREAN AIR/THAI AIRWAYโดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกใน
เร่ืองของเอกสารตลอดจนสมัภาระของท่าน (**โปรดแสดงใบนดัหมายและพาสปอรต์ใหแ้ก่เจา้หน้าที่ในวันเดินทาง)หลงัจากเช็คอิน 
และโหลดสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 
 

สายการบิน รหสัเทีย่วบิน BKK >> ICN รหสัเทีย่วบิน ICN>> BKK 
ASIANA AIRLINES OZ742 23.55 – 06.55 OZ741 18.05 – 22.00 
ASIANA AIRLINES OZ744 01.50 – 09.20 OZ743 20.20 – 00.20 
KOREAN AIR KE658 21.30 – 04.45 KE653 19.05 – 23.20 
KOREAN AIR KE654 01.00 – 08.30 KE659 20.10 – 00.20 
THAI AIRWAY TG658 23.10 – 06.30 TG655 21.25 – 00.20 
THAI AIRWAY TG656 23.30 – 06.55 TG655 21.25 – 00.20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อแนะน าเพื่อความสะดวกในการเขา้รบัการตรวจคน้ก่อนขึน้เคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรยท์ุกชนิด ตอ้งบรรจุใน
ภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ส าหรบัภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แมจ้ะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย ์เพียง
เล็กนอ้ยก็ไม่สามารถน าติดตัวขึน้เคร่ืองบินได ้ภาชนะทัง้หมดตอ้งใส่รวมกันไว้ในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิด - ปิด ผนึกได ้และมี
ความจุรวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวที่ไดร้บัการยกเวน้ ไดแ้ก่ นม และอาหารส าหรบัเด็กทารกในปริมาณ
ที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารก ากับชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย ์ที่ซือ้จากรา้นคา้ปลอดอากร (DUTY FREE 
SHOPS) ที่ท่าอากาศยานตอ้งบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิดปากถุง และมีหลกัฐานแสดงว่าได้
ซือ้ ณ วนัที่เดินทาง เพื่อน าไปแสดงต่อเจา้หน้าที่ ณ จุดตรวจคน้ อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การน าของเหลว ขึน้
เคร่ืองแตกต่างกัน การน าผลิตภณัฑข์องสดที่ท าจากสตัวไ์ม่ว่าเนือ้หม ูเนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไม่อนุญาตใหน้ าเขา้ประเทศเพื่อ
ป้องกันโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรบั 
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ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I เกาะนามิ I RAIL BIKE I สะพานกระจก I JADE 
GARDEN 

 
น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอรร่ี์เพื่อขา้มฟากไปยัง เกาะนามิ เกาะที่อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาติที่สวยงาม ทั้ง

ทิวสนเรียงรายเป็นทาง อุโมงคต์น้แปะก๊วย ตน้เกาลดั ตน้เมเปิ้ล ดอกไมน้านาพรรณ และยงัเป็นสถานที่ถ่ายท าซีรีส์
โรแมนติกชื่อดังเร่ือง WINTER SONATA นกัท่องเที่ยวจึงนิยมพากันมาถ่ายภาพคู่กับรูปป้ันพระนาง 'เบยองจุนและ
แชงจีอู' นอกจากนีย้งัมีรา้นอาหาร พิพิธภณัฑ ์รา้นขายของที่ระลึก ฯลฯ ใหท้่านเดินเที่ยวเลือกชมไดอ้ย่างไม่รูเ้บื่อ 

 
 
 
 

รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ดักคาลบี้ (DAKGALBI) ไก่ผัดเผ็ด บารบ์ีคิว
เกาหลี อาหารยอดนิยมอีกชนิดหนึ่งของคนเกาหลี โดยวิธีการน าเนือ้ไก่ที่หั่นเป็นชิน้ๆ และผักต่างๆมาผัดรวมกับ
ซอสบารบ์ีคิวในกระทะแบนเหล็กขนาดใหญ่ 

 
 

 
น าท่านพบกับความสนุกในการป่ันจักรยานบนรางรถไฟหรือ RAIL BIKE ซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดที่ชาว

เกาหลีก าลงันิยมมากในปัจจุบนัตลอดเสน้ทางทุกท่านจะไดส้มัผสัและอิ่มเอมกับธรรมชาติที่สวยงาม 
 
 
 

จากนั้นพาทุกท่านชมสะพานกระจกแก้ว ให้ทุกท่านไดเ้พลิดเพลินกับบรรยากาศ พรอ้มถ่ายรูปสวยๆ กับ 
สะพานกระจกเป็น Skywalk ที่ยาวที่สดุของเกาหลี 

 
 
 

จากนั้นพาท่านสัมผัส Jade Garden สวนรุกขชาติ ที่รวมพันธุ์ไม้และดอกไม้นานาชนิดเอาใจท่านที่รัก
ธรรมชาติ ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศกับเสียงนกและเสียงใบไมพ้ลิว้ไหวตลอดทาง 

 
 
 

รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย พุลโกกิ (BULGOGI) วิธีการท าคือหั่นหมูเป็นชิน้บางๆ 
แลว้หมกักับเคร่ืองปรุงต่างๆก่อนน าไปตม้น า้ขลุกขลิก 

 
 

 

หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สู่ที่พกั SUWON: BENEKIA SUWON หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ้
 
 
 
 

กิมจ+ิชุดฮันบก I สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน+รวมบตัรเข้า และเคร่ืองเล่นไมจ่ ากัด) I N 
SEOUL TOWER (ไม่รวมลฟิท)์ 

 
 
 

รบัประทานอาหารเช้า  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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น าท่านเขา้ร่วมคลาสเรียนท า กิมจิ อาหารประจ าชาติของชาวเกาหลี สนุกกับประสบการณ์ในการท าและลอง
ชิมกิมจิฝีมือของตวัท่านเอง 

 
 
 

จากนัน้เชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลี โดยการแต่งกายดว้ยชุดประจ าชาติ ชุดฮันบก พรอ้มถ่ายรูป
เป็นที่ระลึกเพื่อไปอวดคนทางบา้น 

 
 
 
 
 

อิสระอาหารกลางวนั FREE MEAL เลือกทานอาหารตามที่ท่านตอ้งการ 
 
 

จากนั้นให้เวลาทุกท่านเต็มอิ่มกับสวนสนุกที่ดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ดว้ยบัตร SPECIAL 
PASS TICKET ที่สามารถเล่นเคร่ืองเล่นต่าง ๆ ไดทุ้กชนิดอย่างไม่จ ากัด เช่น ทีเอ็กซเ์พรส, รถไฟเหาะ, โรงหนงัสาม
มิติ, บา้นผีสิงหมุน ฯลฯ ท่านยังสามารถเข้าซาฟารีเพื่อชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกและความน่ารักของเจ้าหมีที่
สามารถส่ือสารกับคนได ้นอกจากนีย้งัมีสวนดอกไมสี้สนัสวยงามใหไ้ดเ้ก็บภาพกัน 
 

น าท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER หอคอยกรุงโซล ตั้งอยู่บนเขานมัซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่
สูงที่สุดในโลก ฐานของหอคอยมีส่ิงน่าสนใจต่างๆ มากมาย เช่น ศาลาแปดเหล่ียมปาลก๊ักจอง , สวนพฤกษชาติ, 
อาคารอนุสรณผู์ร้กัชาติอนั ชุง กุน อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอธัยาศยั รวมไปถึงชมไฮไลท์
ของที่นี่คือการคลอ้งกุญแจคู่รกั โดยในฤดูใบไมผ้ลิท่านจะยงัสามารถชมดอกซากุระเกาหลีที่ผลิบานรอบหอคอย ทวี
ความสวยงามขึน้อีกเท่าตวั 
 

รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  บริการท่านดว้ย บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) อาหารปิ้งย่างสไตล์
เกาหลี รบัประทานพรอ้มเคร่ืองเคียง ผกัสด กิมจิ ซุป สลดัผกัสดๆ 

 
 
หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สู่ที่พกั BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ้

 
 
 
 

ศูนย์เคร่ืองส าอาง | ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง | ศูนย์สมุนไพร | วัดโชเกซา | พระราชวัง        
ชางด็อกกุง | SEOULLO7017 หรือชมดอกซากุระ ถนนยออิโด | ศูนยร์วมวัยรุ่นเกาหลี เมียง
ดง | ทงแดมุน | DDP 

 
 
 

รบัประทานอาหารเช้า  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 

เชา้นีน้  าทุกท่านสู่ ศูนยเ์วชส าอาง ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เคร่ืองส าอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิครีมน า้แตก, 
ครีมโบท็อกซ,์ ครีมหอยทาก ฯลฯ 
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พาท่านเดินทางสู่ ศูนยน์ ้ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี มีสรรพคุณ ช่วยชะลา้ง
ไขมนัในเสน้เลือด เพื่อป้องกันการอุดตันของเสน้เลือด และชมการสาธิตใหท้่านไดเ้ห็นภาพอย่างชดัเจนย่ิงขึน้ 

 
 
น าท่านเขา้ชม ศูนยส์มุนไพร หรือฮ็อกเกตนามใูหม่ล่าสดุของเกาหลี เป็นสมนุไพรเมล็ดฮ็อกเกต ทาง

การแพทยเ์รียกว่า ผลไมท้อง มีรสเปรีย้ว ดีส าหรบับุคคลที่นิยมด่ืมชา กาแฟ น า้อดัลม ฯลฯ เมล็ดฮ็อกเกตจะช่วยใน
การลา้งสารพิษที่ตกคา้งหรือไขมนัที่สะสมอยู่ภายในผนงัของตบั ไต ช่วยใหต้บัหรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ และยงั
ส่งผลดีต่อสขุภาพร่างกายของท่านอีกดว้ย 

 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบริการท่านดว้ยเมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) เป็นอาหารที่นิยม

รบัประทานกันในชาววงัสมยัก่อน ภายในตวัไก่จะมีข้าว รากโสม พุทราแดง เสิรฟ์พรอ้มเคร่ืองเคียงที่เรียกว่า กักตุกี 
เสน้ขนมจีน เหลา้โสม พริกไทยด า และเกลือ เสิรฟ์ท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินรอ้น  

 
น าทุกท่านสู่ วัดโชเกซา ศูนยก์ลางของพุทธศาสนานิกายเซนของเกาหลี แมจ้ะตัง้อยู่ใจกลางเมืองแต่ภายในมี

ความเงียบสงบและสวยงามมาก มีตน้ไม้ใหญ่ที่มีความสงูกว่า 26 เมตร อาคารเก่าแก่ และเจดียท์ี่แกะสลกัจากหิน
สงู 7 ชัน้นอกจากนีย้งัมีความส าคัญในการจดัพิธีการส าคญัมากมาย เช่นการแห่โคมไฟรูปดอกบัวในวนัก่อนวนั
ประสติูของพระพุทธเจา้ 

 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด็อก เป็นพระราชวังหลวงวงัที่สองที่สรา้งต่อจากพระราชวงัเคียงบ็อกกุง ใน
ปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวงัที่มีความส าคญัอย่างมากต่อกษัตริยห์ลายๆ พระองคใ์นราชวงศโ์ชซอน ที่มีสภาพดีและ
สมบูรณท์ี่สดุใน 5 พระราชวังหลวงทัง้หมดที่ยงัคงเก็บรกัษาไว ้และที่นี่ยงัไดร้บัการขึน้ทะเบียนจาก UNESCO ว่า
เป็น มรดกโลกทางวฒันธรรม ในปี 1997อีกดว้ย 

 

หากเทศกาลชมดอกซากุระยงัไม่เร่ิมตน้ในวนัที่ท่านเดินทางขออนุญาตน าท่านเขา้สู่ Seoullo7017 สะพานลอย
ฟ้า แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของกรุงโซล ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวใหม่ที่เกิดจากการปรบัปรุงทศันียภาพบริเวณ
สถานีรถไฟโซล รือ้สะพานบางจุด แลว้ปรบัใหเ้ป็นถนนลอยฟ้า จนกลายเป็นสถานที่พกัผ่อนส าหรบัประชาชนและ
นกัท่องเที่ยวโดยเสน้ทางที่เปิดนัน้จะเชื่อม 17 เสน้ทางรอบกรุงโซลเลยทีเดียว **หากเทศกาลชมดอกซากุระ
เร่ิมต้นแล้ว น าท่านชมความงามของดอกซากุระท่ีบานสะพร่ัง ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูป สัมผัสสีสัน และ
ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในเทศกาลดอกซากุระเกาหลี (เฉพาะเทศกาลเท่าน้ัน : ถนนยออิโด ณ กรุงโซล และ
สถานท่ีอ่ืนๆ ได้แก่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์ป้อมมรดกโลกซูวอน นัมซานทาวเวอร ์อุทยานแห่งชาติศ
ซอรัคซาน)** 

 

เอาใจคอชอ้ปปิ้งกับแหล่งชอ้ปปิ้งยอดฮิตที่คนไทยรูจ้กักันดี เมียงดง เป็นย่านที่ไดช้ื่อว่ารวบรวมแฟชั่นแบรนด์
ชัน้น าไวม้ากมาย ท่านสามารถหาซือ้สินคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทั้งเสือ้ผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เคร่ืองส าอาง และยังมี 
เคร่ืองประดบั, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนงัและซีรียย์อดฮิต เรียกว่าแค่ที่นี่ที่เดียวก็สามารถหาซือ้ไดทุ้กอย่างที่ท่าน
ตอ้งการ 

 
 



 

6 | GRAND BLOSSOM SOUL 

 

นอกจากนีท้่านสามารถพบกับรา้น LINE FRIENDS STOREที่จ าหน่ายสินคา้ของที่ระลึกเก่ียวกับตวัการตู์น 
LINE ซึ่งแต่ละตวัจะมีสินคา้ที่ระลึกใหเ้ลือกซือ้หลากหลายชนิด เช่น สมดุโนต้ ตุ๊กตา เคสโทรศพัท ์เสือ้ผ้า กระเป๋า 
เคร่ืองเขียน ฯลฯ ไฮไลทอ์ยู่ที่เจ้าหมีบราวนต์วัใหญ่ยกัษ์ที่ตัง้อยู่ดา้นหนา้ ที่ใครไปใครมาก็ตอ้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
แมก้ระทั่งคนเกาหลีเอง 

 

จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งต่อที่ ศูนย์การค้าแฟช่ันแห่งเกาหลีทงแดมุน  มักมีการแสดงเปิดหมวกจากผู้ที่มี
ความสามารถมากมายให้รับชม สามารถเดินข้ามฝ่ังไปชมตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZAซึ่ง
เป็นสถานที่ส าหรับจดัแสดงงานศิลปะ อีเวนท ์นิทรรศการต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDENดว้ย 
การจดัแสดงขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ 

 
รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบริการท่านดว้ย โอซัมพุลโกกิ (OSAM BULGOGI)ส่วนผสมจะมี

เนือ้สตัว ์วิธีการท าคือหั่นเนือ้สตัวเ์ป็นชิน้บางๆ แลว้หมกักับเคร่ืองปรุงต่างๆ ก่อนน าไปตม้น า้ขลุกขลิก 
 
 

หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สู่ที่พกั BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ้
 
 
ศูนยพ์ลอยอเมทิส | DUTY FREE | ศูนยโ์สม | SUPERMARKET 
 
 

รบัประทานอาหารเช้า  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 

เชา้นีน้  าท่านเดินทางสู่ ศูนยพ์ลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อ
ว่าถา้ไดม้ีพลอยชนิดนีติ้ดตัวไวจ้ะท าใหม้ีโชคลาภและส่ิงดี ๆ เกิดขึน้ในชีวิต 
 
 

หลงัจากนัน้น าท่านชอ้ปปิ้งสินคา้ปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้รี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินคา้ชัน้น าใหท้่านไดเ้ลือกซือ้
มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น า้หอม เสือ้ผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ฯลฯ 
 
 

รบัประทานอาหาร  ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยจิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนูไก่ประกอบดว้ยวุน้เสน้ เกาหลี 
คลกุดว้ยน า้ซุป รสชาติกลมกล่อม เสิรฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเคร่ืองเคียงเกาหลี 
 
 

จากนัน้พาท่านรูจ้ักและเขา้ใจสมนุไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมนุไพร ที่ ศูนยโ์สม โดยเกาหลีใตเ้ป็น
ประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก โสมมีคุณประโยชนน์านปัการ เช่น ช่วยท าให้
จิตใจสงบ, เพิ่มพละก าลงั ช่วยบ ารุงหวัใจ ฯลฯ 
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หลงัจากนัน้ไดเ้วลาน าท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะชอ้ปปิ้ง
ที่SUPERMARKET เพื่อซือ้ของฝากที่ระลึก มีรา้นขนมพืน้เมืองเกาหลีหลากหลายชนิด กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่
ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้ว ฯลฯ 

 
ได้เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ 

สายการบิน รหสัเทีย่วบิน BKK >> ICN รหสัเทีย่วบิน ICN>> BKK 
ASIANA AIRLINES OZ742 23.55 – 06.55 OZ741 18.05 – 22.00 
ASIANA AIRLINES OZ744 01.50 – 09.20 OZ743 20.20 – 00.20 
KOREAN AIR KE658 21.30 – 04.45 KE653 19.05 – 23.20 
KOREAN AIR KE654 01.00 – 08.30 KE659 20.10 – 00.20 
THAI AIRWAY TG658 23.10 – 06.30 TG655 21.25 – 00.20 
THAI AIRWAY TG656 23.30 – 06.55 TG655 21.25 – 00.20 

 

#อัตราค่าบริการ 
เดือน เมษายน 2020 

พีเรียดเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

01 – 05 / 04 – 08 / 05 – 09 / 06 – 10 / 07 – 11 / 18 – 22 / 19 – 23 / 20 – 24 / 21 – 25 / 
25 – 29 / 26 – 30 / 27 – 01 / 28 - 02 

 

20,900.- 
 

20,900.- 

02 – 06 / 03 – 07 / 08 -12 / 14 – 18 / 15 – 19 / 16 – 20 / 17 – 21 / 22 – 26 / 23 – 27 / 
24 – 28 / 29 – 03 / 30 - 04 

 

21,900.- 
 

21,900.- 

09 - 13 22,900.- 22,900.- 

10 - 14 23,900.- 23,900.- 
11 – 15 / 12 – 16 / 13 - 17 25,900.- 25,900.- 
 

เดือนพฤษภาคม 2020 
พีเรียดเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

09 – 13 / 10 – 14 / 11 – 15 / 12 – 16 / 13 – 17 / 14 – 18 / 15 – 19 / 16 – 20 / 17 – 21 / 

18 – 22 / 19 – 23 / 20 – 24 / 21 – 25 / 22 – 26 / 23 – 27 / 24 – 28 / 25 – 29 / 26 – 30 / 
27 – 31 / 28 – 01 / 29 – 02 / 30 – 03 / 31 - 04 

 
19,900.- 

 
19,900.- 

02 – 06 / 03 - 07 / 04 – 08 / 05 – 09 / 06 – 10 / 07 – 11 / 08 - 12 20,900.- 20,900.- 
01 - 05 21,900.- 21,900.- 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: อตัราค่าบริการ 
+ หากท่านตอ้งการหอ้งส าหรบัพกัเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผูใ้หญ ่
+ หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 6,900.-บาท/ท่าน 
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อัตราทัวรร์วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการชั้นทศันาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ   
 ค่าอาหารทุกมือ้ ตามท่ีระบุในรายการ        
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ        
 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า  
 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ        
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี         
 ค่าน า้หนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.      
 ค่าประกันอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าบตัรเขา้สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เครื่องเล่นไม่จ ากัด 
 ปลั๊กไฟ ADAPTER  

อัตราทัวรไ์ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มท่ีสั่ งเพิ่ม

นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพ่ิมกรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัรแ์ลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 
 ค่าทิปคนขับรถ และไกดท์อ้งถิ่น  ท่านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทัง้ทริป  
 หากผูเ้ดินทางไม่ไดถ้ือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม 5,000 บาท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%      
 ค่าน า้หนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)   
 ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอรต์ 2.ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3.ใบส าคัญถิ่นท่ีอยู่ 4.ส าเนาทะเบียนบา้น

(ถ้ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด  าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก 
(ส าหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้วเจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 ค่าลิฟทท่ี์ N SEOUL TOWER 

หมายเหตุ 
 จ านวนผูเ้ดินทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่  20 ท่าน ขึน้ไป 
 เท่ียวบิน ราคารายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ค านึงถึง

ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั) 
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง,เจ้าหนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีไทยและในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้าประเทศ เน่ืองจากมีส่ิง

ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเขา้ออกเมือง หรือในกรณีอื่นๆการพิจารณาเป็นเอก
สิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานเท่านั้น ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทไม่
สามารถท าการเล่ือนวันหรือคืนเงินได้ (เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ) ทั้งนีบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่า
ทวัรห์รือค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

กรุณาช าระมดัจ าหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั 
และช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั*มัดจ าข้ันต ่า 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป* 

*กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเง่ือนไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยันการจอง* 
เจา้หนา้ท่ีจะส่งใบนัดหมายการเดินทางใหภ้ายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเท่านัน้!!! 

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจง้ใหท้ราบ หากมีขอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีทนัที 
***ลกูคา้มีความจ าเป็นตอ้งเขา้รา้นตามโปรแกรมทวัร์ 

อนัไดแ้ก่ ศูนยโ์สม, ศูนยส์มนุไพร, ศูนยเ์วชส าอาง, ศูนยน์ า้มนัสนแดง, ศูนยพ์ลอยอเมทิส หากท่านไม่ตอ้งการเขา้รา้นดงักล่าว  
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าบริการเพ่ิมท่านละ 300 USD*** 
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 หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันท่ีเดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และต้องเหลือ
หนา้กระดาษพอใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองสามารถประทบัตราได ้และตอ้งอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ ์ไม่ช ารุด หรือฉีกขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล  
 หลังจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมัดจ าภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการช าระเงินพรอ้มหน้าพาสปอรต์ของผู้

เดินทาง และช าระเงินทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมือ้  เพราะ

ค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหก้ับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเท่ียวเอง 
 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ล้ว

ทัง้หมด 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ไ้ด้ตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึน้อยู่กับเวลาการจราจร สภาพ

อากาศ และเหตุสุดวิสยัอื่นๆท่ีอาจเกิดขึน้ได ้ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลงนามโดยผูม้ีอ  านาจ

ของบริษัทฯ ก ากับเท่านัน้  
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตัง้ครรภ ์ตอ้งมีใบรับรองจากแพทยว่์าสามารถเดินทางท่องเท่ียวได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วนั นับจากวันท่ีเดินทาง และตอ้งแจ้ง

ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ 
 กรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใชร้าคาดงักล่าวในโปรแกรมได้ 
 กรณีท่ีท่านซือ้เฉพาะแพ็คเกจทวัรไ์ม่รวมตั๋วเครื่องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

การยกเลิก 

- ตอ้งยกเลกิก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนัเท่านัน้ คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้  
- หากยกเลกิการเดินทางนอ้ยกว่า 45 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรทุ์กกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน เม่ือช าระแลว้ไม่สามารถคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนชื่อผูเ้ดินทางได้ 
กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการนัตีมดัจ ากับสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมด 


