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DE-KR07 : ทวัรเ์กาหล ีRomantic Spring 5 วนั 3 คนื (XJ) 

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

 

• ชม หมูบ่า้นสวติเซอรแ์ลนด ์Edelweiss  หมูบ่า้นสวติเซอรแ์ลนด ์สถานทีNสดุชลิแหง่ใหม ่
• Ansan Starlight Village หมูบ่า้นศลิปะฝรัNงเศสตกแตง่ดว้ยหลอดไฟ LED นับพันดวง 

• พาทา่นคลอ้งกญุแจคูรั่ก ทีN โซลทาวเวอร ์ชมววิ กรงุโซลแบบ 360 องศา 
• ชมและชมิสตรอเบอรร์ ี.สดๆ หวานฉํ.า จากภายในไร ่!! 
• ชอ้ปปิYงแหลง่ชอ้ปปิYงชืNอดงั...ตลาดเมยีงดง , ตลาดทงแดมนุ 
• สมัผัสบรรยากาศสดุแสนโรแมนตคิ ทีN เกาะนาม ิ
• พเิศษ....เต็มอิNม บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์ !!! กนิดืNมแบบไมอ่ั Yน 

** ราคานี
ชวัร ์รวม ภาษสีนามบนิไทย-เกาหลแีละคา่ธรรมเนยีมเชื
อเพลงิแลว้ ** 

** ราคานี
ไมแ่จกกระเป๋า ไมร่วมทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ ** 

 
วนัที.แรก        กรงุเทพ - อนิชอน  
23.30 น. คณะมาพรอ้มกนัทีN สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ั
น 3 เคานเ์ตอร ์2 สายการ

บนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(Thai Air Asia X) เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ โดยมี
เจา้หนา้ทีNใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก 

 

วนัที.สอง        อนิชอน - หมูบ่า้นสวติเซอรแ์ลนด ์Edelweiss  - เกาะนาม ิ- Ansan Starlight Village 
02.20 น. 
 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงอนิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ 
ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(Thai Air Asia X) เทีNยวบนิทีN XJ 700 

 

09.40 น. 
 
 

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิอนิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้เวลา
ทอ้งถิNนเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัNวโมง (เพืNอความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับ
นาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิNน)  
นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้   

 

 จากนัYนนําทา่นชม หมูบ่า้นสวติเซอรแ์ลนด ์Edelweiss  หมูบ่า้นสวติเซอรแ์ลนด ์
สถานทีNสดุชลิแหง่ใหม ่ไมไ่กลจากโซลมากนัก ลักษณะคลา้ยๆหมูบ่า้นฝรัNงเศส แต่
สวยกวา่ ทีNหมูบ่า้น Edelweiss เคยเป็นสถานทีNถา่ยทํายทํารายการตา่งๆ มากมาย
ในเกาหล ีอาทเิชน่ วกีอ๊ตแมรีN ของคูแ่ทคยอน(2PM) กบั กุย๋กุย๋ และอกีคู ่ฮงกิ
(จากวง FT Island) กบั ฟจู ิมน่ิา อกีดว้ย 

 

กลางวนั 
 
 
 
 

� บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร “ทลัคาลบี
” อาหารเลืNองชืNอของ เมอืง
ชนุชอนหรอื ไก ่บารบ์คีวิผัดซอสเกาหล ีนําไกบ่ารบ์คีวิ ผักตา่ง ๆ ผัดรว่มกบัซอส
บารบ์คีวิเกาหลใีนกระทะแบน วธิกีารทานแบบเมีNยงคําไทยโดยหอ่กบัผักกาดแกว้
เกาหล ีเมืNอทานไประยะหนึNงจะนําขา้วสวยและสาหรา่ยแหง้มา ผัดรวมกบัทคัคาลบีY
เพืNอใหเ้กดิอาหารชนดิใหมค่อืทัคคาลบีYโปคมี หรอื ขา้วผัดทคัคาลบีYทีNทั Yงหอมและ
น่าทานเสรฟิพรอ้มเครืNองเคยีง เชน่ โอเดง้ (ลกูช ิYนปลาปรงุรส) กมิจ ิและนํYาซบุ
ประจําวัน 

ไกบ่ารบ์คีวิผดั
ซอสเกาหล ี

บา่ย  
 
 
 
 
 

นําทา่นชม เกาะนาม ิ(NAMISEOM ISLAND) ชมทวิทศันซ์ ึNงเคยใชเ้ป็นสถานทีN
ถา่ยทําละครทวี ี“WINTER LOVE SONG” อนัโดง่ดังไปทัNวทั Yงเกาหลแีละเอเชยี 
เกาะนามนิีYมรีปูรา่งคลา้ยใบไม ้ทีNลอยอยูท่างตอนเหนอืของแมนํ่Yาฮนั ทา่นสามารถ
ชมบรรยากาศรอบเกาะ เชน่ การเดนิเลน่เทีNยวชมสวนเกาหล ีคาราวะสสุานนายพล
นาม ิเดนิผา่นกลางแมกไมแ้หง่สวนสนทีNสงูเสยีดฟ้า ผา่นดงตน้สน ดอกสน ตน้
เกาลดั เลอืกนัNงทีNมา้นัNงรมิฝัNงเพืNอชมบรรยากาศโรแมนตคิใตเ้งาไม ้พรอ้มมเีวลาให ้
ทา่นไดเ้ก็บโลเคชัNนประทับใจ ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกชมฟารม์เลีYยงนกกระจอกเทศ
ซึNงตั Yงอยูบ่นเกาะ หรอืจะเลอืกขีNจักรยานชมววิเหมอืนฉากในละครตามอธัยาศัยจน
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ไดเ้วลาสมควรอําลาเกาะนาม ิ 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนัซาน นําทา่นชม หมูบ่า้น Ansan Starlight Village 
สถานทีNทอ่งเทีNยวใหมล่า่สดุของเกาหล ีตกแตง่ดว้ยงานศลิปะแบบฝรัNงเศสจําลอง
งานศลิปะของศลิปินระดับโลกแวนโกะ๊ และไดนํ้าหลอด LED นับพันดวงมาตกแตง่
สรา้งสสีนัแหง่ความประทับใจ อาทเิชน่ สวนแหง่แสงส ีGarden of Light, อโุมงค์
แหง่ความรัก เป็นตน้ ใหท้า่นไดอ้สิระเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย  
*ไมร่วมคา่เขา้ชมในโซน Mirror Maze  

คํ.า  ���� บรกิารอาหารคํ.า ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ชาบชูาบ”ูอาหาร
พืYนเมอืงของคาบสมทุรเกาหลตีั Yงแตส่มยัมองโกเลยีบกุคาบสมทุรเกาหลลีักษณะ
คลา้ยสกุีYหมอ้ไฟของญีNปุ่ น โดยนําเครืNองเคยีงตา่ง ๆ เชน่ผักหลากชนดิ เห็ดตามฤด ู
โอเดง้ เบคอนหมทูีNจัดเตรยีมไว ้มาจัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมินํYาซปุ
ชาบปูรงุรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึนําอดุง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอดุง้
รอ้น และ ทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น นํYาจิYมซอี ิYวเกาหล ีและเครืNองเคยีงนานาชนดิ 

สกุี
หมอ้ไฟแบบ
เกาหล ี

 ที.พกั ���� โรงแรม Ritz Suwon Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัที.สาม ไรส่ตอเบอรี. - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- ศนูยโ์สม - Cosmetic Shop - Trick Eye 
Museum & Ice Museum - ตลาดทงแดมนุ 

เชา้  ���� บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 นําทา่นสู ่ ไรส่ตรอเบอรร์ี.  ขอเชญิทา่นลิYมรสสตรอเบอรร์ีNเกาหลสีดๆ พรอ้มชม

บรรยากาศภายในไร ่ซึNงทา่นจะไดพ้บกบัวถิชีวีติชาวไรส่ตรอเบอรร์ีNของเกาหลวีา่มี
วธิกีารปลกูอยา่งไรจงึไดผ้ลสตรอเบอรร์ีNทีNขนาดใหญเ่ป็นพเิศษ และหวานหอมชวน
น่ารับประทานเป็นทีNชืNนชอบของชาวเกาหลเีอง และชาวตา่งชาต ิและยงัเป็นผลไม ้
สง่ออกของประเทศอกีดว้ย ชมวธิกีารปลกู การดแูลรักษา และทา่นยงัสามารถ
เลอืกซืYอสตรอเบอรร์ีNไดจ้ากภายในไรไ่ดอ้กีดว้ย  
 
จากนัYนนําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ซ ึNงถกูขนานนามวา่ดสินยีแ์ลนด์
เกาหล ีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีNใหญท่ีNสดุของประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็น
เจา้ของ ตั Yงอยูท่า่มกลางหบุเขา ใหท้า่นไดอ้สิระเทีNยวชมทอ่งไปกบัโลกของสตัว์
ป่าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก ทีNนีNทา่นจะพบเจา้ป่าสงิโต และเสอื
สามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีีNสารถสืNอสารกบัคนขบัรถ
ไดเ้ป็นอยา่งด ีหรอืเขา้สูด่นิแดนแหง่เทพนยิาย สวนสีNฤด ูซึNงจะปลกูดอกไม ้
เปลีNยนไปตามฤดกูาล อกีทั YงยงัสามารถสนุกกบัเครืNองเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ 
สเปซทวัร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ้ ึNงกําลังบานสะพรัNงอวดสสีนั
เต็มสวน (ทั YงนีYข ึYนอยูก่บัสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, 
เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถินุายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืน
กนัยายน เป็นสวนดอกลลิลีN, เดอืนตลุาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอก
เบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงตา่งๆ ทีNจัดตามตารางประจําวันดว้ยบตัรเขา้
ชมแบบ ONE DAY TICKET เลน่ไดท้กุเครืNองเลน่ไมจํ่ากดัรอบ เลอืกชมและเลอืก
ซืYอชอ้บปิYงในรา้นคา้ของทีNระลกึตา่งๆอยา่งมากมาย 

 

กลางวนั ���� บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “คาลบี
” หมยูา่ง
เกาหล ีเป็นอาหารพืYนเมอืงเกาหลทีีNเลืNองชืNอและรูจั้กกนัดทีัNวโลก มรีสชาตอิอก
หวาน นุ่มและกลมกลอ่ม นําหมสูเตก๊สว่นทีNตดิกบักระดกู(เชืNอวา่เป็นสว่นทีNอรอ่ย
ทีNสดุ) ยา่งบนเตาถา่นแบบดั Yงเดมิและตัดเป็นชิYนพอคํา หอ่ทานแบบเมีNยงคําไทย 
โดยใสนํ่YาจิYมเตา้เจยีวและเครืNองเคยีงทีNชอบหรอืขา้วสวยรอ้นตามทีNชอบ บรกิาร
เครืNองเคยีงตา่งๆ 

หมยูา่งเกาหล ี

บา่ย นําทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซึNงรัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีNมอีาย ุ6 ปี ซึNงถอืวา่
เป็นโสมทีNมคีณุภาพดทีีNสดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซืYอโสมทีNมี
คณุภาพดทีีNทีNสดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพืNอนําไปบํารงุรา่งกาย หรอืฝาก
ญาตผิูใ้หญท่ีNทา่นรักและนับถอื 
 
จากนัYนนําทา่นชม Cosmetic Shop ศนูยร์วมเครืNองสําอางคช์ืNอดังของเกาหล ี
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มากมายหลายแบรนดด์ัง อาท ิเชน่ W.S.Nature,Rojukiss, Missha เป็นตน้  
 
นําทา่นชม Trick Eye Museum  พพิธิภณัฑภ์าพวาด 3 มติ ิใหท้า่นไดต้ืNนตาตืNน
ใจกบัศลิปะแนวใหม ่ชมภาพวาดในลักษณะ 3 มติเิสมอืนภาพวาดมชีวีติ ใหท้า่นได ้
สมัผัสการถา่ยรปูแบบใหม ่เหมอืนกบัไดเ้ขา้รว่มเขา้ไปอยูใ่นสว่นหนึNงของภาพเลย
ทเีดยีว หรอืใหท้า่นเลอืกชมในสว่นของ Ice Museum ชมรปูแกะสลักตา่งๆ 

คํ.า  ���� บรกิารอาหารคํ.า ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนพูเิศษ...บฟุเฟ่ตข์าปู
ยกัษ ์ภตัตาคารบฟุเฟ่ตพ์รอ้มขาปยูกัษ์และ อาหารทะเลสดๆหลากหลายชนดิให ้
เลอืกรับประทานไดม้ากมายและเครืNองดืNม (ทั YงนีYรายการอาหารอาจมกีาร
ปรับเปลีNยน) 

บฟุเฟ่ต ์
ขาปยูกัษ ์

 จากนัYนนําทา่น อสิระชอ้ปปิYงตามอธัยาศัย ณ ตลาดทงแดมนุ มสีนิคา้ตา่งๆใหท้า่น
ไดเ้ลอืกซืYอ เชน่ เสืYอผา้แฟชัNน รองเทา้ กระเป๋า และอืNนๆอกีมากมาย 

 

 ที.พกั ���� โรงแรม Inter City Hotel หรอืเทยีบเทา่, เมอืงโซล  

วนัที.ส ี. บลเูฮา้ส ์– พระราชวงัเคยีงบ็อค - นํ 
ามนัสนเข็มแดง–พลอยอเมทสิ - ศนูยส์มนุไพร
เกาหล-ี Duty Free - โซลทาวเวอร ์- ชอ้ปปิ
 งเมยีงดง 

เชา้  ���� บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 นําทา่น ผา่นชม บลเูฮา้ท ์ทําเนยีบของประธานาธบิด ีแวะถา่ยรปูเป็นทีNระลกึทีN

อนุสาวรยีร์ปูนกฟีนกิซ ์สญัลกัษณ์ความเป็นอมตะ พรอ้มชมทศันยีภาพอนัสวยงาม
ของภเูขารปูหัวมงักร และวงเวยีนนํYาพซุ ึNงถอืวา่เป็นจดุทีNมฮีวงจุย้ทีNดทีีNสดุของกรงุ
โซล   
 
จากนัYนนําทา่นชม พระราชวงัเคยีงบอ๊คคงุ พระราชวังเกา่แกท่ีNสดุของราชวงศโ์ช
ซอน สรา้งขึYนในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็นศนูยก์ลางการปกครองในสมยัโบราณ 
โดยเป็นทั YงทีNประทับและฐานอํานาจของพระเจา้แทโจและตอ่เนืNองมาถงึกษัตรยิใ์น
ราชวงศโ์ชซอล  พระทีNนัNงคนึชองจอนถกูสรา้งขึYนมาเพืNอเป็นทีNวา่ราชการตอ่มา
คณะปกครองเกาหลขีองญีNปุ่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยกัษ์ขึYนคัNน แสดงถงึ
ความตอ้งการตดัความผกูพันระหวา่งพระราชวงศก์บัราษฎร อาคารหลังนีYไดถ้กูรืYอ
ถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการปลดแอกจากญีNปุ่ น ภายในเขตพระราชวัง
ยงัมพีระตําหนักเคยีวฮเวรลูกัษณะเป็นอาคารสองชั Yน โดยตวัพระตําหนักถกูสรา้งให ้
ยืNนออกไปกลางสระนํYา ทีNเต็มไปดว้ยฝงูหงส ์สรา้งขึYนเพืNอใชเ้ป็นสถานทีNสําหรับจัด
งานเลีYยงพระราชทาน พระราชวังนีYถอืเป็นพระราชวังทีNใหญท่ีNสดุของเกาหลี
ประกอบดว้ยหมูอ่าคารตา่งๆ มากมายอาท ิพลบัพลากลางนํYา, ทอ้งพระโรงทีNใช ้
ออกวา่ราชการ ฯลฯ  
 
นําทา่นสู ่ นํ 
ามนัสนเข็มแดง เป็นการสกดัจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ� 100% ซึNง
สรรพคณุของนํYามนัสนเข็มแดงนัYนมปีระโยชนอ์ยา่งมากมาย ทั Yงชว่ยละลายคลอ
เรสเตอรอล และไขมนัทีNอดุตันในเสน้เลอืด ลดระดบันํYาตาลในเลอืด ชว่ยขบั
สารพษิออกจากรา่งกายในรปูแบบของเสยี เชน่ เหงืNอ ปัสสาวะ อจุจาระ ชว่ยลา้ง
สารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาด เพิNมการไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึYน ชว่ย
เพิNมภมูติา้นทานใหก้บัรา่งกาย บํารงุผวิพรรณใหส้ดใสจากภายใน และลดอตัรา
เสีNยงในการเกดิโรคมะเร็ง  
 
จากนัYนนําทา่นสู ่โรงงานพลอยอเมทสิ หรอื พลอยสมีว่ง ทีNมชี ืNอเสยีงของประเทศ
เกาหล ี ซึNงชาวโสมเชืNอวา่ถา้ไดม้พีลอยชนดินีYตดิตวัไว ้จะทําใหม้โีชคลาภและสิNง
ดีๆ เกดิขึYนกบัชวีติ  

 

กลางวนั ���� บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ซมัเกทงั” 
อาหารชาววังในสมยักอ่นปัจจบุนั เป็นอาหารเลืNองชืNอของเมอืงหลวง เชืNอกนัวา่
บํารงุและเสรมิสขุภาพ เสรฟิทา่นละ 1 ตัวในหมอ้ดนิรอ้น ภายในตัวไกจ่ะมขีา้ว
เหนยีว รากโสม พทุราแดง เกาลดั เสริฟ์พรอ้มเครืNองเคยีง เสน้ขนมจนี เหลา้โสม 
พรกิไทยดําและเกลอื 

ไกตุ่น๋โสม
เกาหล ี

บา่ย นําทา่นชม ศนูยย์าสมนุไพรเกาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซืYอเลอืกชม สมนุไพรฮอตเก  
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นามขูองเกาหล ีทีNนํามาแปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ ทีNมสีรรพคณุรักษาโรค และบํารงุ
รา่งกาย   
 
จากนัYนนําทา่น ชอ้ปปิYงสนิคา้ปลอดภาษีทีNหา้ง Duty Free   
 
นําทา่นชม โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีNสงูทีNสดุในโลกมคีวามสงูถงึ 
480 เมตร เหนอืระดับนํYาทะเล นําทา่นสามารถชมทัศนยีภาพของกรงุโซลจากยอด
โซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูกัซนั และถา้หัน
ไปยงัทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมนํ่Yาฮนักงั  
*** ราคาไมร่วมคา่ขึ
นลฟิท ์*** 
 
จากนัYนใหท้า่น ชอ้ปปิYงตามอธัยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหลง่รวมวัยรุน่ยา่นสยามส
แควร ์โดยเฉพาะอยา่งยิNงเป็นแหลง่รวมเครืNองสําอางคช์ืNอดัง อาท ิEtude, 
Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นตน้ 

คํ.า  ���� บรกิารอาหารคํ.า ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “จมิดกั” เป็นเมนูพืYนเมอืง
ดั Yงเดมิของเมอืงอนัดง โดยจะใชไ้กท่ั Yงตวัผัดรวมกบัวุน้เสน้ + มนัฝรัNง + แครอท + 
พรกิ + ซอสดํา โดยเนืYอไกท่ีNนิNมรสชาดประมาณวา่กนิไกพ่ะโล ้แตจ่ะเป็นสตูร
เกาหล ีทีNอรอ่ยเผ็ดไดใ้จจรงิๆ 

ไกอ่บซอี ิxววุน้
เสน้ 

 

 ที.พกั ���� โรงแรม Inter City Hotel หรอืเทยีบเทา่, เมอืงโซล  

วนัที.หา้ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - อนิชอน - กรงุเทพฯ 
เชา้  ���� บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “อดูง้” บะหมี.เกาหล ี
 นําทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพืNอนําทา่นเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

โดยระหวา่งทางนําทา่นชอ้ปปิYงทีN ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึNงมสีนิคา้ตา่งๆ มากมายให ้
เลอืกซืYอหาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีNก ึNงสําเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคีYยว ลกูอม 
ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีNระลกึตา่งๆ 

 

11.35 น.  นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ  โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(Thai 
Air Asia X) เทีNยวบนิทีN  XJ701 

 

15.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ ☺  

 
 
 

**************************************************** 
 
 
 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
ในกรณีที.กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั
งที.กรงุเทพฯ และที.ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิ
งสิ
น 
 
หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลี.ยนแปลงเที.ยวบนิ ท ั
งไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
ท ั
งนี
ข ึ
นอยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ{ในการเปลี.ยนแปลงรายการเพื.อความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก 
ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึ.งเหตใุดจนทําใหไ้มส่ามารถดาํเนนิการตามหมายกําหนดการได ้
โปรแกรมการเดนิทางเปลี.ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี.ยนแปลงรายการทอ่งเที.ยวบางรายการหรอื
ทดแทนรายการทอ่งเที.ยวบางรายการ และจะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารจาํนวน 15 ทา่นขึ
นไปจงึออกเดนิทาง ใน
กรณีที.มจีาํนวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี
 สําหรบัเดนิทางต ั
งแต ่30 ทา่น
ขึ
นไป ขอสงวนสทิธิ{ในการเปลี.ยนแปลงราคาในกรณีที.มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

 
** กรณุาสง่มอบหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพื.อประโยชนข์องทา่นเอง ** 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

อตัราคา่บรกิาร  ราคาโปรโมช ั.น ไมม่รีาคาเด็ก ราคาตอ่ทา่น 
ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น  ราคาเริ.มตน้ 15,900.- 
พกัเดี.ยว เพิ.มทา่นละ  4,900.- 

 
 
 
 

** ลกูคา้ที.บนิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีงื.อนไขเพิ.มตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

 

1. สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซใ์ชร้ะบบการจองทีNนัNงเป็นแบบสุม่ทีNนัNงวา่ง อาจจะทําใหค้รอบครัวทีNมาดว้ยกัน

ไมไ่ดนั้Nงตดิกัน หากลกูคา้เทา่ไดป้ระสงคจ์ะจองทีNนัNงตดิกันจะมรีายละเอยีดการคา่ใชจ้า่ยในการซืYอทีNนัNงเพิNม…

ดังนีY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ทางแอรเ์อเชยีมนํี 
าหนกักระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เที.ยวการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซื
อนํ 
าหนกัเพิ.ม

กรณุาแจง้เจา้หนา้ที. ณ วนัจองทวัร.์..อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง.. 

3.  สว่นลกูคา้ที.จะซื
ออปุกรณ์ที.เก ี.ยวกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซื
อคา่สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์กฬีา

เพิ.มเตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง  
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นํ 
าหนกัขาไป /กลบั 20 KG 25 KG 30 KG 40 KG 

ราคา [จา่ยเพิ.ม] บาท - 500.- 750.- 1,100.- 

คา่อปุกรณ์กฬีา 900.- 1,150.- 1,250.- 1,550.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ{ไมร่บัซื
อนํ 
าหนกัเพิ.มหลงัจากทําการจองแลว้ ถา้ลกูคา้มนํี 
าหนกัเกนิกาํหนดตอ้ง

จา่ยคา่สมัภาระเพิ.มหนา้เคานเ์ตอรต์ามอตัราที.สายการบนิกําหนดคอื... 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง นํ 
าหนกัเกนิกวา่กาํหนด คดิกโิลละ 500 บาท / ทา่น / เที.ยว 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิอนิชอน นํ 
าหนกัเกนิกวา่กําหนด คดิกโิลละ 18,000 วอน / ทา่น / เที.ยว 

 
อตัราคา่บรกิารนี
รวม     :    

� คา่บตัรโดยสารชั Yนทศันาจรไป – กลับ (ตั�วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีนํYามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
� คา่ทีNพัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 
� คา่เขา้ชมสถานทีNตามรายการระบ ุ
� หัวหนา้ทัวร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิNนผูช้ํานาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  
� ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงืNอนไขตามกรมธรรม)์ 
� สมัภาระนํYาหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก.  

อตัราคา่บรกิารนี
ไมร่วม 
� คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 
� คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครืNองดืNม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 
� คา่นํYาหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีNเกนิกวา่สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม 
� Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีNจา่ย 3% 
� วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ี ในกรณีทีNผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีNทีNตอ้งทําวซีา่เขา้ประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนยีมการยืNนวซีา่ทา่นละ 1,380 บาท สําหรับผูท้ีNถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้ง
ทําเรืNองแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัYนกอ่นการสง่เอกสารยืNนวซีา่ 

� คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 20,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง  
เอกสารทีNควรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทีNตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ

นักทอ่งเทีNยวทีNมาทอ่งเทีNยวโดยสจุรติเทา่นัYนทีNผา่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  
1.หลกัฐานการทํางานประจําของนักทอ่งเทีNยว ซึNงสมควรทีNนําตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร 

จดหมายการทํางานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจั้ดคณะ  
2.หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีNยวประเทศเกาหลสีมควรทีNจะนําเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300

เหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไมม่บีตัรเครดติคารด์) หากมบีตัรเครดติ
ตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งนําตดิตัวไปดว้ยหรอืหลกัฐาน
การเงนิอืNนใดทีNจะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีNทราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีNยว 

3.ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ 
บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีNมนีามสกลุเดยีวกนั 

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรนําพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืนําตดิตัวไปดว้ย   
5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีNยว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

การสํารองที.น ั.ง 

1. กรณุาสํารองทีNนัNง+ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชืNอ+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทวัรส์ว่นทีNเหลอื ชาํระทั Yงหมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

3. เมืNอทา่นตกลงชาํระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทั Yงหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงืNอนไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีNไดร้ะบไุวท้ั YงหมดนีYแลว้ 

เงื.อนไขการยกเลกิ 

1. สําหรับผูโ้ดยสารทีNไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืNนวซีา่ให ้เมืNอผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืคา่มดัจําทั Yงหมด 
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2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วัน เก็บเงนิมดัจําท ั
งหมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทั Yงหมด 100% ของราคาทวัร ์
5.ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทั Yงจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้
ไมม่กีารคนืเงนิท ั
งหมดไมว่า่กรณีใดๆท ั
งสิ
น ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์าก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลืNอนการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ั YงนีYทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีN
ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั�วทา่นละ 10,000 บาท  และคา่ใชจ้า่ยอืNนๆ 

6. ยกเวน้กรุป๊ที.เดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาล ทีNตอ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทีNพักโดยตรงหรอื

โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีNยวบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัรท์ ั
งหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีที.กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั
งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที.

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ{ท ี.จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ั
งสิ
น 

**สําคญั !! บรษิทัฯ ทําธรุกจิเพื.อการทอ่งเที.ยวเทา่น ั
น ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีต้

โดยผดิกฎหมายและในข ั
นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ั
งไทยและเกาหลใีต ้ข ึ
นอยูก่บัการพจิารณา

ของเจา้หนา้ที.เทา่น ั
น ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่

สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ั
งสิ
น**  

8. เมืNอทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึNง หรอืไมเ่ดนิทาง   

       พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั YงสิYน 

 

เงื.อนไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิ�ทีNจะเปลีNยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ีY เมืNอเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีNเกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืNนๆทีNอยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิNมเตมิทีNเกดิขึYนทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีNยวจะสิYนสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ�และจะไมรั่บผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีNทา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั YงสิYน 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนืNองมาจากมสีิNงผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืNนๆ 

5. รายการนีYเป็นเพยีงขอ้เสนอทีNตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั YงหนึNง หลังจากไดสํ้ารองทีNนัNงบนเครืNอง และ

โรงแรมทีNพักในตา่งประเทศเป็นทีNเรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีYอาจเปลีNยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีYคดิตามราคาตั�วเครืNองบนิในปัจจบุนั หากราคาตั�วเครืNองบนิปรับสงูขึYน บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ทีNจะปรับราคาตั�ว

เครืNองบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีNเกีNยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีNยนแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีNใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีNจะจัดบรกิารทวัรอ์ืNนทดแทน

ให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัYนๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิ�ในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั YงสิYนแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัYน 
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9. หากไมส่ามารถไปเทีNยวในสถานทีNทีNระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนืNองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั YงสิYน แตท่ั YงนีYทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีNยวสถานทีNอืNนๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิ�การจัดหานีYโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
10. กรณีทีNกองตรวจคนเขา้เมอืงทั YงทีNประเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีN 

บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทั YงสิYน 

11. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพืNอทอ่งเทีNยวเกาหลเีทา่นัYน 

12. เทีNยวบนิ และรายการทอ่งเทีNยวอาจมกีารเปลีNยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
13. เมืNอทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทั Yงหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน
เงืNอนไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีNไดร้ะบไุวท้ั YงหมดนีYแลว้ 
14.โรงแรมทีNพักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีNพักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดยโรงแรม
ทีNพักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลตีามทีNระบใุน
รายการทอ่งเทีNยวเทา่นัYน โรงแรมทีNประเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื Double) ในกรณีทีNทา่น
มคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ขึYนอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึNงมี
ความแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีNตอ้งการ โรงแรมหลายแหง่จะ
ไมม่เีครืNองปรับอากาศเนืNองจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทีNมอีณุหภมูตํิNา เครืNองปรับอากาศทีNมจีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้น
เทา่นัYน 
15.กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้ 
หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทั YงสิYน 
16.เมืNอทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึNง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่
ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั YงสิYน และถา้ทา่นตอ้งการแยกตวัออกจาก
กรุป๊ทวัรเ์พื.อทอ่งเที.ยวเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, รา้นนํ 
ามนัสน, ศนูยเ์ครื.องสําอาง และรา้น
พลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที.เกดิข ึ
นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 USD ตอ่ทา่น 
17.ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ{ราคานี
เฉพาะนกัทอ่งเที.ยวชาวไทยและทอ่งเที.ยวเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour 
เทา่น ั
น กรณีตอ้งการตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ั
ง หากเป็นนกัทอ่งเที.ยวชาวตา่งชาต ิ หรอื 
พระสงฆ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ.ม ทา่นละ 4,000 บาท 
18.ในระหวา่งทอ่งเที.ยวจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวนั
สดุทา้ยของการเดนิทางชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมาจาํหนา่ย หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซื
อได ้แตถ่า้ทา่นใดไม่
สนใจก็ไมต่อ้งซื
อท ั
งนี
ข ึ
นอยูก่บัความพงึพอใจของทา่น ทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัใหซ้ื
อแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็น
การบอกกลา่วลว่งหนา้เพื.อใหผุ้เ้ดนิทางไดร้บัทราบ 
19.ในกรณีที.ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที.ของบรษิทั ฯ กอ่นทุกคร ั
ง ม ิ
เชน่น ั
นทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั
งสิ
น 
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