
 

 

  

เกาหล ีThe Best Time in Seoul
5 วนั 3 คนืโดยสายการบนิ

ไฮไลท ์ทวัร ์เกาหล ีThe Best Time in Seoul
- พเิศษ!!....สวมชดุฮันบกถา่ยรปูเกร๋ๆ  สไตลเ์กาหล ีในพระราชวงัเคยีงบอ๊คคงุ
- สนุกสนานกับการปัน Rail Bike พรอ้มชมความงดงามของธรรมชาติ
-ขนึลฟิทช์มววิ Lotte World Tower (SeoulSky) 
-ชมความน่ารักของตุก๊ตาหมตีัวนอ้ยๆกับ
- สดุคุม้...พักในเมอืงโซล 3 คนื 
- เต็มอมิ..สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทใีหญท่สีดุของประเทศ
- สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโซล
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The Best Time in Seoul 
โดยสายการบนิไทย (TG) 

The Best Time in Seoul 
สวมชดุฮันบกถา่ยรปูเกร๋ๆ  สไตลเ์กาหล ีในพระราชวงัเคยีงบอ๊คคงุ 

พรอ้มชมความงดงามของธรรมชาต ิ
Lotte World Tower (SeoulSky) แลนดม์ารค์แหง่ใหม ่!!  

ชมความน่ารักของตุก๊ตาหมตีัวนอ้ยๆกับTeddy Bear Museum 

สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทใีหญท่สีดุของประเทศ 
แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโซล 
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง
1 กรงุเทพฯ - สนามบนินานาชาตอินิชอน

2 
อนิชอน-เกาะนาม ิ–ปัน Rali Bike -
โซล 
 

3 
พระราชวังเคยีงบอ๊คคงุ+สวมชดุฮนับก
Duty Free –สวนลอยฟ้า Seoullo7017
 

4 
หมูบ่า้นบกุชนฮนันก –โซลทาวเวอร์
พพิธิภณัเท็ดดแีบร-์คลองชงเกชน-
 

5 

วัดโซเกชา - Lotte World Tower (Seoul Sky) 
นํามนัสนเขม็แดง- พลอยอเมทสิ-ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต
กรงุเทพ 
 

รายละเอยีดการเดนิทาง

 

Boeing 747-400 
ทนีงัแบบ 3-4-3 

หรอื 

Boeing777-300  
ทนีงัแบบ 3-3-3 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง 

อนิชอน 
 
  

-สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด-์
✈ 🍽 

สวมชดุฮนับก–ศนูยโ์สม- Cosmetic 
7017- ถนนฮงแด 🍽 🍽 

โซลทาวเวอร-์ศนูยส์มนุไพรเกาหล-ี
-ตลาดเมยีงดง 🍽 🍽 

d Tower (Seoul Sky) – ศนูย์
ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต– อนิชอน– 🍽 🍽 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ทงัขาไป-ขากลบั 

นําหนกัสมัภาระ
ขาไป
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 เย็น โรงแรมทพีกั 

  

🍽 DIAMOND RICH 3*
หรอืเทยีบเทา่ 

🍽 
DIAMOND RICH 3*
หรอืเทยีบเทา่ 

 
อสิระ 

DIAMOND RICH 3*
หรอืเทยีบเทา่ 

✈ 
 
 

นําหนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 
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วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ –สนามบนิสวุรรณภมู ิ

20.00 น. คณะมาพรอ้มกันทที่าอากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประตู 2 เคาน์เตอร ์C (เช็คอนิกรุ๊ปของ

สายการบนิไทย)โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิท และหัวหนา้ทัวร ์พรอ้มอํานวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและ

เอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

23.10 น. นําท่านเหริฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใตโ้ดยสายการบนิไทย เทียวบนิที TG658 หรือ เทียวบนิท ีTG656 

23.30-06.55น. 

 

วนัทสีองของการเดนิทาง 

อนิชอน –เกาะนาม ิ– ปนัRail Bike – สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์–โซล 

06.35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหล ีเวลาทอ้งถนิเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชวัโมง 

(เพอืความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถนิ) นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและศลุกากรแลว้   

เชา้ นําท่านชม เกาะนาม ิ(NAMISEOM ISLAND)ชมทิวทัศน์ซงึเคยใชเ้ป็นสถานทีถ่ายทําละครทีว ี

“WINTER LOVE SONG” อนัโด่งดังไปทัวทังเกาหลแีละเอเชยี เกาะนามนิมีรีปูรา่งคลา้ยใบไม ้ทลีอยอยูท่าง

ตอนเหนือของแมนํ่าฮัน ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เชน่ การเดนิเล่นเทยีวชมสวนเกาหล ีคาราวะ

สสุานนายพลนาม ิเดนิผา่นกลางแมกไมแ้หง่สวนสนทสีงูเสยีดฟ้า ผา่นดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลัด เลอืกนัง

ทมีา้นังรมิฝังเพอืชมบรรยากาศโรแมนตคิใตเ้งาไม ้พรอ้มมเีวลาใหท้่านไดเ้ก็บโลเคชนัประทับใจ ใหท้่านได ้

อสิระเลอืกชมฟารม์เลยีงนกกระจอกเทศซงึตังอยูบ่นเกาะ หรอื จะเลอืกขจัีกรยานชมววิเหมอืนฉากในละคร

ตามอธัยาศัยจนไดเ้วลาสมควรอําลาเกาะนาม ิ

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู “ทคัคาลบ”ี ไกบ่าบคีวิผัดซอสเกาหล ีเป็น

อาหารเลอืงชอืของเมอืงชนุชอน โดยนําไกบ่าบคีวิ ตอ้ก (ขา้วเหนยีวปันเกาหล)ี มนัหวาน ผักตา่งๆ ลงผัดกบั

ซอสพรกิเกาหลใีนกระทะแบน วธิกีารทานแบบเมยีงคําไทย โดยหอ่กบัผักกาดแกว้เมอืทานไประยะหนงึจะนํา

ขา้วสวย และสาหรา่ยแหง้มาผัดรวมกบัทักคาลบ ีเพอืใหเ้กดิอาหารชนดิใหม ่คอื ทักคาลบบีกคมึ หรอืขา้วผัด

พรกิไกท่ทีังหอมน่ารับประทาน เสริฟ์พรอ้มเครอืงเคยีง 

บา่ย ใหท้่านไดส้นุกสนานกับกจิกรรมปันจักรยานบนรางรถไฟ Rail Bikeมจัีกรยานแบบนัง 2 คน และนัง 4คน 

ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการปันจักรยานบนรางรถไฟ โดยมจัีกรยานราว 50 คัน ทัง 2 แบบคละกนั ปันไปตาม

รางรถไฟ ทา่มกลางบรรยากาศธรรมชาตอินัสดใสของฤดใูบไมผ้ลนํิาทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด์

ถูกขนานนามว่าดสินียแ์ลนดเ์กาหลเีป็นสวนสนุกกลางแจง้ทใีหญ่ทสีดุของประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็น

เจา้ของ ตังอยูท่า่มกลางหบุเขา ใหท้า่นไดอ้สิระเทยีวชมทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารชีมไลเกอรแ์ฝดคู่

แรกของโลกทนีที่านจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยูด่ว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีี

สามารถสอืสารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างดี หรือเขา้สู่ดนิแดนแห่งเทพนิยาย สวนสฤีดู ซงึจะปลูกดอกไม ้

เปลยีนไปตามฤดูกาล อกีทังยังสามารถสนุกกับเครอืงเล่นนานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและ

หนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ้งึกําลังบานสะพรังอวดสสีนัเต็มสวน (ทังนขีนึอยูก่บัสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม 
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- เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถิุนายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืน

กนัยายน เป็นสวนดอกลลิล,ี เดอืนตลุาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการ

แสดงตา่งๆ ทจัีดตามตารางประจําวันดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เลน่ไดทุ้กเครอืงเล่นไมจํ่ากัด

รอบ เลอืกชมและเลอืกซอืชอ้บปิงในรา้นคา้ของทรีะลกึตา่งๆอยา่งมากมาย 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “คาลบ”ี หมูยา่งเกาหล ีเป็นอาหารพนืเมอืงเกาหลทีี

เลอืงชอืและรูจ้ักกนัดทัีวโลก มรีสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นําหมสูเต็กสว่นทตีดิกับกระดูก(เชอืว่า

เป็นส่วนทอีร่อยทสีุด) ย่างบนเตาถ่านแบบดังเดมิและตัดเป็นชนิพอคํา ห่อทานแบบเมยีงคําไทย โดยใส่

นําจมิเตา้เจยีวและเครอืงเคยีงทชีอบหรอืขา้วสวยรอ้นตามทชีอบ บรกิารเครอืงเคยีงตา่งๆ 

เดนิทางเขา้สูท่พีัก DIAMOND RICH 3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

วนัทสีามของการเดนิทาง 

พระราชวงัเคยีงบอ๊คคงุ+สวมชดุฮนับก – ศนูยโ์สม- Cosmetic-Duty Free -สวนลอยฟ้าSeoullo 7017 –

ถนนฮงแด 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม พระราชวงัเคยีงบอ๊คคุง พระราชวังเกา่แก่ทสีดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขนึในปี ค.ศ.1394 

โดยใชเ้ป็นศนูยก์ลางการปกครองในสมยัโบราณ โดยเป็นทังทปีระทับและฐานอํานาจของพระเจา้แทโจและ

ตอ่เนอืงมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอล  พระทนัีงคนึชองจอนถูกสรา้งขนึมาเพอืเป็นทวี่าราชการต่อมาคณะ

ปกครองเกาหลีของญปีุ่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขนึคัน แสดงถงึความตอ้งการตัดความผูกพัน

ระหว่างพระราชวงศก์ับราษฎร อาคารหลังนีไดถู้กรอืถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีของการปลดแอกจาก

ญปีุ่ น ภายในเขตพระราชวังยงัมพีระตําหนักเคยีวฮเวรลัูกษณะเป็นอาคารสองชนั โดยตัวพระตําหนักถูกสรา้ง

ใหย้นืออกไปกลางสระนํา ทเีต็มไปดว้ยฝูงหงส ์สรา้งขนึเพอืใชเ้ป็นสถานทสํีาหรับจัดงานเลยีงพระราชทาน 

พระราชวังนถีอืเป็นพระราชวังทใีหญ่ทสีดุของเกาหลปีระกอบดว้ยหมูอ่าคารต่างๆ มากมายอาท ิพลับพลาก

ลางนํา, ทอ้งพระโรงทใีชอ้อกวา่ราชการ ฯลฯ  พเิศษ...ใหท้า่นไดท้ดลองสวมชุดฮนับก ชุดประจําชาติ

เกาหล ีเพอืเก็บภาพแหง่ความประทบัใจในพระราชวงันําท่านสู ่ศนูยโ์สม ซงึรัฐบาลรับรองคุณภาพว่า

ผลติจากโสมทมีอีาย ุ6 ปี ซงึถอืวา่เป็นโสมทมีคีณุภาพดทีสีดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซอื

โสมทมีคีณุภาพดทีทีสีดุและราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า เพอืนําไปบํารุงร่างกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทที่าน

รักและนับถอื    

 เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ซมัเกทงั”อาหารชาววังในสมยักอ่นปัจจบุนั เป็น 

  อาหารเลอืงชอืของเมอืงหลวง เชอืกนัวา่บํารงุและเสรมิสขุภาพ เสริฟ์ทา่นละ 1 ตัวในหมอ้ดนิรอ้น ภายในตัว 
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  ไกจ่ะมขีา้วเหนยีวรากโสม พทุราแดง เกาลัด เสริฟ์พรอ้มเครอืงเคยีง เสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยดําและ 

  เกลอื 

บา่ย              นําทา่นชม Cosmetic Shopศนูยร์วมเครอืงสําอางคช์อืดังของเกาหล ีมากมายหลายแบรนดด์ัง อาท ิเชน่ 

W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเป็นตน้จากนันนําทา่น ชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีทหีา้ง Duty Freeนําท่านสู ่

สวนลอยฟ้า Seoullo 7017สะพานลอยฟ้าแลนดม์ารก์แห่งใหมก่รุงโซลถอืเป็นอกีหนงึสถานทเีทยีวใหม่

ของเกาหลใีตท้เีกดิจากการปรับปรุงทัศนียภาพรอืสะพานบางจุดแลว้ปรับใหเ้ป็นถนนลอยฟ้าแถวบรเิวณ

สถานรีถไฟโซล (Seoul Station) ใหก้ลายเป็นสถานทพีักผอ่นสําหรับประชาชนและนักท่องเทยีวจากนันให ้

ทา่นอสิระชอ้ปปิงยา่นวัยรุน่ชอืดัง ยา่นถนนฮงอกิ 

เย็น บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิ” 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีักDIAMOND RICH 3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทสีขีองการเดนิทาง  

หมูบ่า้นบกุชนฮนันก –โซลทาวเวอร-์ศนูยส์มนุไพรเกาหล-ีพพิธิภณัฑเ์ท็ดดแีบร-์คลองชงเกชน-เมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านสู ่หมูบ่า้นบุกชนฮนันกหมูบ่า้นโบราณเกาหลทีเีดมิเป็นทอียูข่องเหล่าขุนนางสมัยกอ่น ปัจจุบันได ้

ถูกอนุรักษ์เอาไว ้คงความสวยงามและเป็นแหล่งเรียนรูแ้ผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลใีหก้ับนักท่องเทยีวเป็น

อยา่งดนํีาทา่นสมัผัสกบัจดุชมววิของกรุงโซลทยีอดเขาเขานัมซนั ภเูขาแห่งเดยีวทตีังอยูใ่จกลางเมอืงโซล 

สงู 274 เมตร  

นําท่านชม โซลทาวเวอร  ์1 ใน 18 หอคอยเมืองทีสูงทีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือ

ระดับนําทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบทศิ 360 องศาโดย

สามารถมองไดถ้งึเขาพกูกัซนั และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมนํ่าฮันกัง *** ไมร่าคารวม

ค่าขนึลฟิท ์***จากนันนําท่านชม ศนูยย์าสมุนไพรเกาหล ีใหท้่านไดเ้ลอืกซอืเลอืกชม สมนุไพรฮอตเก

นามขูองเกาหล ีทนํีามาแปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ ทมีสีรรพคณุรักษาโรค และบํารงุรา่งกาย 

เทยีง บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “บุลโกก”ิเนอืหมสูดหมักผัดซอ๊สและเครอืงเทศจน

ไดท้แีลว้นํามาใสบ่นกระทะผัดกบักะหลําปีสดและวุน้เสน้ของเกาหลมีนํีาขลุกขลกิรสชาตอิอกหวานเล็กนอ้ย 

พรอ้มกบัเสรฟิขา้วสวยและเครอืงเคยีงตา่งๆ 

บา่ย นําทา่นชมความน่ารักของตุ๊กตาหมพีพิธิภณัเท็ดดแีบรจ์ากนันนําทา่นสู ่คลองชองเกชอนนสีรา้งมาตังแต่

สมัยพระเจา้ยองโจแห่งราชวงศโ์ชชอน อายเุกา่แกก่ว่า 600 ปี เดมิเป็นคลองนําเน่า สลัมเพยีบ รถตดิสดุๆ 

จนมกีารสรา้งทางดว่นทับคลอง ไมม่ใีครอยากจะเดนิผา่น ตอ่มาปี 2003 รัฐบาลไดบ้รูณะคลองใหม ่ทุบทาง

ด่วนทงิ แลว้ทุ่มงบกว่า 386 พันลา้นวอน พัฒนาจนนําใสสะอาด เป็นสถานทพีักผ่อนหย่อนใจสดุฮติของ
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ชาวกรุงโซลจากนันใหท้่าน ชอ้ปปิงตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร ์

โดยเฉพาะอยา่งยงิเป็นแหล่งรวมเครอืงสําอางคช์อืดัง อาท ิEtude, Skinfood, The Face Shop, Missha

เป็นตน้ 

เย็น อสิระอาหารคาํ เพอืใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิงตามอสิระอธัยาศยั 

   นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีัก DIAMOND RICH 3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

วนัทหีา้ของการเดนิทาง 

วดัโซเกชา - Lotte World Tower (Seoul Sky) – ศนูยน์ํามนัสนเข็มแดง- พลอยอเมทสิ- ซุปเปอรม์าร ์

เก็ตอนิชอน-กรงุเทพ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นสูว่ดัโชกเยซา (บางคนเรยีกโชเกซา) หรอื Jogyesa Temple เป็นศนูยก์ลางของพุทธศาสนานกิาย

เซนในประเทศเกาหลทีมีชีอืเสยีง ตังอยูใ่จกลางเมอืงโซล ทบีรเิวณถนนจงโน ใกลก้บัอนิซาดง ถนนชอ้ปปิง

ยอดฮติอกีหนงึแหง่ ถกูสรา้งขนึในปี 1910 เป็นวัดแรกทตีังอยูใ่กลก้ับประตูเมอืงทัง 4 ของกรุงโซล เดมิชอื

ว่า Gakhwangsaก่อนจะถูกเปลียนเป็น Taegosaในปี 1938 และไดเ้ปลียนชอือีกครังเป็น Jogyesaในปี 

1954 มาจนถงึปัจจุบันจากนันนํา จากนันนําท่านสูL่otte World Tower (Seoul Sky) **รวมค่าขนึ

ลฟิท*์* ตังอยูใ่จกลางกรุงโซล เขตชมัซลิ นําท่านขนึหอชมววิ Sky Seoul ของตกึ Lotte World Tower 

(ความสูงจากพนืดนิ 555 เมตร) มาพรอ้มกับคอนเซปต ์“The Beauty and Pride of Korea" ชมววิที

สวยงามของกรงุโซล 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “จมิดกั”ไกอ่บซอีวิดําวุน้เสน้เมนูพนืเมอืงดังเดมิ

ของเมอืงอันดงปัจจุบันไดร้ับความนยิมอยา่งแพร่หลายและรสชาตขิองจมิดักก็เป็นทถีูกปากถูกลนิคนไทย

เป็นอยา่งยงิ 

บา่ย นําท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน เพอืนําท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางนําท่าน 
ชอ้ปปิงที ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ซงึมีสนิคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลือกซอืหาเป็นของฝาก เช่น กมิจ ิบะหมีกงึ
สําเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคยีว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทรีะลกึตา่งๆ 

21.25 น. นําท่านเหนิฟ้ากลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 657 บรกิารอาหารและเครอืงดมืบน
เครอืง 

01.20 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  
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 เกาหล ีThe Best Time in SeoulBy TG 

 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กัคู ่
1หอ้ง  

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่ 

2 ทา่น  

ทา่นละ 

INFANT 

ทา่นละ 

 

จอยแลนด ์

ไมใ่ชต้วั 

ทา่นละ 

 

พกัเดยีว 

ทา่นละ 

25-29 พฤษภาคม 61    24,999.- 24,999.- 23,999.- 22,999.- 10,900.- 10,900.- 4,999.- 

07-11มถินุายน61      22,991.- 22,991.- 21,991.- 20,991.- 10,900.- 10,900.- 4,999.- 

26-30กรกฎาคม61      

(วนัหยุดอาสาหบูชา) 
24,999.- 24,999.- 23,999.- 22,999.- 10,900.- 10,900.- 4,999.- 

09-13 สงิหาคม61      24,999.- 24,999.- 23,999.- 22,999.- 10,900.- 10,900.- 4,999.- 

10-14 สงิหาคม61      

(ชว่งวนัหยดุวนัแมแ่หง่ชาต)ิ 
24,999.- 24,999.- 23,999.- 22,999.- 10,900.- 10,900.- 4,999.- 

 

***ราคานเีฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่นนั กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีครงั*** 

**ราคานสีาํหรบัลกูคา้ทถีอืพาสปอรต์ไทยเทา่นนั!! ** 
 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 35,000 วอน /ทรปิ/ตอ่ทา่น***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทสีนามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ  

 
พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงัทกีรุงเทพฯ และทปีระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทงิสนิ 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงเทยีวบนิทงัไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
ทงันขีนึอยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการเพอืความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก
ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหนงึเหตุใดจนทําใหไ้ม่สามารถดําเนนิการตามหมายกําหนดการได้
โปรแกรมการเดนิทางเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีวบางรายการหรอื
ทดแทนรายการท่องเทยีวบางรายการ และจะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขนึไปจงึออกเดนิทาง ใน
กรณีทมีจีํานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารน ีสําหรบัเดนิทางตงัแต ่30 ทา่นขนึ
ไป ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาในกรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 
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การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารทคีวรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะนักทอ่งเทยีว

ทมีาทอ่งเทยีวโดยสจุรติเทา่นันทผีา่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการทํางานประจําของนักทอ่งเทยีว ซงึสมควรทนํีาตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร 

จดหมายการทํางานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจั้ดคณะ  

2. หลักฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทยีวประเทศเกาหลสีมควรทจีะนําเงนิสดตดิตวัไปดว้ยประมาณ  300เหรยีญ

สหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไมม่บีตัรเครดติคารด์) หากมบีตัรเครดติ

ตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งนําตดิตวัไปดว้ยหรอืหลักฐาน

การเงนิอนืใดทจีะแสดงใหเ้จา้หนา้ททีราบวา่ทา่นคอืนักท่องเทยีว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ บดิา 

มารดา ป้า นา้ อา ทมีนีามสกลุเดยีวกนั 

4.  หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรนําพาสปอรต์เกา่เยบ็เล่มคูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืนําตดิตวัไปดว้ย   

5.  การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทยีว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

**สําคญั!! บรษิทั ทําธุรกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นนั ไมส่นบัสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลโีดยผดิกฎหมาย 

และในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทงัไทยและเกาหล ีขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นนั 

ลกูคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้งัสนิ 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1. คา่บตัรโดยสารชนัทัศนาจรไป – กลับ (ตวักรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีนํามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ทพีัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบ ุ

4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถนิผูช้าํนาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

6. สมัภาระนําหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก.  

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกับทางบรษัิทได ้** 

 -เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 -เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

 

 

 



 

GT-ICN TG07 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอนืๆ ทนีอกเหนอืทรีะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี ค่าโทรศัพท ์

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ 

5. ทปิไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ 35,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

6. คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหัก ณ ทจีา่ย 3% 

การสํารองทนีงั 

1. กรณุาสํารองทนัีง+ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอื+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื ชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมอืทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน 

เงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 

 

เงอืนไขการยกเลกิ 

1.  สําหรับผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วันเก็บเงนิมดัจําทงัหมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทังหมด 100% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทังจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ใต ้ไมม่กีารคนืเงนิทงัหมดไมว่า่กรณีใดๆทงัสนิในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่าน

จะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัวท่านละ 10,000 บาทและค่าใชจ้่าย

อนืๆ 

6.  ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทตีอ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืค่ามัดจําทพีักโดยตรงหรอื

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์งัหมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

 **สําคญั!! บรษิทั ทําธุรกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นนั ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีต้

โดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทงัไทยและเกาหลใีต ้ขนึอยู่กบัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นนั ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทาง

มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้งัสนิ** 

8. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทงัสนิ 
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เงอืนไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทียวจะสนิสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธแิละจะไม่รับผดิชอบคืน

คา่บรกิารททีา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทงัสนิ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนืองมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

5.  รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองทนัีงบนเครอืง และ

โรงแรมทพีักในต่างประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานคีดิตามราคาตัวเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตัวเครอืงบนิปรับสูงขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับราคาตัว

เครอืงบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นื

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนันๆ 

8.  มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเท่านัน 

9.  หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบใุนโปรแกรมได ้อันเนอืงมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แต่ทังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทปีระเทศไทยและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทบีรษัิท

ระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีด ๆทงัสนิ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพอืทอ่งเทยีวเกาหลเีทา่นัน 

12.  เทยีวบนิ และรายการทอ่งเทยีวอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมอืทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่่าทังหมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 

14. โรงแรมทีพักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีพักแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี

ตามทรีะบุในรายการท่องเทยีวเท่านัน โรงแรมทปีระเทศเกาหลโีดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรอื

Double) ในกรณีทที่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ท่านขนึอยู่กับขอ้จํากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซงึมคีวามแตกตา่งกันอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงได ้

ตามทีตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบทีมีอุณหภูมตํิา

เครอืงปรับอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน 
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15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบต่อความเสยีหายสญูหายล่าชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุ่างๆ ใดๆทังสนิ 

16. เมอืท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิและถา้ทา่นตอ้งการแยกตวั

ออกจากกรุ๊ปทวัรเ์พอืท่องเทยีวเอง โดยไม่ลงรา้นศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, รา้นนํามนัสน, ศูนย์

เครอืงสําอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 

300 USD ตอ่ทา่น 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธริาคานเีฉพาะนักทอ่งเทยีวชาวไทยและทอ่งเทยีวเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เทา่นัน กรณี

ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอีกครังหากเป็นนักท่องเทียวชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ์ เก็บ

คา่ใชจ้า่ยเพมิ ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหว่างท่องเทยีวจะมชีา่งภาพมาถ่ายรูปและชว่ยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ย

ของการเดนิทางชา่งภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซอืไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่

ตอ้งซอืทังนขีนึอยูก่บัความพงึพอใจของทา่น ทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบังคับใหซ้อืแต่อยา่งใดแต่เป็นการบอกกล่าว

ลว่งหนา้เพอืใหผุ้เ้ดนิทางไดร้ับทราบ 

19. ในกรณีทีลูกคา้ตอ้งออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีของบรษัิทฯก่อนทุกครังมเิช่นนันทาง

บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทังสนิ 

 
****** HAVE A NICE TRIP****** 


