
  

 

 

 

 
 

     
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บินตรงสู่กรุงโซล โดยสายการบินระดับห้าดาว สายการบินไทย 
สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค ที่อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน 

พาท่านคล้องกุญแจคู่รัก ที ่โซลทาวเวอร์ ชมววิ กรุงโซลแบบ 360 องศา (รวมค่าข้ึนลิฟท์) 
ชม TRICK EYE MUSEUM  พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิต ิช้อปปิ้งสุดมันส์. ตลาดเมียงดง, ถนนฮงอิก 

เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์  !!!กินดื่มแบบไม่อั้น เบียร์ ไวน์ 
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองโซล 2 คืน ** ราคานี้ไม่แจกกระเป๋า ไมร่วมทิปไกด์ และคนขับรถ ** 
 

 



 

 

20.00 น. คณะมาพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C (เช็คอินกรุ๊ปของ
สายการบินไทย) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทและหัวหน้าทัวร์ พร้อมอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน  

23.10 น. น าท่านเหิรฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG658  หรือ เท่ียวบินท่ี TG656 (23.30 
-06.55)  

 

 

 

06.35 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง 
(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  จากนั้นเดินทางสู่ เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็น
สถานที่ถ่ายท าละครทีวี “WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย เกาะนามินี้มีรูปร่าง
คล้ายใบไม้ ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ าฮัน ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดินเล่นเที่ยว
ชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้า ผ่านดงต้นสน ดอก
สน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งริมฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติคใต้เงาไม้ พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บโลเคชั่น
ประทับใจ ให้ท่านได้อิสระเลือกชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ หรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิว
เหมือนฉากในละครตามอัธยาศัยจนได้เวลาสมควรอ าลาเกาะนามิ  

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “ทักคาลบี้” ไก่บาบีคิวผัดซอสเกาหลี เป็นอาหารเลื่องชื่อของ

เมืองชุนชอน โดยน าไก่บาบีคิว ต้อก (ข้าวเหนียวปั้นเกาหลี) มันหวาน ผักต่างๆ ลงผัดกับซอสพริกเกาหลีใน
กระทะแบน วิธีการทานแบบเมี่ยงค าไทย โดยห่อกับผักกาดแก้วเมื่อทานไประยะหนึ่งจะน าข้าวสวย และ
สาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทักคาลบี เพื่อให้เกิดอาหารชนิดใหม่ คือ ทักคาลบีบกคึม หรือข้าวผัดพริกไก่ท่ีท้ัง
หอมน่ารับประทาน เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง  
น าท่านสู่ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิว อันงดงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือ อีก
ชื่อเรียกหนึ่งว่าสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ซึ่งจะผ่านเส้นทางธรรมชาติที่สวยงาม ลัดเลาะผ่านไปตามหน้าผา 
หุบเขาและล าธาร จากนั้น  นั่งกระเช้าไฟฟ้า CABLE CAR (ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ในกรณีท่ีสภาพ
อากาศไม่เหมาะแก่การเข้าชม ขึ้นอยู่กับค าสั่งของเจ้าหน้าที่อุทยาน) ขึ้นสู่จุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติโซรัค
ซาน ซึ่งจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์บนยอดเขาดุจดั่งภาพวาดเกินบรรยาย  น าทุกท่านนมัสการ
พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ ณ วัดชินฮันซา  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองและ
ครอบครัว 

วันที่สอง อินชอน - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน -วัดชินฮันซา  

วันแรก  กรุงเทพฯ  



 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  เมนู “ชาบูชาบู” อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้

หม้อไฟของญ่ีปุ่น โดยน าเครื่องเคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเด้ง เบคอนหมูท่ีจัดเตรียมไว้ มา
จัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทาน เติมน้ าซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงน าอุด้งสดลงต้ม สามารถ
รับประทานเป็นอุด้งร้อนและทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ าจิ้มซีอิ้วเกาหลี และเครื่องเคียงนานาชนิด สุ กี้ ห ม้ อ
ไฟ 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ DELPINO RESORT หรือเทียบเท่า   
 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม    
น าท่านสู่ โรงเรียนกิมจิ เรียนรู้วิธีการท ากิมจิ กิมจิเป็นผักดองที่สามารถเก็บไว้ได้นาน และเป็นอาหารที่ขึ้น
โต๊ะชาวเกาหลีทุกมื้อ ปัจจุบันนี้กิมจิเป็นที่นิยมแพร่หลายที่ไม่ว่ามื้อไหนก็จะต้องมีกิมจิเป็นส่วนประกอบอยู่
ในอาหารมื้อนั้นๆ ด้วยทุกคร้ังไป และกิมจินี้ยังมีมากกว่า 100 ชนิดให้เลือกรับประทาน ให้ท่านฝึกลองท า
และได้ชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเองโดยมีวิทยากรสอนวิธีการท าและขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบให้ท่านทุก
ขั้นตอน และสามารถน ากลับมาเป็นของฝากได้ พิเศษ...ทดลอง สวมชุดฮันบก ชุดประจ าชาติเกาหลี เพื่อเก็บ
ภาพแห่งความประทับใจ  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู“คาลบี้” หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและ
รู้จักกันดีท่ัวโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม น าหมูสเต็กส่วนท่ีติดกับกระดูก(เชื่อว่าเป็นส่วนท่ี
อร่อยท่ีสุด) ย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิมและตัดเป็นชิ้นพอค า ห่อทานแบบเมี่ยงค าไทย โดยใส่น้ าจิ้มเต้าเจียว
และเครื่องเคียงท่ีชอบหรือข้าวสวยร้อนตามที่ชอบ บริการเคร่ืองเคียงต่างๆ 
หลังทานอาหารเรียบร้อยออกเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็น
สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้
อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโต 
และเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี 
หรือเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับ
เคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งก าลังบานสะพร่ัง
อวดสีสันเต็มสวน (ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป , เดือน
พฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ , เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือน
ตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตามตาราง
ประจ าวันด้วยบัตรเข้าชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นได้ทุกเคร่ืองเล่นไม่จ ากัดรอบ เลือกชมและเลือกซื้อช้

วันที่สาม โรงเรียนกิมจ ิ+ชุดฮันบก  - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – คลองชองเกชอน -ช้อปปิ้งทงแดมุน  



อบปิ้งในร้านค้าของที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย จากนั้นกลับเข้าสู่กรุงโซล น าท่านเดินทางสู่ คลองชองเกชอน 
คลองนี้มีขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอน และมีอายุถึง 600 ปี แต่เดิมคลองถูกถมเป็นถนนและทางด่วน เกิด
ตึกสูงมากมาย คลองชองกเยชอนนี้ก็เร่ิมเน่าเสีย และเต็มไปด้วยชุมชนแออัด แต่ในปี 2003 โครงการฟื้นฟู
คลองก็เกิดขึ้น ใช้งบประมาณไปทั้งหมด 3 แสน 8 หมื่นล้านวอน หรือราวๆ หนึ่งหมื่นสองพันล้านบาท ท า
ให้ในวันนี้ได้กลายเป็นสวรรค์ของความงามของธรรมชาติท่ามกลางความวุ่นวายของชีวิตในเมือง แหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจของชาวเกาหลี จากนั้นอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดทงแดมุน มีสิ้นค้าต่างๆให้ท่านได้
เลือกซื้อ เช่น เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า กระเป๋า และอ่ืนๆอีกมากมาย  

 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เมนู “จิมดัก”   

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ BESTWESTERN  GURO HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองโซล 

 
 
 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม    
น าท่านผ่าน บลูเฮ้าส์ ท าเนียบของประธานาธิบดี แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่อนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์
ความเป็นอมตะ พร้อมชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ าพุซึ่งถือว่าเป็นจุดที่มีฮ
วงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล  จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี ชมประวัติย้อนเร่ืองราวและ
สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน ผ่านทางห้องแสดงหุ่นจ าลองซึ่ง
ท่านจะได้ซึมซับวิถีชีวิตที่แสดงวัฒนธรรมและธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ที่ผ่านมากว่า 5,000 ปี น าท่านสู่ 
พระราชวังเคียงบ๊อคคุง พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็น
ศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทั้งที่ประทับและฐานอ านาจของพระเจ้าแทโจและต่อเนื่อง
มาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอล  พระที่นั่งคึนชองจอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่าราชการต่อมาคณะปกครอง
เกาหลีของญ่ีปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้นคั่น แสดงถึงความต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระ
ราชวงศ์กับราษฎร อาคารหลังนี้ได้ถูกร้ือถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีของการปลดแอกจากญ่ีปุ่น ภายใน

วันที่สี่ บลูเฮ้าส์ – พระราชวังเคียงบ็อค – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน – ศูนย์โสม –ศูนย์สมุนไพรเกาหลี-  
COSMETIC SHOP – DUTY FREE – ช้อปปิ้งเมียงดง 



เขตพระราชวังยังมีพระต าหนักเคียวฮเวรูลักษณะเป็นอาคารสองชั้น โดยตัวพระต าหนักถูกสร้างให้ยื่น
ออกไปกลางสระน้ า ที่ เต็มไปด้วยฝูงหงส์ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ส าหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน 
พระราชวังนี้ถือเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีประกอบด้วยหมู่อาคารต่างๆ มากมายอาทิ พลับพลา   
กลางน้ า, ท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าราชการ ฯลฯ    

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “ซัมเกทัง” อาหารชาววังในสมัยก่อนปัจจุบัน เป็นอาหารเลื่อง

ชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัวในหม้อดินร้อน ภายในตัวไก่จะมีข้าว
เหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลัด เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด าและเกลือ  
น าท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด 
ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อ
น าไปบ ารุงรา่งกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ  จากนั้นชม ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือก
ซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่น ามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และ
บ ารุงร่างกาย  น าท่านเดินทางสู่ COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางค์ชื่อดังของเกาหลี มากมายหลาย
แบรนด์ดัง อาทิ เช่น W.S.NATURE,ROJUKISS, MISSHA เป็นต้น จากนั้นน าท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
ที่ห้าง DUTY FREE จากนั้นให้ท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเคร่ืองส าอางค์ชื่อดั ง อาทิ  ETUDE, SKINFOOD, THE FACE SHOP, 
MISSHA เป็นต้น  

 
ค่ า รับประทานอาหารอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ (INTERNATIONAL BUFFET 

KING CRAB) AT ELMARETA OR UNDER THE SEA ภัตตาคารบุฟเฟ่ต์พร้อมขาปูยักษ์อลาสก้าและ 
อาหารทะเลสดๆหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทานได้มากมายและเครื่องดื่ม (ท้ังนี้รายการอาหารอาจมีการ
ปรับเปลี่ยน) 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ BESTWESTERN  GURO HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองโซล  



 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม    

น าท่านสู่  น้ ามันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ์ 100% ซึ่งสรรพคุณของน้ ามันสนเข็ม
แดงนั้นมีประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันที่อุดตันในเส้นเลือด ลดระดับ
น้ าตาลในเลือด ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย เช่น เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยล้าง
สารพิษหรือดีท็อกซ์เลือดให้สะอาด เพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับ
ร่างกาย บ ารุงผิวพรรณให้สดใสจากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง หรือ เดินทางสู่ โรงงาน
พลอยอเมทิส หรือ พลอยสีม่วง ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี  ซึ่งชาวโสมเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัว
ไว้ จะท าให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต  จากนั้นน าท่านสัมผัสกับจุดชมวิวของกรุงโซลที่ยอดเขา
เขานัมซัน ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร จากนั้นน าท่านขึ้น โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 
หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุง
โซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรง
ข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ าฮันกัง (ราคารวมค่าขึ้นลิฟท์) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “BBQ”  
หลังทานอาหารเรียบร้อยน าท่านชม TRICK EYE MUSEUM  พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ ให้ท่านได้ตื่นตา
ตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่ ชมภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเสมือนภาพวาดมีชีวิต ให้ท่านได้สัมผัสการถ่ายรูปแบบ
ใหม่ เหมือนกับได้เข้าร่วมเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของภาพเลยทีเดียว  และ ICE MUSEUM พิพิธภัณฑ์น้ าแข็ง 
จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ง ถนนฮงอิก    ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 
เพื่อน าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางน าท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ซึ่งมีสินค้าต่างๆ 
มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตาม
ฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ  

 
21.25 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 657 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง  
01.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ   

***** หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***** 
 

พาสปอร์ตตอ้งมอีายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมอืงทั้งที่กรุงเทพและที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรอืเข้าประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้ 

วันที่ห้า น้ ามันสนเข็มแดง  - พลอยอเมทิส  - โซลทาวเวอร์  - TRICK EYE MUSEUM - ICE 
MUSEUM – ถนนฮงอิก - ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน – กรุงเทพฯ 



หมายเหตุ **   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสายการ
บิน บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุ
ใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได ้โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเท่ียวบางรายการ และจะต้องมีจ านวนผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณี
ที่มีจ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย    อัตราค่าบริการนี้ ส าหรบัเดินทางตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน 

 

** กรุณาส่งมอบหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง * 
 

เดินทางวันที:่   04 -08 /11 - 15/18 - 22/23 – 27 /25 -29 มี.ค. 59 
05 -09 /20-24/22 – 26 เม.ย /27 เม.ย. – 01 พ.ค.59 

 

อัตราค่าบริการ   ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 28,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12  ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 28,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 27,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม  26,900.- 

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ  5,900.- 
 

เดินทางวันที:่   29 เม.ย. – 03 พ.ค.59 (วันหยุดแรงงานแห่งชาต)ิ  
18 -22 /19 – 23 พ.ค.59 (วันหยุดวิสาขบูชา)   

  

อัตราค่าบริการ   ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 29,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12  ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 29,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 28,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม  27,900.- 

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ  5,900.- 

 

เดินทางวันที:่   04 -08 พ.ค.59 (วันหยุดฉตัรมงคล)  
 

อัตราค่าบริการ   ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 30,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12  ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 30,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 29,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม  27,900.- 

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ  5,900.- 



อัตราค่าบริการนี้รวม  
 ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ ามันไว้เรียบร้อยแล้ว 
 ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556  และท่านต้องช าระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการ

บินมีการเรียกเก็บเพิ่ม 
 ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ช านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง  
 ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 สัมภาระน้ าหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.  

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม 
 VAT 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ ที่ต้องท าวีซ่าเข้าประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,320 บาท ส าหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท า
เร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 20,000 วอน ต่อท่านต่อทริป 
 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 
 กรุณามัดจ า 10,000 บาท / ท่านหลังจากการจองภายใน 3 วัน โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคาร  ไทยพาณิชย์  (สาขา หนึ่งพัน) 
ชื่อบัญชี  บริษัท แกรนด์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 
เลขท่ีบัญชี  175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 
 ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 
 พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ ากว่า 6 เดือน  
 เมื่อท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน

เงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
 ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 



 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ 
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์ 
 ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่

มีการคืนเงินท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้อ งเสีย
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋วท่านละ 10,000 บาท  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT 
และ CHARTER FLIGHT  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน
นั้นๆ 

 

เงื่อนไขการเดินทาง 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้า หรอืจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืน
ค่าบริการที่ท่านได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเคร่ือง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อ่ืน
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการน้ันๆ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ 
 บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น 
 บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น 



 เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 เมื่อท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน

เงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
 โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่
ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (TWIN หรือ DOUBLE) 
ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของ
แต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ 
โรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า 
หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 100 USD ต่อท่านต่อวัน 

 ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท  ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิเช่นนั้นทาง
บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น 

 

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง  
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก  
1.หลักฐานการท างานประจ าของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่น าติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมาย
การท างานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จัดคณะ  

2.หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะน าเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ  300เหรียญ
สหรัฐ หรือประมาณ 300 ,000 วอน ส าหรับการเดินทาง 2   วัน (หากไม่มีบัตรเครดิตคาร์ด) หากมีบัตรเครดิต
ต่างประเทศ เช่น VISA CARD, AMERICAN EXPRESS, DINNERS CLUB หรือ MASTER CARD ต้องน าติดตัวไป
ด้วยหรือหลักฐานการเงินอ่ืนใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว 

3.ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผู้ปกครอง เช่น บิดา 
มารดา ป้า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน 

4. หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรน าพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือน าติดตัวไปด้วย   
5. การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ 

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

 


