
 

 
 
 
 

 

 
ถ่ายรูปน่ารักที่หมู่บ้านแห่งเทพนิยาย หมูบ่้านดงฮวามาอึล   

 สักการะพระใหญ่ ที่วดัชินฮึงซา / นั่งกระเช้าขึ้นอุทยานซอรัคซาน สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี 
สนุกสุดเหวี่ยงทกับสวนสนุก EVERLAND 

ช้อปป้ิงสุดมันสท์ี่ ตลาดดังเมยีงดง และ LINE FRIEND STORE 
ชมพระราชวังแห่งความรัก พระราชวังชางด็อกกุง  

เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ บาร์บีคิวปิ้งย่าง หลากหลายชนิด เดินทางโดยสายการบิน JIN AIR 

ก ำหนดกำรเดินทำง : เมษำยน – มิถุนำยน 2559 



 

 
22.00 น. คณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินจินแอร์ 

JIN AIR (LJ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
(หัวหน้าทัวร์แนะน าการเดินทาง) สายการบิน JIN AIR (LJ) ใช้เคร่ือง AIRBUS 777-200 จ านวน 355 ท่ี
นั่ง (มีบริการอาหารว่างบนเคร่ือง) สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 15 กก./ท่าน (ไม่สามารถซื้อน้ าหนักเพิ่มได้) 
และถือขึ้นเคร่ืองได้ท่านละ 12 กก.  **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 
นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ี
นั่งบนเคร่ือง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน) 

 
01.00 น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเท่ียวบินท่ี LJ002 
08.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณา

ปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้  รถโค้ชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วย
สะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า  4.42กม.  และมียอดโดมสูง 
107 เมตร น าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย  หรือ ดงฮวามาอึล  (ภาษาเกาหลี แปลว่า หมู่บ้านเทพ
นิยาย) ถูกตกแต่ง ประดับประดา และวาดสีสันให้หมู่บ้านแสนจะธรรมดากลายเป็นหมู่บ้านแห่งเทพ
นิยาย มีนิยายโด่งดังหลายเร่ือง อาทิเช่น สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้ง เจ็ด , หนูน้อยหมวกแดง, ปีเตอร์แพน, 
อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ  ฯลฯ  รวมอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้  ท าให้เป็นเหมือนสตูดิโอถ่ายรูปขนาดใหญ่ ที่
ไม่ว่าจะเดินไปทางไหน ก้อถ่ายรูปได้เก๋สุดๆ  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ONE MOUNT (SNOW 
PARK)**  ตั้งอยู่ที่เมือง GOYANG แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดใกล้กรุงโซล ซึ่งเพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นเดือน
พฤษภาคมที่ผ่านมา ด้วยพื้นที่มากถึง 161,602 ตารางเมตร ภายในแบ่งพื้นที่เป็นหลายส่วนพร้อมด้วยสิ่ง
อ านวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS & GOLF, CLUB,  WATER PARK, SHOPPING MALL, 
ROOF GARDEN, SNOW PARK เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายท ามิวสิควีดีโอเพลง "เจนเทิล
แมน" (GENTLEMAN) ของ "ไซ" หรือ"ปาร์ค แจ-ซัง" นักร้องหนุ่มชาวเกาหลีใต้ เจ้าของเพลง"กังนัม 
สไตล์" ที่โด่งดังไปทั่วโลกเมื่อปีที่ผ่านมา หรือ แม้กระทั่ง รายการยอดฮิต RUNNING MAN ก็เคยมาถ่าย
ท าที่นี่ พาทุกท่านเดินทางเข้าในส่วนของ สกีโดม ซึ่งเป็นการจ าลองลานสกีในร่มอันกว้างใหญ่ ไม่ต่างไป
จากลานสกีที่นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้ในช่วงฤดูหนาว ***(ราคานี้ไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK  ท่านละ
ประมาณ 20,000 วอน**  หากท่านใดท่ีไม่สนใจเข้าเล่น SNOW PARK  สามารถเดินช้อปปิ้งตามอธัยาศัย 
มีทั้ง H&M , ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนด์ชั้นน า)  

วันที่สอง        เกาหลี ใต้  – หมู่ บ้ าน เทพนิ ย าย  – ONE MOUNT (SNOW PARK)* – ตามรอยซี รี่ ย์ 
WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ – รถไฟสายโรแมนติก (NORMAL SEATRAIN)  

วันแรก          กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 



 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู ทัคคาลบี 

หลังอาหารน าท่านเดินทางไปยัง เกาะนามิ ตั้งอยู่ที่เมืองชุนชอน  ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวันออก 
ประมาณ 63 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ลอย
น้ า เป็นเกาะกลางแม่น้ าฮัน ซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนชองพยอง  โด่งดังจากซีรีย์ เพลงรักในสายลม
หนาว ซึ่งใช้เกาะนามิเป็นสถานที่ถ่ายท า บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืน เต็มไปด้วย ต้นสน ต้นเกาลัด ต้น
แปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเปิ้ล และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีให้ชมกันทุกฤดูกาล ทั้ง
เกาะไม่มีเสาไฟหรือสายไฟให้เห็นเลยซักต้นเพราะมันถูกฝั่งลงใต้ดินทั้งหมดเพื่อให้ไม่บดบังทัศนียภาพ  
และมีสุสานของนายพลนามิ ซึ่งยังคงตั้งอยู่ ณ เกาะแห่งนี้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ JEONG 
DONG JIN เพื่อขึ้น รถไฟสายโรแมนติก (NORMAL SEATRAIN) รถไฟแห่งทะเลตะวันออก ที่ได้ลง
บันทึกใน GUINNESS BOOK OF WORLD ว่าเป็นรถไฟสายที่ติดทะเลมากที่สุดในโลก ทั้งยังเป็น
สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ที่โด่งดังไปทั่วเกาหลีเร่ือง SAND GLASS เก็บภาพความประทับใจใน
บรรยากาศแบบโรแมนติก สัมผัสวิวแห่งทะเลตะวันออก หาดทรายสีขาว บนโบกี้  NORMAL 
SEATRAIN 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  เมนู ชาบู ชาบู  

น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ I-PARK HOTEL / HYUNDAI SOO HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 
 
 



 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน หรือ สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี เป็นอุทยานแห่งชาติขนาด
ใหญ่มีเนื้อที่  ถึง 354 ตารางกิโลเมตร จัดได้ว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีซึ่ง
ประกอบด้วย โอซอรัค เนซอรัค และนัมซอรัค เทือกเขาแนวนอกแนวใน และแนวใต้ มีหุบเขาที่มีดอกไม้
บานสะพร่ังทั้งฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้เปลี่ยนสี หุบเขาแห่งนี้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีทองทั่วทั้งหุบเขา  
จากนั้นน าท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่จุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติเขาซอรัค ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาสี่ฤดู 
และสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี เขาซอรัคตั้งอยู่ใจกลางภูเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคั ง ของ
ประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขา ป่าไม้ หุบเขา สายน้ า ทะเลสาบ หินรูปร่างต่างๆ ที่สวยงามซึ่งเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติที่หาดูธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่ง ตามรอยต านานที่เล่าขานของจุดก าเนิดเพลงอารีรัง ภูเขา
ซอรัคซานมีความงามเฉพาะตัวตลอดปีอยู่แล้ว แต่ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ ยนสีจะเป็นช่วงที่งดงามที่สุด 
นักท่องเที่ยวจะชอบเดินทางกันในช่วงนี้ เพื่อชมความงามของใบไม้สีต่างๆ  ประมาณเดือนตุลาคม ทั่วทั้ง
บริเวณใบไม้จะกลายเป็นสีแดงและสีเหลือง นอกจากนี้บริเวณโดยรอบของอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ยัง
มี วัดชินฮึงซา (SINHEUNGSA TEMPLE) วัดเก่าแก่สร้างในสมัย อาณาจักรชิลล่าอายุกว่า  1,000 ปี 
ท่านสามารถนมัสการกราบไหว้พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานเป็นสัญลักษณ์
ของอุทยาน ก่อนจะผ่านสะพานช าระล้างจิตใจเข้าสู่เขตวัดเพื่อไหว้พระขอพร 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว 

ปลาหมึก กุ้ง อาหารเกาหลี เติมไม่อั้น 
หลังอาหารน าสู่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการท ากิมจิและให้ท่านใส่ชุดฮันบกซึ่งเป็นชุด
ประจ าชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูก
ขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็น
เจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไล
เกอร์  ที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิ
เช่น สเปสวร์ หนอนสะบัด รถไฟเหาะรางไม้ ซึ่งเป็นไฮไลค์ของสวนสนุปแห่งนี้ และชมสวนดอกไม้ซึ่ง
ก าลังบานสะพร่ังอวดสีสันเต็มสวน (ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอก
ทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอก

วันที่สาม        อุทยานซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา – เรียนท ากิมจิ+ใส่ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  
                   ช้อปปิ้งสินค้า LINE FRIEND STORE – ตลาดทงแดมุน  



 

ลิลลี,่ เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตร
เข้าชมแบบไม่จ ากัดจ านวนรอบ ให้ท่านได้พบกับ LINE FRIEND STORE มีสินค้ามากมายหลาย
รูปแบบ แอพลิเคชั่น LINE นั้นนอกจากจะเป็นแอพแชทที่ได้รับความนิยมแล้วยังมีจุดขายอีกอย่างก็คือคา
แรกเตอร์หลักของตัวละครของแอพ LINE ที่่มีสินค้าออกมาให้เลือกมากมาย และตอนนี้ที่สวนสนุก 
EVERLAND ประเทศเกาหลีก็มีร้าน LINE STORE ไปเปิดใหม่ที่นั่นด้วย เราก็ไม่พลาดที่จะไปเก็บภาพ
บรรยากาศและสินค้าของ LINE ที่มีวางขายภายในร้าน LINE STORE สาขาสวนสนุก EVERLAND 
ประเทศเกาหลี  ร้าน LINE STORE นั้นตั้งเด่นสง่าอยู่ภายในสวนสนุก EVERLAND ในส่วนของ 
GLOBAL FAIR เดินเข้าประตูด้านหน้ามาสักพักนึงก็จะเจอร้านแล้ว บริเวณหน้าร้านก็ตกแต่งสวยงาม มี
หมี BROWN และกระต่าย CONY อยู่บริเวณหน้าตึก ซึ่งตอนมืดๆจะเปิดไฟด้วย 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม  

จากนั้นท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดทงแดมุน ตลาดนี้เราสามารถซื้อข้าวของ และต่อราคาได้อย่างสนุกสนาน 
เพราะมีร้านค้าต่างๆ มากมาย ตั้งอยู่ท่ามกลาง บรรยากาศแบบโบราณ และมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน 
สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้ คือ เสื้อผ้า เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เคร่ืองนอน 
เคร่ืองใช้ในบ้าน รองเท้า เคร่ืองกีฬา ฯลฯ 
น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ CHOCOLATE HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี โสมถูกน ามาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2 ,000 ปี  ใน
ต ารายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและ

วันที่สี่           โสมเกาหลี – ผลิตภัณฑ์คอสเมติค – TRICK EYE & ICE MUSEUM – ตลาดฮงอิก  
                   น้ ามันสน – ฮ็อตเกนามู – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – พระราชวังชางด็อกกุง – คลองชองเกชอน  
                   DUTY FREE – ตลาดเมียงดง  



 

ปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพิ่มพละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ 
ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม  ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลี
อาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก  ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ส าหรับผู้
ที่ค านึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งร้านเคร่ืองส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET  
ของนักช้อปชาวไทยให้ท่านได้เลือกซื้อกลับไปฝากเป็นของที่ระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซึ่งราคาถูกกว่า
ที่เมืองไทยเกือบเท่าตัวและบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย น าท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM  
ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ภาพวาดลวงตาสามมิติ  โดยท่านจะได้สนุกสนานกับการถ่ายรูป
แอ็คชั่นท่าต่างๆ ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจาก
ภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติ
เหมือนจริงโดยให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ  เมื่อผ่านเข้าไปในภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดู
ประหนึ่งเหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามันเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอัน
ไหนภาพวาดและของจริง  และ ICE MUSEUM เป็นโซนน้ าแข็งแกะสลักรูปต่างๆอุณหภูมิข้างใน 
ประมาณ - 4 องศา น าท่านอิสระ ช้อป ชิม ชิล ที่ ตลาดฮงอิก เป็นย่านที่มีความหลากหลายรวมอยู่ซึ่งที่นี่
เป็นทั้งแหล่งรวบรวมเสื้อผ้าวัยรุ่น ที่ช้อป ที่กิน ที่ดื่ม ให้ท่านได้เลือกซื้ออีกด้วย 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ข้าวย าบิบิมบับ เสิร์ฟบริการพร้อมซุปชาบูหม้อร้อนๆ  

หลังอาหารน าท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ท่ีสกัดจากน้ ามันสน  ที่มีสรรพคุณช่วยบ ารุง
ร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้นน าท่านชม ศูนย์สมุนไพรบ ารุง
ตับ ฮ็อตเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ าทะเล 
50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับ
แข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกค้างจากอาหารและยา  น าท่านผ่านชม บลู
เฮ้าส์ ท าเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้  อนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์  สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ  ชม
ทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนน้ าพุนับเป็นจุดที่มี ฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล 
(ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ ท้ังสิ้น) จากนั้นน าท่านชม พระราชวังชางด็อก
กุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวังล าดับที่สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบก
กุ ง (GYEONGBOKGUNG PALACE) ในปี  ค .ศ . 1405 และความส าคัญในการเป็นที่ พ านั กของ
พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน (JOSEON)  และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวัง
ส าคัญที่ยังคงรักษาไว้ ประกอบไปด้วย เขตพระราชฐานชั้นนอกพระราชฐาน ชั้นใน และสวนด้านหลัง
ส าหรับเป็นที่พักผ่อนของพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยักษ์ที่มีกว่า 300 ปี, บ่อน้ า และศาลาริมน้ า
พระราชวังแห่งนี้เป็นที่พ านักของพระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน (JOSEON) 



 

ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวัง ได้แก่ พระต าหนัก INJEONGJEON, พระต าหนัก 
DAEJOJEON, พระต าหนัก SEONJEONGJEON, และพระต าหนัก NAKSEONJAE สวนลับ หรือสวน
ต้องห้าม (HOWON) ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของพระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์ TAEJONG เพื่อ
เป็นสถานที่พักผ่อนส าหรับพระราชวงศ์ เดิมสวนแห่งนี้มีชื่อว่า ‘BUKWON’ หรือ ‘GEUMWON’ แต่ถูก
เปลี่ยนชื่อเป็น ‘BIWON’ ในรัชสมัยของกษัตริย์ KOJONG สวนแห่งนี้ถูกดูแลและบ ารุงรักษาไว้เป็นอย่าง
ดี และดูสวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วง น าท่านเดินทางสู่ คลองชองเกชอน สร้างมาตั้งแต่
สมัยพระเจ้ายองโจแห่งราชวงศ์โชชอน อายุเก่าแก่กว่า 600 ปี เดิมเป็นคลองน้ าเน่า สลัมเพียบ รถติดสุดๆ 
จนมีการสร้างทางด่วนทับคลอง ไม่มีใครอยากจะเดินผ่าน ต่อมาปี 2003 รัฐบาลได้บูรณะคลองใหม่ ทุบ
ทางด่วนทิ้ง แล้วทุ่มงบกว่า 386 พันล้านวอน พัฒนาจนน้ าใสสะอาด เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสุดฮิต
ของชาวกรุงโซล น าท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ 
นาฬิกา , แว่นตา , เคร่ืองส าอาง , กระเป๋า , กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบรนด์เนมอ่ืนๆอีกมากมาย 

 
เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี ที่ตลาดเมียงดงนี้จะมีเสื้อผ้า กางเกง 
รองเท้า น้ าหอม เคร่ืองส าอางค์ ทั้งแบบ แบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ ซีดีเพลง รูปดารา หรือ
อะไรที่วัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดนี้เลยทีเดียว อย่างร้านเคร่ืองส าอางค์ที่คุ้นหูคนไทย เช่น 
ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ร้านพวกนี้หาได้ไม่ยากในตลาดแห่งนี้ แถมไม่ได้มีแค่อย่าง
ล่ะหนึ่งร้านอีกด้วย ประมาณว่าเพิ่งออกจากร้าน ETUDE มาเดินไปอีกสักพักก็ เจอร้าน ETUDE  อีกหล่ะ 
SKIN FOOD, THE FACE SHOP ก็เช่นเดียวกัน ที่ส าคัญราคาเคร่ืองส าอางค์จะถูกกว่าประเทศไทยมาก 
ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทยอีกด้วย อีกเร่ืองก็ของกินเล่น จะมีไอติมโคนเจ้า
ดังอยู่ เพราะไอติมที่เค้ากดมาใส่โคนนั้น สูงถึง 2 ฟุต 

 
น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ CHOCOLATE HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 



 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางไป  โซลทาวเวอร์  (SEOUL TOWER)  หรือ  นัมซันทาวเวอร์  (NAMSAN 
TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน เป็นจุดท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ส าคัญของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชม
วิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตร
จากพื้นดิน คนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะ
เตรียมกุญแจมาคล้องตรงรั้วข้างบนโซลทาวเวอร์ เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกัน
ยาวนานตลอดไป (สมัยแรกๆ นิยมใช้ลูกกุญแจเล็กๆ เขียนข้อความสัญญารัก และชื่อของคู่รักลงไปใน
กุญแจ แต่ช่วงปีหลังๆ มานี้ เร่ิมมีการพัฒนาอุปกรณ์การคล้องเป็น เคสโทรศัพท์มือถือ , บัตร T-
MONEY, โซ่จักรยาน, พลั่ว และอุปกรณ์แปลกๆ อีกหลายอย่างที่คู่รักรุ่นใหม่สามารถคิดได้ และน ามาใช้
แทนลูกกุญแจ) **ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์**  จากนั้นน าท่านชม โรงงานเจียระไน
พลอยอะเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อน
เย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่ อมาท าเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อย
ข้อมือ 

 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมน ูบูลโกกิ  

จากนั้นน าท่านเพลิดเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) 
สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนม
โสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม เป็นต้น  และยังมีหมอนสุขภาพ  
กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย  

19.35 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย เท่ียวบินท่ี LJ001  
23.40 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยความประทับใจ 

**** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม *** 

 

 

วันที่ห้า        หอคอยโซลทาวเวอร์ – พลอยอะเมทิส – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบนิอินชอน – 
                  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วย
กรณีใดๆท้ังสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่
ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง **พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับรวมถึงวัน

กลับ** 
 



 

 

 
 

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (JIN AIR) LJ  

ก าหนดการเดินทาง 
พฤษภาคม 2559 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 
2 ผู้ใหญ่ 
เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 
2 ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พัก 
เดี่ยว 
เพิ่ม 

30 เมษายน-04 พฤษภาคม 59 17,900 17,900 17,900 5,000 

01-05 พฤษภาคม 2559 17,900 17,900 17,900 5,000 

02-06 พฤษภาคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

03-07 พฤษภาคม 2559 17,900 17,900 17,900 5,000 

04-08 พฤษภาคม 2559 17,900 17,900 17,900 5,000 

05-09 พฤษภาคม 2559 18,900 18,900 18,900 5,000 

06-10 พฤษภาคม 2559 18,900 18,900 18,900 5,000 

07-11 พฤษภาคม 2559 17,900 17,900 17,900 5,000 

08-12 พฤษภาคม 2559 17,900 17,900 17,900 5,000 

09-13 พฤษภาคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

10-14 พฤษภาคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

11-15 พฤษภาคม 2559 17,900 17,900 17,900 5,000 

12-16 พฤษภาคม 2559 17,900 17,900 17,900 5,000 

13-17 พฤษภาคม 2559 17,900 17,900 17,900 5,000 

14-18 พฤษภาคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

ข้อความส าคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด 
ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ท าให้ลูกค้าต้องถูก

ส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆที่เกิดขึ้นด้วย 
ฉะนั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่าง หรือตามวัน
เดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็นผู้
พิจารณา ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  

** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคน
เข้าเมืองเรียกสัมภาษณ์นั้น ขึ้นอยู่กับทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้พิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทาง
บริษัททัวร์ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่วนนี้ได้ ** 

*** ทัวร์คร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ 
ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 

 



 

15-19 พฤษภาคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

16-20 พฤษภาคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

17-21 พฤษภาคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

18-22 พฤษภาคม 2559 19,900 19,900 19,900 5,000 

19-23 พฤษภาคม 2559 19,900 19,900 19,900 5,000 

20-24 พฤษภาคม 2559 17,900 17,900 17,900 5,000 

21-25 พฤษภาคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

22-26 พฤษภาคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

23-27 พฤษภาคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

24-28 พฤษภาคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

25-29 พฤษภาคม 2559 17,900 17,900 17,900 5,000 

26-30 พฤษภาคม 2559 17,900 17,900 17,900 5,000 

27-31 พฤษภาคม 2559 17,900 17,900 17,900 5,000 

28 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 59 16,900 16,900 16,900 5,000 

29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 59 16,900 16,900 16,900 5,000 

30 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 59 16,900 16,900 16,900 5,000 

**เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคา 5,900 บาท** 
*** ราคาจอยแลนด์ (ไม่รวมตั๋ว) 7,900 บาท *** 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น*** 
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่าน** 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ      
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน    
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 
 

 
 

 
 



 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่า

อินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม
จากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 30,000 วอน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว  

 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 
 กรุณามัดจ า 10,000 บาท / ท่านหลังจากการจองภายใน 3 วัน **ยกเว้นช่วงวันท่ี 6-15 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นช่วง

เทศกาลสงกรานต์ ขออนุญาตเก็บเงินมัดจ า 15,000 บาทต่อท่าน*โดยโอนเงินเข้าบัญชี  
ธนาคาร   ไทยพาณิชย์  (สาขา หนึ่งพัน) 
ชื่อบัญชี   บริษัท แกรนด์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 
เลขท่ีบัญชี  175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 

 ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งาน
เหลือไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
 กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อ

ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน  

 

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
 ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านั้น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว  

 หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี 

 การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า CHARTER FLIGHT หรือ EXTRA 
FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   



 

 การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น
วันหยุดท าการของทางบริษัท 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

หมายเหตุ 
 รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระ

ให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ  (ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน  ***และ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ และพระ จะต้องเพิ่มจาก
ราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค์  
หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดูงาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกคร้ัง** 

 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อ่ืนเพื่อที่จะน าไป
ยังประเทศนั้นๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมาย
บางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้ว ย
กรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่
ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

 โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึ ง
ผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 

 ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้ายช่างภาพ
จะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ เพราะทาง
บริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

 ทัวร์คร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลง
ร้าน  ช้อปปิ้ง เช่น น้ ามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยก
ท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน 

 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

 ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน 



 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่าง
น้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิด
จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

 อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

 มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น 

 สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้สด , ไข่ , 
เน้ือสัตว์ , ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับ
ในอัตราที่สูงมาก  

 

เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า  
1) พาสปอร์ต    2) ใบประจ าตัวคนต่างด้าว   3) ใบส าคัญถิ่นที่อยู่  
4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)  5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)   6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป  
(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 



 

 
 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วัน 
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อ
ยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี้ 

 พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง 

 ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

 สิ่งท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงินสด 
บัตรเครดิต เป็นต้น) 

 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์
จัดเตรียมให้ 

 ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 


