
 
 

ทัวร์เกาหล ี: TOUR21659 
 
 
โรงแรม/ที่พกั: ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน                                                          สายการบิน : JEJU AIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#ตารางสรุปโปรแกรมท่องเทีย่วเกาหลี5 วัน 3 คืน 
 

วันที ่ โปรแกรมการเดินทาง อาหาร โรงแรม/ทีพ่ัก 
1 ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ |ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน   

2 
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน | LA PROVENCE|PAJU 
OUTLETONEMOUNT SNOW PARK / WATER PARK (ไม่รวมบตัร
เขา้+ค่าเช่าชดุ และอปุกรณเ์สรมิอื่น ๆ) ***เตรียมชดุว่ายน า้*** 

B. -  
L. จิมดกั 
D. ชาบชูาบ ู

SUWON 
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

3 

เรียนท ากิมจิ + ชดุฮนับก | สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัรเขา้และ
เครื่องเลน่ไม่จ ากดั)| N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท)์ | ศนูยเ์วช
ส าอาง|ศนูยก์ารคา้แฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมนุ | DONGDAEMUN 
DESIGN PLAZA (DDP) | ชมบรรยากาศดอกไมไ้ฟ LED ROSE 
GARDEN 

B. โรงแรม 
L. คาลบ ิ
D. ซมัเกทงั 

BENIKEA 
SEOUL HOTEL  
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

KOREA PROMOTION 

โปรโมชั่นราคาสดุพิเศษ เดินทางโดยสายการบิน JEJU AIR , สนกุในสระน า้ลอยฟ้า ที่ ONEMOUNT SNOW & 
WATERPARK , เดินเลน่ในเมืองสีลกูกวาด LA PROVENCE , สกัการะขอพร ณ วดัโชเกซา , สนกุกบัเครื่องเลน่มากมาย
ที่ EVERLAND ‘ ชอ้ปปิ้งอย่างจใุจที่ PAJU OUTLET และ ทกุย่านดงัของเกาหลี , ชมกรุงโซลในมมุพิเศษบนหอคอยN 
SEOUL TOWER , สมัผสัศิลปะ วฒันธรรม ที่พระราชวงัเคียงบก และพิพิธภณัฑพ์ืน้บา้น 
 



4 

ศนูยส์มนุไพร | ศนูยน์ า้มนัสนแดง | นั่งรถผ่านชมบลเูฮา้ส ์| พระราชวงั
เคียงบกพิพิธภณัฑพ์ืน้บา้น | ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิง้สตรีท | TRICK 
EYE MUSEUMศนูยร์วมของวยัรุน่เกาหลีเมียงดง | LINE FRIENDS 
STORE 

B. โรงแรม 
L. บารบ์ิคิว
เกาหลี 
D. - 

BENIKEA 
SEOUL HOTEL  
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

5 วดัโชเกซา | หมู่บา้นบกุชอนฮนัอก | DUTY FREE | คลองชองเกชอน 
ศนูยโ์สม | ศนูยพ์ลอยอเมทิส | SUPERMARKET 

B. โรงแรม 
L. พลุโกก ิ
D. -  

- 

 
#รายละเอียดโปรแกรมท่องเทีย่วเกาหลี5 วัน 3 คืน 

DAY 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 
คณะเดินทางพรอ้มกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4  
ณ เคานเ์ตอรส์ายการบิน JEJU AIR โดยมีเจา้หนา้ที่จากบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความ
สะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสมัภาระของท่าน(**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอรต์ใหแ้ก่
เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่
ประเทศเกาหลีใต ้
 
ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 
 

สายการ
บิน 

รหสัเที่ยวบิน 
เวลาเดินทางจากประเทศไทย

ถึงเกาหลี 
รหสัเที่ยวบิน เวลาเดินทางถึงประเทศ

เกาหลีถึงไทย 
JEJU AIR 7C2204 01.00 – 08.40 7C2203 20.05 – 23.59 
 
ข้อแนะน า : เพื่อความสะดวกในการเขา้รบัการตรวจคน้ก่อนขึน้เครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรยท์ุกชนิด ตอ้ง
บรรจใุนภาชนะที่มีขนาดความจไุม่เกิน 100 มิลลิลิตร ส าหรบัภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แมจ้ะบรรจขุองเหลว เจล 
และสเปรย ์เพียงเล็กนอ้ยก็ไม่สามารถน าติดตวัขึน้เคร่ืองบินได ้ภาชนะทัง้หมดตอ้งใส่รวมกนัไวใ้นถงุพลาสติกใส ซึ่ง
เปิด - ปิด ผนึกได ้และมีความจรุวมกนัไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวที่ไดร้บัการยกเวน้ ไดแ้ก่ นม และ
อาหารส าหรบัเด็กทารกในปรมิาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารก ากบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย ์ ที่ซือ้
จากรา้นคา้ปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ที่ท่าอากาศยานตอ้งบรรจใุนถงุพลาสติกใสปิดผนึกปากถงุไม่มี
รอ่งรอย การเปิดปากถงุ และมีหลกัฐานแสดงว่าไดซ้ือ้ ณ วนัที่เดินทาง เพื่อน าไปแสดงต่อเจา้หนา้ที่ ณ จดุตรวจคน้ 
อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การน าของเหลว ขึน้เคร่ืองแตกต่างกนั การน าผลิตภณัฑข์องสดที่ท าจากสตัว์
ไม่ว่าเนือ้หม ู เนือ้ววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนญุาตใหน้ าเขา้ประเทศเพื่อปอ้งกนัโรคต่างๆเพราะหากศลุกากรตรวจพบ
จะตอ้งเสียค่าปรบั 
 

DAY 2 : LA PROVENCE| PAJU OUTLET | ONE MOUNT SNOW PARK / WATER 
PARK (ไม่รวมบัตรเข้า+ค่าเช่าชุดและอุปกรณเ์สริม) 

#หมู่บ้านลาโพรวองซ ์(LA PROVENCE) 
 
 
 

KOREA PROMOTION 

เช้า เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต(้กรุณาปรบัเวลาของท่าน
ใหเ้ร็วขึน้2 ชั่วโมงเพื่อใหต้รงกับเวลาทอ้งถิ่นของประเทศเกาหลี) หลงัจากผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว พาท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านลาโพรวองซ์ (LA 
PROVENCE) หมู่บา้นสุดชิค สไตลย์ุโรปแห่งเกาหลี สัมผัสบรรยากาศบ้านเรือนสุด
น่ารกัและรา้นคา้ระบายสีลูกกวาดหวานๆ อิสระใหท้่านถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นที่ระลึกได้
ตามอธัยาศยั 
 



 
 
 
 
#PAJU OUTLET 
 
 
 
 

 

#จิมดัก (JIMDAK) 
 
 
 

 

#ONEMOUNT SNOW PARK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#ชาบูชาบู (SHABU SHABU) 

  
 
 

 
หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สู่ที่พกั SUWON: BENIKEA SUWON 

หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ้
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง PAJU OUTLETแห่งใหม่และใหญ่ที่สดุในเกาหลี ซึ่งมีรา้นคา้
หลากหลายกว่า 165 รา้นคา้และมีสินคา้ BRAND NAMEมากมาย อาทิเช่น ARMANI, 
CALVIN KLEIN, DIESEL, DKNY, GUESS, ESCADA ฯลฯ ลดราคามากมายหลาย
รา้นและมีราคาถกูกว่าประเทศไทยใหท้่านไดช้อ้ปกนัอย่างจใุจ 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนูจิมดัก (JIMDAK) เป็น
เมนไูก่ประกอบดว้ย วุน้เสน้ เกาหลี คลกุดว้ยน า้ซุป รสชาติกลมกล่อม เสิรฟ์พรอ้มขา้ว
สวยรอ้นๆ พรอ้มเครื่องเคียงเกาหลี 
 

บ่าย พาท่านสู่ลานกีฬาฤดูหนาวในที่ ร่ม  ONEMOUNT SNOWPARKแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดใกล้กรุงโซล ให้ท่านไดส้นุกสนานกับการเล่นไอซส์เก็ตและเล่น
เครื่องเล่นมากมายหลากหลายชนิด ทั้ง บันจีจ้ัมฟ์ , ไม้ลากเลื่อน, ม้าหมุน,สไลเดอร์
น า้แข็ง นอกจากนีท้่านยังสามารถคลายรอ้นกับONEMOUNT WATER PARKสวน
น ้าที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS & GOLF, CLUB, WATER 
PARK, SHOPPING MALL หากท่านใดที่ไม่อยากเล่น SNOW PARK ท่านสามารถ
เดินชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย มีทัง้ H&M, ADIDAS,SPAO และอีกหลายแบรนดช์ัน้น า (ไม่
รวมบตัรเขา้+ไม่รวมค่าเช่าชุด+อปุกรณ์)(**หมายเหต:ุ ท่านไหนประสงค์ที่จะเล่นสวน
น า้กรุณาเตรียมชดุว่ายน า้มาดว้ยนะคะ) 
 

เย็นรบัประทานอาหารณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย ชาบูชาบู (SHABU SHABU)
หรือสกีุเ้กาหลี ประกอบไปดว้ย ผกัสดหลายชนิด ตม้ในน า้ซุปปรุงรสกลมกลอ่ม ทาน
พรอ้มเครื่องเคียงและขา้วสวยของเกาหลี ที่รสชาติถูกปากคนไทย 
 



DAY 3 : เรียนท ากิมจิ + ชุดฮันบก | สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเคร่ืองเล่น
ไม่จ ากัด) N SEOUL TOWER (ไม่รวมคา่ลิฟท)์ | ศูนยเ์วชส าอาง | ศูนยก์ารค้า
แฟช่ันแห่งเกาหลีทงแดมุน | DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)  
ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN  

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
#เรียนท ากิมจิ 

 

 
#ฮันบก 
 
 

 
 

#สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

#คาลบิ (KALBI) 
 
 
 
 
 

 

#N SEOUL TOWER 
 
 
 
 
 

เชา้นีพ้าท่านเดินทางสู ่ กิมจิ รว่มประสบการณใ์นการท ากิมจิอาหารประจ าชาติของ
เกาหลี ใหท้่านไดส้นุกสนานในการลองท าและชิมกิมจิฝีมือของตวัท่านเอง 
 

จากนัน้เชิญท่านรว่มเป็นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจ าชาติ 
ชุดฮันบกพรอ้มถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ!!! เพื่อไปอวดคนทางบา้น... 
 

เต็มอ่ิมกบัสวนสนุกที่ดีที่สดุของเกาหลี สวนสนุกเอเวอรแ์ลนดด์ว้ยบตัร SPECIAL 
PASS TICKET  ที่สามารถเล่นเคร่ืองเลน่ต่างๆ ไดท้กุชนิดและไม่จ ากดัรอบ สวนสนกุ
ที่นี่ถกูขนานนาม ว่า “ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี”  มีชื่อเสียงมากที่สดุของประเทศ ใหท้่าน
สนกุกบัเครื่องเลน่หลากหลายชนิด อาทิ เช่น ทีเอ็กซเ์พรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั 
ชารป์ โรงหนงัสามมิติ บา้นผีสิงหมนุ ท่านไหนที่ไม่ชอบการเลน่เคร่ืองเลน่ สามารถเขา้
ซาฟารี ชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกไดท้ี่นี่ และชมความน่ารกัของหมีที่สามารถสื่อสาร
กบัคนไดเ้ดินชมและถ่ายรูปกบัสวนดอกไมซ้ึ่งผลดัเปลี่ยนหมนุเวียนตามฤดกูาล 
(มีนาคม-เมษายน: สวนทิวลิป/ พฤษภาคม-มิถนุายน: สวนดอกกหุลาบ/ กรกฎาคม: 
สวนดอกทานตะวนัหรือดอกกหุลาบ/ สงิหาคม-กนัยายน: สวนดอกลลิลี/่ ตลุาคม-
พฤศจิกายน: สวนดอกเบญจมาศ) 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารณ ภตัตาคาร  บรกิารท่านดว้ย  เมน ูคาลบิ (KALBI)อาหาร
เกาหลีแบบป้ิงย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการน าเนือ้ววัหรือเนือ้หมมูาหมกักบั
เครื่องปรุงจนเนือ้นุ่ม แลว้น าไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถกูเผาจนรอ้น ตอนย่างเนือ้นัน้จะ
ย่างเป็นชิน้โตพอสมควร พอใกลส้กุแลว้ตอ้งใชก้รรไกรตดัเป็นชิน้พอดีค า ทานกบัเครื่อง
เคียงจ าพวกผกั และกระเทียม กิมจิ 
 

บ่าย เมื่อรับประทานอาหารเสร็จน าท่านเดินทางสู่  หอคอยกรุงโซล N SEOUL 
TOWERซึ่งอยู่บนเขานัมซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ฐานของ
หอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง, สวนสัตวเ์ล็กๆสวน
พฤกษชาติ, อาคารอนสุรณผ์ูร้กัชาติอนั ชงุ กุน อิสระใหท้กุท่านไดเ้ดินเลน่และถ่ายรูปคู่
หอคอยตามอธัยาศยัหรือคลอ้งกญุแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท)์ 
 



 

#ศูนยเ์วชส าอาง 
 
 

#ทงแดมุน (DONGDAEMUN) #DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#ซัมเกทัง 
 
 
 
 

 
หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สู่ที่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ้
 

DAY 4 : ศูนยส์มุนไพร | ศูนยน์ ้ามันสนเข็มแดง | น่ังรถผ่านชมบลูเฮ้าส ์| พระราชวังเคียง
บกพพิธิภัณฑพ์ืน้บ้าน | ถนนแฟช่ันฮงอิกวอคกิง้สตรีท | TRICK EYE MUSEUM   
ศูนยร์วมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง | LINE FRIENDS STORE 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
#ศูนยส์มุนไพร 
 
 

 
 
 

#ศูนยน์ ้ามันสนเข็มแดง#น่ังรถผ่านชมบลูเฮ้าส ์
 
 
 

หลงัจากนัน้เดินทางสู ่ ศูนยเ์วชส าอางใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เครื่องส าอางคณุภาพดีใน
ราคาย่อมเยา อาทิเช่นครีมน า้แตก, ครีมโบท็อกซ,์ ครีมหอยทาก ฯลฯ 
 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงที่ศูนยก์ารคา้แฟชั่นแห่งเกาหลี  ทงแดมุน ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ 
เสือ้ผา้เครื่องแต่งกาย เครื่องหนงัรองเทา้ เครื่องกีฬาต่างๆ นอกจากนีย้งัมีขนมขบเคีย้ว
และร้านเครื่องส าอางต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม 
นอกจากนีย้ังมีเวทีการแสดงรอ้งเต้นเปิดหมวกใหผู้ ้ที่อยากแสดงความสามารถ มา
แสดงใหช้มกันอีกดว้ย และฝ่ังตรงขา้มของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินขา้มไปชม ตึก 
DDPหรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZAเป็นสถานที่ส  าหรบัจดัแสดงงานศิลปะ 
อีเว้นท์ การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ นอกจากนี ้ท่านยังสามารถชม
บรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN ***ทั้งนี ้การจัดแสดงขึน้อยู่กับสภาพ
ภมูิอากาศ*** 
 

เย็น รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ซัมเกทังหรือเมน ู
ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน ปัจจบุนัเป็นอาหารเลื่องชื่อมากของเมืองหลวง ภายใน
ตวัไก่จะมีขา้วเหนียว รากโสม พทุราแดงและเคล็ดลบัในการตุ๋นเสิรฟ์พรอ้มเครื่องเคียง
ที่เรียกว่า กกัตกีุ เสน้ขนมจีน เหลา้โสม พรกิไทยด า และเกลือ 
 

จากนัน้น าท่านเขา้ชม ศูนยส์มุนไพรหรือ ฮ๊อกเกตนาม ู ใหม่ลา่สดุของเกาหลี โดยมี
การจดลิขสิทธิ์เรียบรอ้ยแลว้ สรรพคณุช่วยในการลา้งสารพิษที่ตกคา้งหรือไขมนัที่
สะสมอยู่ภายในผนงัของตบั ไต ช่วยใหต้บัหรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ และยงัสง่ผลดี
ต่อสขุภาพรา่งกายของท่านเองอีกดว้ย 
 

น าท่านชม ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  ที่มี
สรรพคณุ ช่วยชะลา้งไขมันในเสน้เลือด เพื่อป้องกันการอดุตนัของเสน้เลือด พรอ้มชม
การสาธิต เพื่อให้ให้ท่านได้เห็นสรรพคุณอย่างชัดเจนมากยิ่งขึน้ผ่านชมด้านหน้า
ท าเนียบประธานาธิบดี (บลเูฮา้ส)์ ซึ่งอยู่ในท าเลที่ดีที่สดุตามหลกัโหราศาสตร ์มีทิวเขา
น้อยใหญ่ เรียงรายซ้อนตัวอยู่ด้านหลัง  ด้านหน้าเป็นอนุสรณ์สถานนกฟีนิกซ์
สญัลักษณ์แห่งสันติภาพอันงดงาม  ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร 
และวงเวียนน า้พ ุนบัเป็นจดุที่มีฮวงจุย้ที่ดีที่สดุของกรุงโซล 
 



 
 
 

 
#พระราชวังเคียงบ๊อก#พิพิธภัณฑพื์น้บ้าน 
 
 
 
 
 
 

 
 

#บารบ์ีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 
 
 
 

 
#ฮงอิกวอคกิง้สตรีท 
 
 
 
 

 
#TRICK EYE MUSEUM 
 
 
 
 
 
 
 

 
#เมียงดง 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเข้าสู่ พระราชวังเคียงบ๊อกพระราชวังโบราณใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
เกาหลีมีอายุกว่า 600 ปี พระราชวงัแห่งนีม้ีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลงั และไดถู้ก
ท าลายไปในสมัยที่ ญ่ีปุ่ นเข้ามายึดครอง และทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทาง
การทหารและเป็นที่ประทบัของกษัตริย ์สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศโ์ชซอนซึ่งเป็นราชวงศ์
สุดท้ายภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริย์เกาหลี ปัจจุบันได้รบัการบูรณะให้
ใกลเ้คียงกับพระราชวังเดิมมากที่สุด และน าท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑพื์้นบ้านยอ้น
อดีตสมัผสัชีวิตความเป็นอยู่และเรื่องราวในประวติัศาสตรเ์กาหลี 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมน ูบารบ์ีคิวเกาหลี (BBQ 
KOREA)อาหารป้ิงย่างสไตลเ์กาหลีรบัประทานพรอ้มเครื่องเคียงของเกาหลี ผกัสด กิม
จิ ซุป สลดัผกัสดๆ  
 

บ่ายหลงัจากรบัประทานอาหารกลางวนัน าท่านสู ่ ฮงอิกวอคกิง้สตรีทเป็นถนนย่าน
มหาวิทยาลยั ฮงอิก ซึ่งมีชื่อเสียงดา้นศิลปะ ที่นี่จะมีบรรดานกัศึกษาน าของประดิษฐ์
จากแฮนดเ์มดมาวางจ าหน่ายและมีรา้นคา้ขายสินคา้วยัรุ่นต่างๆ อิสระใหท้่านไดเ้ดิน
เลน่และชมงานศิลปะตลอดทาง  
 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ TRICK EYE MUSEUMพิพิธภณัฑศิ์ลปะสามมิติ ตน้ฉบบั
ของเกาหลี สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ทัง้คนเกาหลีและนกัท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมา
เก็บภาพ พรอ้มโพสท่า เก๋ๆ   กบัฉากสามมิติ ท าใหก้ารเดินชมนิทรรศการศิลปะไม่ใช่
สิ่งที่น่าเบื่อและเขา้ใจยากอีกต่อไป... จากนัน้พาท่านสู ่ICE MUSEUM เมืองน า้แข็งที่มี
ผลงานศิลปะแกะสลกัน า้แข็งกว่า 50 ชิน้ รวมอยู่ในที่เดียว ภายในจ าลองเป็นเมือง
ต่างๆที่ทกุอย่างกลายเป็นน า้แข็ง! เอาใจเด็กๆดว้ยสไลเดอรน์ า้แข็งและกิจกรรมอื่นๆอีก
มากมายใหค้ณุไดเ้ดินเที่ยวอย่างไม่รูส้กึเบื่อ 
 

พาท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงที่ ศนูยร์วมของวยัรุน่เกาหลี เมียงดงไดช้ื่อว่าเป็น
แหลง่รวมแฟชั่น แบรนดเ์กาหลีชัน้น า ซึ่งในแต่ละวนัจะมีวยัรุน่เกาหลีมาเดินชอ้ปป้ิงกนั
อย่างลน้หลาม ท่านสามารถหาซือ้สินคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้, รองเทา้, 
กระเป๋า, เครื่องส าอางซึ่งเป็นที่รูจ้กัอย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, 
CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นตน้ ยงัมี เสือ้ผา้ เครื่องประดบั, 
ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนงัและซีรียย์อดฮิต ตลอดจนของที่ระลกึที่มีรูปดาราคนโปรดของ
ท่านอยู่ในสินคา้หลากหลายชนิดใหไ้ดเ้ลือกซือ้กนั  
 



 
 
 

 
#LINE FRIENDS STORE 
 
 
 
 
 
 

 
 

** อิสระอาหารเย็น *** 
 

หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สู่ที่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ้

 

DAY 5 : วัดโชเกซา | หมู่บ้านบุกชอนฮันอก | DUTY FREE | คลองชองเกชอน | ศูนย์
สมุนไพร | ศูนยน์ ้ามันสนแดง | SUPERMARKET 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
#วัดโชเกซา 
 
 
 
 
 
 
 
 
#หมู่บ้านบุกชอนฮันอก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นอกจากนีท้่านสามารถพบกบัรา้น LINE FRIENDS STOREที่เต็มไปดว้ยสินคา้ LINE 
OFFICIALที่จ  าหน่ายสินค้าของที่ระลึกเก่ียวกับตัวการต์ูน LINE ไม่ว่าจะเป็น หมีบ
ราวนแ์ซลลี่ เจมส ์หรือโคนี่ ซึ่งแต่ละตัวจะมีสินคา้ที่ระลึกใหเ้ลือกซือ้เยอะแยะไปหมด 
เช่น สมดุโนต้ ตุ๊กตา เคสโทรศพัท ์เสือ้ผา้ กระเป๋า เครื่องเขียน ฯลฯ ซึ่งภายรา้นยงัมีมมุ
น่ารกัๆ ใหถ้่ายรูปกันอย่างจุใจอีกดว้ย แต่ที่เป็นไฮไลท์เด่นของรา้นเลย คือ เจา้หมีบ
ราวนต์วัยกัษ์ใหญ่ที่ตัง้อยู่หนา้รา้น ที่ใครไปใครมาก็ตอ้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแมแ้ต่คน
เกาหลีเอง 
 

จากนั้นน าท่านสู่ วัดโชเกซาวัดศูนยก์ลางของพุทธศาสนานิกายเซนที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศเกาหลี ถึงแมจ้ะเป็นวดัที่ตัง้อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองแต่ภายในวดัมี
ความเงียบสงบและสวยงามมาก ภายในวัดมีต้นไม้ใหญ่ที่มีความสูงกว่า 26 เมตร 
อาคารเก่าแก่ และเจดียท์ี่แกะสลกัจากหินสงู 7 ชัน้นอกจากนีย้ังมีความส าคญัในการ
จดัพิธีการส าคญั แห่โคมไฟรูปดอกบวั ในวนัก่อนวนัประสติูของพระพทุธเจา้ โดยขบวน
แห่นีจ้ะเริ่มตน้ตัง้แต่สนามกีฬาทงแดมนุ เคลื่อนขบวนไปตามถนนชงโนและมาสิน้สดุที่
วดัแห่งนี ้
 

หลังจากนั้นพาท่านไปชมหมู่บ้านดั้งเดิมของเกาหลีหมู่บ้านบุกชอนฮันอกที่มี
ประวัติศาสตรย์าวนาน ตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบกกุง , พระราชวังชางด๊อกกุง 
และอารามหลวงจองเมียว ค าว่า บุกชอน  มีความหมายแปลว่าหมู่บา้นทางตอนเหนือ 
ตามต าแหน่งที่ตัง้ของหมู่บา้นที่อยู่ทางทิศเหนือของคลองชองเกชอนและชงโน หมู่บา้น
ประกอบดว้ยตรอกซอกซอยอนัเป็นที่ตัง้ของบา้นแบบดัง้เดิมกว่ารอ้ยหลงัและเป็นที่เก็บ
รกัษาสภาพแวดลอ้มของเมืองไว ้เพื่อเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร ์และเป็นมรดก
ทางวฒันธรรมตัง้แต่สมยัราชวงศโ์ชซอนท่ีมีอายกุว่า 600 ปี 
 



#พลุโกกิ (BULGOGI) 
 
 
 

 
 
#DUTY FREE#คลองชองเกชอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

#ศูนยโ์สม 
 
 
 
 
 
 

 
  
#ศูนยพ์ลอยอเมทิส 
  
 
 

 
#SUPERMARKET 
 
 
 
 

 
 
 
ไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางสูส่นามบิน 
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูพุลโกกิ(BULGOGI) 
เมนูที่มีส่วนผสม หมูหมักชิน้บางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักต่างๆ น ามาต้มรวมกัน โดย
สามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน า้ พรอ้มเครื่องเคียงต่างๆ ไดแ้ก่ ถั่วงอกดอง วุน้เสน้
ปรุงรสสาหรา่ย กิมจิ 
 

บ่าย หลังจากนัน้น าท่านช็อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีที่ดิวตีฟ้รี (DUTY FREE)ที่นี่มี
สินคา้ชัน้น าใหท้่านไดเ้ลือกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น า้หอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง 
กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดับ ฯลฯ  ในบริเวณดิวตีฟ้รีท่านสามารถเดินไปชม คลอง
ชองเกชอนเป็นคลองโบราณในสมัยราชวงศโ์ชซอน อายุกว่า 600 ปี โดยมีความยาว
ประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซลแต่ในช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 
ไดม้ีการพัฒนาประเทศอย่างกา้วกระโดด จนกระทั่งปี ค.ศ.2002 นายลี มยองปารค์ ผู้
ไดร้บัต าแหน่งเป็นผูว้่าการกรุงโซล ไดเ้สนอโครงการฟ้ืนฟูคลองชองเกชอน เพื่อฟ้ืนฟู
ธรรมชาติสองฝ่ังคลอง  จนปัจจุบันคลองชองเกชอนได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ส  าคญัมากในกรุงโซล 
 

พาท่านรูจ้ักและเขา้ใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม
เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอนัดับ 1 ของโลก 
สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด และเสริม
ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง ท่านไหนที่ตอ้งท างานดึก นอนดึก หรือ
พักผ่อนไม่เพียงพอ สามารถทานเพื่อลดความอ่อนล้า ท าให้รูส้ึกกระปรีก้ระเปร่า 
รา่งกายรูส้ึกสดชื่น..อิสระใหท้่านไดซ้ือ้กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ที่ท่าน
รกัและนบัถือ 
 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่  ศูนยพ์ลอยอเมทสิหรือพลอยสีม่วงที่มีชื่อเสียงของประเเกา
หลีซึ่งชาวเกาหลีเชื่อว่าถา้ไดม้ีพลอยชนิดนีติ้ดตวัไวจ้ะท าใหม้ีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้
ในชีวิต 
 

หลังจากนั้นไดเ้วลาน าท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
ระหว่างทางแวะชอ้ปป้ิงที่ SUPERMARKETเพื่อซือ้ของฝากคนทางบา้น ที่รา้นแห่งนีม้ี
ขนมพื ้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ 
ตะเกียบ ถว้ยใสข่า้วและของฝากของที่ระลกึ  
 



 

สายการ
บิน 

รหสัเที่ยวบิน 
เวลาเดินทางจากประเทศไทย

ถึงเกาหลี 
รหสัเที่ยวบิน เวลาเดินทางถึงประเทศ

เกาหลีถึงไทย 
JEJU AIR 7C2204 01.00 – 08.40 7C2203 20.10 – 23.59 
  
 
#อตัราค่าบรกิาร 
เดือนสิงหาคม 

 
 
 
 
 
 

พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็กไม่เสรมิเตียง 
19 – 23 สิงหาคม  10,999.- 10,999.- 
20 – 24 สิงหาคม 10,999.- 10,999.- 
21 – 25 สิงหาคม 10,999.- 10,999.- 
22 – 26 สิงหาคม 10,999.- 10,999.- 
23 – 27 สิงหาคม 10,999.- 10,999.- 
24 – 28 สิงหาคม 10,999.- 10,999.- 
25 – 29 สิงหาคม 10,999.- 10,999.- 
26 – 30 สิงหาคม 10,999.- 10,999.- 
27 – 31 สิงหาคม 10,999.- 10,999.- 
28 – 01 กนัยายน 10,999.- 10,999.- 
29 – 02 กนัยายน 10,999.- 10,999.- 
30 – 03 กนัยายน 10,999.- 10,999.- 
31 – 04 กนัยายน 10,999.- 10,999.- 

 

หมายเหตุ :  
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทัง้นีข้ึน้อยู่ตามความ
เหมาะสม 

KOREA PROMOTION 

หมายเหตุ: อตัราค่าบรกิาร 
+ หากทา่นตอ้งการหอ้งส าหรบัพกัเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอกี 4,900.-ท่านละ จากราคาผูใ้หญ่ 
+ หากทา่นตอ้งการเดินทางแบบไม่ใชต้ั๋ว (JOIN LAND) คดิราคาท่านละ 8,900.-บาท/ท่าน 



#อัตราทัวรร์วม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ตามเสน้ทางที่ระบใุนรายการชัน้ทศันาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ        
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ        
 ค่าที่พกัตามระบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบ ุหรือเทียบเท่า  
 ค่ารถรบั-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ        
 ค่าภาษีสนามบิน ทกุแห่งที่มี         
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.      

 ค่าประกนัอบุติัเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าบตัรเขา้สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์เครื่องเลน่ไม่จ ากดั 
 ปลั๊กไฟ ADAPTER  
 
#อัตราทัวรไ์ม่รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร 

และเครื่องด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่มกรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัรแ์ลว้จ่ายเพิ่มเอง
ต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  ท่านละ 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ต่อท่านตลอดทัง้ทรปิ  
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%      
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)   
 ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอรต์ 2.ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3.ใบส าคญั

ถิ่นที่อยู่  

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินในระดบัเทียบเท่ากนัและเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน  
โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได,้ ตารางทวัรส์ลบัโปรแกรมได,้ ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบขอ้มลูใหม้ั่นใจก่อนท าการโอนเงินจองทกุครัง้ 
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆใหล้ะเอียดก่อนยืนยนัการจอง* 
เจา้หนา้ที่จะสง่ใบนดัหมายการเดินทางใหภ้ายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเท่านัน้!!! และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจง้
ใหท้ราบ  
หากมีขอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หนา้ที่ 
 

***ลกูคา้มีความจ าเป็นตอ้งเขา้รา้นตามโปรแกรมทวัร ์
อนัไดแ้ก่ ศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, ศนูยเ์วชส าอาง, ศนูยน์ า้มนัสนแดง, ศนูยพ์ลอยอเมทิส หากท่านไม่ตอ้งการเขา้รา้น

ดงักลา่ว  
บรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบรกิารเพิ่มท่านละ 300 USD*** 

 
***กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 

หรือเขา้ประเทศที่ระบใุนรายการเดินทาง 
ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบรกิาร 

ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัท*** 
 

กรุณาช าระมดัจ าหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั 
และช าระสว่นที่เหลือทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั 

********มดัจ าขัน้ต ่า 5,000.- บาท/ท่าน/ทรปิ****** 



4.ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5.สมดุบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 รูป แลว้ทางบรษิัทฯจะเป็น
ผูด้  าเนินการย่ืนวีซ่าใหท้่านโดยจ่ายค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนงัสือเดินทางต่างดา้วเจา้ของหนงัสือเดินทาง
ตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)  

 ค่าลิฟทท์ี่ N SEOUL TOWER 
 
#หมายเหตุ  
 จ านวนผูเ้ดินทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่  20 ท่าน ขึน้ไป 
 เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์

ของผูเ้ดินทาง 
เป็นส าคญั 

 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลบั แบบหมู่คณะ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะ เนื่องจากไม่ผ่านการ

พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทัง้ไทยและต่างประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 
หรือ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง การกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง หรือถกูปฎิเสธ
ในกรณีอ่ืนๆ**การพิจารณาเป็นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรม
แรงงานเท่านัน้ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัท ไม่สามารถท าการเลื่อนวนัหรือคืนเงินได ้ 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง,เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหท้่านเดินทางออก
หรือเขา้ประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือในกรณีอ่ืนๆการพิจารณาเป็น
เอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานเท่านัน้ ซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความรบัผิดชอบของบริษัท ทัง้นีก้รณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทวัรใ์ดๆ 
ทัง้สิน้  

 หนงัสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นบัจากวนัที่เดินทางไปและกลบั ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านมากกว่า 6 เดือน
ขึน้ไป และตอ้งเหลือหนา้กระดาษพอใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองสามารถประทบัตราได ้และตอ้งอยู่ในสภาพ
ที่สมบรูณ ์ไม่ช ารุด หรือฉีกขาด  

 ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน
, การก่อจลาจล  

 หลงัจากไดร้บัเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมดัจ าภายใน 3 วนั และสง่หลกัฐานการช าระเงิน
พรอ้มหนา้พาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง และช าระเงินทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  

 ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากท่านใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้  เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแลว้ 

 ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตทุี่เกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ไ้ดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวิสยัอ่ืนๆที่อาจเกิดขึน้ได ้ ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัและ
ประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 มคัคเุทศก ์ พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสาร  ลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้  

 ในกรณีที่ลกูคา้ตัง้ครรภ ์ ตอ้งมีใบรบัรองจากแพทยว์่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได ้ และมีอายไุม่เกิน 7 วนั นบั
จากวนัที่เดินทาง และตอ้งแจง้ใหท้างบรษิัททราบล่วงหนา้ 



 กรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน ไม่สามารถใชร้าคาดงักลา่วในโปรแกรมได้ 
 กรณีที่ท่านซือ้เฉพาะแพ็คเกจทวัรไ์ม่รวมตั๋วเครื่องบิน จะไม่รวมค่าประกนัอบุติัเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่าน

ละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 รูปที่ใชใ้นเอกสารนี ้เป็นรูปเพื่อการโฆษณา และประกอบรายละเอียดโปรแกรม 
 
การยกเลิก 
- ตอ้งยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนัเท่านัน้ คืนเงินค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่ช  าระแลว้ 
- หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 45 วนั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทวัรท์ุกกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน เมื่อช าระแลว้ไม่สามารถคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 
 
 
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผูเ้ดินทางได ้
กรุ๊ปที่เดินทางตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมด 

 
 
 
 
 
 

                   เม่ือท่านไดท้  าการจอง ทวัร์เกาหลี กบั ไทยฟลาย ทราเวล จ ากดั จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 

เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 
 

 
 

 

หนังสือเดินทาง จะต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป 
ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆเป็นที่
เรียบรอ้ยแลว้ ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการท่องเที่ยวอนัเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความรบัผิดชอบของบริษัท บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทวัรใ์ดๆ ทัง้สิน้  
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