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จองทวัร์จอยทีน่ ี ่ 

ลดราคาใหอ้กีท่านละ 1,000 บาท 

 

 

ถ่ายรูปน่ารกัที่หมู่บา้นแห่งเทพนิยายแสนสวย / เพลิดเพลินที่ยา่นไชน่าทาวน์ / สนุก

สุดเหว่ียงท่ีสวนสนุก EVERLAND / ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวเวอร์  / ONE MOUNT 

(*SNOW PARK) / ตามรอยซีรีย ์ WINTER LOVE SONG ท่ีเกาะนามิ /   ชอ้ปป้ิงท่ีตลาด

เมียงดง / เดินเล่นสุดชิลบนถนนสายกาแฟและตลาดอินซาดง 

 

สุดพิเศษ... 

1. พกั ซูวอน 1 คืน กรุงโซล 2 คืน 

2. เต็มอ่ิมกบับุฟเฟ่ต ์บารบี์คิวป้ิงยา่ง หลากหลายชนิด  

3. ชอ้ปป้ิงสินคา้จากแอพพลิเคชัน่สุดฮิตท่ี LINE FRIEND STORE 

4. ชมโชวสุ์ดพิเศษ BIBAP SHOW ผสมผสานการแสดงตลกประกอบการรอ้งเพลง 

5. เพลิดเพลินบนถนนสายศิลปะ และหอมกรุ่นบนถนนสายกาแฟ 
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วนัแรก         กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  

22.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินนานาชาตดิอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์4 สาย

การบิน AIR ASIA X เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการ

ขึ้ นเคร่ือง (หวัหนา้ทวัรแ์นะนําการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-

300 จาํนวน 377 ท่ีนัง่  จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง อิสระตาม

อธัยาศยั) (น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน้ําหนักเพิ่ม ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ย)  **

หมายเหตุ ** เคาน์เตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 60 นาที และ

ผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึ้ นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือก

ท่ีนัง่บนเคร่ือง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน)  

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง       เกาหลีใต ้– หมู่บา้นเทพนิยาย – ยา่นไชน่าทาวน ์- ONE MOUNT (SNOW PARK)*  

                  ตามรอยซีรีย่ ์WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ - รร.ซูวอน 

01.55 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี XJ700 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
09.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย  2 

ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่ สาธารณะรฐัเกาหลีใต ้รถโคช้พา

ท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติท่ียาว

กวา่ 4.42กม.  และมียอดโดมสงู 107 เมตร  

จากน้ันนําท่าน เดินทาง สู่ หมู่บา้นเทพนิยาย   หรือ "ดงฮวามาอึล" (ภาษาเกาหลี แปลวา่ 

หมู่บา้นเทพนิยาย) ถูกตกแต่ง ประดบัประดา และวาดสีสนัใหห้มู่บา้นแสนจะธรรมดา

กลายเป็นหมู่บา้นแหง่เทพนิยาย มีนิยายโด่งดงัหลายเร่ือง อาทิเชน่ สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้ง 7 
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, หนูนอ้ยหมวกแดง , ปีเตอรแ์พน, อะลาดินกบัตะเกียงวิเศษ   ฯลฯ  รวมอยูใ่นหมู่บา้นแหง่น้ี   

ทาํใหเ้ป็นเหมือนสตดิูโอถ่ายรปูขนาดใหญ่ ท่ีไม่วา่จะเดินไปทางไหน กอ้ถ่ายรปูไดเ้ก๋สุดๆ  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหาร ( 1) เมนู ชาบู ชาบู สุก้ีหมอ้ไฟสไตลเ์กาหลี อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุทร

เกาหลีตั้งแตส่มยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลกัษณะคลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านอิสระชม ยา่นไชน่าทาวน ์CHINA TOWN จริงอยูท่ี่ไชน่าทาวน์เป็นยา่นดงัท่ีแทบ

จะมีในทุกเมืองใหญ่ ซ่ึงก็รวมถึงประเทศไทยเราดว้ย แต่ตอ้งบอกวา่ยา่นไชน่าทาวน์ของอินชอน

น้ันเต็มไปดว้ยความเป็นจีนแทร้าวกบัเมืองจีนมาตั้งอยูเ่ลย ทั้งอาหาร ภาษา และวฒันธรรม 

นัน่ก็เป็นเพราะยา่นไชน่าทาวน์เกิดมาจากการสรา้งท่าเรือในอินชอนเพื่อทาํการคา้ขายกบัชาว

จีน กระทัง่มากขึ้ นเร่ือย ๆ จนเกิดเป็นรา้นรวงมากมายและกลายเป็นยา่นไชน่าทาวน์ในท่ีสุด 

นอกจากน้ีมนัยงัเคยเป็นยา่นไชน่าทาวน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลีใตด้ว้ย เพราะเหตุน้ีเองคุณจึงไม่

ควรพลาดท่ีจะมาสมัผสักบัวฒันธรรมของจีนแผ่นดินใหญ่ในประเทศเกาหลีใต ้
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จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ONE MOUNT (SNOW PARK)** ตั้งอยูท่ี่เมือง GOYANG แหล่ง

ท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดใกลก้รุงโซล ซ่ึงเพ่ิงเปิดตวัเม่ือตน้เดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา ดว้ยพ้ืนท่ีมาก

ถึง 161,602 ตารางเมตร ภายในแบ่งพื้ นท่ีเป็นหลายส่วนพรอ้มดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวก

มากมาย เชน่ Fitness & Golf, Club,  Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park 

เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายทาํมิวสิควีดีโอเพลง "เจนเทิลแมน" ( GENTLEMAN) 

ของ "ไซ" หรือ"ปารค์ แจ-ซงั" นักรอ้งหนุ่มชาวเกาหลีใต ้เจา้ของเพลง"กงันัม สไตล"์ ท่ีโด่งดงัไป

ทัว่โลกเม่ือปีท่ีผ่านมา หรือ แมก้ระทัง่ รายการยอดฮิต RUNNING MAN ก็เคยมาถ่ายทาํท่ีน่ี พา

ทุกท่านเดินทางเขา้ในส่วนของ สกีโดม ซ่ึงเป็นการจาํลองลานสกีในร่มอนักวา้งใหญ่ ไม่ต่างไป

จากลานสกีท่ีนักท่องเท่ียวจะสมัผสัไดใ้นชว่งฤดหูนาว ***(ราคาน้ีไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK  

ท่านละประมาณ 20,000 วอน**  หากท่านใดท่ีไม่สนใจ เขา้เลน่ SNOW PARK  สามารถเดนิช้

อปป้ิงตามอธยัาศยั มีทัง้ H&M , ADIDAS และมีอีกหลากหลาย     แบรนดช์ัน้น า)  
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จากน้ันนําท่านเดินทางไปยงั เกาะนามิ ตั้งอยูท่ี่เมืองชุนชอน  หา่งจากกรุงโซลไปทางตะวนัออก 

ประมาณ 63 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของเกาหลีใต้  เกาะนามิมีรปูร่างเหมือน

ใบไมล้อยน้ํา เป็นเกาะกลางแม่น้ําฮนั ซ่ึงเกิดจากการสรา้งเขื่อนชองพยอง  โด่งดงัจากซีรีย ์เพลง

รกัในสายลมหนาว  ซ่ึงใชเ้กาะนามิเป็นสถานท่ีถ่ายทาํ  เกาะนามิไดช้ื่อตามนายพลนามิ  ท่ีรบั

ราชการตั้งแต่อายุ 17 ปี บิดาอยูใ่นตระกลูสงูศกัด์ิ ส่วนมารดาเป็นเจา้ฟ้าหญิง เขานําทพักวาด

ลา้งจลาจลในพ้ืนท่ีภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไดท้ั้งหมด และไดร้บั

ตาํแหน่งสงูเม่ือยงัมีอายุเพียง 26 ปี แต่หลงัจากเปล่ียนรชักาลใหม่ เขาก็ถูกใส่รา้ยวา่เป็นกบฏ 

และถูกประหารชีวิตพรอ้มกบัมารดาและพวกรวม 25 คน ต่อมา หลงัผลดัเปล่ียนรชักาลใหม่อีก

ครั้ง ไดมี้การพิสจูน์พบวา่ขอ้กล่าวหาทั้งหมดลว้นเป็นเท็จ เขาจึงไดร้บัคืนยศถาบรรดาศกัด์ิ

ดงัเดิม บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืน เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลดั ตน้แปะกว๊ย ตน้ซากุระ ตน้

เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ่ื้นๆ ท่ีพลดักนัออกดอกเปล่ียนสีใหช้มกนัทุกฤดกูาล ทั้งเกาะไม่มีเสา

ไฟหรือสายไฟใหเ้ห็นเลยซกัตน้เพราะมนัถูกฝัง่ลงใตดิ้นทั้งหมดเพ่ือใหไ้ม่บดบงัทศันียภาพ  และ

มีสุสานของนายพลนามิ ซ่ึงยงัคงตั้งอยู ่ณ เกาะแหง่น้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ บรกิารอาหาร (2) เมนู ทคัคาลบี“หรอืไก่บารบ์ีคิวผดัซอสเกาหลี อาหารเลื่องช่ือแห่งเมืองซุน

ซอน นาํไก่บารบ์ีคิว ขา้วเหนียว มนัหวาน ผกัตา่งๆลงผดัรวมกบัซอสแบบเกาหลี นาํผกักาดเขียว

มาห่อรบัประทาน และสามารถดดัแปลงเป็นทคัคาลบีโปคึมหรอืขา้วผดัทคัคาลบี โดยนาํขา้วสวย

และสาหรา่ยแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบี 

พกัที่    JM HOTEL / SHINE HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 



 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

วนัที่สาม       เรยีนการทาํกิมจ ิ+ ใสชุ่ดฮนับก – สวนสนุก EVERLAND – LINE FRIEND – โสมเกาหลี                   

                  คอสเมตคิ – BIBAB SHOW – รร.โซล 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ โรงเรยีนสอนทาํกิมจ ิเพ่ือใหท่้านเรียนรูว้ฒันธรรมการทาํกิมจิและ

สนุกสนานเพลิดเพลินกบัการทาํกิมจิ และใหท่้านใสชุ่ดฮนับกซ่ึงเป็นชุดประจาํชาติของเกาหลี 

พรอ้มถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์  ซ่ึงถูกขนานนามวา่ ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลีเป็น

สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษัทซมัซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา ท่าน

จะไดนั้ง่กระเชา้ลิฟท ์และท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร ์ ท่ีน่ีท่านจะพบเจา้ป่าสิงโต และ

เสือดินแดนแหง่เทพนิยาย และสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเชน่ สเปสวร ์หนอนสะบดั รถไฟเหาะ

รางไม ้ซ่ึงเป็นไฮไลคข์องสวนสนุปแหง่น้ี และชมสวนดอกไมซ่ึ้งกาํลงับานสะพรัง่อวดสีสนัเต็มสวน 

(ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป , เดือนพฤษภาคม - เดือน

มิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี , เดือนตุลาคม - เดือน

พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบไม่จาํกดั

จาํนวนรอบ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

และในสวนสนุกเอเวอรแ์ลนดท่์านจะไดพ้บกบั LINE FRIEND STORE มีสินคา้มากมายหลาย

รปูแบบ แอพพลิเคชัน่ LINE น้ันนอกจากจะเป็นแอพแชทท่ีไดร้บัความนิยมแลว้ยงัมีจุดขายอีกอยา่งก็คือ

คาแรกเตอรห์ลกัของตวัละครของแอพ LINE ท่่ีมีสินคา้ออกมาใหเ้ลือกมากมาย และตอนน้ีท่ีสวนสนุก 

EVERLAND ประเทศเกาหลีก็มีรา้น LINE STORE ไปเปิดใหม่ท่ีนัน่ดว้ย เราก็ไม่พลาดท่ีจะไปเก็บภาพ

บรรยากาศและสินคา้ของ LINE ท่ีมีวางขายภายในรา้น LINE STORE สาขาสวนสนุก EVERLAND 

ประเทศเกาหลี  รา้น LINE STORE น้ันตั้งเด่นสง่าอยูภ่ายในสวนสนุก EVERLAND ในส่วนของ GLOBAL 

FAIR เดินเขา้ประตดูา้นหนา้มาสกั พกันึงก็จะเจอรา้นแลว้ บริเวณหนา้รา้นก็ตกแต่งสวยงาม มีหมี 

BROWN และกระต่าย CONY อยูบ่ริเวณหนา้ตึก ซ่ึงตอนมืดๆจะเปิดไฟดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหาร ( 4) เมนู บุฟเฟตบ์าบีคิวป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือววั 

ปลาหมึก กุง้ อาหารเกาหลี เตมิไม่อั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 จากน้ันพาท่านรูจ้กัและเขา้ใจ  สมุนไพรโสมเกาหลี หรอืราชาแห่งมวลสมุนไพร  โสมถูก

นํามาใชเ้พื่อสุขภาพเป็นเวลานานากวา่ 2,000 ปี  ในตาํรายาแผนโบราณจีน ระบุวา่ โสมเป็นสมุนไพร

ท่ีชว่ยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ชว่ยทาํใหจ้ิตใจสงบและเพิ่มพละกาํลงัโดย

ส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ชว่ยบาํรุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริม   ประสิทธิภาพทาง
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เพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง และเร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลก  โดยองคก์ารยเูนสโก  

ทุกวนัน้ีผลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้าํหรบัผูท่ี้คาํนึงถึงสุขภาพในปัจจุบนั 

จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงรา้นเคร่ืองสาํอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET  ของนักชอ้ปชาวไทยให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือกลบัไปฝากเป็นของท่ีระลึก อาทิเชน่ ROJUKISS ซ่ึงราคาถูกกวา่ท่ีเมืองไทยเกือบเท่าตวั

และบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 

เยน็   บรกิารอาหาร ( 5) เมนู ไก่ตุน๋โสม เป็นอาหารบาํรุงสุขภาพ ไก่ขนาดกาํลงัเหมาะ ยดัไส ้

ดว้ยโสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบาํรุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดินรอ้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านชมโชวสุ์ดพิเศษ !!! BIBAP SHOW เป็นโชวท่ี์ผสานระหวา่งการแสดงตลก

ประกอบการรอ้งเพลง ACCAPELLA & BEATBOX และ การเตน้ B-BOY & MARTIAL ARTS ผ่านเร่ืองราว

ในการแขง่ขนักนัทาํอาหารแต่ละประเภท และมาจบดว้ยอาหารสุดพิเศษก็คือ BIBIMBAB หรือ ขา้วยาํ

เกาหลีอาหารข้ึนช่ือของประเทศนัน่เอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

พกัที่    CHOCOLATE HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 
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วนัที่สี ่         นํ้ามนัสน – ALIVE MUSEUM – ตลาดอินซาดง – ถนนสายกาแฟซมัชองดง - ฮ็อตเกนามู 

                  พลอยอะเมทิส – พระราชวงัชางด็อกกุง - หอคอยโซลทาวเวอร ์- DUTY FREE 

                  ตลาดเมียงดง - รร.โซล                   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

จากน้ันนําท่านเยีย่มชม RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจากนํ้ามนัสน ท่ีมีสรรพคุณชว่ยบาํรุง

ร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกาย 

จากน้ันนําท่านชม ALIVE MUSEUM "จะน่าสนุกแค่ไหนถา้เราสามารถเขา้ไปอยูใ่นภาพได"้ น่ีคือ

คาํโปรยเชิญชวนท่ีน่าสนใจของพิพิธภณัฑภ์าพสามมิติท่ีชื่อวา่  ALIVE MUSEUM (หรืออีกชื่อคือ TRICK 

ART MUSEUM) ' ALIVE MUSEUM' พิพิธภณัฑภ์าพลวงตาท่ีไม่ไดมี้แค่ภาพ 3 มิติ แต่มีถึง 4 มิติ!! พบ

กบั INTERACTIVE ART ท่ีคุณสามารถถ่ายรปูคู่ สมัผสั เล่น และโตต้อบกบัศิลปะได ้  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดอินซาดง เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีอยากจะแนะนําใหม้าเดิน

เล่น หรือท่ีเรียกกนัวา่ ถนนสายวฒันธรรม (ANTIQUE STREET) ถนนอินซาดง เป็นสถานท่ีท่ีตั้งอยูใ่จ

กลางเมือง ท่ีมีสินคา้เก่าและดั้งเดิมจาํหน่าย รวมทั้งเต็มไปดว้ยแกลลอร่ีมากมายถึง 100 แกลลอร่ี ซ่ึง

มีทั้งศิลปะภาพวาดแบบดั้งเดิม และศิลปะแบบพื้ นบา้น เรียกไดว้า่ท่ีน่ีคือศนูยร์วมของศิลปะเลยก็วา่ได ้ 
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  จากน้ันใหทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลินกบัถนนสายกาแฟ  ซมัชองดง  คือถนนท่ีทอดยาวจาก

พระราชวงัคยองบกกุง  ไปจนถึงสวนสาธารณะซมัชอง ( SAMCHEONG PARK) สวนสาธารณะท่ีมี

ชื่อเสียงในเร่ืองของป่าทึบและทศันียภาพท่ีสวยงาม นอกไปจากน้ีถนนเสน้น้ียงัไดช้ื่อวา่เป็นถนนแหง่

แกลลอร่ี เพราะตลอดสองฝัง่ถนน รวมถึงในตรอกซอกซอยน้ัน ลว้นแลว้แต่เต็มไปดว้ยพ้ืนท่ีสาํหรบัการ

แสดงงานศิลปะแทบทั้งส้ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหาร (7) เมนู ขา้วยาํบิบิมบบั เสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รอ้นๆ   

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันพาท่านชม  ศูนยส์มุนไพรบาํรุงตบั ฮ็อตเกนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบน

ภเูขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน้ําทะเล  50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามา

รบัประทานเพ่ือชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกทาํลายจา กการด่ืมแอลกอฮอล ์

กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา  

จากน้ันนําท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอย

แหง่สุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงาม

จบัตาเม่ือมาทาํเป็นแหวน จี้  ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ 
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จากน้ันนําท่านชม  พระราชวงัชางด็อก กุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวงั

ลาํดบัท่ีสองท่ีถูกสรา้งต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง ( GYEONGBOKGUNG PALACE) ในปี ค.ศ. 1405 

และความสาํคญัในการเป็นท่ีพาํนักของพระมหากษัตริยห์ลายพระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน 

(JOSEON)  และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัสาํคญัท่ียงัคงรกัษาไว ้ประกอบไปดว้ย เขตพระราชฐาน

ชั้นนอกพระราชฐาน  ชั้นใน และสวนดา้นหลงัสาํหรบัเป็นท่ีพกัผ่อนของพระมหากษัตริย ์ซ่ึงมีตน้ไม้

ขนาดยกัษ์ท่ีมีกวา่ 300 ปี, บ่อน้ํา และศาลาริมน้ําพระราชวงัแหง่น้ีเป็นท่ีพาํนักของพระมหากษัตริยถึ์ง 

9 พระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน ( JOSEON) ปัจจุบนัยงัคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวงั 

ไดแ้ก่ พระตาํหนัก INJEONGJEON, พระตาํหนัก DAEJOJEON, พระตาํหนัก SEONJEONGJEON, และ

พระตาํหนัก NAKSEONJAE สวนลบั หรือสวนตอ้งหา้ม หรือฮูวอน ( HOWON) ตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหลงั

ของพระราชวงัท่ีถูกสรา้งขึ้ นในสมยักษัตริย ์TAEJONG เพื่อเป็นสถานท่ีพกัผ่อนสาํหรบัพระราชวงศ ์เดิม

สวนแหง่น้ีมีชื่อวา่ ‘BUKWON’ หรือ ‘GEUMWON’ แต่ถูกเปล่ียนชื่อเป็น ‘BIWON’ ในรชัสมยัของกษัตริย ์

KOJONG สวนแหง่น้ีถูกดแูลและบาํรุงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดี และดสูวยงามมากโดยเฉพาะในชว่งฤดใูบไม้

ร่วง 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางไป  โซลทาวเวอร์ (SEOUL TOWER)  หรอื หอคอยเอ็นโซล  (N SEOUL 

TOWER) หรอื “นมัซนัทาวเวอร”์ (NAMSAN TOWER) ตั้งอยูบ่นภเูขานัมซาน เป็นจุดท่องเท่ียวท่ีถือวา่

เป็นไฮไลทส์าํคญัของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุงโซล มีความสงูจากฐานหอคอย

ประมาณ 236.7 เมตร และมีความสงู 479 เมตรจากพ้ืนดิน คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีส่วนมากจะเป็นคู่รกั ทั้ง

ชาวเกาหลีและนักท่องเท่ียวต่างชาติ คู่รกัส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคลอ้งตรงรั้วขา้งบนโซลทาวเวอร ์
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เพราะมีความเชื่อวา่คู่รกัท่ีไดม้าคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะรกักนัยาวนานตลอดไป (สมยัแรกๆ นิยมใชล้กู

กุญแจเล็กๆ เขียนขอ้ความสญัญารกั และชื่อของคู่รกัลงไปในกุญแจ แต่ชว่งปีหลงัๆ มาน้ีเร่ิมมีการ

พฒันาอุปกรณก์ารคลอ้งเป็น เคสโทรศพัทมื์อถือ , บตัร T-MONEY, โซ่จกัรยาน , พลัว่ และอุปกรณ์

แปลกๆ อีกหลายอยา่งท่ีคู่รกัรุ่นใหม่สามารถคิดได ้และนํามาใชแ้ทนลกูกุญแจ ) **ราคาทวัรน้ี์ไม่รวม

กุญแจและค่าข้ึนลิฟท*์* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ

เชน่ นาฬิกา , แวน่ตา , เคร่ืองสาํอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรปู และสินคา้  แบรนดเ์นมอ่ืนๆอีก

มากมาย 

 

เยน็   บรกิารอาหาร ( 8) เมนู หมูยา่งเกาหลี ( PORK CALBI) ตน้ตาํรบัอาหารเลื่องช่ือของ

ประเทศเกาหลีใต ้เป็นหมูยา่งที่ผ่านการหมกัจนไดท้ี่ นาํมายา่งบนเตาถ่านรอ้นๆ สุกกาํลงัดี แลว้

ตดัช้ินพอคาํ รบัประทานกบัซอส , กระเทียม, กิมจ ิและใชใ้บผกักาดหอมสดห่อเป็นคาํๆ คลา้ย

เม่ียงคาํ แกลม้ดว้ยพรกิเกาหลีเม็ดโตสเีขียวสด พรอ้มขา้วสวย  
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จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดเมียงดง  หรือสยามสแควรเ์กาหลี ท่ีตลาดเมียงดงน้ีจะมีเส้ือผา้ 

กางเกง รองเทา้ น้ําหอม เคร่ืองสาํอาง ค ์ทั้งแบบ แบรนดเ์นมช่ือดงั และโลคอลแบรนด ์ซีดีเพลง รปู

ดารา หรืออะไรท่ีวยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากท่ีตลาดน้ีเลยทีเดียว อยา่งรา้นเคร่ืองสาํอาง คท่ี์คุน้หู

คนไทย เชน่ ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP รา้นพวกน้ีหาไดไ้ม่ยากในตลาดแหง่น้ี แถมไม่ได้

มีแค่อยา่งล่ะหน่ึงรา้นอีกดว้ย  ประมาณวา่เพ่ิงออกจากรา้น ETUDE มาเดินไปอีกสกัพกัก็ เจอรา้น 

ETUDE  อีกหล่ะ SKIN FOOD, THE FACE SHOP ก็เชน่เดียวกนั  ท่ีสาํคญัราคาเคร่ืองสาํอาง คจ์ะถูกกวา่

ประเทศไทยมาก ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทยอีกดว้ย  อีกเร่ืองก็ของกิน

เล่น จะมีไอติมโคนเจา้ดงัอยู ่เพราะไอติมท่ีเคา้กดมาใส่โคนน้ัน สงูถึง 2 ฟุต 

 

 

 

 

 

 

พกัที่    CHOCOLATE HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่หา้        ละลายเงินวอนซุปเปอรม์าเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ เมนู อูดง้ (9) 

จากน้ันนําท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 

แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม 

ในรปู ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เคร่ืองสาํอางโสม เป็นตน้  และยงัมี

หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย  
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11.15 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย เที่ยวบินที่ XJ701 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

14.50 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตดิอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณยีกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลกิ 45 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน  
ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ทาํการจ่ายค่าตั๋วไปให้กบัการสายการบิน

เรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพือ่ประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  
**พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับรวมถึงวนักลบั และพาสสปอร์ตจะต้องไม่ชํารุดหรือฉีกขาด การผ่านเข้า-ออก

ประเทศ ขึน้อยู่กบัการพจิารณานาของทางเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ** 
 

ข้อความสําคัญ โปรดอ่านอย่างละเอยีด 
ในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทาํใหลู้กคา้ตอ้งถูกส่งตวั

กลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดว้ย ฉะนั้น ลูกคา้
จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนท่ีทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผดิชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่วา่ง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน 
ทั้งน้ี ข้ึนอยูท่างเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการท่ีทางตรวจคนเขา้ เมือง
เรียกสัมภาษณ์นั้น ข้ึนอยูก่บัทาง ตรวจคนเขา้เมือง เป็นผูพ้ิจารณา และอยูใ่นดุลพินิจของทางเจา้หนา้ท่ี  ตม. ทางบริษทัทวัร์ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงในส่วนน้ีได ้** 

*** ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทาง
บริษทัจะคิดค่าดาํเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 
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อตัราค่าบริการ เกาหลี 5 วนั 3 คืน (AIR ASIA X) 

ซูวอน - โซล – โซล  

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง 

สงิหาคม 2559 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตยีง 

พกั 

เดี่ยว 

เพิ่ม 

31 สงิหาคม-04 กนัยายน 59 16,900 16,900 16,900 5,000 

 

กาํหนดการเดินทาง 

กนัยายน 2559 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตยีง 

พกั 

เดี่ยว 

เพิ่ม 

01-05 กนัยายน 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

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

03-07 กนัยายน 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

04-08 กนัยายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

05-09 กนัยายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

06-10 กนัยายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

07-11 กนัยายน 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

08-12 กนัยายน 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

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

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

11-15 กนัยายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

12-16 กนัยายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

13-17 กนัยายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 
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14-18 กนัยายน 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

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

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

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

18-22 กนัยายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

19-23 กนัยายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

20-24 กนัยายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

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

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

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

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

25-29 กนัยายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

26-30 กนัยายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

27 กนัยายน-01 ตลุาคม 59 15,900 15,900 15,900 5,000 

28 กนัยายน-02 ตลุาคม 59 16,900 16,900 16,900 5,000 

29 กนัยายน-03 ตลุาคม 59 16,900 16,900 16,900 5,000 

30 กนัยายน-04 ตลุาคม 59 16,900 16,900 16,900 5,000 

 

**เด็กทารก อายไุม่เกิน 2 ปี ราคา 5,900 บาท** 

*** ราคาจอยแลนด ์(ไม่รวมตัว๋) 7,900 บาท *** 

 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ทา่นละ 30,000 วอน /ทริป/ทา่น** 

 

**หมายเหตุ** 
1. รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผูจ้ดัไดช้าํระ

ใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้
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บริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ  (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน  ***และทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ  และพระ จะต้องเพิม่จากราคาค่า
ทวัร์ปกติอกี 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนกัเรียน นกัศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองสาํอางค ์ หมอ  
พยาบาล  ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุกคร้ัง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหวา่งท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนขอ้แนะนาํกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ  หากท่านมีความจาํเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพื่อท่ีจะนาํไปยงั
ประเทศนั้นๆ  หรือนาํกลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นวา่ตอ้งไม่เป็นส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงของผดิกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวติ เจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษทัจะไม่คืนมดัจาํไม่วา่ดว้ยกรณี
ใดๆทั้งส้ิน เพราะวา่ทางบริษทัไดท้าํการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบร้อยแลว้  โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้น
ก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

4. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์
ลูกคา้เป็นหลกั 

5. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ วนัสุดทา้ยช่างภาพจะ
นาํภาพถ่ายมาจาํหน่ายกบัลูกทวัร์ หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ เพราะทางบริษทั
ทวัร์ไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์ซ้ือแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

6. ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลงร้านช้
อปป้ิง เช่น นํ้ามนัสน / ร้านโสม / ฮอ็ตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษทัจะคิดค่าดาํเนินการในการแยกท่องเท่ียว
เอง 300 USD ต่อท่าน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 

90 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจ

เขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี  

1. พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 

2. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

3. สิ่งที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พาํนกัในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงิน

สด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

4. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พาํนกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ)  ทาง

ทวัรจ์ดัเตรียมให ้

5. กาํหนดการเดินทางระหว่างที่พาํนกัในประเทศเกาหลี  ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่านํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรบั-ส่ง และนาํเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , 

ค่าอินเตอรเ์น็ต , ค่าซกัรีด , มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น  

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 ค่าวีซ่าสาํหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วีซ่า  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจาํตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบสาํคญัถิ่นที่อยู ่ 

4) สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  

5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  

6) รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  

(สาํหรบัหนงัสือเดินทางตา่งดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า)  

 

เง่ือนไขการชาํระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่าน เพ่ือสาํรองท่ีนัง่ ภายใน 3 วนั

หลงัจากการจอง  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมช่าํระเงิน หรือชาํระเงินไมค่รบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งชาํระครบเต็มจาํนวนเลย  
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4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์, อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท  

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูม้ี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้

ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

 กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ตอ้งยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า  45 วนัเท่านั้น  คืนเงินค่าบริการ รอ้ยละ 100 ของค่าบริการที่

ชาํระแลว้  

2.2 หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 45 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรทุ์กกรณี 

1. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไมม่ีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 

10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 
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เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหนา้ช่ือ เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บั

ทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญู

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ี

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่

ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไมส้ด , ไข ่, 

เน้ือสตัว ์, ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัใน

อตัราท่ีสงูมาก  

 

 

 

 

 

 

 


