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ชมดอกซากรุะ | เกาะนาม ิ| หมูบ่า้นเทพนยิาย | ไชนา่ทาวน ์

อทุยานแหง่ชาตซิอรคัซาน | วดัชนิฮนัซา | สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์| พระราชวงัเคยีง

บก หมูบ่า้นโบราณเกาหลอีนึพยอง | โซลทาวเวอร ์| ชอ้ปป้ิงตลาดเมยีงดง ถนนฮงแด 

 

 

 

  

 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

วนัที ่1    เชยีงใหม ่(สนามบนิเชยีงใหม)่ (7C4206 22.35-05.50+1) 

วนัที ่2   อนิชอน (สนามบนิอนิชอน) – หมูบ่า้นเทพนยิาย – ไชนา่ทาวน ์– เกาะนาม ิ– ซอรคัซาน 

วนัที ่3   อทุยานแหง่ชาตซิอรคัซาน – วดัชนิฮนัซา – สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– กรงุโซล  

วนัที ่4  หมูบ่า้นโบราณเกาหลอีนึพยอง – ศูนยโ์สม – COSMETIC SHOP –  พระราชวงัเคยีงบก – โซล

ทาวเวอร ์– DUTY FREE – ตลาดเมยีงดง 

วนัที ่5  สวนสาธารณะยออโีด – ศูนยส์มุนไพรเกาหล ี– ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง – STAR PARK – ชอ้ปป้ิง

ถนนฮงแด – ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – อนิชอน (สนามบนิอนิชอน) – เชยีงใหม่ (สนามบนิเชยีงใหม่) 

(7C4205 18.00-21.35) 



 

วนัที ่1 เชยีงใหม ่(สนามบนิเชยีงใหม)่ (7C4206 22.35-05.50+1) 

20.00 น. 

 

คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิเชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิเจจแูอร ์โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทพรอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ* 

22.35 น. น าทา่นเหนิฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายการบนิเจจแูอร ์เทีย่วบนิที ่7C4206 

 

วนัที ่2 อนิชอน (สนามบนิอนิชอน) – หมูบ่า้นเทพนยิาย – ไชนา่ทาวน ์–       เกาะนาม ิ– ซอรคัซาน 

    05.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหล ีเวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่

ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากรแลว้ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเทพนยิาย หมูบ่า้นแหง่นีต้กแตง่ประดับประดา และมกีารวาดสสีนัใหห้มูบ่า้นแสน

จะธรรมดาแหง่นี ้กลายเป็นหมูบ่า้นแหง่เทพนยิาย มนียิายโดง่ดังหลายเรือ่ง อาทเิชน่ สโนวไ์วทก์บัคนแคระ

ทัง้ 7 หนูนอ้ยหมวกแดง ปีเตอรแ์พน อะลาดนิกบัตะเกยีงวเิศษ ฯลฯ รวมกนัอยูใ่นหมูบ่า้นแหง่นี ้

 

 
 จากนัน้น าทา่นชม ไชนา่ทาวน ์เป็นสถานทีซ่ ึง่ใชใ้นการถา่ยท าเรือ่ง Princess Hours ภาค 2 โดยเป็นฉาก

ทีพ่ระเอกของเรือ่ง (Seven) ท าหนา้ทีเ่ป็นพนักงานสง่บะหมี ่บรเิวณไชน่าทาวนน์ีม้ขี ึน้หลังจากทีไ่ดท้ าการ

เปิดสถานกงศลุจนีขึน้ในปี ค.ศ.1884 ระหวา่งศตวรรษที ่1940 ถอืเป็นยา่นเศรษฐกจิซือ้ขายผา้ไหม ยาจนี 

และเครือ่งแตง่กายสไตลจ์นีหนาแน่นไปดว้ยผูค้นทีอ่าศยัอยูม่ากกวา่หมืน่คน และเต็มไปดว้ยภตัตาคาร

อาหารจนี 

 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ู“ชาบ ูชาบ”ู 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ เกาะนาม ิ(NAMISEOM ISLAND) ชมทวิทศันซ์ ึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าละครทวีี

“WINTER LOVE SONG” อนัโดง่ดังไปทั่วทัง้เกาหลแีละเอเชยี เกาะนามนิีม้รีปูรา่งคลา้ยใบไม ้ทีล่อยอยู่



 

ทางตอนเหนอืของแมน่ ้าฮนั ใหท้า่นชมบรรยากาศรอบเกาะ เดนิผา่นดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั แวะคารา

วะสสุานนายพลนาม ิจากนัน้อสิระเวลาใหท้า่นไดบ้นัทกึภาพโลเคชัน่ประทับใจ เหมอืนฉากในละคร ตาม

อธัยาศัย จนไดเ้วลาสมควรอ าลาเกาะนาม ิเดนิทางสูซ่อรัคซาน 

 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมน ู“ทกัคาลบี”้ (ไกบ่าบคีวิผดัซอสเกาหล)ี 

ทีพ่กั พกัที ่KUMHO RESORT / SEORAK DAEMYUNG HOTELระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

  

วนัที ่3 อทุยานแหง่ชาตซิอรคัซาน – วดัชนิฮนัซา – สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– กรงุโซล 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นสู ่อทุยานแหง่ชาตซิอรคัซาน หรอื อกีชือ่เรยีกหนึง่วา่สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ีซึง่จะผา่น

เสน้ทางธรรมชาตทิีส่วยงาม ลัดเลาะผา่นไปตามหนา้ผา หบุเขาและล าธาร น าทา่นน่ังกระเชา้ไฟฟ้า Cable 

Car (ราคาไมร่วมขึน้กระเชา้ไฟฟ้า) ขึน้สูจ่ดุชมววิของอทุยานแหง่ชาตซิอรัคซาน ซึง่จะสามารถมองเห็นววิ

ทวิทศันบ์นยอดเขาดจุดั่งภาพวาดเกนิบรรยาย (ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ ในกรณีทีส่ภาพอากาศไมเ่หมาะ

แกก่ารเขา้ชม ขึน้อยูก่บัค าสัง่ของเจา้หนา้ทีอ่ทุยาน)  จากนัน้น าทกุทา่นนมสัการพระพทุธรปูสมัฤทธิป์าง

สมาธขินาดใหญ ่ณ วดัชนิฮนัซา  เพือ่ความเป็นสริมิงคลแกต่ัวทา่นเองและครอบครัว หลังจากไหวข้อพร

เสร็จแลว้ก็สามารถลา้งมอื ลา้งหนา้ดว้ยน ้ามนตไ์ด ้

 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ู“คาลบี”้ (หมยูา่งเกาหล)ี 



 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศโดยมี

บรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชมทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ี

ชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก ชมความน่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สารกบัคนไดเ้ป็นอยา่งด ีหรอืเขา้สู่

ดนิแดนแหง่เทพนยิาย สวนสีฤ่ด ูซึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาล อกีทัง้ยงัสามารถสนุกกบัเครือ่ง

เลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ้ ึง่ก าลังบานสะพร่ังอวดสสีนั

เต็มสวน ชมกจิกรรมและการแสดงตา่งๆ ทีจ่ัดตามตารางประจ าวันดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET 

เลน่ไดท้กุเครือ่งเลน่ไมจ่ ากดัรอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอยา่งมากมาย 

 

 
 ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดพบ เดนิทางกลับเขา้กรงุโซล (ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม.) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมน ู“โอซมับลุโกก”ิ  

ทีพ่กั พักที ่INTER CITY HOTEL / CHISUN HOTEL MYEONGDONG ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

  

วนัที ่4 
หมูบ่า้นโบราณเกาหลอีนึพยอง – ศนูยโ์สม – COSMETIC SHOP –  พระราชวงัเคยีงบก – โซล

ทาวเวอร ์– DUTY FREE – ตลาดเมยีงดง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าทา่นชม หมูบ่า้นโบราณเกาหลอีนึพยอง หมูบ่า้นดัง้เดมิสไตลเ์กาหล ีเปิดสมัผัสประสบการณ์ใหมก่บั

ความเป็นอดตีเกา่แกข่องชาวแดนโสม บา้นไมโ้บราณ สถานทีอ่ยูอ่าศัย และธรรมชาตสิดุใกลช้ดิ ภายในมี

คาเฟ่ โฮสเทส โฮมสเตยแ์ละรา้นอาหารทัง้แบบเดมิและผสมผสานสมยัใหมต่ัง้อยูร่ว่มกนัอยา่งลงตวั 

 

 
 น าทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6  ปี ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดี

ทีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีท่ีส่ดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2  

เทา่ เพือ่น าไปบ ารงุรา่งกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอื  

 จากนัน้น าทา่นชม COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครือ่งส าอางชือ่ดังของเกาหล ี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ู“ซมัเทกงั” (ไกตุ่น๋โสม) 



 

 น าทา่นสู ่พระราชวงัเคยีงบก พระราชวังเกา่แกท่ีส่ดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1394 โดยใช ้

เป็นศนูยก์ลางการปกครองในสมยัโบราณ โดยเป็นทัง้ทีป่ระทับและฐานอ านาจของพระเจา้แทโจและ

ตอ่เนือ่งมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอล  ตอ่มาคณะปกครองเกาหลขีองญีปุ่่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาด

ยกัษ์ขึน้คั่น แสดงถงึความตอ้งการตัดความผกูพันระหวา่งพระราชวงศก์บัราษฎร อาคารหลังนีไ้ดถ้กูรือ้ถอน

ไปในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการปลดแอกจากญีปุ่่ น ภายในเขตพระราชวังยงัมพีระต าหนักเคยีวฮเวรู

ลักษณะเป็นอาคารสองชัน้ โดยตวัพระต าหนักถกูสรา้งใหย้ืน่ออกไปกลางสระน ้า ทีเ่ต็มไปดว้ยฝงูหงส ์สรา้ง

ขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับจัดงานเลีย้งพระราชทาน พระราชวังนีถ้อืเป็นพระราชวงัทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาหลี

ประกอบดว้ยหมูอ่าคารตา่งๆ มากมายอาท ิพลบัพลากลางน ้า, ทอ้งพระโรงทีใ่ชอ้อกวา่ราชการ ฯลฯ 

 

 
 น าทา่นชม  โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนอื

ระดับน ้าทะเล ทา่สามารถชมทัศนยีภาพของกรงุโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดย

สามารถมองไดถ้งึเขาพกูกัซนั และถา้หันไปยงัทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน่ ้าฮนักงั **ไมร่าคารวมคา่

ขึน้ลฟิท ์** 

 

 
 จากนัน้ใหท้า่นชอ้ปป้ิงที ่DUTY FREE รวมสนิคา้แบรนดเ์นมตา่งประเทศและแบรนดเ์กาหลมีใีหเ้ลอืกชอ้ป

มากมายในราคาสนิคา้ปลอดภาษี จากนัน้ชอ้ปป้ิงตอ่ที ่ศนูยร์วมของวัยรุน่เกาหล ีตลาดเมยีงดง ไดช้ือ่วา่

เป็นแหลง่รวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแตล่ะวันจะมวีัยรุน่เกาหลมีาเดนิชอ็ปป้ิงกนัอยา่งลน้หลาม 

ทา่นสามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทัง้เสือ้ผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เครือ่งส าอางซึง่เป็นทีรู่จั้กอยา่ง

ดขีองคนไทย  

ค า่ อสิระอาหารค า่ 1 มือ้ (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั) 

ทีพ่กั พักที ่INTER CITY HOTEL / CHISUN HOTEL MYEONGDONG ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

  

 

 

 



 

วนัที ่5 

สวนสาธารณะยออโีด – ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี– ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง – STAR PARK – ชอ้ปป้ิง

ถนนฮงแด – ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – อนิชอน (สนามบนิอนิชอน) – เชยีงใหม ่(สนามบนิเชยีงใหม)่ 

(7C4205 18.00-21.35) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชม ถนนซากรุะแหง่กรงุโซล หรอื สวนสาธารณะยออโิด ทีม่ตีน้ซากรุะกวา่ 1,400 ตน้ในบรเิวณนี ้

เรยีงรายเป็นทางยาวไปถงึ 5.7 กโิลเมตร และจะเริม่ผลดิอกบานในชว่ง สปัดาหท์ี ่2 ของเดอืนเมษายนของ

ทกุปี ซึง่จะออกดอกสะพร่ังเต็มตน้ทกุปี อสิระใหท้า่นสมัผัสสสีนัแหง่ดอกซากรุะ พรอ้มถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึใน

บรรยากาศสดุโรแมนตกิ  (เนือ่งจากเทศกาลชมซากรุะทีส่วนสาธารณะยออโิด  แตล่ะปีจะมกีาร

ก าหนดวนัเทศกาลขึน้อยูก่บัการพยากรณ์การบานของดอกซากรุะซึง่อาจจะมกี าหนดการ

คลาดเคลือ่นตามสภาวะอากาศในแตล่ะปี ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นรายการตามความ

เหมาะสม) 

 

 
 น าทา่นชม ศนูยส์มนุไพรเกาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมนุไพรฮ็อกเก็ตนามขูองเกาหล ีทีน่ ามา

แปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ ทีม่สีรรพคณุรักษาโรค และบ ารงุรา่งกาย 

 จากนัน้น าทา่นชม ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็ม

แดงจากยอดเขาทีป่ระเทศ เกาหลเีหนอืมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกบัการวจัิยทีป่ระเทศเกาหลใีต ้

ออกมาเป็นน ้ามนัสนเข็มแดง ภมูปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซน็ต ์โดยกวา่จะมา

เป็นน ้ามนัสนเข็มแดงได ้1 แคปซลูตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม มาสกดัเอาน ้ามนัมาผลติ

และวจิัยออกมาเป็นน ้ามนัสน 

 น าทา่นสู ่STAR PARK ตัง้อยูบ่รเิวณ MBC World บรษัิท กระจายเสยีงรายใหญข่องเกาหลมีจัีดการแสดง

หลากหลายสว่น ทกุทา่นสามารถชม สว่นจัดแสดงทีน่่าสนใจอกีมากมาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ู“จมิดกั” (ไกพ่ะโลผ้ดัวุน้เสน้) 

 จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงยา่นวัยรุน่ชือ่ดัง ถนนฮงแด เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ

(Hongik University) เป็นศนูยร์วมรา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจ 

ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆ  

 น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก กอ่นเดนิทางสู่

สนามบนิอนิชอน 

18.00 น. น าทา่นเหนิฟ้ากลับสู ่เชยีงใหม ่โดย สายการบนิเจจแูอร ์เทีย่วบนิท ี7C4205 

21.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 



 

 

 

ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,800 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

หัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิเชยีงใหม)่**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ่** 

 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ 

กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาเช็คราคาอกีคร ัง้ 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีไ่ทย และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้

ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุ

สดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอื

ยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใช ้

หนังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอื

ออกนอก ประเทศ 

         ใดประเทศหนึง่                 

2.  บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

3.  บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4.  กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทาง

บรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง 

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

อตัราคา่บรกิาร : เชยีงใหมบ่นิตรง เกาหลใีต ้ชมดอกซากรุะมว่นใจ ๋5 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิเจจแูอร ์(7C) 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่ัก 

2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี 

 (เสรมิเตยีง) 

พักกบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี 

 (เสรมิเตยีง) 

พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี 

 (ไมเ่สรมิเตยีง) 

พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น ทา่นละ 

 

ไมร่วมตัว๋ 

ทา่นละ 

 

พักเดีย่ว 

ทา่นละ 

วันที ่11-15 เม.ย. 63 

(วันสงกรานต)์ 
23,900. - 23,900. - 23,900. - 23,900. - 7,900. - 5,900. - 

ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 



 

**ส าคญั!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศ

เกาหลโีดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและเกาหล ีขึน้อยูก่บั

การพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง 

ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลับ (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามนัไว ้

เรยีบรอ้ยแลว้, สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 15 กก. 

2.  คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  หัวหนา้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5.  ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม

กรมธรรม)์ 

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 

บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของ

กรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพ

สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

7.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์

เป็นตน้ 

3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 15 กโิลกรัม 

4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ี่

ตอ้งท าวซีา่เขา้ประเสาธารณรัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,750 บาท 

ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ย

ตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,800 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

 

เงือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัชแีละ

สง่หลกัฐานการ โอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ีด่แูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บ เงนิมดัจ าแลว้

เทา่นัน้ 

2.      สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

4.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มี

โรคประจ าตวัหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั  



 

ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทาง 

เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด  

5. การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควร

จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที่

พักและตัว๋เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวี

ซา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2.      ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วัน เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 

3.      ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4.      ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

5.      ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและ

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้ไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม ่   

สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ 

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีก 

คนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

6.      ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาล ทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดั

จ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้ 

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ 

ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7.      กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ไทย และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื   

         เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณี

ใดๆ ทัง้ส ิน้**ส าคญั!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้

ประเทศเกาหลใีตโ้ดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและเกาหลี

ใต ้ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ย

ตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

8.       เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอื 

เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ 

ทัง้สิน้  

9.      ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมาย

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ เหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

เหตกุารณ์ไมส่งบทางการเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, 

อบุตัเิหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั 

อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละ

จะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 



 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนั

เนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณี

อืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากได ้

ส ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็าม

รายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวน

สทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ 

เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ

จะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับ

คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความ

ลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้าง

บรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ให ้

ทราบลว่งหนา้  

9. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้

ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความ

เสยีหายสญูหายลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

11. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 

หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื 

ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถา้ทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากกรุป๊ทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง 

โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, รา้นน า้มนัสน, ศนูยเ์ครือ่งส าอาง และรา้น

พลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 

300 USD ตอ่ทา่น 

12. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ 

Join Tour เทา่นัน้ กรณีตอ้งการตดักรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้ หากเป็น

นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 4,000 บาท 

13. ในระหวา่งทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดนิทาง และในวันสดุทา้ยของการเดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหน่ายหากวา่ทา่น

ใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของ

ทา่น ทางบรษัิททวัรไ์มม่กีารบงัคับใหซ้ือ้แตอ่ยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้เพือ่ใหผุ้ ้

เดนิทางไดรั้บทราบ 

 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ

นักทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน 

นามบตัร จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิท

ผูจ้ัดคณะ 

2.    หลักฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ย 

      ประมาณ  300 เหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2 วัน (หากไม ่



 

      มบีตัรเครดติคารด์) หากมบีตัรเครดติตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express,  

      Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตวัไปดว้ยหรอืหลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดง 

      ใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3.    ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทาง 

       กบัผูป้กครอง เชน่ บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4.    หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตวัไปดว้ย  

5.    การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 


