
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
กาํหนกการดกนนทา     4-8 มี.ค./ 11-15 มี.ค./ 18-22 มี.ค./ 25-29 มี.ค. 2558 
 

วนัแรก  สุวรรณภมิู - เกาหลีใต้ 
20.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภมูน อาคารผูโ้กยสารระหว่า ประดทศ ชัน้ 4 ประตทูา ดข้า

หมายดลข 2-3 ดคาน์ดตอร ์D สายการบนนไทย (TG) ดจ้าหน้าท่ีขอ บรนษทัฯ คอยให้การต้อนรบัและ
อาํนวยความสะกวก 

23.30 น.  ออกดกนนทา สู่กร ุโซล ประดทศดกาหลี โกยสายการบนนไทย ดท่ียวบนนท่ี TG 656 
 

วนัทีส่อง พาจ ูอิงลิชวิลเลจ-เกาะนามิ-ซูวอน  
06.55 น.     เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน  ประเทศเกาหลใีต ้ จากนัน้นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

แลว้ (กรณีท่านท่ีถกูปฏนดสธการดข้าดมือ โกยดจ้าหน้าท่ีตรวจคนดข้าดมือ  บรนษทัฯ ไม่สามารถ
รบัผนกชอบใกๆ แก่ผูด้กนนทา ไก้และไม่สามารถคืนด นนค่าทวัรใ์ห้แก่ผูด้กนนทา ไก้)  นําท่านเดนิทางสู่
กรุงโซลโดยรถโคช้  นําท่านชมความสวยงามของ หมู่บา้นอ ักฤษพาจ ูPAJU ENGLISH VILLAGE (รวม
ค่าปัน่จกัรยาน) สถานทีน่ี้ไดเ้คยใชเ้ป็นสถานทีใ่นการถ่ายทาํซรีีย่เ์กาหลทีีโ่ดง่ดงั BOY OVER FLOWER 
(F4)  โดยสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมของเวอรจ์เินียสหรฐัอเมรกิา ทีใ่หค้วามรูส้กึเหมอืนอยูใ่นสถานที่
ตน้แบบมาก  จากนัน้นําท่านสู ่PAJU HEYRI VILLAGE ทีร่วมงานออกแบบของศลิปินในหลากหลายสาขา 
ไม่ว่าจะเป็น จติรกรรม ประตมิากรรม นกัคดิ นกัเขยีนฯ โดยใชส้ถานทีแ่หง่นี้เป็นสตูดโิอและแกลอรีใ่นการ
สรา้งและนําเสนอผลงาน เรยีกไดว้่าเป็นเมอืงศลิปะ เพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหน กจ็ะมกีลิน่อายของศลิปะ
กระจายอยู่เตม็ไปหมด ไมว่่าจะเป็นป้ายบอกทาง ตูไ้ฟฟ้า ถนนไปจนถงึอาคารต่างๆ ซึง่มกีารออกแบบทีดู่
แปลกตามเีอกลกัษณ์และไม่เหมอืนใคร นอกจากนัน้ยงัใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการถ่ายภาพ “เคลด็ลบังาน
ศลิปะแห่งภาพ” แนวคดิรปูแบบใหม่เพื่อตอ้งการจุดประกายความคดิสรา้งสรรคแ์ละจนิตนาการของการสรา้ง
ภาพโดยใชเ้ทคนิคจากภาพสามมติทิีร่วมทฤษฎทีางวทิยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความ
เคลื่อนไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมสีว่นรว่มถ่ายรปูกบั TRICK ART MUSEUM  ให้
ทุกท่านไดส้นุกสนานกบัการแอค๊ชัน่ท่าทางต่างๆ กบัภาพแนวมติทิีร่ปูถ่ายของทา่นจะออกมาดปูระหนึ่ง
เหมอืนจรงิในเหตุการณ์    

กลา วนั          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ก้วยดมนู ทคัคาลบี (DAK KALBI) ไก่ผกัดผก็บารบี์คนวดป็นดน้ือ
ไก่ท่ีหัน่ออกดป็นชน้นพอคาํ คลกุดคล้าก้วยซีอน๊วดครือ่ ปร ุ และหมกัทน้ ไวจ้นไก้ท่ี จึ นําดน้ือไก่และผกั
มาผกับนกระทะยกัษ์ รบัประทานพรอ้ม กนมจน ซุปสาหรา่ย และข้าวสวย 



 

 

 

 

 

 

บ่าย                นําท่านสู ่PAJU PREMIUM OUTLET เป็น OUTLET MALL แห่งใหม่และใหญ่ทีส่ดุในเกาหลใีตซ้ึง่มรีา้นคา้
หลากหลายกว่า 165 รา้นคา้ และมสีนิคา้ Brand ดงัมากมายหลายยีห่อ้ เช่น ARMANI, CALVIN KLEIN, 
DIESEL, DKNY, GUES, ESCADA โดยสนิคา้จะมกีารจดัลดราคา 30-80% อกีดว้ย จากนัน้นําท่านเดนิทาง
สู ่ดกาะนามน ดมอื ชุนชอน จงัหวดัคงัวอน นําท่านลงเรอืเฟอรร์ีข่า้มไปยงัเกาะนาม ิ(ใชเ้วลาประมาณ 10 
นาท)ี ใหท้่านไดด้ื่มดํ่ากบัธรรมชาต ิแมกไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิซึง่ถอืเป็นช่วงเวลาทีด่ทีีส่ดุท่ามกลาง
บรรยากาศโรแมนตกิ ภาพแหง่สสีนัความงดงามของใบไมใ้หท้่านไดย้อ้นรอยละครแนวดรามา่ ซรีีย่เ์กาหลทีี่
โด่งดงัไปทัว่เอเชยี WINTER LOVE SONG หรอื เพลงรกัในสายลมหนาว พรอ้มเกบ็ภาพความประทบัใจ 
ถ่ายรปูกบัดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รปูปัน้ทีส่รา้งขึน้ไวเ้พื่อเกบ็เป็นภาพ
ความประทบัใจ กบัฉากและเน้ือเรื่องทีเ่รยีกเสยีงสะอืน้และน้ําตาของผูช้มนอกจออย่างทว่มทน้ นอกจากน้ียงั
มกีจิกรรมอื่นๆ อาท ิปัน่จกัรยานชมววิเหมอืนในละครหรอืชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ  

คํา่               รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร บรนการท่านก้วย ดมนู Shabu Shabu (ผกัสกหลายชนนก ดหก็ตาม
ฤกกูาลโอดก้  ดต้าหู้ ดบคอน หมูสไลก ์ต้มในน้ําซุปปร ุรสกลมกล่อม ทานพรอ้มดครือ่ ดคีย และขา้ว
สวย อาหารดกาหลีท่ีรสชาตนถกูปากคนไทย จากนัน้นําท่านเขา้สูท่ีพ่กั SI-HEUNG HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม       ซูวอน-วดัวาวจูองซา-โรงเรียนสอนท ากิมจิ-สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด-์DRAWING SHOW-ตลาดงทงแดมุน 
ดช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่วกัวาวจูอ ซา (Waujeongsa Temple) ตัง้อยู่เมอืงยงอนิ จงัหวดัเคยีงคโิด สรา้งขึน้เมื่อปี 
ค.ศ.1970โดยนกับวชแฮต๊อก เป็นวดันิกายหนิยาน ภายในวดัมพีระเศยีรของพระพุทธรปูขนาดใหญ่ ว่ากนั
ว่าใหญ่ทีส่ดุในโลก ซึง่ประดษิฐานอยู่ดา้นหลงัสระน้ําขนาดย่อม โดยบรเิวณรอบสระจะมพีระพทุธรปูองค์
เลก็ๆ ตัง้อยู่โดยรอบ และยงัมพีระอุโบสถ์ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานพระนอนขนาดใหญ่สสีดใสทีแ่กะสลกัมา
จากไม ้นํามาจากประเทศอนิเดยี และแปลกตาไปดว้ยเจดยีท์าํดว้ยกอ้นหนิ จากนัน้นําท่านสู ่กนมจนแลนก ์ซึง่
การทาํกมิจทิีเ่ล่ากนัว่ากมิจเิกดิขึน้สมยัโชซอน (Choson) โดยชาวบา้นเกบ็ผกัสดมาหมกัไวใ้นไห ชาวเกาหลี
ใสก่มิจใินอาหารแทบทุกชนิด ตัง้แต่ขา้วตม้ ขา้วสวย ซุป ขา้วผดั สตู บะหมี ่จนถงึพิซซ่า และเบอรเ์กอร ์
ชาวเกาหลนีิยมทาํกมิจกินิเองทีบ่า้น ตํารบักมิจแิต่ละบา้นไม่เหมอืนกนั และตกทอดเป็นเหมอืนมรดกปลาย
จวกัของสตรเีกาหลอีกีดว้ย ขอเชญิท่านร่วมประสบการณ์ในการทาํกมิจ ิอาหารประจาํชาตเิกาหล ีทีไ่ม่ว่ามือ้
ไหนกจ็ะตอ้งมกีมิจเิป็นสว่นประกอบอยู่ในอาหารมือ้นัน้ๆ ดว้ยทกุครัง้ไป และกมิจนิี้ยงัมมีากกว่า 100 ชนิด
ใหเ้ลอืกรบัประทาน ใหท้่านฝึกลองทาํและไดช้มิกมิจฝีิมอืของตวัท่านเอง หากตดิใจท่านสามารถบรรจุใสถุ่ง
สญุญากาศ เพื่อนํากลบัมารบัประทานต่อทีป่ระเทศไทยไดอ้กีดว้ย จากนัน้เชญิท่านร่วมเป็นสว่นหนึ่งของ
ชาวเกาหลโีดยการแต่งกายชุดประจาํชาตต่ิางๆ พรอ้มถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ เพื่อไปอวดคนทางบา้น 

กลา วนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรนการท่านก้วย หมปูร ุรสย่า คาลบี้ (Kalbi) อาหารดกาหลี
แบบปน้  ยา่ ท่ีมีช่ือดสีย ขอ ดกาหลี ดป็นการนําดน้ือววัหรอืดน้ือหมูมาหมกักบัดครือ่ ปร ุจนดน้ือนุ่ม 
แล้วจึ นําไปยา่ บนแผน่โลหะท่ีถกูดผาจนรอ้น ตอนย่า ดน้ือนัน้จะย่า ดป็นชน้นโตพอสมควร พอใกล้
สุกแล้วกต้็อ ใช้กรรไกรตกัดป็นชน้นพอกีคาํ ทานกบัดครือ่ ดคีย จาํพวกผกั กระดทียม 

บ่าย นําท่านเดนิทางเขา้สู ่สวนสนุกดอดวอรแ์ลนก ์(EVERLAND) ถูกขนานนามว่า “กนสนียแ์ลนกด์กาหลี” 
สวนเปิดทีม่ชีื่อเสยีงมากทีส่ดุของประเทศตัง้อยู่ในหุบเขาพาท่านนัง่กระเชา้ลฟิต ์ขึน้รถบสัท่องไปกบัโลกของ
สตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลกทีน่ี่! ท่านจะพบว่าเจา้ป่าสงิหโ์ตและเสอืสามารถอยูด่ว้ยกนัได้
อย่างเป็นสขุ ชมความน่ารกัของหมทีีส่ามารถสือ่สารกบัคนขบัไดอ้ย่างดไีมว่่าจะตวัใหญ่มากถงึใหญ่น้อย เขา้
สูด่นิแดนแห่งเทพนิยายและสนุกกบัเครื่องเล่นนานาชนิด อาทเิช่น สเปสทวัร ์เฮอรแิคน รถไฟเหาะ หนอน



 

 

 

 

 

 

สะบดั ชารป์ (รวมบตัรเขา้ชมและเครื่องเล่นแบบพเิศษ) อกีทัง้งานเทศกาลดอกไมป้ระจาํฤด ูเช่น ดอกทวิลปิ 
ดอกกุหลาบ ดอกลลิลี ่ดอกเบญจมาศ เป็นตน้ และชมขบวนพาเหรดและการแสดงต่างๆ  จากนัน้นําท่านชม 
การแสก  THE DRAWING SHOW พบความอศัจรรยแ์หง่จนิตนาการศลิปะการวาดภาพสด โดยใชเ้ทคนิค 
3D ANIMATIN ทีท่าํใหท้่านตอ้งทึง่กบัความพศิวงของ (4 นกัแสดงเอก) ดว้ยรอยยิม้และเสยีงหวัเราะ    

คํา่ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร บรนการท่านก้วย บนบนมบบั (Bibimbap+Soup) หรอืข้าวย าเกาหลี 
ถือเป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อรา่งกายเป็นอยา่งมาก เพราะประกอบไปดว้ยเครือ่งปรงุท่ีเป็นผกั
นานาชนิดถึง 18 อย่าง อดุมไปด้วยวิตามินหลากหลายชนิด โดยน าขา้วไปยา่งบนชามหิน แล้วโรย
ผกัต่างๆ อาทิ แครอท เหด็ หวัไชเท้า แตงกวา มนัฝรัง่ผดัผกักาดขาวพรอ้มไข่ดิบ ราดน ้าซอส แล้ว
น ามาย ารวมกนัในขณะท่ีถ้วยยงัรอ้นๆ ทานพรอ้มซุปรอ้นๆ 
จากนัน้นําท่านสูแ่หล่งชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ื่อว่าใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี ตลากท แกมุน  หา้งสรรพสนิคา้กวา่ 10 แหง่ ที่
บางหา้งเปิดตลอด 24 ชัว่โมง เช่น MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB ท่าน
สามารถเลอืกซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี่ อาทเิช่น เสือ้ผา้บุรุษสตร ีรองเทา้บุรษุสตร ีรองเทา้ผา้ใบ 
เขม็ขดั ของทีร่ะลกึ ชุดเครื่องครวั ถุงเทา้ ผา้พนัคอ ในราคาเกาหลอีย่างแทจ้รงิ  
จากนัน้นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั CO-OP CITY STAYCO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีสี่ ่ ท าเนียบประธานาธิบดีหรอืบลูเฮาส-์พระราชวงัเคียงบอ๊ก-พิพิธภณัฑพ์ื้นบา้น-ศนูยโ์สมเกาหลี- 
 ศนูยเ์ครือ่งส าอาง-RED PINE-หอคอยกรงุโซล N Tower- ช้อปป้ิง DUTY FREE - เมียงดง 
ดช้า     รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารโรงแรม  

จากนัน้นําท่านสู ่ศนูยโ์สมดกาหลี ซึง่รบัรองคุณภาพจากรฐับาล เป็นโสมทีอ่ายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเมคีุณภาพดี
ทีส่ดุ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยาบาํรุงร่างกายหรอื
สามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหล ีจากนัน้นําท่านชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชว ัดคีย บอ๊ก 
พระราชวงัโบราณใหญ่ทีส่ดุในประวตัศิาสตรเ์กาหลมีอีายุกวา่ 600 ปี พระราชวงัแห่งนี้มหีมู่พระทีน่ัง่มากกว่า 
200 หลงั แต่ไดถู้กทาํลายไปมากในสมยัทีญ่ีปุ่่ นเขา้มาบุกยดึครอง ทัง้ยงัเคยเป็นศนูยบ์ญัชาการทาง
การทหารและเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิ ์สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศโ์ชซอนซึง่เป็นราชวงศส์ดุทา้ยภายใตก้าร
ปกครองของระบอบกษตัรยิเ์กาหล ีปัจจุบนัไดร้บัการบรูณะใหใ้กลเ้คยีงกบัพระราชวงัเดมิมากทีส่ดุ    
จากนัน้นําทุกท่านผ่านชมทาํเนียบประธานาธบิด ีหรอื บลูดฮ้าส ์ จากนัน้เยีย่มชม พนพนธภณัฑพ์ืน้บ้าน ยอ้น
อดตีสมัผสัชวีติความเป็นอยู่และเรื่องราวในประวตัศิาสตรเ์กาหล ี 

กลา วนั     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรนการท่านก้วย จนมกกั (ไก่อบซีอน๊ววุ้นดส้น ) ดป็นดมนูพืน้ดมือ 
กั ้ดกนมขอ ดมือ อนัก  จนมกกัน้ีส่วนใหญ่จะใช้ไก่ทั ้ตวั ผกัรวมกบัวุ้นดส้น มนัฝรั ่ แครอท พรนก และ
ซอสกาํ ดน้ือไก่ท่ีนน่ม นุ่มคนกซะว่า กนนไก่พะโล ้สูตรดกาหลี จกุดก่นขอ ดมนูน้ีอยู่ท่ีมนัฝรั ่ดป็นชน้นๆ แค
รอทดป็นชน้นๆ 

บ่าย จากนัน้นําท่านสู ่ศนูยร์วมดครือ่ สาํอา แบรนกก์ ัดกาหลี เชน่ ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, 
SULWASOO ใหท้่านเลอืกซือ้เครื่องสาํอางแบรนดเ์กาหลสีดุยอดฮติในราคาพเิศษๆ และ นําท่านเดนิทางสู่
รา้นสมุนไพร RED PINE เป็นผลติภณัฑท์ีส่กดัจากน้ํามนัสน ทีม่สีรรพคุณช่วยบาํรุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วย
ควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกาย นําท่านสูแ่หล่ ช้อปปน้  ปลอกภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้
แบรนดเ์นมมากมาย อาท ินาฬกิา, แว่นตา, เครื่องสาํอาง, กระเป๋า, กลอ้งถ่ายรปู, หรอืจะเป็นโทรศพัทม์อืถอื 
ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้อย่างเตม็ที ่  



 

 

 

 

 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร บรนการท่านก้วย Samgetang หรอื ดมนูไก่ตุ๋นโสม อาหารว ัในสมยั
โบราณ ปัจจบุนัดป็นอาหารดลือ่ ช่ือขอ ดมือ หลว  ดช่ือกนัว่าบาํร ุและดสรนมสุขภาพ ภายในตวัไก่จะ
มีข้าวดหนียว รากโสม พทุราแก และดคลก็ลบัในการตุ๋นดสนรฟ์พรอ้มดครือ่ ดคีย ท่ีดรียกวา่ กกัตกีุ ดส้น
ขนมจีน ดหล้าโสม พรนกไทยกาํ และดกลือ)  
แลว้นําท่านสู ่ตลากดมีย ก  หรอื สยามสแควรด์กาหลี ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้เทรนดแ์ฟชัน่ล่าสดุของ
เกาหลไีดท้ีน่ี่ โดยเฉพาะสนิคา้วยัรุ่น มทีัง้แบรนดเ์นม และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหล ีโดยเฉพาะเครื่องสาํอาง 
เช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อกีทัง้ยงัมี
รา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอนทีส่งูเกอืบ 1 ฟุต 

 จากนัน้นําท่านเขา้สูท่ีพ่กั CO-OP CITY STAYCO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
   
วนัทีห้่า  รา้นสมุนไพร-ศนูยพ์ลอยอเมทิส-SUPERMARKET-กรงุเทพฯ 
ดช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านสู ่หอคอยกร ุโซล N Tower ซึง่อยู่บรเิวณเนินเขานมัซาน ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก
ทีฐ่านของหอคอยมสีิง่ทีน่่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่มปาลกัก๊จองสวนสตัวเ์ลก็ๆ,สวนพฤกษชาต,ิ
อาคารอนุสรณ์ผูร้กัชาต ิอนั ชุง กุน นอกจากนี้โซลทาวเวอรย์งัเป็นสถานทีถ่่ายทาํละครเกาหลแีนวน่ารกัๆ 
เรื่อง “กบัดกัหวัใจยยัแม่มด”  และเรื่อง BOY OVER FLOWER (F4) อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรปู
คู่หอคอยตามอธัยาศยัหรอืคลอ้งกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึน้ลนฟท)์ มเีวลาอสิระใหท้่านเดนิเล่นหรอืชอ้ปป้ิง
ตุ๊กตา Teddy Bear Shop ทีน่่ารกั  จากนัน้นําท่านสมัผสั รา้นสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสดุของ
เกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮ๊อกเกต ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มรีส
เปรีย้ว ดสีาํหรบับุคคลทีน่ิยมดื่มชา กาแฟ น้ําอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอ๊กเกต จะชว่ยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้ง
หรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนงัของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึ้น ซึง่ยงัสง่ผลดต่ีอ
สขุภาพร่างกายของท่านเอง  

กลา วนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรนการท่านก้วย OSAM BULKOKI ดมนูโอซมัหรอืหมู
ปลาหมึกยา่ บารบี์คนว หมกัสไตลส์มยัใหมข่อ ดกาหลี คนต่า ประดทศนนยมรบัประทานดพราะมี
รสชาตนออกหวานดผก็ดลก็น้อย โกยนําบารบี์คนวหมูปลาหมกึล ในกระทะครึ ่ว กลมพรอ้มน้ําซุปปร ุ
รส ดมื่อสุกรบัประทานพรอ้มดครือ่ ดคีย และข้าวสวย หากต้อ การแบบรสชาตนดกาหลีแท้ๆ ก็
สามารถใส่กนมจนหมกัล ต้มก้วย กจ็ะไก้รสชาตนอีกแบบหน่ึ  ท่ีน่าลอ ) 

บ่าย นําท่านสู ่ ศนูยพ์ลอยอดมทนส ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เครื่องประดบัจากพลอยอเมทสิ (อเมทสิเป็นหนิมพีลงัใน
การบาํบดัทัง้ดา้นร่างกายและจติใจของผูส้วมใสส่งูมาก คุณสมบตัทิีส่าํคญัของอเมทสิ คอื เป็นหนิทีก่่อใหเ้กดิ
ความยตุธิรรมขึน้ในจติใจ ขจดัความคดิแง่ลบ จงึนิยมใชใ้นการแกไ้ขฮวงจุย้ทีไ่ม่ดภีายในบา้นดว้ย  ไดเ้วลา
อนัสมควรนําท่านสู ่สนามบนนอนนชอน เพื่อเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะชอ้ปป้ิงที ่
Supermarket ทีร่า้นแห่งนี้มขีนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิดรวมทัง้กมิจ ิไก่ตุ๋นโสมทีบ่รรจุอยูใ่นถุง
สญุญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้วและของฝากของทีร่ะลกึ ไดเ้วลานําท่านออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

21.25 น.  ดกนนทา ออกจากกร ุโซล โกยสายการบนนไทย ดท่ียวบนนท่ี TG 657 
01.20 น.  ดกนนทา ถึ กร ุดทพฯ โกยสวสักนภาพ... 
 

รายการทวัรอ์าจมีการดปล่ียนแปล ไปตามความดหมาะสม อาทน สภาพอากาศแปรปรวน, ไฟลทล์่าช้า, หรอืสภาพ
การจราจร หรอืดหตกุารจลาจล หรอืมีดหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไมค่ากคนกท่ีมีผลกบัการดกนนทา และรายการทวัร ์  



 

 

 

 

 

 

ทั ้น้ีดพื่อประโยชน์ขอ คณะดป็นสาํคญั 

 
อตัราค่าดกนนทา    4-8 มี.ค./ 11-15 มี.ค./ 18-22 มี.ค./ 25-29 มี.ค. 2558 
 

ดกาหลี 5 วนั / TG รวมตัว๋ดครือ่ บนน ไม่รวมตัว๋ดครือ่ บนน 

ผูใ้หญ่ ราคาท่านละ 26,900 6,500 
พกัดก่ียวดพน่มท่านละ 3,900 3,900 

 
หมายดหต ุ  บรนษทัฯ ขอส วนสนทธน์ ในการดปล่ียนแปล โปรแกรมการดกนนทา  ทั ้น้ีขึน้อยู่กบัความดหมาะสมขอ คณะ
ดป็นสาํคญั และคณะสามารถออกดกนนทา ไก้ดมื่อมีจาํนวนผูใ้หญ่ไม่ตํา่กวา่ 20 ท่าน 

 
อตัราค่าบรนการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋โดยสารไป-กลบัเสน้ทางกรุงเทพฯ-อนิชอน-กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการระบ ุ(สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง), ค่าอาหารตามรายการระบ ุ
 ค่าพาหนะและรถรบัสง่นําเทีย่วตลอดรายการ} ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการ  
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง 
 ค่าน้ําหนกักระเป๋าเดนิทางน้ําหนกัไม่เกนิ 30 กโิลกรมัต่อท่าน 
 ค่ามคัคุเทศกผ์ูช้าํนาญเสน้ทางคอยดแูลและอาํนวยความสะดวกท่านตลอดการเดนิทางและหวัหน้าทวัรจ์ากกรุงเทพฯ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทางในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทซึง่เดก็อายตุํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี

ไดร้บัความคุม้ครองเพยีง 50% ของวงเงนิประกนั 
 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่20 ธ.ค. 

2557 
 
อตัราค่าบรนการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าทปิหรอืค่าแรงพนกังานขนกระเป๋า 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไปพรอ้มกบัคณะ (ชาํระเพิม่ท่านละ 20,000 วอน หรอื 

ประมาณ 600 บาท)   
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ อาทเิช่น ค่าโทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ 
 ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้โดยมไิดค้าดหมาย อาท ิ ค่าภาษสีนามบนิหรอืน้ํามนัเชือ้เพลงิ, ค่าภาษที่องเทีย่ว หรอือื่น ๆ  (หากมกีาร

เรยีกเกบ็ในภายหลงั) 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษ)ี และค่าภาษกีารบรกิารหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าวซี่าเขา้ประเทศเกาหล ี(กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ 
 ค่าประกนัภยัและสขุภาพเพิม่เตมินอกเหนือจากประกนักนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางทีท่างทวัรจ์ดัให ้(ท่านสามารถซือ้

เพิม่เตมิเองไดห้รอืสอบถามจากเจา้หน้าทีท่วัร)์ 
 
 



 

 

 

 

 

 

การชาํระด นน  
  ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 10,000 บาท ต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่านสาํหรบัการจองทวัรส์ว่นที ่
เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทาํการ (ไม่นับรวมวนัดสาร ์อาทนตย ์และวนัหยุกราชการ)   
มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 
 
การยกดลนก 

 หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัทาํการ (ไม่นับรวมวนัดสาร ์อาทนตย ์และ
วนัหยุกราชการ)   มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด  

 สาํหรบัผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย และทางบรษิทัฯ เป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เมื่อผลวซี่าผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ
เดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจาํทัง้หมด 
 

หมายดหต ุ 
 บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมื่อเกดิเหตุสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํรา้ย การสญู
หาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบตัเิหตุต่างๆ 

 หากท่านถอนตวัก่อนรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมร่บัผดิชอบค่าบรกิารทีท่่าน
ไดช้าํระไวแ้ลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้าํรองทีน่ัง่บนเครื่อง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรกต็ามรายการน้ีอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 ราคาน้ีคดิตามราคาตัว๋เครื่องบนิในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เครื่องบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตัว๋เครื่องบนิ 
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

 กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ
บนิ บรษิทัขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดาํเนินโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะ
ไม่คนืเงนิใหส้าํหรบัค่าบรกิารนัน้ๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีาํนาจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านัน้ 

 บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื เอกสาร
เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 

 

 

กรณีท่ีกอ ตรวจคนดข้าดมือ ทั ้ท่ีกร ุดทพฯ และในต่า ประดทศปฏนดสธมนให้ดกนนทา ออก  
หรอืดข้าประดทศท่ีระบุในรายการดกนนทา  ทา บรนษทัฯจะไม่รบัผนกชอบใกๆ ทั ้สน้น  

และขอส วนสนทธน์ ท่ีจะไม่คืนค่าบรนการไม่วา่กรณีใกๆ ซ่ึ อยูน่อกดหนือความรบัผนกชอบขอ บรนษทัฯ 

 
 
 
 
  


