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KOREA SEASON CHANGE 
 

สมัผสัใบไมเ้ปลี่ยนสี ณ เกาะนามิ ท่ีงดงามดัง่ภาพวาด 

เดินชมพระราชวงั ต็อกซกูงุ วงักลางกรงุท่ีมีความงดงาม 

ชมแม่น ้าฮนั เดินเลน่ท่ีอาคาร DDP ทงแดมนุดีไซนพ์ลาซ่า 

ถ่ายรปูค ู่กบัสแตนด้ีกปัตนัยชีูจิน!!! พรอ้มสวมบทบาทเป็นหมอคงั 

ชม LED ROSE GARDEN ท่ี DONGDAEMUN DESIGN PLAZA 

ช็อปของฝากสดุน่ารกัท่ี LINE FRIENDS STORE  

ชมโชวใ์หม่ลา่สดุ WAPOP SHOW!!! 

 

**พกัโรงแรมระดบั 3 ดาวมาตราฐานของประเทศเกาหลีใต ้

ซวูอน 1 คืน และ โซล 2 คืน   

***ในราคาเริม่ตน้ 14,900.- บาท*** 

ตลอดเดือนกนัยายน - เดือนพฤศจิกายน 59  

 

 

รายการท่องเท่ียว       จ านวน 5 วนั 3 คืน 
วนัแรก ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

วนัท่ีสอง ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน - สวนเทพนยิายเกาหลี - ปัน่ RAIL BIKE  - เกาะนามิ  

วนัท่ีสาม ท าขา้วห่อสาหร่าย+ใสช่ดุฮนับก - TRICK ART MUSEUM - สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัรเขา้และ

เคร่ืองเลน่ไมจ่ ากดั) – FANTA STICK SHOW OR WAPOP SHOW - นัง่รถชมบรรยากาศของแมน่ า้

ฮนั 

วนัท่ีสี่ ศนูยโ์สม - ศนูยพ์ลอยอเมทิส - ศนูยเ์วชส าอาง -พระราชวังต็อกซกูงุ - N SEOUL TOWER (ไมร่วม

ลิฟท)์ ศนูยร์วมของวัยร ุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ศนูยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหลี 

ทงแดมนุ - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) **จ าลองซีรียส์ดุฮิต DESCENDANTS OF THE 

SUN หรือชมบรรยากาศดอกไมไ้ฟ LED ROSE GARDEN 

วนัท่ีหา้ วัดโชเกซา - หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก - DUTY FREE - คลองชองเกชอน - ศนูยส์มนุไพร - ศนูย์

น า้มนัสนแดง - SUPERMARKET 
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วนัแรก    ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู - ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

XX.XX น. คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ีจุดหมาย สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4     

ณ เคาน์เตอรส์ายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจา้หน้าท่ีจากบริษัทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสารตลอดจนสมัภาระของท่าน (**โปรดแสดงใบนดัหมายและ

พาสปอรต์ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอินและโหลดสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออก

เดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้

    ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู สู่ ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

เท่ียวบินท่ี  ZE512 เวลา 22.20  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 06.00 

เท่ียวบินท่ี 7C2204 เวลา 00.55  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 08.15 

เท่ียวบินท่ี  LJ002  เวลา 01.00  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 08.00 

เท่ียวบินท่ี  TW102  เวลา 01.20  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 08.35 

 

ขอ้แนะน า  

เพื่อความสะดวกในการเขา้รบัการตรวจคน้ก่อนขึ้ นเคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรยทุ์กชนิด ตอ้งบรรจุในภาชนะท่ีมีขนาดความจุไม่

เกิน 100 มิลลิลิตร ส าหรบัภาชนะท่ีเกิน 100 มิลลิลิตร แมจ้ะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย ์เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถน าติดตวัขึ้ น

เคร่ืองบินได ้ภาชนะทั้งหมดตอ้งใส่รวมกนัไวใ้นถุงพลาสติกใส ซ่ึงเปิด – ปิด ผนึกได ้และมีความจุรวมกนัไม่เกิน1 ลิตร (1,000 

มิลลิลิตร) ของเหลวท่ีไดร้บัการยกเวน้ ไดแ้ก่ นม และอาหารส าหรบัเด็กทารกในปริมาณท่ีเหมาะสม รวมถึงยาท่ีมีเอกสารก ากบัชดัเจน  

ของเหลว เจล และสเปรย ์ท่ีซ้ือจากรา้นคา้ปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ท่ีท่าอากาศยานตอ้งบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปาก

ถุงไม่มีร่องรอย การเปิดปากถุง และมีหลกัฐานแสดงว่าไดซ้ื้อ ณ วนัท่ีเดินทาง เพื่อน าไปแสดงต่อเจา้หน้าท่ี ณ จุดตรวจคน้ อย่างไรก็

ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การน าของเหลว ขึ้ นเคร่ืองแตกต่างกนั การน าผลิตภณัฑข์องสดท่ีท าจากสตัวไ์ม่ว่าเน้ือหม ูเน้ือววั ผกั ผลไม้

สด ไม่อนุญาตใหน้ าเขา้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรบั 

 

วนัท่ีสอง            ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน – สวนเทพนิยายเกาหลี - ปัน่ RAIL BIKE - เกาะนามิ  

 

XX.XX น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต ้(กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้ร็วข้ึน 2 ชัว่โมงเพื่อให้

ตรงกบัเวลาทอ้งถ่ินของประเทศเกาหลี) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้… น าท่านเดินทางสู่ 

POCHEON HERB ISLAND หรือ สวนเทพนิยายเกาหลี ตั้งอยู่ท่ีเมือง POCHEON จงัหวดั GYEONGGI เป็นสวนสมุนไพร

ในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี นอกจากน้ียงัมีสวนเทพนิยายจ าลองบรรยากาศประเทศทางแถบยุโรปและมีคลองล่องเรือ

กอนโดลาคลา้ยเมืองเวนิชดว้ย  

จากน้ันน าท่านพบกบัความสนุกในการ ปัน่จกัรยานบนรางรถไฟหรือ "RAIL BIKE" ซ่ึงเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดท่ีชาว

เกาหลีก าลงันิยมมากในปัจจุบันตลอดเสน้ทาง 7 กิโลเมตรท่านจะอิ่มเอมกบัธรรมชาติท่ีสวยงาม ไดช้มบรรยากาศของ

แม่น ้า และดอกไมท่ี้บานสวยงามอยูข่า้งทาง โดยรถ 1 คนัป่ันได ้4 ท่าน (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ดกัคาลบ้ี (DAKGALBI) อาหารยอดนิยมของคนเกาหลี 

โดยน าไก่ ผกัต่างๆ ผดัร่วมกบัซอสบารบี์คิวเกาหลีในกระทะแบน วิธีการรบัประทานเหมือนเมี่ยงค าไทยโดยห่อกบัผกักาด

แกว้เกาหลี เมื่อทานไประยะหน่ึงจะน าขา้วสวยและสาหร่ายแหง้มาผดัรวม 
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บ่าย หลังจากรับประทานอาหารกลางวนัเป็นท่ีเรียบรอ้ย น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอรร่ี์ เพื่อขา้มฟากไปยงั       เกาะนามิ 

ตั้งอยู่กลางทะเลสาบซองเพียง ช่ือ “นามิ” ตั้งขึ้ นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลนามิ เกาะนามิน้ันเรียกตวัเองว่า NAMINARA 

REPUBLIC และเรียกตัว๋เรือขา้มฟากและตัว๋เขา้ชมเกาะว่าวีซ่า ท าใหรู้สึ้กเสมือนขา้มมาเท่ียวรฐัๆ หน่ึงท่ีเป็นเอกเทศออกมา

จากเกาหลี บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืน เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลัด ตน้แปะก๊วย ตน้ซากุระ ตน้เมเป้ิล และตน้ไม้

ดอกไมอ้ื่นๆท่ีผลัดกนัออกดอกเปล่ียนสีใหช้มกนัทุกฤดูกาล เป็นสถานท่ีโรแมนติก ส าหรบัคู่รักหนุ่มสาว และท่ีพกัผ่อน

หยอ่นใจของครอบครวั ท่ีน้ีเคยเป็นหน่ึงในสถานท่ีถ่ายท าละครเกาหลี  WINTER LOVE SONG หรือเพลงรกัในสายลมหนาว 

และภาพยนตไ์ทยเร่ือง กวนมึนโฮ ใครท่ีอยากแชะรปูคู่กบัเบยองจุน และทิวสนท่ีเรียงตวัสวยงามทอดยาวไปจนสุดลูกหลููก

ตา ตอ้งไม่พลาดท่ีจะมาเยอืนท่ีน้ีสกัครั้ง...อิสระใหท่้านถ่ายรปูไดต้ามอธัยาศยั...ไดเ้วลาสมควรนัง่เรือกลบัมายงัฝัง่.. 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบริการท่านดว้ย พุลโกกิ (BULGOGI) ส่วนผสมจะมีเน้ือววั (หรือเน้ือหม)ู วิธีการท า

คือ หัน่เน้ือหรือหมเูป็นช้ินบางๆ แลว้หมกักบัเคร่ืองปรุงต่างๆก่อนน าไปตม้น ้าขลุกขลิก สามารถทานไดส้องแบบคือแบบ

ยา่งและตม้ 

 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกัโรงแรมใน SUWON ไดแ้ก่ BENIKEA SUWON HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต ้

 

วนัท่ีสาม ท าขา้วห่อสาหรา่ย+ใสชุ่ดฮนับก - TRICK ART MUSEUM - สวนสนุก EVERLAND (รวมบตัรเขา้และเครื่องเล่นไม่

จ  ากดั) - FANTA STICK SHOW OR WAPOP SHOW - นัง่รถชมบรรยากาศของแม่น ้าฮนั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เชา้น้ีน าท่านร่วมเรียนรูว้ฒันธรรมกบัการเรียนท าขา้วห่อสาหร่าย กิมบบั  อาหารประจ าชาติเกาหลี ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงใน

อาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนูหน่ึง และจากน้ันเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหน่ึงของชาวเกาหลีโดยการแต่งกาย

ชุดประจ าชาติต่างๆ (ชุดฮนับก) พรอ้มถ่ายรปูเป็นท่ีระลึก เพื่อไปอวดคนทางบา้น... ต่อดว้ยชม TRICK ART MUSEUM 

พิพิธภณัฑศิ์ลปะแรกในประเทศเกาหลีท่ีจดัแสดงศิลปะภาพลวงตา นิทรรศการบนผนังแบบสามมิติ ภายในแบ่งเป็นเจ็ด

ส่วน ไดแ้ก่ โซนลอ้เลียน (แสดงภาพวาดและประติมากรรมท่ีมีช่ือเสียง), โซนสตัว,์ โซนไดโนเสาร์, โซนพิพิธภณัฑส์ตัว์

น ้า, โซนอียปิต,์ โซนมายากล และโซนภาพลวงตา…  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบริการท่านดว้ยเมนู คาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบป้ิงย่างท่ีมีช่ือเสียงของ

เกาหลี เป็นการน าเน้ือววัหรือเน้ือหมมูาหมกักบัเคร่ืองปรุงจนเน้ือนุ่ม แลว้น าไป ย่างบนแผ่นโลหะท่ีถูกเผาจนรอ้น ตอน

ยา่งเน้ือน้ันจะยา่งเป็นช้ินโตพอสมควร พอใกลสุ้กแลว้ตอ้งใช ้กรรไกรตดัเป็นช้ินพอดีค า ทานกบัเคร่ืองเคียงจ าพวกผกั และ

กระเทียม กิมจิ 

 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ ดว้ยบตัร SPECIAL PASS TICKET ท่ีสามารถเล่นเคร่ืองเล่นต่างๆ 

ไดทุ้กชนิดและไม่จ ากดัรอบ สวนสนุกท่ีน้ีถูกขนานนามว่า “ ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี ” มีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ ใหท่้าน

สนุกกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิด อาธิเช่น ทีเอ๊กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บา้นผีสิงหมุน 

ท่านไหนท่ีไม่ชอบการเล่นเคร่ืองเล่น สามารถเขา้ซาฟารี ชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกไดท่ี้น่ี และชมความน่ารกัของหมีท่ี

สามารถส่ือสารกบัคนได ้เดินชมและถ่ายรปูกบัสวนดอกไมซ่ึ้งผลดัเปล่ียนหมุนเวียนตามฤดกูาล (มีนาคม-เมษายน: สวน

ทิวลิป/ พฤษภาคม-มิถุนายน: สวนดอกกุหลาบ/ กรกฎาคม: สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-

กนัยายน: สวนดอกลิลล่ี/ ตลุาคม-พฤศจกิายน: สวนดอกเบญจมาศ) 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบริการท่านดว้ย ชาบูชาบู ( SHABU SHABU) หรือ สุก้ีเกาหลี ประกอบไปดว้ย ผกั

สดหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาลโอเดง้ เตา้หู ้เบคอน หมสูไลด ์ตม้ในน ้า ซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพรอ้มเคร่ืองเคียงและ

ขา้วสวยของเกาหลี ท่ีรสชาติถูกปากคนไทย 

หลงัจากน้ันน าท่านชมโชว ์FANTA STICK SHOW หรือ WAPOP SHOW 

FANTA STICK SHOW เป็นการแสดงละครเพลง THE MUSICAL บอกเล่าเร่ืองราวความรกัอนัอมตะระหว่างชายหนุ่มท่ี

เช่ียวชาญการตีกลองกบัวิญญาณของแฟนสาวท่ีเช่ียวชาญดนตรีเคร่ืองสาย อาทิเช่น ฟรุต ไวโอลิน ซอ และกายากึม ท่ี

ผูกพนัและตามหากนัตั้งแต่อดีตภพจนถึงปัจจุบัน ส่ือสารผ่านดนตรีโบราณและศิลปะร่วมสมยั อย่างบีบอย และแจส

แดนซ ์โดยแฝงมุกตลก ดึงใหผู้ช้มไดเ้ขา้มีส่วนร่วมในโชวไ์ดอ้ยา่งน่ารกัตลอดการแสดง  

WAPOP SHOW เปิดประสบการณช์มโชวใ์หม่ ท่ีจ าลองใหท่้านเสมือนนัง่อยูบ่นขบวณรถไฟ ใหท่้านไดส้มัผสักบัเวทีแบบ

พาโนราม่า 260 องศา  และชมการแสดงถึงวฒันธรรมเกาหลี โดยจะแบ่งเป็น 5 ช่วงการแสดง ในช่วงตน้จะเป็นการ

แสดง K-CULTURE LED DANCE เป็นการเตน้ประกอบดนตรี ต่ืนตาต่ืนใจกบัชุด LED ท่ีนักแสดงสวมใสและอวดลีลา

กนั, K-DRAMA การแสดงเกี่ยวกบัละคร  อาธิเช่น THE MOON EMBRACING THE SUN , BOY OVER FLOWER (F4), 

IRIS, MY LOVE FROM THE STAR, FATED TO LOVE YOU คอละครซ่ีร่ียเ์กาหลีหา้มพลาดเด็ดขาด, K-CULTURE 

DANCE การแสดงพื้ นบา้นของเกาหลี, K-POP COVER DANCE การแสดงโควเวอรเ์พลงของวยัรุ่นเกาหลี ท่ีมาเตน้

เลียนแบบศิลปินเกาหลี และปิดทา้ยดว้ยการแสดง K-POP CONCERT ใหท่้านไดส้มัผสักบัศิลปินตวัจริงเสียงจริง อาธิ

เช่น BEAST, BTS, EXO, SNSD, SEVENTEEN, NU’EST, AFTER SCHOOL เป็นตน้ (***ศิลปินท่ีจะมาแสดงข้ึนอยูก่บั

ทาง WAPOP เป็นผูก้  าหนด) 

(ขอสงวนสทิธ์ิในการเลือกโชวข์องแตล่ะคณะ โดยข้ึนอยูก่บัทางเกาหลีเป็นผูเ้ลือกให)้ 

ระหว่างทางผ่านชม แม่น ้าฮนั แม่น ้าท่ีเป็นศูนยก์ลางของเมือง ซ่ึงไหลตดัผ่าน ระหว่างฝัง่เหนือกบัฝัง่ใตข้องกรุงโซล 

ชาวเกาหลีนิยมมาท ากิจกรรมมากมาย และนัง่ชมบรรยากาศโรแมนติกของแม่น ้าฮนั นอกจากน้ีท่านยงัสามารถเห็น

สะพานพนัโพ ซ่ึงมีการแสดงน ้าพุแสงสี โดยการแสดงจะเร่ิมขึ้ นตั้งแต่ 20:00 เป็นตน้ไป รอบละ 15 นาทีเท่าน้ัน (***

รอบการแสดงน ้าพุท่ีสะพานพนัโพ เดือน เมษายน-มิถุนายน, กันยายน-ตุลาคม การจดัแสดงจะจดัทุก วัน

จนัทร-์ศุกร ์มีรอบ 12:00, 20:00, 21:00 และวนัเสาร-์อาทิตย ์และวนัหยดุ มีรอบ 12:00, 17:00, 20:00, 

20:30, 21:00 เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม วนัจนัทร-์ศุกร ์  มีรอบ 12:00, 20:00, 20:30, 21:00 วนัเสาร-์

อาทิตย ์และวนัหยุด มีรอบ 12:00, 17:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30) (***งดการแสดง

ในช่วงฤดหูนาว เดือนพฤศจกิายน-มีนาคม) 

หลงัจากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต ้

 

วนัท่ีสี่     ศูนยโ์สม – ศูนยพ์ลอยอเมทิส - ศูนยเ์วชส าอาง - พระราชวงัต็อกซูกุง - N SEOUL TOWER -     ศูนยร์วมของ

วยัรุน่เกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ศูนยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN 

PLAZA (DDP) **จ  าลองซีรียส์ดุฮิต DESCENDANTS OF THE SUN หรือชมบรรยากาศดอกไมไ้ฟ LED ROSE GARDEN 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

พาท่านรูจ้กัและเขา้ใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ท่ี ศูนยโ์สม เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการ

ผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก ซ่ึงใครๆท่ีไดม้าเท่ียวก็จะช่ืนชอบหาซ้ือเป็นของฝาก เพราะราคาจะถูกว่า

เมืองไทยและมีคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท า ใหจ้ิตใจสงบ

และเพิ่มพละก าลงั โดยมีสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด และเสริมประสิทธิภาพทาง
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เพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง ท่านไหนท่ีตอ้งท างานดึก นอนดึก หรือพกัผ่อนไม่เพียงพอ สามารถทานเพื่อลดความอ่อนลา้ 

ท าใหรู้สึ้กกระปร้ีกระเปร่า ร่างกายรูสึ้กสดช่ืน 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ศูนยเ์วชส าอางใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิเช่นครีมน ้าแตก, 

ครีมโบท็อกซ,์ ครีมหอยทาก ฯลฯ และต่อดว้ย ศูนยพ์ลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงเป็นพลอยท่ีผูบ้ริหารระดบัส าคญัของ

องคก์รส่วนมากเลือกมีไวห้น้าโต๊ะท างานเพื่อน าโชคหรือสวมใส่ มีทั้งแหวน ก าไลขอ้มือ สรอ้ยคอ ซ่ึงจะท าใหผู้ใ้ส่โชคดี มี

เงินมีทอง ร า่รวย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ซัมเกทงั หรือเมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) อาหารวงั

ในสมยัก่อน ปัจจุบนัเป็นอาหารเล่ืองช่ือมากของเมืองหลวง ภายในตวัไก่จะมีขา้ว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลบัในการ

ตุ๋นเสิรฟ์พรอ้มเคร่ืองเคียงท่ีเรียกว่า กกัตุกี เสน้ขนมจีน เหลา้โสม พริกไทยด า และเกลือ เสริฟ์ท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดิน

รอ้น  

บ่าย หลงัรบัประทานอาหารเสร็จ น าทุกท่านชม พระราชวงัต็อกซูกุง เป็นหน่ึงในหา้พระราชวงัของราชวงศโ์ชซอน ตั้งอยู่ตรง

ขา้มกับศาลากลางกรุงโซล เป็นวังเก่าแก่ท่ีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป โดยปัจจุบันน้ีพระราชวังต็อกซูได้กลายเป็น

พิพิธภัณฑ์ นอกจากน้ียงัมีสวนป่า และมีพระบรมรูปพระเจา้เซจงมหาราช ซ่ึงในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีท่านจะเห็นตน้

แปะกว๊ยสีเหลืองอร่ามบริเวณรอบๆรั้วพระราชวงั  

น าท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซ่ึงอยูบ่นเขานัมซาน ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยท่ีสงูท่ีสุดในโลก ฐานของ

หอคอยมีส่ิงท่ีน่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหล่ียมปาลกั๊กจอง, สวนสตัวเ์ล็กๆสวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณผ์ูร้กัชาติอนั 

ชุง กุน อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรปูคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรือคลอ้งกุญแจคูร่กั (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์ 

พาท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ี ศูนยร์วมของวยัรุ่นเกาหลี เมียงดง ไดช่ื้อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลี

ชั้นน า ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีวยัรุ่นเกาหลีมาเดินชอ้ปป้ิงกนัอยา่งลน้หลาม ท่านสามารถหาซื้ อสินคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทั้ง

เส้ือผา้,รองเทา้,กระเป๋า, เคร่ืองส าอางซ่ึงเป็นท่ีรูจ้กัอย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, 

SKIN FOOD, THE FACE SHOP เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรียย์อดฮิต ตลอดจนของท่ีระลึกท่ี

มีรปูดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินคา้... นอกจากน้ีท่านสามารถพบกบัรา้น LINE FRIENDS STORE  ท่ีเต็มไปดว้ย

สินคา้ LINE OFFICIAL ท่ีจ าหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกเกี่ยวกบัตวัการต์ูน LINE ไม่ว่าจะเป็น หมีบราวน์ แซลล่ี เจมส ์หรือ

โคน่ี ซ่ึงแต่ละตัวจะมีสินคา้ท่ีระลึกใหเ้ลือกซ้ือเยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เส้ือผา้ กระเป๋า 

เคร่ืองเขยีน ฯลฯ ซ่ึงภายในรา้นยงัมีมุมน่ารกัๆ ใหถ่้ายรปูกนัอยา่งจุใจอีกดว้ย แต่ท่ีเป็นไฮไลทเ์ด่นของรา้นเลย คือ เจา้

หมีบราวน์ตวัยกัษ์ใหญ่ท่ีตั้งอยูห่น้ารา้น ท่ีใครไปใครมาก็ตอ้งถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกแมแ้ต่คนเกาหลีเอง งานน้ีสาวกไลน์

หา้มพลาด 

จากน้ันน าท่านน าท่านช็อปป้ิงท่ี ศูนยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหลี ทงแดมุน ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย 

เคร่ืองหนังรองเทา้ เคร่ืองกีฬาต่างๆ นอกจากน้ียงัมีขนมขบเคี้ ยวและรา้นเคร่ืองส าอางต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสอง

ขา้งถนนใหท่้านไดเ้ลือกชม นอกจากน้ียงัมีเวทีการแสดงรอ้งเตน้เปิดหมวกใหผู้ท่ี้อยากแสดงความสามารถ มาแสดงให้

ชมกนัอีกดว้ย และท่ีพลาดไม่ได ้คือ มีการจดันิทรรศการ DESCENDANTS OF THE SUN ตรงตึก DOOTA DUTY FREE 

ชั้น D3 เร่ิมจดัแสดงตั้งแต่ วนัท่ี 20 พ.ค - 20 พ.ย ซ่ึงมีการจ าลองฉากท่ีอรุูค ค่ายแทแบ็ค MEDI CUBE บา้นหมอคงั 

แถมมี สแตนด้ีกปัตันยชีูจินใหถ่้ายรูปกนัดว้ยค่ะ และฝัง่ตรงขา้มของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินขา้มไปชม ตึก DDP 

หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็น สถานท่ีส าหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม รวมไปถึง

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
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นิทรรศการต่างๆ นอกจากน้ีท่านยงัสามารถชมบรรยากาศดอกไมไ้ฟ LED ROSE GARDEN ***ทั้งน้ีการจดัแสดง

ข้ึนอยูก่บัสภาพภมิูอากาศ 

ค า่ รับประทานอาหารค า่  ณ ภัตตาคารบริการเมนู บารบี์คิวเกาหลี (BBQ KOREA) อาหารป้ิงย่างสไตล์เกาหลี 

ประกอบดว้ย กุง้ ปลาหมึก หม ูไก่ เน้ือ ต่างๆ รบัประทานพรอ้มเคร่ืองเคียงของเกาหลี ผกัสด กิมจิ ซุป ผดัวุน้เสน้เกาหลี 

สลดัผกัสดๆ พรอ้ม ไอศกรีมทานไดไ้ม่อั้น 

 

หลงัจากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต ้

 

วนัท่ีหา้ วดัโชเกซา - หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก - DUTY FREE - คลองชองเกซอน - ศูนยส์มุนไพร  

- ศูนยน์ ้ามนัสนแดง - SUPERMARKET  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันน าท่านสู่ วดัโชเกซา วดัศนูยก์ลางของพุทธศาสนานิกายเซนท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลี ถึงแมจ้ะเป็นวดัท่ีตั้งอยู่

ท่ามกลางความวุ่นวายของเมือง แต่ภายในวดัมีความเงียบสงบและสวยงามมาก ภายในวดัมี ตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีความสงูกว่า 26 

เมตร อาคารเก่าแก่ และเจดียท่ี์แกะสลกัจากหินสงู 7 ชั้นนอกจากน้ียงัมีความส าคญัในการจดัพิธีการส าคญั แห่โคมไฟรูป

ดอกบวั ในวนัก่อนวนัประสติูของพระพุทธเจา้ โดยขบวนแห่น้ีจะเร่ิมตน้ตั้งแต่สนามกีฬาทงแดมุน เคล่ือนขบวนไปตามถนน

ชงโน (Jungno) และมาสิ้ นสุดท่ีวดัแห่งน้ี 

หลังจากน้ันพาท่านไปชมหมู่บา้นดั้งเดิมของเกาหลี หมู่บา้นบุกชอนฮันอก ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนาน ตั้งอยู่ระหว่าง

พระราชวงัเคียงบกกุง, พระราชวงัชางด๊อกกุงและอารามหลวงจองเมียว ค าว่า บุกชอน มีความหมายแปลว่าหมู่บา้นทาง

ตอนเหนือ ตามต าแหน่งท่ีตั้งของหมู่บา้นท่ีอยูท่างทิศเหนือของคลองชองเกชอนและชงโน หมู่บา้นประกอบดว้ยตรอกซอก

ซอยอนัเป็นท่ีตั้งของบา้นแบบดั้งเดิมกว่ารอ้ยหลัง และเป็นท่ีเก็บรักษาสภาพแวดลอ้มของเมืองไว ้เพื่อเป็นการบอกเล่า

ประวติัศาสตร ์และเป็นมรดกทางวฒันธรรมตั้งแต่สมยัราชวงศโ์ชซอนท่ีมีอายุกว่า 600 ปี 

หลงัจากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าใหท่้านเลือกซ้ือมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง

น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา และท่านสามารถเดินไปชมความงามของ    คลองชองเกชอน ไดไ้ม่ไกล

จากบริเวณดิวต้ีฟรีอีกดว้ย คลองน้ีเป็นคลองโบราณในสมยัราชวงศโ์ชซอน อายุกว่า 600ปี ความยาวประมาณ 5.84 

กิโลเมตรไหลผ่านยา่นใจกลางกรุงโซลแต่ในช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ไดม้ีการพฒันาประเทศอย่างกา้วกระโดดกระทัง่

ปี ค.ศ.2002 นายลี มยอง ปาคร ์ไดร้บัต าแหน่งเป็นผูว้่าการกรุงโซลเขาไดเ้สนอโครงการฟ้ืนฟูคลองชองเกชอน มีพิธีเปิด

เมื่อวนัท่ี 1 ตุลาคมใชง้บประมาณกว่า 380,000,000,000 วอน หรือราวๆ 1 หม่ืนลา้นบาทพรอ้มกบัฟ้ืนฟธูรรมชาติสอง

ฝัง่คลอง มีสะพานกว่า 22แห่ง และทางเดินเลียบคลองจนปัจจุบนัคลองชองเกชอนไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั

มากในกรุงโซล 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูจมิดกั (JIMDAK) เป็นเมนูไก่ประกอบดว้ยวุน้เสน้ เกาหลี คลุกดว้ยน ้าซุป 

รสชาติกลมกล่อม เสิรฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเคร่ืองเคียงเกาหลี 

บ่าย น าท่านเขา้ชม ศูนยส์มุนไพร ใหม่ล่าสุดของเกาหลี เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกตทางการแพทยเ์รียกว่า ผลไมท้อง มีรส

เปร้ียว ดีส าหรบับุคคลท่ีนิยมด่ืมชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯล จะช่วยในการลา้งสารพิษท่ีตกคา้งหรือไขมนัท่ีสะสมอยูภ่ายในผนัง

ของตบัหรือไต ช่วยใหต้บัหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้ น... หลงัจากน้ันน าท่านชม ศูนยน์ ้ามนัสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็ม

แดงในประเทศเกาหลีท่ีมีสรรพคุณ ช่วยชะลา้งไขมนัในเสน้เลือด เพื่อป้องกนัการอุดตนัของเสน้เลือด และชมการสาธิตให้

ท่านไดเ้ห็นภาพอยา่งชดัเจนยิง่ขึ้ น...  
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หลงัจากน้ันไดเ้วลาน าท่านสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะชอ้ป

ป้ิงท่ี SUPERMARKET เพื่อซ้ือของฝากคนทางบา้น ท่ีรา้นแห่งน้ีมีขนมพื้ นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ี

บรรจุอยูใ่นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของท่ีระลึก ไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

 

 

 

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู 

เท่ียวบินท่ี  ZE511  เวลา 17.30  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 21.20 

เท่ียวบินท่ี  7C2203 เวลา 20.05  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 23.59 

เท่ียวบินท่ี  LJ001  เวลา 19.35  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 23.40 

เท่ียวบินท่ี  TW101 เวลา 20.25  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 00.10 

***********ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจตลอดการเดินทาง************** 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ  เดือน กนัยายน 59 

พีเรียตเดินทาง 

กนัยายน 2559 

สายการบิน ผูใ้หญ ่

ทา่นละ 

เด็กไม่เสริมเตียง พกัเดี่ยวเพิ่ม 

ท่านละ 

15 - 19 SEP / 16 - 20 SEP ZE/7C/TW/LJ 

14,900.- 14,900.- 4,900 

17 - 21 SEP / 18 - 22 SEP 

19 - 23 SEP / 20 - 24 SEP 
ZE/7C/TW/LJ 

21 - 25 SEP / 22 - 26 SEP 

23 - 27 SEP 
ZE/7C/TW/LJ 

24 - 28 SEP / 25 - 29 SEP 

26 - 30 SEP / 27 - 01 OCT 
ZE/7C/TW/LJ 

28 - 02 OCT / 29 - 03 OCT 

30 - 04 OCT 
ZE/7C/TW/LJ 

หมายเหต ุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้ นอยูต่ามความเหมาะสม 

 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 

หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน                                                                                        

และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั*** 
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อตัราค่าบริการ  เดือน ตลุาคม 59 

พีเรียตเดินทาง 

ตลุาคม 2559 

สายการบิน ผูใ้หญ ่

ทา่นละ 

เด็กไม่เสริมเตียง พกัเดี่ยวเพิ่ม 

ท่านละ 

01 - 05 OCT / 02 - 06 OCT 

03 - 07 OCT 
ZE/7C/TW/LJ 14,900.- 14,900.- 

4,900 

04 - 08 OCT / 05 - 09 OCT 

06 - 10 OCT / 07 - 11 OCT 

08 - 12 OCT / 09 - 13 OCT  

10 - 14 OCT / 11 - 15 OCT 

ZE/7C/TW/LJ 15,900.- 15,900.- 

12 - 16 OCT / 13 - 17 OCT 

14 - 18 OCT / 15 - 19 OCT 

16 - 20 OCT / 17 - 21 OCT  

18 - 22 OCT 

ZE/7C/TW/LJ 16,900.- 16,900.- 

19 - 23 OCT / 20 - 24 OCT  

21 - 25 OCT 
ZE/7C/TW/LJ 17,900.- 17,900.- 

22 - 26 OCT / 23 - 27 OCT 

24 - 28 OCT 
ZE/7C/TW/LJ 16,900.- 16,900.- 

25 - 29 OCT / 26 - 30 OCT 

27 - 31 OCT / 28 - 01 NOV 
ZE/7C/TW/LJ 15,900.- 15,900.- 

29 - 02 NOV / 30 - 03 NOV  

31 - 04 NOV 
ZE/7C/TW/LJ 14,900.- 14,900.- 

อตัราค่าบริการ  เดือน พฤศจกิายน 59 

พีเรียตเดินทาง 

พฤศจกิายน 2559 

สายการบิน ผูใ้หญ ่

ทา่นละ 

เด็กไม่เสริมเตียง พกัเดี่ยวเพิ่ม 

ท่านละ 

01 - 05 NOV / 02 - 06 NOV  

03 - 07 NOV / 04 - 08 NOV 
ZE/7C/TW/LJ 15,900.- 15,900.- 

4,900 

05 - 09 NOV / 06 - 10 NOV  

07 - 11 NOV / 08 - 12 NOV  
ZE/7C/TW/LJ 14,900.- 14,900.- 

09 - 13 NOV / 10 - 14 NOV  

11 - 15 NOV  
ZE/7C/TW/LJ 15,900.- 15,900.- 

12 - 16 NOV / 13 - 17 NOV 

14 - 18 NOV / 15 - 19 NOV 
ZE/7C/TW/LJ 14,900.- 14,900.- 

16 - 20 NOV / 17 - 21 NOV 

18 - 22 NOV 
ZE/7C/TW/LJ 15,900.- 15,900.- 

19 - 23 NOV / 20 - 24 NOV 

21 - 25 NOV / 22 - 26 NOV 
ZE/7C/TW/LJ 14,900.- 14,900.- 
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หมายเหต ุ: อตัราค่าบริการ 

1. หากท่านตอ้งการหอ้งส าหรบัพกัเด่ียว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 4,900.- ท่านละ จากราคาผูใ้หญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**กรุณาช าระมดัจ  าหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั และช าระสว่นท่ีเหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั 

********มดัจ  าขั้นต  า่ 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป****** 

อตัราทวัรร์วม            

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการชั้นทศันาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ               

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ         

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ                   

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า   

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ                   

 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี         

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.       

 ค่าประกนัอบุติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าบตัรเขา้สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เครื่องเล่นไม่จ  ากดั 

 ปลัก๊ไฟ ADAPTER  

 

อตัราทวัรไ์ม่รวม          

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ี

สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสัง่เพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

หมายเหต ุ  

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทั้งน้ีขึ้ นอยูต่ามความเหมาะสม 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสายการบินในระดบัเทียบเท่ากนัและเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

โปรแกรมเปล่ียนแปลงได,้ ตารางทวัรส์ลบัโปรแกรมได,้ ตามความเหมาะสม* 

โปรดตรวจสอบขอ้มลูใหม้ัน่ใจก่อนท าการโอนเงินจองทุกครั้ง 

กรุณาอา่นรายละเอียดโปรแกรมและเง่ือนไขต่างๆใหล้ะเอียดก่อนยนืยนัการจอง* 

เจา้หน้าท่ีจะส่งใบนัดหมายการเดินทางใหภ้ายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเท่าน้ัน!!! และหากมีการเปล่ียนแปลงจะรีบแจง้ให้

ทราบ หากมีขอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ี 

*** ลกูคา้มีความจ าเป็นตอ้งเขา้รา้นตามโปรแกรมทวัร ์

อนัไดแ้ก่ ศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, ศูนยเ์วชส าอาง, ศูนยน์ ้ามนัสนแดง, ศูนยพ์ลอยอเมทิส หากท่านไม่ตอ้งการเขา้รา้น

ดงักล่าว บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าบริการเพ่ิมทา่นละ 8,000.-บาท*** 

***กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 

หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืน

ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั*** 

 



บจก. ดบัเบ ิล้ เอ็นจอย ทราเวล 
300/50 ถนนนวมนิทร ์แขวงนวมนิทร ์เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240 

Tel: 02-379-1168 Fax: 02-379-1163 (อตัโนมัต)ิ 

Mobile: 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266  |  Hotline: 082-499-2007 

Line: @DoubleEnjoy  |  Face book: DoubleEnjoyTravel 

  Website: www.DoubleEnjoy.com  | E-mail: DoubleEnjoy@hotmail.com 

 

ทะเบยีนเลขที ่0125554005216  เลขทะเบยีนการทอ่งเทีย่ว 11/05307 

 ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  ทา่นละ 900 บาท หรือ 30,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทั้งทริป  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%                  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)              

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอรต์ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 4)

ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษัทฯจะเป็นผูด้ าเนินการยื่นวีซ่าให้

ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเอง

ก่อนจะยืน่วีซ่า)  

 ค่าลิฟทท์ี่ N SEOUL TOWER 

  

หมายเหต ุ

**จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต า่ ผูใ้หญ่  20 ทา่น ข้ึนไป 

1. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

2. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

3. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ ไป-กลบั แบบหมู่คณะ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะ เน่ืองจากไม่ผ่านการพิจารณาในการ

ตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั้งไทยและต่างประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 

การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง หรือถูกปฎเิสธในกรณีอืน่ๆ **การพิจารณาเป็นเอกสิทธ์ิและ

วิจารณญาณของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานเท่าน้ัน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท ไม่

สามารถท าการเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

4. **กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง,เจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีไทย และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิใหท่้านเดินทางออกหรือเขา้ประเทศ 

เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็นเอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของ

เจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานเท่าน้ัน ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ทั้งน้ีกรณีท่ีท่านไม่

ผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรใ์ดๆ ทั้งส้ิน  

5. หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวนัท่ีเดินทางไปและกลบั ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป และตอ้ง

เหลือหน้ากระดาษพอใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองสามารถประทบัตราได ้และตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีสมบรูณ ์ไม่ช ารุด หรือฉีกขาด  

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง,การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล  

7. หลังจากไดร้ับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมัดจ าภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการช าระเงินพรอ้มหน้า

พาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง และช าระเงินทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  

8. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง

มื้ อ  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

9. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

10. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ี

ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ีไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับเวลา

การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยัอื่นๆท่ีอาจเกิดขึ้ นได ้ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

12. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลงนาม

โดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน  

13. ในกรณีท่ีลกูคา้ตั้งครรภ ์ตอ้งมีใบรบัรองจากแพทยว์่าสามารถเดินทางท่องเท่ียวได ้และมีอายุไม่เกิน 7 วนั นับจากวนัท่ีเดินทาง 

และตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหน้า 



บจก. ดบัเบ ิล้ เอ็นจอย ทราเวล 
300/50 ถนนนวมนิทร ์แขวงนวมนิทร ์เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240 

Tel: 02-379-1168 Fax: 02-379-1163 (อตัโนมัต)ิ 

Mobile: 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266  |  Hotline: 082-499-2007 

Line: @DoubleEnjoy  |  Face book: DoubleEnjoyTravel 

  Website: www.DoubleEnjoy.com  | E-mail: DoubleEnjoy@hotmail.com 

 

ทะเบยีนเลขที ่0125554005216  เลขทะเบยีนการทอ่งเทีย่ว 11/05307 

14. เทศกาลชมซากุระท่ียออิโด จดัขึ้ นตั้งแต่วนัท่ี 1-10 เมษายน 59 เท่าน้ัน  

15. วนัท่ีท่านเขา้สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ทางบริษัทใหเ้วลาท่านในการเล่นสวนสนุกเต็มวนั ส าหรบัมื้ ออาหาร ท่านสามารถน าขา้วห่อ

ส า ห ร่ า ย ท่ี ท่ า น ท า เ ข้ า ไ ป ท า น ใ น ส ว น ส นุ ก ไ ด้ น อ ก จ า ก น้ี ภ า ย ใ น ส ว น ส นุ ก มี ร้ า น อ า ห า ร 

เคร่ืองด่ืมต่างๆใหท่้านสามารถเลือกรบัประทานไดต้ามอธัยาศยั  

  

การยกเลิก                

- ยกเลิกการเดินทาง 30 วนั ไม่มีค่าใชจ้า่ย       

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วนัยึดมดัจ  า 50%       

- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 7 วนัยดึเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้** 

กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, 

EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

 

 

 

***พาสปอรต์จะตอ้งมีอายกุ่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 

ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ใน

กรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการทอ่งเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทาง

ไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนคา่ทวัรใ์ดๆ 

ทั้งส้ิน  

 

 

 

 

 

 


