
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางวนัที่  7-11 ,10-14,13-17 เมษายน  



 

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภมูิ) 

21.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ บรเิวณผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 7 เคาน์เตอร ์P 

เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ T Way Air (TW) เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความ

สะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร **หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื่องออกอย่าง

นอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ีเน่ืองจากตัว๋เครื่องบินของ

คณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบ Random ไม่สามารถลอ็กที่นัง่ได ้ที่นัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนัและไม่สามารถเลือกช่วง

ท่ีนัง่บนเครื่องบินไดใ้นคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน   

วนัที่สอง สนามบินอนิชอน เกาหลใีต-้เกาะนามิ-ปัน่เรยีลไบท ์ 

01.20 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้าสู่ สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้โดย สายการบินทีเวย ์(T’Way) เที่ยวบินที่ 

TW102 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 30 นาท ีไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่ม 

08.55 น. เดนิทางถงึ สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิา 

ของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง, จุดคดักรอง

และรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น ำท่ำนเดินทำงสู่ เกาะนามิ (NAMI ISLAND) ตั้งอยู่ท่ีเมืองชุนชอน ห่างจากกรุง
โซลไปทางตะวนัออก ประมาณ 63 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลีใต ้เกาะนามิมีรูปร่าง
เหมือนใบไมล้อยน ้ า มีพื้นท่ีประมำณ 270 ไร่ เป็นเกาะกลางแม่น ้ าฮนั ซ่ึงเกิดจากการสร้างเขื่อนชองพยอง เกาะ
นามิแห่งน้ีโด่งดงัจากซีรีย ์WINTER LOVE SONG ซ่ึงใชเ้กาะนามิเป็นสถานท่ีถ่ายท า บนเกาะจะมีบรรยากาศร่ม
ร่ืน เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลดั ตน้แปะก๊วย ตน้ซากุระ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ่ื้นๆ ท่ีพลดักนัออกดอก
เปล่ียนสีให้ชมกนัทุกฤดูกาล ทั้งเกาะไม่มีเสาไฟหรือสายไฟให้เห็นเลยซักตน้เพราะมนัถูกฝ่ังลงใตดิ้นทั้งหมด
เพื่อให้ไม่บดบงัทศันียภาพ เกำะแห่งน้ีตั้งตำมช่ือของ นำยพลนำมิ บุคคลส ำคญัในประวติัศำสตร์สมยั พระเจำ้
เซโจ ในช่วงศตวรรษท่ี 15 ท่ี มีควำมดีควำมชอบในเร่ืองกำรปรำบกลุ่มกบฏทำงภำคเหนือและภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของเกำหลีในสมยัก่อน แต่หลงัจำกท่ีมีกำรเปล่ียนรัชกำลใหม่ เขำก็ถูกกล่ำวหำว่ำเป็นกบฏ
และถูกประหำรชีวิตพร้อมกนัทั้งตระกูล แต่แลว้ภำยหลงัควำมจริงไดป้รำกฏวำ่คดีท่ีเคยสืบสวนเป็นเทจ็ จึงมีกำร
คืนยศถำบรรดำศกัด์ิกลบัคืน และสร้ำงสุสำนไวท่ี้เกำะนำมิแห่งน้ีเพื่อเป็นอนุสรณ์เพื่อร ำลึกถึง  
อสิระให้ทุกท่านโพสต์ ท่าสวยๆ ถ่ายรูปกบัจุดไฮไลท์ของเกาะแห่งนี ้ 



 

 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน DAKCALBI  
 น ำทุกท่ำนไปป่ัน “RAIL BIKE” กิจกรรมป่ันจกัรยำนบนรำงรถไฟ โดยรถ1 คนันั่งได ้4 ท่ำน ใชเ้วลำในกำรป่ัน
ประมำณ 40 นำท ีใหท้่ำนไดเ้พลิดเพลินกบักำรป่ันบนเสน้ทำง โดยชมทศันียภำพสองขำ้งทำงเป็นกิจกรรมที่ได ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่    รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู BULGOGI 

ที่พกั KOREA TOURIST HOTEL ระดบั 3 ดาว,หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สาม วดัวาอูจองซา - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(เต็มวนั) – ศูนยเ์ครื่องส าอางค ์- ชอ้ปป้ิงฮงแด 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

หลงัอาหารน าท่านเดนิทางสู่ วดัวาวูจองซา ตัง้อยู่ทีเ่มอืงยองอนิในจงัหวดัคยองกีโด ซึง่เป็นวดัเก่าแก่ตัง้อยู่

กลางภูเขา ท าใหเ้หน็ทวิทศันท์่ามกลางธรรมชาตทิีส่วยงาม 

จงึเป็นสถานทีท่่อเทีย่วทีน่่าสนใจส าหรบันกัท่องเทีย่วอกีที่

เลยก็ว่าไดร้อบๆตวัวดัมตีน้ซากุระทีจ่ะออกดอกสชีมพูเต็ม

ตน้ในช่วงเดอืนเมษายน มตีน้เมเป้ิลทีใ่บจะเปลีย่นสสีวยๆ 

เป็นสแีดงสด ดา้นหนา้ของเศียรพระพทุธรูปจะเป็นสระน า้ 

ซึง่มพีระองคเ์ลก็ๆวางอยู่รอบๆสระ ยาวไปจนถงึกองหนิที่

เป็นฐานของเศียรพระพทุธรูป 



 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรเ์ลนด ์(EVERLAND) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศเกาหลี

ใต ้ต ัง้อยู่บนท าเลที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมอืงยงอิน ทางตอนใตข้องเมอืงโซล ไดร้บัการขนานนามว่า

เป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลีใต ้ที่นี่ถูกออกแบบใหแ้ตกต่างกนัในแต่ละโซน ไดแ้ก่ สวนสตัว ์ , GLOBAL 

FAIR , EUROPEAN ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND 

SPEEDWAY นอกจากนี้ยงัมสีวนสี่ฤดู ซึ่งปลูกดอกไมป้ระจ าในแต่ละฤดูกาล และมกีารตกแต่งสวนสนุกให ้

เขา้กบับรรยากาศของเทศกาลนัน้ๆ ชมความน่ารักของตวัการ์ตูนต่างๆ และอีก 1 ไฮไลท์ “โซนซาฟารี เวิล์ด” 

ท่านจะไดช้มความน่ารักและแสนรู้ของสัตวป่์า อาทิ นอ้งหมีแพนดา้ นอ้งหมีด า เสือโคร่ง สิงโตเจา้ป่า ยรีาฟ และ



 

 
 

สัตวอ่ื์นๆอีกมากมาย และ “โซน LOST VALLEY” ให้ท่านไดน้ั่งรถชมสัตวป่์าทั้งบนบกและในน ้ า พร้อมทั้ง

ถ่ายรูปกบันอ้งยรีาฟ และนอ้งมา้ลาย ท่ีเขา้มาถ่ายรูปกบันกัท่องเท่ียวแบบใกลชิ้ด 

โดยมบีริษทัซมัซุง เป็นเจา้ของ ผูบ้ริหารจดัการสวนสนุกแห่งนี้ ดงันัน้ความยิ่งใหญ่ตระการตา และ ปลอดภยั 

ไม่แพช้าตใิดในโลกแน่นอน  

เที่ยง อสิระทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพื่อใหท่้านไดเ้ล่นสวนสนุกอย่างเต็มท่ี 

จากนัน้น าท่านไปชอ้ปป้ิงที่  ศูนยร์วมเครื่องส าอางแบรนดด์งัเกาหลี(COSMETIC SHOP)เช่น WATER 

DROP (ครีมน ้าแตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก) ,BOTOX (โบท็อกซ์)  ,ALOE VERA 

PRODUCT (ผลติภณัฑจ์ากสมนุไพรว่านหางจระเข)้ ROJUKISS ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมอืงไทยเกือบเท่าตวัและ

บางผลติภณัฑย์งัไม่มขีายในไทย   

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ย่านฮงแด เป็นย่านชอ้ปป้ิงบริเวณดา้นหนา้ของมหาวิทยาลยัฮงอิก(HONGIK 

UNIVERSITY) จงึเป็นศูนยร์วมเดก็วยัรุ่นและเดก็มหาวทิยาลยั เป็นอกีเสน้หนึ่งที่มี

บรรยากาศโรแมนติก อีกท ัง้ยงัมีรา้นกาแฟที่เป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอรี่ รา้นคา้

จ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ คลบั ตลาดศิลปะ และรา้นอาหารที่น่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอายุ 

20-30 ปีที่นิยมมาเดนิเล่น ราคาของสินคา้และรา้นอาหารต่างๆก็ยงัไม่แพงอกีดว้ย

 พิเศษ!!! .... ส าหรบัสาวก HARRY POTTER ตอ้งหา้มพลาดดด!! กบัคา

เฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS ที่จ  าลองชานชาลา 9 เศษสามส่วนสี่ ชานชาลาทีอ่ยู่

ในสถานีรถไฟคิงสค์รอสลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึง่เป็นทางเชื่อมต่อระหว่างโลกมกัเกิ้ลกบัโลกเวทมนตร ์ซึง่

อยู่ระหว่างชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซึง่เดนิทางดว้ยรถไฟสายด่วนของฮอกวอตส ์ดา้นในใหท้่านไดส้มัผสั

กลิน่อายในการจ าลองความเป็นเมอืงเวทมนตเ์พลดิเพลนิกบัมมุถ่ายรูปต่างๆ มชีดุคลุมกบัผา้พนัคอท ัง้ 4 บา้น 

พรอ้มไมก้ายสทิธ์ิใหถ้่ายรูป สามารถเลอืกซื้อเครื่องดื่มและของหวานไดต้ามใจชอบ (ในกรณีทีท่่านตอ้งการเขา้

ไปถ่ายรูปดา้นใน จะตอ้งซื้อเครื่องดื่มจากทางรา้น) 

ค า่    รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู PORK KALBI หรอืหมูย่างเกาหลี 

ที่พกั MARINABAY HOTEL , L ‘ ART HOTEL ระดบั 3 ดาว,  หรอืเทียบเท่า 



 

 
 

วนัที่สี่ ศูนยโ์สม -ศูนยส์มุนไพรเข็มแดง-พระราชวงัชางด็อกกุง–SEOUL TOWER -ชอ้ปป้ืงดิ้ วตี้ฟรี -    

ชอ้ปป้ิงเมียงดง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

หลงัอาหาร น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยโ์สมรฐับาล ซึง่รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปีซึง่ถอืว่า

เป็นโสมทีม่คีุณภาพด ีทีสุ่ดชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซื้ อโสมทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ดและราคาถูก

กว่าไทยถงึ 2 เท่ากลบัไปบ ารุง ร่างกายหรอืฝากญาตผูิใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอือกีไม่ไกลจากกนัมากนกั 

จากนัน้น าท่านชมสมนุไพรชือ่ดงัของเกาหล ีน ้ามนัสนเขม็

แดง (RED PINE) ผลติจากใบสนเขม็แดงในประเทศ

เกาหล ีมสีรรพคุณช่วยขบัสารพษิออกจากร่างกายช่วยลด

ระดบัน า้ตาลในเสน้เลอืด ช่วยละลายไขมนัในเสน้เลอืด

หรอืดทีอ็กเลอืดใหส้ะอาดและเพิม่การไหลเวยีนของเลอืด

ไดส้ะดวก ทีก่  าลงัไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากท ัง้ในไทย 

และ เกาหล ี น าท่านสู่ พระราชวงัชางด็อกกงุ 

(CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวงัทีม่ี

ความส าคญั สรา้งขึ้นในรชัสมยักษตัรยิแ์ทจง และเป็นที่

พ  านกัของกษตัรยิห์ลายพระองค ์แห่งราชวงศโ์ชซอ็น 

พระราชวงัแห่งนี้ไดร้บัสมญานามว่า พระราชวงัตะวนัออก 

หรอื ทงวอล เป็นพระราชวงัทีม่สีวนลบั หรอื  สวนตอ้งหา้ม  อยู่ในเขตพระราชฐานชัน้ใน ทีน่ี่มเีขต

พระราชฐานชัน้นอก , พระราชฐานชัน้ใน และ สวนตอ้งหา้ม ทีม่ตีน้ไมอ้ายุประมาณ 300 ปี ภายในมสีระน า้ 

บรรยากาศร่มรื่น ทีถู่กตกแต่งไวอ้ย่างงดงาม ในอดตีเป็นทีพ่กัผ่อนพระอริยิาบถของกษตัรยิแ์ละพระราชวงศ ์

และอาคารทีเ่ป็นสถาปตัยกรรมทีเ่รยีบงา่ย และเป็นเอกลกัษณ์ทีง่ดงามของราชวงศโ์ชซอ็น หรอื เกาหลโีบราณ 

 

 



 

 
 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ เมนู จมิทกั  

หลงัอาหารน าท่านเดนิทางสู่ ภเูขานัมซาน เป็นทีต่ ัง้ของ หอคอยเอน็ โซลล ์ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 1 

ใน 18 หอคอยเมอืงที่สูงที่สุดในโลก มคีวามสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพ

ของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกกัซนั และถา้หนัไปยงัทศิ

ตรงขา้ม ก็จะเหน็ไกลไปถงึแม่น า้ฮนักงั เป็นอกีหนึ่งสถานที่ ที่สุดแสนจะโรแมนติก และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที่นี่

ยงัคงไดร้บัความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานทีค่ลอ้งกุญแจคู่รกัที่ยอดนิยมของนกัท่องเที่ยว และชาวเกาหล ี

โดยมคีวามเชื่อว่าหากไดม้าคลอ้งกุญแจดว้ยกนัทีน่ี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะท าใหร้กักนัม ัน่คง ยนืยาว  

ชอ้ปป้ิง สนิคา้ปลอดภาษี (SHINSEGAE DUTY FREE) สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ินาฬกิา,

แว่นตา,เครื่องส าอางคก์ระเป๋า, น า้หอม เครื่องส าอางแบรนดช์ ัน้ดงั ต่างๆ อาท ิSULWHASOO , DKNY , 

SHISEIDO , DIOR และ กระเป๋าแบรนดด์งัต่างๆ อาท ิMCM , LOUIS VUITTON, CHANEL จากนัน้น า

ท่านชม คลองชองเกชอน คลองโบราณมคีวามยาวกว่า 11 กิโลเมตร ทอดผ่านกรุงโซลไปจนถงึแม่น า้ฮนัที่

ไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วพกัผ่อนหย่อนใจ อกีท ัง้ยงัเป็นสถานทีถ่่ายท าซรีี่ยช์ื่อดงัถอืไดว้่าเป็น

ตน้แบบของการพฒันาของเกาหล ีจากนัน้น าท่านสู่แหลง่ชอ้ปป้ิงชื่อดงัทีสุ่ดของเกาหล ีตลาดเมียงดง 

(MYEONG-DONG) ทีเ่มยีงดงแห่งนี้พบกบัสนิคา้วยัรุ่น อาท ิเสื้อผา้แฟชัน่ เครื่องประดบั รองเทา้ 

เครื่องส าอางแบรนดด์งัมากมาย 

อสิระอาหารเย็น เพื่อใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ที่พกั MARINABAY HOTEL , L ‘ ART HOTEL ระดบั 3 ดาว,  หรอืเทียบเท่า 

วนัที่หา้ ศูนยส์มุนไพรฮอกเกน้ามู-พลอยอะเมทิส -ชมซากุระ ณ เกาะยออิโด -ท าคิมบบั ใส่ชุดฮนับก- 

HYUNDAI OUTLET - รา้นละลายเงนิวอน-อนิชอน-สนามบินสุวรรณภมูิ ประเทศไทย 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงั ศูนยส์มนุไพรบ ารุงตบั (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นิดนี้ เจริญเติบโตในป่าลกึบน

ภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดบัน า้ทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นิยมน ามารบัประทาน



 

 
 

เพื่อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ ไม่ถูกท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี่ สาร

ตกคา้งจากอาหาร และยา  

 พิเศษ!! น ำท่ำน “ชมซากุระแห่งเกาหลี ณ ถนนยออิโด” (Yeouido’s 

Streets) ถนนซำกุระแห่งกรุงโซล ที่มีต้นซำกุระกว่ำ 1,000 ต้นในบริเวณ

นี้  ซึ่งในเดือนเมษำยนในแต่ละปี จะมีเทศกำลชมดอกซำกุระ ณ ถนนแห่ง

น้ี ท่ำนจะได้ชมควำมงำมของดอกซำกุระ พร้อมถ่ำยรูปเป็นที่ระลึก  หมาย

เหตุ :  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิน าลูกคา้ไปชมดอกซากุระบานในช่วงเทศกาล  

หรือ ช่วงที่ดอกซากุระบานแลว้เท่านั้น ซ่ึงอาจเป็นช่วงตน้เดือน – กลางเดือน

เมษายน ) ทั้งน้ีทั้งนั้น การบานของดอกซากุระ ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ ทางบริษทัไม่สามารถก าหนดได ้ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั BIBIMBAP 

บ่าย น าท่าน  เรียนรูว้ิธีการท าคิมบบั(ขา้วห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆที่คนเกาหลนีิยมรบัประทานโดยการน าขา้วสุก 

และส่วนผสมอื่นๆหลากชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผกัโขม ไข่เจียว ปูอดั แฮม 

เป็นตน้ แลว้แต่วตัถดุบิที่ท่านสะดวก วาง แผ่บนแผ่นสาหร่ายแลว้มว้นเป็ นแท่ง

ยาวๆ จากนัน้ห ัน่เป็ นชิ้  นพอดีค า ชาวเกาหลนีิยมรบัประทานคิมบบัระหว่างการ 

ปิ กนิก หรอืงานกิจกรรมกลางแจง้ หรอืรบัประทานเป็ นอาหารกลางวนัเบาๆ โดย

เสริฟ์กบัหวัไชเทา้ดองและกิมจิ นอกจากนี้คิมบบัยงัเป็นอาหารน ากลบับา้นทีเ่ป็นที่

นิยมท ัง้ในเกาหลแีละต่างประเทศ   

น าท่านเดินทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส (AMETHYST FACTOTORY) ประเทศเกาหลีใตเ้ป็น

ดนิแดนของง พลอยสมี่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมตี ัง้แต่สมี่วงอ่อนเย็นตา จนถงึสมี่วงเขม้ (ม่วง

ไวน)์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจบัตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี้ ต่างหู และ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิที่มี

พลงัในการบ าบดัท ัง้ดา้นร่างกายและจติใจของผูส้วมใส่ ขจดัความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและน าโชค 

สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ไดน้ าท่านเดินทางสู่เมืองอินชอนพาท่านไปชอ้ปป้ิงที่ จำกนั้นน ำท่ำน

เดินทำงไปช้อปป้ิงสินค้ำแบรนด์เนมที่ลดรำคำ 50 – 70% ที่เอ้ำท์เลทช่ือดัง “HYUNDAI 



 

 
 

PREMIUM OUTLETS” ท่ำนจะได้ช้อปแบรนด์เนมชั้นน ำ อำทิ Coach / Gucci / Adidas / 

DKNY / Calvin Klein / LYNN / Nike / New Balance / Puma / FILA และ               แบ

รนด์อื่นๆอกีมำกมำย อสิระให้ท่ำนเลือกซื้อสนิค้ำตำมอธัยำศัย 

จากนัน้น าท่านแวะซื้อของฝากที่ รา้นละลายเงินวอน สาหร่าย ขนมต่างๆ ผลติภณัฑข์องของโสมในรูปแบบ

ขนม ชาโสม ครมีลา้งหนา้โสม เครื่องส าอางโสม รวมไปถงึกิมจ ิเปเปโร (ป๊อกกี้เกาหล)ี ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี 

นมกลว้ย ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อเป็นของฝากอย่างจใุจ จากนัน้น าท่านเดนิทางสูส๋นามบนิอนิชอน 

20.25 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดย สายการบินทีเวย ์(T’Way) เที่ยวบินที่ TW101 ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 6 ชัว่โมง ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่ม 

00.25 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

 

 

เกาหล ีKOREA SPRING RAILBIKE 5 วนั 3 คืน TW 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ2-3ท่าน 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

เสรมิเตียง 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

ไม่เสรมิเตียง 

ไม่รวมตัว๋

เครื่องบิน 
พกัเดี่ยว 

8-11 เมษายน 66 24,900 24,900 24,900 11,900 6,000 

10-14 เมษายน 66 26,900 26,900 26,900 11,900 6,000 

13-17 เมษายน 66 28,900 28,900 28,900 11,900 6,000 



 

 
 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

✓ ค่าบตัรโดยสารชัน้ประหยดัพเิศษเดนิทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าภาษนี า้มนัและภาษีสนามบนิ (สงวนสทิธิเก็บเพิม่หากสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม) 

✓ ค่าน า้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง 10 กิโลกรมัต่อท่าน ต่อเทีย่วบนิ 

✓ ค่าน า้หนกัสมัภาระโหลดใตเ้คร่ืองท่านละ 20 กิโลกรมั 

✓ ค่ารถน าเทีย่วตามรายการที่ระบุ 

✓ ค่าทีพ่กัระดบั 3 ดาว 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ (ทางบริษทัสงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ 

✓ ค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัิเหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

✓ ค่ามคัคุเทศกน์ าเทีย่ว 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมลงทะเบยีน K-ETA 

 ค่าอาหารบนเครื่องบนิ, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนเคร่ืองบนิ, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนรถน าเทีย่ว 

 ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 20 กก. 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษนอก

รายการ ค่าซกัรีด, ฯลฯ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัิภยัทางธรรมชาต,ิ โรคระบาด, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, การ

ถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ที่ผูเ้กี่ยวขอ้งซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ 1,500 บาท ต่อท่าน ช าระที่สนามบินวนัเดินทาง 



 

 
 

 ส ำคญั!! :  กรณีผู้เดินทำงถกูปฏิเสธกำรเข้ำ – ออกประเทศจำกประเทศต้นทำงและปลำยทำง 

ทัง้จำกท่ีด้ำนหน้ำเคำน์เตอรเ์ชค็อิน หรือจำกด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองกต็ำม ทำงบริษทัขอสงวน

สิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่ำใช้จ่ำยท่ีจะเกิดขึ้นตำมมำ และ จะไม่สำมำรถคืนเงินค่ำทวัรท่ี์ท่ำนช ำระ

เรียบร้อยแล้วไมว่่ำส่วนใดส่วนหน่ึง 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่และการยกเลกิ 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1.กรุณาท าการจองก่อนการเดนิทาง อย่างนอ้ย 30 วนัท าการหรือก่อนหนา้นัน้ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 13,000 บาท โดยส่งเอกสารการ

ลงทะเบยีนเพือ่ขอเอกสาร เขา้-ออกประเทศดงันี้ 

1.1 เอกสารเพิม่เตมิส าหรบัใชล้งทะเบยีนขอ K-ETA, QR CODE ยกเวน้การกกัตวัทีเ่กาหล ี 

- ส าเนาหนงัหนงัสอืเดนิทางหนา้แรกทีม่รูีปผูเ้ดนิทาง (PASSPORT) ทีอ่ายุใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีนา้

ว่างส าหรบัประทบัตรา 2 หนา้ โดยแสกนเป็นไฟลรู์ปภาพเท่านัน้ ไม่สามารถใชรู้ปทีถ่่ายจากโทรศพัทไ์ด  ้

- รูปถ่ายสหีนา้ตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากพื้นหลงัสขีาว ถ่ายไม่เกิน 3 เดอืน โดยส่งเป็นไฟลรู์ปเท่านัน้ 

1.2 เอกสารการลงทะเบยีนขอ QR CODE ขอยกเวน้การกกัตวั 

2.ค่าทวัรส์่วนที่เหลอื บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดนิทาง มเิช่นนัน้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางของ

ท่าน และการคืนเงนิท ัง้หมดหรือบางส่วนตามค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง 

3.เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้ริการทีไ่ดร้ะบุ

ไวใ้นเอกสารฉบบันี้ท ัง้หมดนี้แลว้เงือ่นไขการยกเลกิ 

 

 



 

 
 

เงื่อนไขการยกเลกิการเดินทาง 

***เงื่อนไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญติัธุรกจิน าเท่ียวและมคัคุเทศก*์** 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 2,000 บาท  

 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางมากกว่า 15 วนัแต่ไม่ถงึ 30 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์30% โดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียม 

K-ETA, ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ, ค่ามดัจ ารถน าเทีย่ว, ค่ามดัจ าโรงแรมทีพ่กั, ค่ามดัจ ารา้นอาหาร, และ ค่าบริการ จ านวน 7,000 บาท 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธิในการไม่คืนเงนิเต็มจ านวน  

**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทัง้สิ้น** 
 

รบกวนอา่นท าความเขา้ใจเงื่อนไขในการใหบ้รกิารก่อนตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตวัท่าน 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทั

ฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านไดช้ าระเงนิค่าบริการมาแลว้ ถอืว่าท่าน

ไดย้อมรบัและรบัทราบเงือ่นไขการใหบ้ริการขอ้อื่นๆที่ไดร้ะบมุาทัง้หมดนี้แลว้ 

2. บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไป

คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย 

และ อื่น ๆ ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระท า

ดงักลา่วท ัง้สิ้น 

3. โปรแกรมทวัรน์ี้จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 20 ท่านรวมในคณะตามที่ก าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผู ้

เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง 

4. กรณีที่ทางประเทศเกาหลใีตร้ะงบัการอนุมตัวิซี่า ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิเก็บค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิในกรณีตอ้งท าเร่ืองยื่นขอวซ่ีา 

5. อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นราคา

ค่าบริการในกรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรือ

อตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

6. เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่บตัรโดยสารชัน้ประหยดัพเิศษของเที่ยวบนิปกติและเที่ยวบนิเช่าเหมาล  า ทางบริษทัจะท าการออกบตัร

โดยสารทนัทีเม่ือคณะมีจ านวนขัน้ต า่ 9 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่ือผูเ้ดินทาง และก าหนดการเดินทางได ้ หากท่านตอ้งการ



 

 
 

เปลี่ยนแปลงจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามท่ีสายการบินก าหนด และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ เวลาก าหนดการเดนิทาง

ของเทีย่วบนิ ตามขอ้ก าหนดของกรมการบนิพลเรือนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. บริษทัฯและตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัร,์เทีย่วบนิ,สายการบนิและทีน่ ัง่บนรถน าเทีย่วตามความ

เหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมอิากาศ, จ านวนทีน่ ัง่ของชัน้ประหยดัพเิศษของสายการบนิ และเวลา ณ วนัที่

เดนิทางจริง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

8. ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

9. ค่าบริการทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดที่ท าใหท่้านไม่ไดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได  ้

10. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้ แต่จะไม่คืนเงนิใหส้ าหรบั

ค่าบริการนัน้ ๆ 

11. เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวนี้  

12. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบ

ใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง 

13. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ การ

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร โรคระบาด ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้น

ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบตัเิหตตุ่าง ๆ 

14. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่ก่ียวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

15. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กิดจากอบุตัเิหตุในรายการ

ท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

16. ในกรณีผูเ้ดินทางที่ตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ เช่น การขอใชว้ลีแชรท์ี่สนามบนิ กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง หรือตัง้แต่ทีท่่านเร่ิมจองทวัร ์ทางบริษทัของสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจริงทีเ่กิดขึ้นกบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี  

17. กรณีที่ผูเ้ดินทางตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบั

เจา้หนา้ทีก่่อนทกุครัง้ก่อนออกบตัรโดยสาร โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสยีหายใดๆบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่

เกิดขึ้นใดๆทัง้สิ้น   



 

 
 

18. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบ หากผูเ้ดินทางไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 

บริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นใดๆทัง้สิ้น 

19. ทวัรค์ร ัง้นี้มวีตัถปุระสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านัน้  หากผูเ้ดินทางตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง 

เช่น น า้มนัสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อเมทสิ / รา้นคา้ปลอดภาษี ซึ่งทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมดว้ย 

“เพราะมผีลกบัราคาทวัร”์ จึงเรียนใหก้บันกัท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทวัรจ์ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมโดยใชเ้วลาประมาณ 60 – 

90 นาท ีซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิ้น และทุกการตดัสนิใจซื้อนัน้เป็นดุลพินิจของ

ลูกคา้ 100% ทวัรจ์ะไม่มสี่วนรบัผดิชอบความพอใจหากท่านไม่พึง่พอใจสนิคา้ภายหลงั และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น

ดงักลา่ว ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิม่จากท่านเป็นจ านวน 300 USD ต่อท่าน 

20. ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเตมิ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง เป็นชาวต่างชาต,ิ พระสงฆ ์หรือนกับวช จะตอ้งเพิม่จากราคาค่า

ทวัรป์กติอีก 4,000 บาทต่อท่าน**กรณีตดักรุป๊เหมาที่เป็น เด็กนกัเรียน นกัศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องส าอางค์  หมอ  พยาบาล  

ชาวต่างชาต ิพระ หรือกรุป๊ทีม่กีารขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทกุครัง้** 

21. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอุบตัิเหตุในรายการ

ท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

22. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

23. กรณีผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ทัง้จากที่ดา้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน หรือจากด่าน

ตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงนิค่าทวัรแ์ละค่าทิปที่

ท่านช าระมาแลว้ในทกุกรณี 

 

  

 


