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วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                          ( - / - / - ) 
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ ผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบนิเจจ ู

แอร ์(7C) โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระเชค็อนิ 
 

วนัท่ี 2 อินชอน – เกาะนามิ – ปัน่จกัรยานเรียลไบค ์– ซูวอน                                        ( - / L / D ) 
01.35 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่7C 2206 

สายการบนิโลวค์อสไมเ่สริฟ์อาหารบนเครือ่ง แต่เสริฟ์น ้าเปล่า // น ้าหนกักระเป๋าทา่นละ 15 กก. 1 ชิน้  
(ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงสายการบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า) 



 

                                                                                                                

                                                           

                                             THEWA TRAVEL & SERVICE CO., LTD. 
                                              506/199 ซ.รามค าแหง 39 (เทพลลีา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
                                                    Tel : (662) 158-9203-8 ,081-562-3288  Fax: (662) 158-9209    

        TAT.11/04268                              www.thewatourism.com 

09.10 น. ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ชม. กรณุาปรบันาฬกิาของ
ทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนดัหมาย) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชนุชอน น าทา่นสู ่ทา่เรอืเฟอรร์ีข่า้มฟาก เพือ่ขา้มไปยงั เกาะนาม ิสถานทีโ่รแมนตคิ
อกีแหง่หนึ่งส าหรบัคูร่กัคูห่นุ่มสาว ครอบครวั เพือ่นๆ หนึ่งในสถานทีถ่่ายท าละครเกาหล ีWinter Love Song หรอื
เพลงรกัในสายลมหนาว ทา่นสามารถเดนิผา่นกลางแมกไมแ้หง่สวนสนทีส่งูเสยีดฟ้าเพือ่สขุภาพ ผา่นดงตน้สน ตน้
เกาลดั เลอืกนัง่ทีม่า้นัง่ขา้งชายฝัง่ เพือ่ชมบรรยากาศโรแมนตกิใตเ้งาไม.้..ไดเ้วลาสมควรน าทา่นกลบัฝัง่ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูทคัคาลบ ีหรอืไกบ่ารบ์คีวิผดัซอสเกาหล ีอาหารเลื่องชือ่แหง่เมอืงซุน
ซอน น าไกบ่ารบ์คีวิ ขา้วเหนยีว มนัหวาน ผกัต่างๆ ผดัรวมกบัซอสแบบเกาหล ีน าผกักาดเขยีวมาหอ่รบัประทาน 
และสามาราดดัแปลงเป็นทคัคาลบโีปคมึหรอืขา้วผดัทคัคาลบ ีโดยน าขา้วสวย และสาหรา่ยแหง้มาผดัรวมกนั 
จากนัน้น าทา่น สนุกสนานกบัการปัน่จกัรยานเรยีลไบคบ์นรางรถไฟ ชมธรรมชาตสิองฝัง่ขา้งทาง ซึง่ใบไมจ้ะเปลีย่น
สไีปตามฤดกูาลสวยงามมาก 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงซวูอน เมอืงส าคญัอกีเมอืงหนึ่งในเคยีงคโีด ซึง่อยูใ่นเสน้ทางรถใตด้นิ เชือ่มถงึกรงุ
โซลโดยมป้ีอมฮวาซอง ตัง้ลอ้มรอบบรเิวณเมอืงซวูอน 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  เมนูพอรค์ บโูกก ิ อาหารขึน้ชือ่ของเกาหลเีหมอืนกนั สว่นผสมจะมเีนื้อหม ู           
น ้าลกูแพร ์หรอืน ้าตาล ซอสถัว่เหลอืง กระเทยีมสบั หวัหอมหัน่ลกูเต๋า น ้ามนังา ผกัต่างๆ เชน่ กะหล ่าปล ีฟักทอง
ออ่น ถัว่งอก แครอท และเหด็ บุลโกกนิัน้จะทานไดส้องแบบคอืแบบยา่ง และตม้ เครือ่งเคยีงต่างๆ คอื ถัว่งอกดอง 
วุน้เสน้ปรงุรส สาหรา่ย และกมิจ ิ
 พกัที ่SIHEUNG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
http://www.siheunghotel.net 
 

วนัท่ี 3 ซูวอน – วดัวาวจูองซา – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์–  โซล ทาวเวอร ์                 ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  โปรดคนืกญุแจหอ้งพกั  และช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตวั (ถา้ม)ี 

จากนัน้น าทา่นชม วดัวาวจูองซา ซึง่จุดเด่นทีท่ าใหน้กัทอ่งเทีย่วมากมายหลัง่ไหลไปทีว่ดัแหง่นี้กค็อื พระเศยีรของ
พระพทุธรปูขนาดใหญ่ทีป่ระดษิฐานอยูด่า้นหลงัสระน ้าขนาดยอ่ม รวมทัง้มพีระพทุธรปูองคเ์ลก็ประดษิฐานเรยีงราย
รอบๆ สระ สว่นบรเิวณเนินเขาจะมอีโุบสถ ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานพระนอนขนาดใหญ่ทีแ่กะสลกัจากไมซ้ึง่น ามา
จากประเทศอนิเดยี นอกจากนี้ยงัเป็นทีเ่กบ็รกัษาระฆงัทีใ่ชต้ใีนพธิเีปิดกฬีาโอลมิปิคเมือ่ปี ค.ศ.1988 ดว้ย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูหมยูา่งเกาหล ีตน้ต ารบัอาหารเลื่องชือ่ของประเทศเกาหลใีต ้เป็นหมู
ยา่งทีผ่า่นการหมกัจนไดท้ี ่ น ามายา่งบนเตาถ่านรอ้นๆ สกุก าลงัด ี แลว้ตดัชิน้พอค า ทานกบัซอส, กระเทยีม, กมิจ ิ
และใชใ้บผกักาดหอมสดหอ่เป็นค าๆ คลา้ยเมีย่งค า แกลม้ดว้ยพรกิเกาหลเีมด็โตสเีขยีวสด พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ 
จากนัน้น าทา่นสู ่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ ซึง่ถกูขนานนามว่า ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ี โดยมบีรษิทัซมัซุงเป็นเจา้ของ 
ทา่นจะไดน้ัง่กระเชา้ลฟิท ์ และทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ี ชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก และสนุกกบัเครือ่ง
เล่นนานาชนิด อาท ิ สเปสร ์ รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ้ึง่ก าลงับานสะพรัง่อวดสสีนัเตม็สวน (ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถิุนายน เป็นดอก

http://www.siheunghotel.net/
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กหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกนัยายน เป็นสวนดอกลลิลี,่ เดอืนตุลาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอก
เบญจมาศ) ชมกจิกรรม และการแสดงต่างๆ ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ไมจ่ ากดัจ านวนรอบ 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุโซล มหานคร และเมอืงหลวงของเกาหลใีตม้านานกว่า 600 ปี จงึท าใหเ้มอืงนี้เป็นจุด
ศนูยร์วมดา้นต่างๆ ของเกาหลใีตไ้มว่่าจะเป็น วฒันธรรม, การศกึษา, เศรษฐกจิ 
จากนัน้น าทา่นชมววิกรงุโซล ณ โซล ทาวเวอร ์ ซึง่ตัง้อยูบ่นเขานมัซาน ภเูขาเพยีงลกูเดยีวใจกลางเมอืงหลวงกรงุ
โซล และเป็น 1 ใน 17 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลก สงูถงึ 480 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล พรอ้มชมทศันียภาพของ
กรงุโซล และชานเมอืงแบบรอบทศิ หรอืทา่นอาจจะเลอืกคลอ้งกุญแจคูร่กั ตามความเชือ่กไ็ด ้(ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์ 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูชาบ ู ชาบ ู สกุีห้มอ้ไฟสไตลเ์กาหล ี อาหารพืน้เมอืงของคาบสมทุรเกาหลี
ตัง้แต่สมยัมองโกเลยีบุกคาบสมทุรเกาหล ีลกัษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟ   
 พกัที ่BENIKEA HOTEL // RIVER PARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
https://www.benikea.com/main.do?lang=ENG  //  http://www.riverpark.co.kr/eng/ 
 

วนัท่ี 4 ศนูยโ์สม – ฮอ็กเกนาม ู – บลเูฮ้าส ์ – พระราชวงัเคียงบอ็ค – คอสเมติก  เอ้าทเ์ลท –  
ดิวต้ีฟรี – ตลาดเมียงดง                                                                                    ( B / L / D ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นสู ่ สมนุไพรโสมเกาหล ี โสมถกูน ามาใชเ้พือ่สขุภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในต ารายาแผน
โบราณจนีระบุว่า โสมเป็นสมนุไพรทีช่ว่ยเสรมิความแขง็แรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหาร และปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบ 
และเพิม่พละก าลงั สรรพคณุทางการแพทยช์ว่ยบ ารงุหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ 
ชว่ยลด และป้องกนัมะเรง็ 
จากนัน้น าทา่นชม ศนูยส์มนุไพรฮอ็กเกนาม ู ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ เมลด็
ของพนัธุฮ์อ็กเกนี้ ชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ิยมน ามารบัประทานเพือ่ชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ 
ไมถ่กูท าลายจาการดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 
จากนัน้น าทา่น ผา่นชมบลเูฮา้ส ์ ท าเนียบประธานาธบิดขีองเกาหลใีต้ (ระหว่างรถแลน่ผา่นไมอ่นุญาตใหถ้่ายภาพ
หรอืวดีโีอใดๆ ทัง้สิน้) น าทา่นถ่ายรปูชมทศันียภาพอนัสวยงามของภเูขารปูหวัมงักร และวงเวยีนน ้าพนุบัเป็นจุดที่
มฮีวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุของกรงุโซล  
น าทา่นชม พระราชวงัเคยีงบอ็ค ซึง่เป็นพระราชวงัไมโ้บราณเกา่แกท่ีส่ดุ สรา้งขึน้ใน ค.ศ.1394 ในอดตีกว่า 600 ปี
กอ่น แต่ไดถ้กูท าลายไปมากในสมยัทีญ่ีปุ่่ นเขา้มาบุกยดึครอง ทัง้ยงัเคยเป็นศนูยบ์ญัชาการทางการทหาร ปัจจุบนั
ไดม้กีารกอ่สรา้งหมูพ่ระทีน่ัง่ทีเ่คยถกูท าลายขึน้มาใหมใ่นต าแหน่งเดมิ อสิระใหท้า่นถ่ายภาพคูก่บัพลบัพลากลางน ้า 
“เคยีงเฮวร”ู ทีซ่ึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสนันบิาตต่างๆ ส าหรบัตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมอืง 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนูไกตุ่๋นโสม อาหารเกาหลสีตูรดัง้เดมิ น าไกท่ัง้ตวัไปตุ๋น
กบัรากโสม โดยทีต่อ้งน าขา้วยดัเขา้ไปในทอ้งไกจ่ะมกีลิน่หอมของโสมเวลาทาน จะมรีสชาติอรอ่ยกลมกล่อม ทา่น
สามารถใสเ่สน้หมี ่หรอืเสน้ขนมจนีเขา้ไปในน ้าซปุกอ็รอ่ยไปอกีแบบ 

https://www.benikea.com/main.do?lang=ENG
http://www.riverpark.co.kr/eng/
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จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงปลอดภาษทีี ่ ดวิตรีฟ้ร ี ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิ นาฬกิา, แว่นตา, กระเป๋า,
เครือ่งส าอาง, กลอ้งถ่ายรปู หรอืจะเป็นโทรศพัทม์อืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซือ้อยา่งเตม็ที่ 
จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงตลาดดงัทีส่ดุของเกาหล ี ตลาดเมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ี หากทา่นตอ้งการทราบว่า
แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไร กา้วล ้าน าสมยัเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี้พบกบัสนิคา้วยัรุน่ อาท ิ เสือ้ผา้
บุรษุ-สตร ีเครือ่งส าอางดงัๆ อาท ิETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 
LANEIGE หรอือกีมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ซึง่ราคาถกูกว่าทีเ่มอืงไทย 2-3 เทา่ 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนูบารบ์คีวิ บฟุเฟ่ต ์อาหารป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ีประกอบดว้ย 
กุง้ ปลาหมกึ หม ูไก่ เนื้อต่างๆ รบัประทานกบัผกัสด กมิจ ิซุป ผดัวุน้เสน้เกาหล ีสลดัผกัสดๆ และไอศกรมี 
 พกัที ่BENIKEA HOTEL // RIVER PARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
https://www.benikea.com/main.do?lang=ENG  //  http://www.riverpark.co.kr/eng/ 
 

วนัท่ี 5 เรียนท าคิมบบั – ถ่ายรปูชดุฮนับก – พิพิธภณัฑส์าหร่าย – ย่านฮงอิก – TRICK EYE 
MUSEUM – ICE MUSEUM – LOVE MUSEUM – ซุปเปอรม์าเกต็ – กรงุเทพฯ  ( B / L / - ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม โปรดคนืกญุแจหอ้งพกั  และช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั (ถา้ม)ี 
จากนัน้น าทา่น เรยีนรูว้ธิกีารท าคมิบบั (ขา้วหอ่สาหรา่ย) อาหารงา่ยๆๆทีค่นเกาหลนีิยมรบัประทาน คมิ แปลวา่ 
สาหรา่ย บบั แปลว่า ขา้ว จะเป็นแทง่ยาวๆ แลว้เคา้กจ็ะหัน่เป็นชิน้ๆพอดคี า จิม้กะโชยญุีปุ่่ นหรอืวาซาบกิไ็ด ้ตาม
รา้นอาหารกจ็ะมที าเป็นพเิศษ คอืมผีดัซอสมาใหจ้ิม้ราดดว้ย 
หลงัจากทกุทา่นไดร้ว่มกจิกรรมเรยีบรอ้ยแลว้ เชญิทา่นสวมชดุฮนับกซึง่เป็นชดุประจ าชาตขิองประเทศเกาหลใีต ้
ถ่ายรปูกบัฉากจ าลอง 4 มติ ิซึง่มคีวามสวยงาม และประทบัใจ 
จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ซึง่ทา่นจะไดเ้รยีนรูว้ธิกีารท าสาหรา่ยของชาวเกาหล ี ประวตัคิวามเป็นมา 
และความผกูผนัทีช่าวเกาหลทีีม่ตี่อสาหรา่ย 
จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิงกนัที ่ ยา่นฮงอกิ ซึง่เป็นยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของเหล่าวยัรุน่เกาหล ี ซึง่ฝัง่ตรงขา้มของ
ยา่นนี้เป็นมหาวทิยาลยัฮงอกิ 
จากนัน้น าทา่นเขา้สู ่TRICK EYE MUSEUM พพิธิภณัฑศ์ลิปะ 3 มติ ิ ตน้ฉบบัของเกาหล ี สถานทีท่อ่งเทีย่วยอด
นิยมทีท่ ัง้คนเกาหล ีและนกัทอ่งเทีย่วต่างชาตเิดนิทางมาเกบ็รปูภาพ พรอ้มโพสตท์า่เก๋ๆ กบัฉาก 3 มติ ิท าใหก้าร
เดนิชมนิทรรศการศลิปะไมใ่ชส่ิง่ทีน่่าเบื่อ และเขา้ใจยากอกีต่อไป  
จากนัน้น าทา่นเขา้สู ่ ICE MUSEUM เมอืงน ้าแขง็ทีม่ผีลงานศลิปะแกะสลกัน ้าแขง็กว่า 50 ชิน้ รวมอยูใ่นทีเ่ดยีว 
พรอ้มจดัแสดงในแบบทีไ่มธ่รรมดา แตจ่ าลองเป็นเมอืงทีทุ่กอยา่งกลายเป็นน ้าแขง็ และเอาใจเดก็ๆ ดว้ยสไลเดอร์
น ้าแขง็ และกจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย ใหค้ณุไดเ้ดนิเทีย่วอยา่งไมรู่ส้กึเบื่ออาท ิ สมัผสัประสบการณ์นัง่รถลากกวาง
รดูอรฟ์ ทกัทายลุงซานตา้ โพสทา่คูก่บันกเพนกวนิขัว้โลก ส ารวจบา้นน ้าแขง็เอสกโิม แถมฟร ี!!! LOVE MUSEUM 
(ผูท้ีอ่ายตุ ่ากว่า 20 ปี ไมส่ามารถเขา้ชมได)้ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนูจมิดกั ไกอ่บซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืง
ดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบดว้ยไกช่ิน้โต วุน้เสน้เกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆ ท าจากมนัฝรัง่ท าให้

https://www.benikea.com/main.do?lang=ENG
http://www.riverpark.co.kr/eng/
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เหนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้ 
และไกใ่หเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 

 จากนัน้น าทา่นแวะ ซุปเปอรม์าเกต็ ซือ้ของ (ละลายเงนิวอน 5 แถม 1) สาหรา่ย ขนมต่างๆ ชอ็กโกแลตหนิ ซเีรยีล
ชอ็กโก ผลติภณัฑข์องใบ และรากฝอยของโสม ในรปูแบบขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครมีลา้งหน้าโสม 
เครือ่งส าอางโสม หมอนสขุภาพ กมิจ ิเป็บโปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี เป็นตน้  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชขาตอินิชอน 
20.40 น. เหริฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่7C 2205 

สายการบนิโลวค์อสไมเ่สริฟ์อาหารบนเครือ่ง แต่เสริฟ์น ้าเปล่า // น ้าหนกักระเป๋าทา่นละ 15 กก. 1 ชิน้  
(ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงสายการบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า) 

00.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

-------- 
 

หากจ านวนผูเ้ดินทางไมค่รบ 24 ท่าน ทางบริษทัขอเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 
 

เง่ือนไขการตดักรุป๊ (กรุป๊เหมา) : 

 -  ตอ้งตดัตัว๋ตามจ านวนทีร่ะบุในซรีีย่เ์ท่านัน้ (ฟร ี1 หวัหน้าทวัร)์ 

หมายเหต ุ 

1. บรษิทัฯ  จดัเฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวนัเทา่นัน้  หากทา่นไมส่ามารถรว่มทวัรท์กุวนั 
แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิ และทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้ และปรากฏว่าทา่นไมร่่วมทวัรใ์น
บางวนั ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน (ก่อนซ้ือทวัร ์ จะตอ้งแจง้ความ
ประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม)  
2. ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้ แลว้ไมส่ามารถผา่นเขา้-ออก นอกประเทศได ้ ท าใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตวักลบั
เขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นตัว๋ขากลบั และรวมถงึคา่บรกิารอืน่ ๆ ทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ลกูคา้จะตอ้ง
เป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศนัน้ ๆ เรยีกเกบ็ ทางผูจ้ดั และทางสายการบนิจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิขึน้ทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ทีีน่ัง่ว่าง หรอืตามวนัเดนิทางของตัว๋เครื่องบนิ ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กบัทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง และสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
3. ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้เมอืงเรยีก
เขา้ไปสมัภาษณ์นัน้ ขึน้อยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง 
ทางบรษิทัทวัรฯ์ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนี้ได ้
4.เมนูอาหารทุกมื้อ ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ ทางบรษิัทจะจดัเป็นเมนูตามปกต ิหากท่านไม่สามารถทานได้ เช่น ทานเจ , 
มงัสวริตั,ิ อาหารอสิลาม หรอืแพอ้าหารชนิดอืน่ๆ กรณุาแจง้ใหเ้จา้หน้าทีท่ราบทนัทตีัง้แต่จองทวัร์ 
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 -  กรณตีดักรุ๊ป 15+1 เพิม่เงนิจากราคาทวัรอ์กี 2,000 บาท (ช่วงเทศกาลโปรดสอบถามราคาอกีครัง้) 

 -  กรณตีดักรุ๊ป 20+1 เพิม่เงนิจากราคาทวัรอ์กี 1,500 บาท (ช่วงเทศกาลโปรดสอบถามราคาอกีครัง้) 

 -  กรณตีดักรุ๊ป 24(ขึน้ไป)+1 เพิม่เงนิจากราคาทวัรอ์กี 1,000 บาท (ช่วงเทศกาลโปรดสอบถามราคาอกีครัง้) 

 

*** INF เดก็ทารก อายไุม่เกิน 2 ปี ราคา 6,200 บาท  (ช่วงเทศกาล โปรดสอบถามราคาอีกครัง้) *** 
*** ราคาจอยแลนด ์(ไม่รวมตัว๋) ราคา 9,500 บาท *** 

 

อตัราค่าบริการ ** ไม่มีราคาตัว๋เดก็ ** 

ก าหนดการเดินทาง 
เดือนธนัวาคม 

ผูใ้หญ่ 
(2-3 ท่าน/ห้อง) 

(ผูใ้หญ่ 1 + เดก็ 1 ) 

อายตุ า่กว่า 12 ปี 
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(มีเตียง) 

อายตุ า่กว่า 12 ปี 
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(ไม่มีเตียง) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

05-09 เมษายน 2560 17,900 17,900 17,900 6,500 
06-10 เมษายน 2560 17,900 17,900 17,900 6,500 
07-11 เมษายน 2560 17,900 17,900 17,900 6,500 
08-12 เมษายน 2560 17,900 17,900 17,900 6,500 
10-14 เมษายน 2560 22,900 22,900 22,900 7,500 
11-15 เมษายน 2560 22,900 22,900 22,900 7,500 
12-16 เมษายน 2560 26,900 26,900 26,900 7,500 
13-17 เมษายน 2560 26,900 26,900 26,900 7,500 
14-18 เมษายน 2560 22,900 22,900 22,900 7,500 
18-22 เมษายน 2560 17,900 17,900 17,900 6,500 
19-23 เมษายน 2560 17,900 17,900 17,900 6,500 
20-24 เมษายน 2560 17,900 17,900 17,900 6,500 
21-25 เมษายน 2560 17,900 17,900 17,900 6,500 

03-07 พฤษภาคม 2560 17,900 17,900 17,900 6,500 
04-08 พฤษภาคม 2560 17,900 17,900 17,900 6,500 
05-09 พฤษภาคม 2560 17,900 17,900 17,900 6,500 
06-10 พฤษภาคม 2560 17,900 17,900 17,900 6,500 



 

                                                                                                                

                                                           

                                             THEWA TRAVEL & SERVICE CO., LTD. 
                                              506/199 ซ.รามค าแหง 39 (เทพลลีา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
                                                    Tel : (662) 158-9203-8 ,081-562-3288  Fax: (662) 158-9209    

        TAT.11/04268                              www.thewatourism.com 

09-13 พฤษภาคม 2560 19,900 19,900 19,900 6,500 
10-14 พฤษภาคม 2560 19,900 19,900 19,900 6,500 
11-15 พฤษภาคม 2560 17,900 17,900 17,900 6,500 
12-16 พฤษภาคม 2560 17,900 17,900 17,900 6,500 
13-17 พฤษภาคม 2560 17,900 17,900 17,900 6,500 
17-21 พฤษภาคม 2560 17,900 17,900 17,900 6,500 
18-22 พฤษภาคม 2560 17,900 17,900 17,900 6,500 
19-23 พฤษภาคม 2560 17,900 17,900 17,900 6,500 
20-24 พฤษภาคม 2560 17,900 17,900 17,900 6,500 
25-29 พฤษภาคม 2560 17,900 17,900 17,900 6,500 
26-30 พฤษภาคม 2560 17,900 17,900 17,900 6,500 

 

วิธีการช าระเงิน  ช าระมดัจ า ท่านละ  10,000 บาท  
ช่วงเทศกาล                  ช าระมดัจ า ท่านละ  15,000 บาท 
  แฟกซห์รอือเีมล ์หน้าหนงัสอืเดนิทาง (PASSPORT) เพือ่ส ารองทีน่ัง่ (หนังสือเดินทางมีอายกุารใช้งาน 6 เดือนขึน้ไป) 
 คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯขอเกบ็คา่ทวัรท์ัง้หมด กอ่นการเดนิทางอยา่งน้อย 15 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
 

อตัราน้ีรวม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั  เสน้ทางตามทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรม  (ตัว๋กรุ๊ป)  
 คา่น ้าหนกั กระเป๋าสมัภาระเดนิทาง ตามทีส่ายการบนิก าหนดแต่ละเสน้ทาง (โหลดได้ ท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรมั และไม่ 
เกิน 1 ใบ) 
 คา่ธรรมเนียม น ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ และภาษสีนามบนิทกุแหง่   คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ 
 คา่โรงแรมทีพ่กั ตามทีร่ะบุในรายการ (พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง)     คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
 คา่พาหนะเดนิทางระหว่างน าเทีย่ว  ตามทีร่ะบุในรายการ    คา่อาหารและเครือ่งดื่ม ตามทีร่ะบุในรายการ  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท   
(หมายเหตุ: คา่ประกนัอบุติเิหตุส าหรบัเดก็ทีม่อีายนุ้อยกว่า 2 ปี และผูใ้หญ่อายมุากกว่า 70 ปี ทางบรษิทัประกนัฯจะชดใชค้า่
สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึ่งของสญัญาฯ) 
 

อตัราน้ีไม่รวม 
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 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั นอกเหนือจากรายการทวัรร์ะบุไว ้  เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดื่ม,คา่ซกัรดี,คา่โทรศพัท,์คา่มนิิบารแ์ละทวีชีอ่ง
พเิศษ ฯลฯ  
 คา่ทปิบรกิาร ส าหรบัพนกังานบรกิาร เชน่ คา่ทปิคนขบัรถ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ คา่ทปิพนกังานเสริฟ์ พนกังานยกกระเป๋า  
 คา่ธรรมเนียม น ้ามนัเชือ้เพลงิและภาษสีนามบนิทีท่างสายการบนิอาจเรยีกเกบ็เพิม่ตามภาวะอตัราแลกเปลีย่น  
 คา่ภาษตี่างๆ หกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% (กรณีทีล่กูคา้ตอ้งการใบก ากบัภาษ)ี  
 คา่ปรบั ส าหรบักระเป๋าสมัภาระเดนิทางทีเ่กนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด  
 

ราคาทวัรน้ี์ไมร่วมทิป พนักงานขบัรถ,  ไกดท้์องถ่ิน  และหวัหน้าทวัรจ์ากเมืองไทย 
ค่าทิป จ านวน 30,000 วอน กรณุายื่นค่าทิปให้กบัหวัหน้าทวัรท่ี์สนามบิน (วนัแรก)   

การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง  
 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ ฤดทูอ่งเทีย่ว เทศกาลส าคญั จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด หากไม่ไดป้ฏบิตัติาม

เงือ่นไขต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไว ้    
 ชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุต่อเนื่อง  ตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 45 วนั ท าการหรอืก่อนหน้านัน้  
 การยกเลกิจะ ตอ้งแจง้ทางบรษิทั กอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั ท าการหรอืกอ่นหน้านัน้คนืค่าทวัรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 30 วนั  คดิคา่ใชจ้่าย 50 เปอรเ์ซน็ตข์องราคาทวัรใ์นทกุกรณี 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 15 วนั  ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการนัตคีา่มดัจ าทีพ่กัโดยตรง 

หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิไดร้วมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ 

 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 
- รายการทวัรส์ามารถปรบัเปลีย่นการเดนิทางได ้ ตามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า แต่ทางบรษิทัจะยงัคง

รกัษาผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นสิง่ส าคญั 
- ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายใหแ้กท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเขน็ หรอื มโีรคประจ าตวับางอยา่ง หรอื ทอ้งอ่อนหรอืทอ้งแกม่าก 

หรอื มเีดก็อาย ุ 1-2 ปี หรอื คนพกิาร หรอื พระภกิษุสงฆ ์ หรอื นกับวช (กอ่นซือ้ทวัร ์ จะตอ้งแจ้ง เพือ่หาขอ้ตกลงรว่มกนั 
เพราะเราค านึงถงึความปลอดภยัและเพือ่สรา้งความสขุแกค่ณะผูเ้ดนิทาง)   

- ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัทา่นผูเ้ดนิทางทีม่คีวามประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลใีตเ้พือ่ไปท างาน หรอืเพือ่การอืน่ใดอนัมใิชก่าร
ทอ่งเทีย่ว  

- ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธความรบัผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิกบัชวีติ รา่งกาย การเจบ็ป่วย การถกูท ารา้ย ความตาย อบุตัเิหตุต่างๆ  
สญูหายในทรพัยส์นิหรอือยา่งอืน่ การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิตั ิ  และอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอื
ทางออ้ม  
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- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น เมือ่ทา่นตก
ลงช าระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัถอืว่าทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้
หมดแลว้  

- เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละ
สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคเุทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ดัก ากบั 

- อตัราคา่บรกิารคดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น
คา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตัว๋ เครือ่งบนิ ภาษเีดนิทาง คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนียมน ้ามนั หรอืมกีารประกาศลด
คา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึน้ในชว่งใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

- ถา้กรุ๊ปทีท่า่นจองทวัรไ์ว ้ ไมส่ามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนตามทีก่ าหนดไว ้ หรอืสายการบนิ
แจง้ยกเลกิบนิ ทางบรษิทัจะคนืเงนิคา่ทวัรใ์หท้า่น แต่ทางบรษิทัจะขอหกัเงนิคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  เชน่ คา่ธรรมเนียมในการ
ยนืขอวซี่าของประเทศทีท่า่นจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมทีท่า่นเดนิทางจะตอ้งยืน่ขอวซี่า) 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยัต่างๆ เชน่ การยกเลกิหรอืการล่าชา้
ของสายการบนิ, อบุตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยดุงาน, การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้
เหนืออ านาจการควบคมุของบรษิทัฯ และเจา้หน้าทีน่ัน้ๆ ทีจ่ะสง่ผลท าใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเทีย่วตามรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทาง
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไมว่่าในกรณีใดๆทัง้สิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้่ายทีบ่รษิทั
จ่ายไปแลว้ เป็นตน้  

- บรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเทา่นัน้ หากทา่นถกูเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามถอืเป็นเหตุผลซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดหากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่่าประเทศใดจนท าใหท้า่น
ไมส่ามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทวัรท์า่นอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตาม
โปรแกรมทีว่างไว ้แต่ทางตวัแทนบรษิทัฯจะท าหน้าทีป่ระสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะท าการตดิต่อและชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะๆ 

- เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิชดุนี้เป็นตัว๋ราคาพเิศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวนัทีท่ีร่ะบุไวบ้นหน้าตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลิก
หรอืเปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้สิน้ และถา้ทางบรษิทัไดด้ าเนินการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้นัน้ ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง
รายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้(ยกเวน้บางสายการบนิ ทีส่ามารถเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้เมือ่ทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงรายชือ่ผู้
เดนิทางหลงัจากออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการ ทัง้นี้จะขึน้อยูก่บัสายการบนิเทา่นัน้) 

- บรษิทัฯท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษิทัขนสง่เมือ่เกดิการสญูหายของ
สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไมร่บัผดิชอบต่อการสญูหายดงักล่าวในระหว่างการ ทอ่งเทีย่วนี้ หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ 
ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืว่าทา่นสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารไดห้ากทา่นไม ่ เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์
ตัว๋เครือ่งบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิไดค้า่บรกิารที ่ทา่นช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมา
ขาด และทางบรษิทัฯไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดงันัน้หากทา่นมเีหตุอนัใดทีท่ าใหท้า่น
ไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการ ทีร่ะบุไว ้ ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ดบ้รษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการ
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ทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯจะยดึถอืและค านึงถงึ ความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุ
ของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 


