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วนัแรก              สนามบนิสวุรรณภมู ิ

20.30 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 2 
เคานเ์ตอร ์C สายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) เจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความ
สะดวกในการเชค็อนิ 

สายการบนิ THAI AIRWAYS จดัทนีงัแบบ 3-3-3 นําหนกักระเป๋า 30 กก./ทา่น 

 

 

 

23.10 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยเทยีวบนิท ีTG658  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชวัโมง มบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง ** 
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วนัทสีอง            สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้- เมอืงยงอนิ - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ 
06.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถนิเร็วกว่า

ไทย 2 ช.ม.) หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ รถโคช้นําทุกท่านขา้มทะเล
ตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพอืความหวังในการรวมชาตทิยีาวกวา่ 4.42กม. และ
มยีอดโดมสงู 107 เมตร  

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงยงอนิ ซงึเป็นทตีังของสวนสนุกกลางแจง้ทใีหญท่สีดุของประเทศ สวนสนุก
เอเวอรแ์ลนด ์ถกูขนานนามวา่เป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่เกาหลใีต ้ตังอยูท่า่มกลางหบุเขาประกอบไปดว้ย
โซนตา่งๆ ดังน ีGlobal Fair, Magic Land, European Adventure, American Adventure, 
Zootopia เมอืท่านกา้วผ่านประตูเขา้ไปในสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์พบกับอาคารทรงสวยทตีกแต่ง
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรยีตะวันออกและอนิเดยี ซงึผสมผสานจนเขา้กนัลงตัว แวะถา่ยรปูสวยๆ 
ท ีMagic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญ่ทจีะเปลยีนธมีไปตามเทศกาลต่างๆ ถอืเป็นอกีจุดแลนด์
มารค์สําหรับนักทอ่งเทยีว  
 

 
ใครชอบเครอืงเลน่หวาดเสยีวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด สนุกกบัเครอืงเลน่นานาชนดิไมว่า่จะเป็น รถไฟ
เหาะตลีงักา (Rolling X-Train) ทีเร็วสุดๆ และตีลังกาถึง 2 รอบ เฮอรร์เิคน (Hurricane) 
เครอืงเลน่ทจีะหมนุๆ เหวยีงๆ ใหห้ัวใจเตน้รัวกบัความสงูเกอืบ 20 เมตรจากพนืดนิ! ดบัเบลิร็อกสปิน 
(Double Rock Spin) ทีจะหมุนๆ ตีลังกา 3 ตลบบนอากาศดว้ยความสูงทีแทบกลันหายใจ เรอื
เหาะไวกงิ (Columbus Adventure) เตรยีมตัวเตรยีมใจไปกับเจา้เรอืเหาะยักษ์ทจีะเหวยีทุกคน
ขนึไปสงูถงึ 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลคท์พีลาดไมไ่ดข้องสวนสนุกแหง่น ีรถไฟเหาะ
รางไม ้(T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้สีูงชนัเป็นอนัดบั 4 ของโลก ซงึมคีวามชนัถงึ 77 
องศา และวงิดว้ยความเร็ว 104 กโิลเมตร/ชวัโมง  
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พักเหนือยจากเครอืงเลน่หลดุเขา้มาในโลกของเหลา่สัตวม์ากมาย โซน Zootopia หนงึในสวนสัตว์
ทใีหญ่ทสีดุของเกาหล ีมสีัตวม์ากกว่า 2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธุ ์พาทุกท่านท่องไปกับโลก
ของสตัวป่์าซาฟาร ีขนึไปบนรถบสัซาฟารเีพอืใกลช้ดิกบัเหลา่สตัวป่์ายงิขนึอยา่งโซน Safari World 
พบกบัสตัวท์น่ีาเกรงขามอยา่งสงิโตเจา้ป่า เสอือนัดรุา้ย และหมตีัวใหญท่อีาจจะโผลม่าทักทายคณุได ้
ทุกเมือ ตะลุยเขา้ไปในโซน Lost Valley ตืนเตน้ไปกับการนังรถสะเทินนําสะเทินบก พรอ้ม
เพลดิเพลนิกบัการชมสตัวต์า่งๆ ทเีดนิเลน่อยา่งอสิระ ถา้โชคดอีาจจะไดพ้บกับสัตวเ์หลา่นีมาขอขนม
กนิถงึหนา้ตา่งรถเลยทเีดยีว 
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กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั เพอืความเพลดิเพลนิในการเลน่เครอืงเลน่  
 

เปลยีนบรรยากาศจากเหล่าสัตวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมู่พฤกษา สวนดอกไมส้ฤีด ูเดนิชม
สวนดอกไมท้กีําลังออกดอกบานสะพรังอวดสสีัน ซงึจะเปลยีนแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตามฤดูกาลใน
รูปแบบทหีลากหลายตลอดทังปี (ทังนีขนึอยู่กับสภาพอากาศ) ดว้ยสสีันทสีดของดอกไมแ้ต่ละชนดิ
จงึไดรั้บความนยิมอยา่งมาก ทา่นไมค่วรพลาดทจีะมาถา่ยรปูเก็บบรรยากาศความสดชนืกลับไปเป็นที
ระลกึ รวมทังยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน อาทเิช่น ในช่วงฤดูใบไมผ้ล ิประมาณเดอืน
เมษายน – มถินุายน จะเป็นควิของสวนดอกทวิลปิ และดอกกหุลาบ  

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิปิงยา่งสไตลเ์กาหล ีเนอืหมู เนอืไก ่เนอื

ววั ปลาหมกึ อาหารเกาหล ีเตมิไมอ่นั 
 
พกัท ี   JM HOTEL / NEW M HOTEL / SUWON KOREA TOURIST HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทสีาม           เมอืงแทอนั - เทศกาลดอกทวิลปิแทอนั - เมอืงคนัโป - เทศกาลดอกอาซาเลยี - คอสเมตคิ 

- ถนนฮงแด  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดนิทางไปยัง เมอืงแทอนั ถือไดว้่าเป็นอีกหนึงสถานทีจัดงานเทศกาลดอกไมท้ียงิใหญ่ 
เทศกาลดอกทวิลปิแทอนั งานนีมีดอกทวิลปิสวยๆ ใหช้มไม่ต่างจากประเทศทางแถบยุโรปเลย 
เยอะมากถงึขันจัดเป็นเทศกาลชมดอกทวิลปิทตีดิ 1 ใน 5 ของเทศกาลดอกทวิลปิทใีหญท่สีดุในโลก 
มีดอกทวิลปิกว่า 1.2 ลา้นดอก มากกว่า 300 สายพันธุ ์และดอกไมอ้นืๆ เช่น Lupine, Foxglove, 
Lilies ฯลฯ ในปีนีทางเกาหลีไดว้จัิยสีดอกทวิลปิพันธุ์ใหม่ๆได ้ซงึบางสียังไม่มีทีใดในโลก พืนที
ภายในเทศกาลจะเต็มไปดว้ยดอกทวิลปิสสีันสดใสมากมาย จัดเรียงเป็นโซนต่างๆ ใหไ้ดเ้ดนิชม 
นอกจากนยีังมรีถรางใหบ้รกิารสามารถนังรถชมดอกไมท้จัีดไวเ้ป็นโซนๆไดท้ังงาน เทศกาลเปิดใหเ้ขา้
ชมตังแตเ่ชา้จนดกึ ซงึจะเปลยีนบรรยากาศจากสวนทวิลปิสวยสดใสภายใตแ้สงแดดในตอนกลางวัน
เป็นความตระการตาผสมดว้ยความโรแมนตกิในตอนกลางคนืดว้ยการประดับประดาแสงไฟสดุอลังการ
ทัวพนืท ี
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จากนันพาทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงคนัโป พบกบัเทศกาลเทศกาลหา้มพลาดของเมอืงนี เทศกาล
ดอกอาซาเลยี หรอืทรีูจั้กกนัอกีชอืคอืกหุลาบพันปีทสีวยงามไมแ่พซ้ากรุะอยา่งแน่นอน ซงึจะอยูบ่น
เนนิเขาเล็กๆ ทมีดีอกอาซาเลยีปลกูไวเ้ต็มทกุพนืท ีโดยจะบานในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิเมอืถงึชว่งเวลาจัด
งาเทศกาลก็ทําใหเ้นนิเล็กๆ กลายเป็นทุ่งดอกไมส้ชีมพูแกมม่วงไปทัวบรเิวณ เมอืเดนิขนึไปอยู่บน
ยอดสงูสดุแลว้มองลงมา ทา่นจะสามารถมองเห็นดอกอาซาเลยีเป็นทวิทุง่สวยงาม หรอืหากมองจาก
ดา้นลา่งขนึไปดา้นบนสดุก็ไดว้วิทงีดงามไมแ่พก้นั ภายในบรเิวณจะมกีารจัดงานบนัเทงิเชน่ การแสดง
ดนตรแีบบดังเดมิ, นทิรรศการและอนืๆ จนถงึงานเดนิขบวนพาเหรดเปิดงานเทศกาลททีังยงิใหญ่น่า
ตืนตาตืนใจมากๆ มีการละเล่นเกมสต์่างๆการแสดงคอนเสริ์ต คอนเสริ์ต Royal Azalea Blossom, 
คอนเสริ์ต Royal Aazalea Seolleim, Royal Azalea Full Bloom Concert, และงานบันเทิงน่าสนุก
ตา่งๆ ตลอดการจัดงาน 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บูลโกก ิหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวาน
เผ็ดเล็กนอ้ย โดยนําหมูลงในกระทะพรอ้มนําซุปปรุงรส เมอืสุกรบัประทานพรอ้มเครอืงเคยีง
และขา้วสวย  

 
 (หมายเหต ุ: การบานของดอกอาซาเลยีขนึอยูก่บัสภาพภูมอิากาศในแตล่ะ่ปี หากดอกอาซา

เลยีไม่บานทางสถานทยีกเลกิเทศกาล หรอืหมดฤดูกาล ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิปรบั
รายการทดแทนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK*) ดว้ยพืนทมีากถงึ 161,602 ตารางเมตร 
ภายในแบง่พนืทเีป็นหลายสว่นพรอ้มดว้ยสงิอํานวยความสะดวกมากมาย เชน่ Fitness & Golf, Club, 
Water Park, Shopping Mall, Roof 
Garden, Snow Park เป็นตน้ พาทกุ
ท่านเดินทางเขา้ในส่วนของ สกี
โดม ซงึเป็นการจําลองลานสกใีนรม่
อันกวา้งใหญ ่ไมต่า่งไปจากลานสกี
ทีนักท่องเทียวจะสัมผัสไดใ้นช่วง
ฤดูหนา  ( ราคานี ไม่ ร วมค่ า เข า้ 
SNOW PARK* หากท่านใดทีไม่
สนใจเขา้เลน่สามารถเดนิชอ้ปปิงได ้
ตามอธัยาศัย มีทัง H&M, ADIDAS 
และมอีกีหลากหลายแบรนดช์นันํา) 
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จากนันนําทา่นแวะชอ้ปทรีา้นเครอืงสําอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาว
ไทย เพือเลอืกซอืกลับไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไม่ว่าจะเป็นสกนิแคร์
บํารุงผวิแบรนดอ์ยา่ง DEWINS และแบรนด ์JSM ทเีป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครมีหอย
ทาก ครมีนําแตก ครมีขัดขไีคล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อนืๆ อาทเิชน่ ครมีวา่น
หางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

 
จากนันเดนิทางตอ่ไปยัง ยา่นฮงแด เป็นยา่นทอียูใ่กล ้ๆ  กบัมหาวทิยาลัยฮงอกิ มผีลงานศลิปะทสีว่น
ใหญเ่ป็นศลิปะแนวรว่มสมัยจัดวางแสดงเต็มพนืทขีองถนนปิกัสโซท่ขีนึชอืของยา่นนี นอกจากนันทนีี
ยังมผัีบ บาร ์คาเฟ่ รา้นอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทกุแหง่ จงึทําใหท้นีีเป็นสสีันของกรุง
โซลทนัีกทอ่งเทยีวนยิมมาทอ่งเทยีวไมข่าดสายทังกลางวันและกลางคนื 
 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู จมิทคั ไกอ่บซอีวิวุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีนืเมอืง

ดงัเดมิ เป็นไกผ่ดัรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝรงั แครอท พรกิ และซอสดํา เนอืไกท่นีมิ รสชาตคิลา้ย
กบัไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ี

พกัท ี  BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทสี ี             หมูบ่า้นโบราณอกิซอนดง - พระราชวงัเคยีงบกกงุ - ศนูยส์มนุไพรโสม – ผลติภณัฑนํ์ามนัสน – 
ดวิตฟีรตีลาดเมยีงดง                

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนันนําทา่นไป หมูบ่า้นโบราณอกิซอนดง หมูบ่า้นฮันอกเกา่แกท่สีดุแหง่หนงึในกรงุโซล มกีลนิ
อายความเป็นเกาหลีโบราณ และเป็นย่านเก่าแก่ทีอาจจะใหม่
สําหรับใครหลายๆคน แหล่งรวมคาเฟ่เก๋ๆ รา้นอาหารชคิๆ ใจ
กลางกรุงทีซ่อนตัวอยู่ในตรอกซอกซอยเล็กๆ สามารถเดนิลัด
เลาะจากแถวยา่นอนิซาดงมาได ้มทีังรา้นอาหารเกาหล ีรา้นบงิซ ู
รา้นนังชลิ รา้นพซิซ่า ทีตกแต่งไดอ้ย่างมีสไตล ์เหมาะสําหรับ
ชาวโซเชยีลทีชอบอัพรูปสวยๆ ไฮไลทข์องย่านนีจะเป็นคาเฟ่
ดอกไมช้อืรา้น มาดงั หนา้รา้นจะเป็นมุมยอดฮติทีคนนิยมมา
ถ่ายรูป เพราะสสีันสดใสสวยงามของดอกไม ้นอกจากสายฮปิ
เตอรแ์ลว้ สายกนิก็หา้มพลาด!! ทนีีมรีา้นขายมันดูชอืดัง (เกยีว

นงึเกาหล)ี ชอืรา้น ชางฮวาดงั ตังอยูต่รงหัวมมุถนน ซงึจะมคีนตอ่ควิรอเยอะมากๆ 
 

จากนันนําทา่นชมความยงิใหญข่อง พระราชวงัเคยีงบกกงุ พระราชวังแหง่แรกของราชวงศโ์ชซอน
ทตีังอยู่ใจกลางกรุงโซล ซงึเป็นอกีหนงึสถานททีใีครมาเกาหลเีป็นครังแรกตอ้งไมพ่ลาดทจีะแวะมา
เยอืน ดว้ยฉากหลังของพระราชวังนัเป็นภเูขาพูกกัซาน ทําใหด้ยูงิใหญอ่ลังการเป็นอยา่งมาก เรยีกได ้
วา่เป็น The Grand Palace ของเกาหลใีตเ้ลยก็วา่ได ้มสีถาปัตยกรรมทน่ีาสนใจคอื พระทนีงัคนึจอง
วอง เป็นพระทนัีงทกีษัตรยิใ์ชอ้อกวา่ราชการ และเป็นททีรงงาน ภายในพระทนัีงไมส่ามารถเขา้ไปชม
ได ้แตส่ามารถถา่ยภาพจากดา้นนอกได ้พเิศษ! ใหท้า่นไดส้วมใสชุ่ดฮนับก พรอ้มเก็บภาพความ
ประทบัใจคู ่โดยมฉีากหลงัเป็นพระราชวงัเคยีงบกกงุ  
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อกีหนงึจดุทพีลาดไมไ่ด ้ศาลากลางนําคยองเฮร ูเป็นหอ้งโถงทใีชจั้ดงานเลยีง หรอืงานพระราชพธิี
ตา่งๆ ทพีเิศษและสําคัญของกษัตรยิใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน ถกูสรา้งขนึในปี 1867 บนทะเลสาบ
ขนาดสเีหลยีม มคีวามกวา้ง 128 เมตร และยาว 113 เมตร ตวัศาลาสว่นใหญส่รา้งขนึจากไม้
และหนิ โดยโครงสรา้งไมถู้กตงัอยูบ่นเสาหนิจํานวน 48 ตน้ และมบีนัไดไมเ้ชอืมระหวา่งชนั
สองกบัชนัหนงึ สว่นบรเิวณรอบๆ ของศาลาจะรายลอ้มไปดว้ยเสาและสะพานหนิ ซงึสะพานหนิสาม
สะพานจะเชอืมกบัตัวศาลา และบรเิวณของพระราชวัง สว่นมมุของรัวรอบศาลาจะถกูตกแตง่ดว้ยรปูปัน
ของสัตวส์บิสองราศ ีดว้ยฉากหลังทสีวยงามของตน้ไม ้และสสีันของใบไมท้จีะเปลยีนไปตามฤดกูาล 
ทําใหต้รงจดุนเีป็นจดุถา่ยรปูทสีวยทสีดุจดุหนงึในเขตของพระราชวังเคยีงบกกงุ 

 
หมายเหต ุ: กรณีทพีระราชวงัเคยีงบกกงุไมเ่ปิดทําการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธปิรบัรายการ
ทดแทนเป็น พระราชวงัชางด็อกกงุ พระราชวังลําดับทสีองทถีกูสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกกงุ 
ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญทยีังคงรักษาไว ้ซงึมตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายุ
กว่า 300 ปี บ่อนํา และศาลารมินํา พระราชวังแห่งนีเป็นทพํีานักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองค ์
ปัจจุบันยังคงเหลอืความงดงามบางสว่นของพระราชวัง ไดแ้ก ่พระตําหนักอนิจองจอน พระตําหนัก
แดโจจอน พระตําหนักซอนจองจอน และพระตําหนักนักซองแจ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตคาร เมนู บบิมิบบั ขา้วยําสไตลเ์กาหล ีเสริฟ์บรกิารพรอ้มซุป
ชาบหูมอ้รอ้นๆ 

จากนันนําทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มนุไพรโสมเกาหล ีสมนุไพรทชีว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้ก่
ระบบย่อยอาหาร ปอด ชว่ยทําใหจ้ติใจสงบ และเพมิพละกําลัง มสีรรพคุณทางการแพทยช์ว่ยบํารุง
หัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

นําท่านเรียนรูก้ารทําผลติภัณฑท์สีกัดจาก ผลติภณัฑนํ์ามนัสน มสีรรพคุณชว่ยบํารุงร่างกาย ลด
ไขมัน ชว่ยควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในรา่งกาย 
 
จากนันนําท่านเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษี ดวิตฟีร ีทรีา้นคา้ปลอดภาษีทใีหญ่ทสีดุในโซล แหล่งรวม
สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น นําหอม เสอืผา้ เครอืงสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครอืงประดับ
หลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบรนดอ์นืๆ อกีมากมาย โดยชันใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู และ
เครืองดืมแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, 
COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เ ป็นต น้  ในส่ วนของชันที  1  เ ป็นช็ อป 
CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็น
ตน้ ชนั 2 เป็นช็อป MCM ชนัท ี3 เป็นโซนเครอืงสําอางคห์ลากหลายแบรนดด์ัง ไมว่า่จะเป็นแบรนด ์
SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN 
DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ ชนั 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอนืๆ และชนัท ี5 จะเป็นแบรนดข์อง
เกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 
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จากนันนําทา่นเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิง ยา่นเมยีงดง แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลาย
คน หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีตลาดแห่งนีจะมเีสอืผา้ กางเกง รองเทา้ นําหอม เครอืงสําอางคท์ังแบ
รนด์เนมชอืดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถงึซีดีเพลง รูปดารา และศลิปินเกาหลี หรืออะไรทีวัยรุ่น
ตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากทีตลาดนี อาทเิช่น รา้นเครืองสําอางค์คท์ีคุน้หูคนไทยทีไม่ว่าจะเป็น 
ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครอืงสําอางคค์์
จะถกูกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เทา่ และบางรุ่นไมม่ขีายในประเทศไทย หรอืจะเป็นรา้นขาย
รองเทา้แบรนดด์ังอยา่งรา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลอืกมากมาย อาทเิชน่ 
ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  
 

 
 

ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางทฮีอทฮติไมแ่พก้ันอยา่งโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของ
ทานเลน่ใหไ้ดล้มิลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตัวใหญอ่บน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนม
ยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ ย่างชสีมรีสหวาน ชสีย่าง โดยการเอามอส
ซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปยา่ง ต๊อกโบก ีเคก้ขา้วทขีนึชอืของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตล์
เกาหล ีเมนูนมีอียูเ่กอืบทกุซอกทกุมมุทใีนตลาดเมยีงดง บะหมดํีาจาจังมยอน หนงึในเมนูสดุฮติทเีห็น
กนับอ่ยในซรีสีเ์กาหล ีมันฝรังเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ัวไปในเมอืงไทย แตข่องทนีีจะมี
ไสก้รอกเพมิเขา้มาอกีหนงึชัน ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ 
แตห่ากคนทชีอบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดัง ซงึไอตมิทกีดมาใสโ่คนนันสงูถงึ 2 ฟตุ 
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เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง 
 
พกัท ี   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทหีา้          โซลทาวเวอร ์- สมนุไพรฮอตเกนาม ู- พลอยอเมทสิ - สวนศลิปะอนัยาง - ละลายเงนิวอน 

ซุปเปอรม์าเก็ต สนามบนิอนิชอน - สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนันนําทา่นไปยังหนงึในทาวเวอรท์มีวีวิทสีวยทสีดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ตังอยูบ่นภเูขานัมซาน
ใจกลางกรงุโซล มคีวามสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสงู 479 เมตรจากพนืดนิ 
ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวัน ช่วงกลางคืน หรือฤดูกาลไหนๆ ก็ยังไดรั้บความนิยมเสมอมา ทังจาก
นักท่องเทยีวและคู่รักชาวเกาหล ีเพราะเป็นจุดชมววิทมีองเห็นววิทัวทังกรุงโซล และบรเิวณรอบๆ 
แบบพาโนราม่า นับเป็นอกีสถานทสีดุแสนโรแมนตกิแห่งหนงึทคีู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด นอกจากนียัง
มไีฮไลทสํ์าคัญของกรงุโซลทนัีกทอ่งเทยีวทกุคนจะตอ้งมาแวะเช็คอนิคอื สถานทคีลอ้งกญุแจชอืดัง 
Love Key Ceremony ทมีคีวามเชอืว่า คู่รักทมีาคลอ้งกญุแจทนีีจะมคีวามรักทยีนืยาวไปตลอดกาล 
(อตัราคา่บรกิารน ีไมร่วมกญุแจ และคา่ขนึลฟิท ์11,000 วอน) 

 
จากนันพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบํารุงตบั ตน้ไมช้นิดนีเจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทปีราศจาก
มลภาวะ และสงูเหนือระดับนําทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็ง 
ไมถ่กูทําลายจากการดมืแอลกอฮอล ์กาแฟ บหุร ีสารตกคา้งจากอาหาร และยา 
 
จากนันนําท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลีเป็นแดนของ
พลอยสมี่วง พลอยแห่งสขุภาพและนําโชค โดยมตีังแต่สมี่วงออ่นเย็นตา จนถงึสี
มว่งไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจะงามจับตาเมอืมาทําเป็นแหวน จ ีตา่งห ูและ
สรอ้ยขอ้มอื 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไก่ขนาดกําลงั
เหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย และสมนุไพรบํารงุรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 
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นําท่านเดนิทางไปยัง ANYANG ART PARK สวนศลิปะสดุฮปิใกลก้รุงโซล มหีลากหลายโซนให ้
เลอืกเดนิแบบฟูลออฟชัน อาท ิโซน Grass on Vacation เป็นสะพานสขีาว จุดแรกททีุกคนจะตอ้ง
เจอเพอืขา้มไปยังจุดอนืๆ โซน Paper Snake เป็นสงิกอ่สรา้งทมีคีวามอารต์มาก รูปทรงคลา้ยงูตาม
ชอืคอนเซ็ป โซน Linear Building on The Tree เป็นอโุมงคท์มีรีปูทรงคดเคยีวและยาวมาก เดนิทะลุ
ออกไปจะพบกบัลานกวา้งๆ สนํีาตาลรปูทรงแปลกตา โซน Artificial Fall เป็นนําตกจําลองขนาดใหญ ่
แต่หากเขา้ไม่ถึงความอาร์ตนันก็สามารถหามุมชิคๆ เก๋ๆ ถ่ายรูปได ้โซน Dimension Mirror 
Labyrinth เป็นสงิกอ่สรา้งทสีรา้งดว้ยกระจกเหมอืนเป็นเขาวงกตกลางป่าใหญ่ โซน Anyang Crate 
House เป็นการนําเอาพลาสตกิทเีหลอืใชม้าสรา้งสรรคเ์ป็นงานศลิปะ พอเขา้ไปดา้นในจะมแีสงลอด
เขา้มาตามชอ่ง ถา่ยรปูออกมาจะดสูวยมาก โซน The Tail of Dragon เป็นหลังคาบา้นเกาหลโีบราณ
ทโีผล่ขนึมาจากดนิ ลักษณะคลา้ยหางมังกร โซน Anyang Peak เป็นจุดชมววิของสวนแห่งนี และ
โซน Re. Vol. Ver. เป็นคอนเซ็ปบา้นเล็กกลางป่าใหญ่ นอกจากนี ยังมีงานศลิปะอีกหลายจุดที
น่าสนใจ และสถาปัตยกรรมอนืทซีอ่นอยูต่ามทตีา่งๆ ในสวนเยอะมาก หากใครทไีมไ่ดอ้นิกบังานศลิปะ 
แคม่าถา่ยรปูก็ถอืวา่คุม้สดุคุม้ 
 

   

 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                บริษทั ฟอลโล่วมี์ฮอลิเดย ์จาํกดั 

                                                                                                                                                                                                Follow Me Holiday Co.,Ltd. 
                                                                                                                                                                                                           License no.11/09492 

 
 

          
         Tel. 02-408-6777, 062-645-4945             9/27 โครงการเวิร์คเพลส  ราชพฤกษ ์- จรัญสนิทวงศ ์ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
         www.followmeholiday.com                     9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek 69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND                                       

P
ag
e1
2
 

นําท่านเพลนิเพลนิกับการแวะซือของฝากที ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ 5 แถม 1) 
สาหรา่ย ขนมตา่งๆ ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรปูแบบ
ขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครอืงสําอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกี
เกาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 

 

 
 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้เพอืเดนิทาง
กลับสูก่รงุเทพฯ 

21.25 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยเทยีวบนิท ีTG655  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชวัโมง มบีรกิารอาหาร และเครอืงดมืบนเครอืง ** 

01.25 น. เดนิทางถงึประเทศไทย สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 
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** ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด ** 
 

ในกรณีทตีอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ ทงัเครอืงบนิ รถทวัร ์และรถไฟ กอ่นทําการออกตวัโดยสาร 
กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงั เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนเทยีวบนิ หรอืเวลาบนิ โดย

ไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
มเิชน่นนั ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดทงัสนิ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทใีชบ้รกิาร  
 

การพจิารณาการเขา้-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถอืเป็นสทิธใินทางกฎหมายของประเทศ
นนัๆ โดยทางเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง และเจา้หนา้ทกีรมแรงงานเป็นผูต้ดัสนิชขีาด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้หากท่านปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทรีะบุในรายการเดนิทาง ซงึมี
คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึในการเปลยีนตวัขากลบั และรวมถงึคา่บรกิารอนืๆ ทเีกดิขนึดว้ย ฉะนนั ทา่นจะตอ้งเป็น
ผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึททีางประเทศนนัๆ เรยีกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมร่บัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึทกุกรณี หากตอ้งกลบัประเทศไทยในเทยีวบนิถดัไปทมีทีนีงัวา่ง หรอืตามวนัเดนิทางของ
ตวัเครอืงบนิ ทงันขีนึอยู่กบัทางเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต ้และสายการบนิเป็นผู ้
พจิารณาเทา่นนั ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ และขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณี
ใดๆ ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคา 

พกัเดยีวเพมิ 

ราคา 

ไมร่วมตวั
เครอืงบนิ 

15 - 19 เมษายน 2563 21,999 5,000 8,999 

16 - 20 เมษายน 2563 
 

21,999 5,000 8,999 

17 - 21 เมษายน 2563 
 

21,999 5,000 8,999 

18 - 22 เมษายน 2563 
 

19,999 5,000 8,999 

19 - 21 เมษายน 2563 21,999 5,000 8,999 

22 - 26 เมษายน 2563 21,999 5,000 8,999 

23 - 27 เมษายน 2563 
 

21,999 5,000 8,999 

24 - 28 เมษายน 2563 
 

21,999 5,000 8,999 

25 - 29 เมษายน 2563 
 

19,999 5,000 8,999 

28 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2563 22,999 5,000 8,999 
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(วนัแรงงาน) 

29 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2563 

(วนัแรงงาน) 
23,999 5,000 8,999 

30 เมษายน - 04 พฤษภาคม 2563 

(วนัแรงงาน) 
23,999 5,000 8,999 

03 - 07 พฤษภาคม 2563 

(วนัฉตัรมงคล/วนัวสิาขบชูา) 
22,999 5,000 8,999 

04 - 08 พฤษภาคม 2563 

(วนัฉตัรมงคล/วนัวสิาขบชูา) 
20,999 5,000 8,999 

06 - 10 พฤษภาคม 2563 

(วนัฉตัรมงคล/วนัวสิาขบชูา) 
21,999 5,000 8,999 

08 - 12 พฤษภาคม 2563 

(วนัฉตัรมงคล/วนัวสิาขบชูา) 
21,999 5,000 8,999 

 
ราคาเด็กทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ่ 5,999 บาท 

 
*** คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ *** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน/ทรปิ/ทา่น** 
 
โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ถีว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง ในกรณียกเลกิการเดนิทาง
ตอ้งยกเลกิ 30 วันกอ่นการเดนิทางเทา่นัน ไมเ่ชน่นัน ทางบรษัิทจะไมค่นืมัดจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ ทังสนิ คา่ทัวรท์จีา่ย
ใหก้บัผูจั้ดเป็นการชาํระแบบจา่ยชําระขาด และผูจั้ดไดช้ําระใหก้บัทางสายการบนิและสถานทตีา่งๆ แบบชําระขาดกอ่น
ออกเดนิทางเชน่กัน ฉะนัน หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทาง หรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด หรอืไดรั้บการ
ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธิ
การคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทังคา่ตัวเครอืงบนิใหแ้กท่า่น 
 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลเกาหลใีต ้ รว่มกบัการทอ่งเทยีวเกาหลใีตเ้พอืโปรโมทสนิคา้ในนามของ
รา้นรฐับาล คอื สมุนไพรโสม, สมุนไพรฮอตเกนามู, นํามนัสน, ศูนยเ์ครอืงสําอางค ์(คอสเมตคิ), พลอยอ
เมทสิ และรา้นคา้ปลอดภาษ ี(ดวิตฟีร)ี ซงึจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทาง
บรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชแีจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม หาก
ประสงคจ์ะซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทงัสนิ  

 ทัวรค์รังนีมวีัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเป็นหมูค่ณะเทา่นัน ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดย
ไมล่งรา้นช็อปปิง เชน่ รา้นโสม/ฮอกเกนาม/ูนํามันสน/เครอืงสําอางคค์อสเมตคิ/พลอยอเมทสิ ทางบรษัิทจะ
คดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเทยีวเอง 300 USD ตอ่ทา่น 
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 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิราคานีเฉพาะนักท่องเทยีวชาวไทยเท่านัน ถา้หากเป็นชาวต่างชาตจิะตอ้งเพมิจาก
ราคาคา่ทัวรป์กตอิกี 100 USD ตอ่ทา่น  

 ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรม หรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทังนีขนึอยู่
ตามความเหมาะสม 

 โรงแรมทพัีกทอีาจะมกีารสลับปรับเปลยีนขนึอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลูกคา้
เป็นหลัก 

 ประเทศเกาหลใีตม้ชีา่งภาพมาถา่ยรปู และมาจําหน่ายวันสดุทา้ย ลกูทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซอืได ้โดยไมม่ี
การบงัคับลกูทัวรท์ังสนิ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 กรณีตัดกรุ๊ปเหมาทเีป็นนักเรยีน นักศกึษา คร ูธรุกจิขายตรงเครอืงสําอางค ์หมอ พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอื
กรุ๊ปทมีกีารขอดงูานจะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง 

 หากมเีพือนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางระหว่างการท่องเทยีวในประเทศเกาหล ีหรือเกดิปัญหา
ตา่งๆ ตลอดจนขอ้แนะนํา กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ททีรัีบผดิชอบ หากทา่นมคีวามจําเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้นื 
เพอืทจีะนําไปยังประเทศนันๆ  หรอืนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสงิของนันวา่ตอ้งไมเ่ป็นสงิของผดิกฎหมาย 
ซงึของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขันประหารชวีติ ทางเจา้หนา้ทจีะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสงิของ
ใดใด 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศเกาหลไีม่
เกนิ 90 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอน
การตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล ีดงัตอ่ไปน ี

1. พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นับจากวันไปถงึ 

2. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

3. สงิทยีนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพํีานักในประเทศเกาหลไีด ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

4. ชอื ทีอยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพํานักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจั้ก โรงแรม และอนืๆ) ทางทวัร ์
จดัเตรยีมให ้

5. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 

 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี

 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.    คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 

 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ      ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการ
เดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
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 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบุ เชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร และเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถนิ  

 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 

 คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยนืวซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว  

3) ใบสําคัญถนิทอียู ่ 

4) สําเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถา่ยสขีนาด 2 นวิ 2 รูป (สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรอืงแจง้เขา้-ออกดว้ย
ตนเองกอ่นจะยนืวซีา่) 

 

เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพอืสํารองทนีงั 
ภายใน 3 วันหลังจากการจอง  

2. นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิค่าบรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณี
นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซไีมช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธ
การจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ ีจองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน จะตอ้งชาํระครบเต็มจํานวนเลย 
4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท 

ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจน
ซ(ีผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่ง
หนึงเพือแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทาง
โทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
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 กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืง
ขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชาํระ
เงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี
- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทชีําระแลว้ทังหมด ทังนี ทางบรษัิทจะหัก

คา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนืองในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กทอ่งเทยีว 
เชน่ การสํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

1. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra 
Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงนิมัดจําหรือค่าบรกิาร
ทังหมด   

2. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี 
วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่ว
และวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เงอืนไขและขอ้กาํหนดอนืๆ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์ีเป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้ก่
ทา่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจง้ใหก้ับนักท่องเทยีวหรอืเอเจนซทีราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่ 
และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทยีวทุกท่านยนิดทีจีะชําระ
ค่าบรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าททีางบรษัิทกําหนดเพือใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา
ยนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขที
หนังสอืเดนิทาง และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอื
เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังน ีบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย
ของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทมีไิดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย 
ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอนื 
เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่
ตัวเครอืงบนิ คา่ภาษีเชอืเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แตม่เีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 



                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                บริษทั ฟอลโล่วมี์ฮอลิเดย ์จาํกดั 
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 กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และ
รวมกันทุกชนิไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให ้
เจา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน ถา้สงิของดังกล่าวมขีนาด
บรรจภุัณฑม์ากกวา่ทกีําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน 

 สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ ่และ
ฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

 หา้มนําอาหารสดเขา้ประเทศเกาหลใีตท้กุชนดิ เชน่ ผกั ผลไมส้ด ไขฯ่ มโีทษปรบัหากฝ่าฝืน  
 ประกาศจากสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ตงัแตว่นัท ี1 ม.ิย. 2562 เป็นตน้ไป หา้มนําเนอืสตัว ์อาทเิชน่ แฮม ไส้

กรอก เนอืดบิ เนอืตากแหง้ ฯลฯ เขา้มาภายในประเทศเพอืป้องกนั และควบคมุการไหลเขา้ของโรคระบาด
สตัวจ์ากตา่งประเทศ เชน่ โรคอหวิาหแ์อฟรกิาในสุกร โรคปากเปือยเทา้เปือยในสตัว ์โรคไขห้วดันกชนดิ
กอ่โรครุนแรง ฯลฯ หากตอ้งครอบครองผลติภณัฑจ์ากเนอืสตัวด์งักลา่วอยา่งหลกีเลยีงไมไ่ด ้กรุณาทํา
เครอืงหมายบนใบแจง้สงิของทนํีาตดิตวัมา และแจง้ดา่นควบคมุโรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศทสีนามบนิหรอื
ทา่เรอื หากฝ่าฝืนอาจมโีทษปรบัถงึ 10 ลา้นวอน และอาจจะมโีอกาสในการหา้มเขา้ประเทศ หรอืจํากดั
การพํานกัในเกาหลใีต ้

 

 
 

 


