
 

 

 
วนัแรก              สนามบนิสวุรรณภูม ิ
20.00 น. พรอ้มกนั  ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข  5 เคานเ์ตอร ์N สาย

การบนิ KOREAN AIR (KE) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก  
สายการบนิ KOREAN AIR จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 นํา้หนกักระเป๋า 23 กก./ทา่น 

 
23.15 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่KE652  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง มบีรกิารอาหารและเครือ่งบนเครือ่ง ** 
วนัทีส่อง            สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้- เมอืงหมิะจําลอง ONE MOUNT (SNOW PARK*)  
                         สวนศลิปะอนัยาง - สวนอูจกูารเ์ดน้  
06.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้  (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) หลงัจากผา่นพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ รถโคช้นําทกุทา่นขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพือ่
ความหวงัในการรวมชาตทิีย่าวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร  
จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่ ONE MOUNT (SNOW PARK*) ธมีพารค์
และชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ ่มเีสือ้ผา้แฟชัน่เกาหลใีหเ้ลอืกชอ้ปมากมาย 
ทัง้แบรนดเ์กาหล ีและแบรนดช์ัน้นํามากมาย แบง่เป็น 2 โซนหลกัๆ โซน
แรก WATER PARK มสีระน้ําทัง้แบบในร่ม และแบบกลางแจง้ใหไ้ดส้นุก 
และผอ่นคลายในชว่งหนา้รอ้น และโซน SNOW PARK เอาใจคณุหนูๆ พา
ไปสนุกกบัเมอืงหมิะจําลองในสกโีดมขนาดใหญ ่ซึง่ฤดไูหนก็สามารถเทีย่ว
ไดส้บายๆ ภายในมกีจิกรรมใหเ้ลน่มากมาย ไมว่า่จะเลน่สกหีรอืสเก็ตทีน่ีก็่มี
อปุกรณ์เตรยีมไวใ้หค้รบครัน มชีว่ง SNOW TIME สดุโรแมนตกิ ใหค้ณุไดส้มัผัสกบัละอองหมิะทีโ่ปรยปรายลงมา  
เพลดิเพลนิไปกบัเหลา่พลขบัทีน่่ารักอยา่ง เจา้สนุขัท ัง้หลายบนรถลากเลือ่น  เยีย่มชมทีทํ่างานของลงุซานตา้ และ
มองดเูหลา่เอลฟ์นอ้ยกําลงัเตรยีมของขวญัวนัครสิตม์าสกนัอยา่งขะมักเขมน้ที ่ หมูบ่า้นซานตา้  ทีต่กแตง่สไตลย์โุรป
เหนอื ไตภ่เูขาหมิะทีส่งูชนั และสไลดล์งเนนิหมิะอยา่งสนุกสนาน บนลานเลือ่นหมิะ  นอกจากนียั้งม ีทะเลสาบน้ําแข็ง  
โบลิง่ลานน้ําแข็ง  และถ้ําน้ําแข็ง เป็นตน้ (อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วมคา่เขา้  และกจิกรรมภายในสกโีดม  (SNOW 
PARK*) หากทา่นใดทีไ่มส่นใจเขา้สกโีดม สามารถเดนิชอ้อปป้ิงไดต้ามอธยัาศยั) 

   



 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  เมนู บูลโกก  ิหมูหมกัสไตลเ์กาหลี  มรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย  โดย
นําหมูลงในกระทะพรอ้มนํา้ซุปปรุงรส เมือ่สกุรบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้วสวย  

 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปยัง ANYANG ART PARK สวนศลิปะสดุฮปิใกลก้รุงโซล มหีลากหลายโซนใหเ้ลอืกเดนิ
แบบฟลูออฟชัน่ อาท ิโซน Grass on Vacation เป็นสะพานสขีาว จดุแรกทีท่กุคนจะตอ้งเจอเพือ่ขา้มไปยังจดุอืน่ๆ 
โซน Paper Snake เป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่คีวามอารต์มาก รูปทรงคลา้ยงตูามชือ่คอนเซ็ป โซน Linear Building on The 
Tree เป็นอโุมงคท์ีม่รีูปทรงคดเคีย้วและยาวมาก เดนิทะลอุอกไปจะพบกบัลานกวา้งๆ สน้ํีาตาลรูปทรงแปลกตา โซน 
Artificial Fall เป็นน้ําตกจําลองขนาดใหญ ่แตห่ากเขา้ไมถ่งึความอารต์นัน้ก็สามารถหามมุชคิๆ เก๋ๆ  ถา่ยรูปได ้โซน 
Dimension Mirror Labyrinth เป็นสิง่กอ่สรา้งทีส่รา้งดว้ยกระจกเหมอืนเป็นเขาวงกตกลางป่าใหญ ่โซน Anyang 
Crate House เป็นการนําเอาพลาสตกิทีเ่หลอืใชม้าสรา้งสรรคเ์ป็นงานศลิปะ พอเขา้ไปดา้นในจะมแีสงลอดเขา้มาตาม
ชอ่ง ถา่ยรูปออกมาจะดสูวยมาก โซน The Tail of Dragon เป็นหลงัคาบา้นเกาหลโีบราณทีโ่ผลข่ึน้มาจากดนิ ลกัษณะ
คลา้ยหางมังกร โซน  Anyang Peak เป็นจดุชมววิของสวนแหง่นี ้และโซน  Re. Vol. Ver. เป็นคอนเซ็ปบา้นเล็กกลาง
ป่าใหญ ่นอกจากนี ้ยังมงีานศลิปะอกีหลายจดุทีน่่าสนใจ และสถาปัตยกรรมอืน่ทีซ่อ่นอยูต่ามทีต่า่งๆ ในสวนเยอะมาก 
หากใครทีไ่มไ่ดอ้นิกบังานศลิปะ แคม่าถา่ยรูปก็ถอืวา่คุม้สดุคุม้ 

  
จากนัน้พาทา่นไปสมัผัสโลกแหง่แสงสแีละดวงดาวที ่อูจกูารเ์ดน้ สวนทีถ่กูประดบัตกแตง่ไปดว้ยดวงไฟมากมาย พืน้ที ่
ของสวนขนาดใหญจ่ะเต็มไปดว้ยดวงไฟหลากหลายดวงแขง่กนัสอ่งแสงยามคํา่คนื ซึง่จะแบง่ออกเป็นหลายๆ โซน
ดว้ยกนั อาท ิโซน Flower Garden ทีไ่มใ่ชแ่คส่วนดอกไมธ้รรมดาๆ  แตเ่ป็นสวนทีทํ่าจากไฟดวงเล็กๆ  นํามาประกอบ
กนัเป็นดอกไมช้อ่ใหญส่วยงามมากๆ สว่นโซน ทะเลแหง่ดวงดาว  ทัว่ทัง้บรเิวณจะเต็มไปดว้ยแสงไฟวบิวบัราวกบัหมู่
ดาวยามคํา่คนื หลดุเขา้ไปอยูใ่นอโุมงคด์วงดาวไปถา่ยรูปเก๋ๆ  ที่ Tunnel Galaxy อโุมงคไ์ฟระยบิระยับทีถ่กูโอบลอ้มไป
ดว้ยดวงไฟมากมาย 

  
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู  ชาบู ชาบู สกุีห้มอ้ไฟสไตลเ์กาหลี  อาหารพืน้เมอืงของเกาหลี  ลกัษณะ

คลา้ยสกุีห้มอ้ไฟ 
 
พกัที ่   SUWON M HOTEL / SUWON NEW TOURIST HOTEL / JM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีส่าม            โรงเรยีนสอนทํากมิจ ิ- สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- คอสเมตคิ - ผลติภณัฑนํ์า้มนัสน - ถนนฮงแด 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

นําทา่นไปเรยีนรูว้ฒันธรรมการทํากมิจขิองชาวเกาหลทีี่  โรงเรยีนสอนทํากมิจ ิ  เป็นอาหารเกาหลปีระเภทผักดองที่
อาศยัภมูปัิญญากน้ครัวของชาวเกาหลี  ดว้ยการหมักพรกิสแีดงและผักตา่งๆ  โดยทัว่ไปจะเป็นผักกาดขาว  ชาวเกาหลี
นยิมรับประทานกมิจเิกอืบทกุมือ้  และยังนําไปปรุงเป็นสว่นประกอบอาหารอกีหลายอยา่ง  ปัจจบุนักมิจมิมีากกวา่  187 
ชนดิ สว่นใหญจ่ะมรีสเผ็ดและเปรีย้ว  
 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงยงอนิ  ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ  สวนสนุกเอเวอร์
แลนด  ์ถกูขนานนามวา่เป็นดสินยีแ์ลนดแ์หง่เกาหลใีต ้  ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ประกอบไปดว้ยโซนตา่งๆ ดงันี้  Global 
Fair, Magic Land, European Adventure, American Adventure, Zootopia เมือ่ทา่นกา้วผา่นประตเูขา้ไป
ในสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์  พบกบัอาคารทรงสวยทีต่กแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรยีตะวนัออกและอนิเดยี ซึง่
ผสมผสานจนเขา้กนัลงตวั  แวะถา่ยรูปสวยๆ ที่  Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญท่ีจ่ะเปลีย่นธมีไปตามเทศกาล
ตา่งๆ ถอืเป็นอกีจดุแลนดม์ารค์สาํหรับนักทอ่งเทีย่ว  

 

 



 

 

ใครชอบเครือ่งเลน่หวาดเสยีวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด สนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิไมว่า่จะเป็น รถไฟเหาะตลีงักา 
(Rolling X-Train) ทีเ่ร็วสดุๆ และตลีงักาถงึ 2 รอบ เฮอรร์เิคน ( Hurricane) เครือ่งเลน่ทีจ่ะหมนุๆ  เหวีย่งๆ ให ้
หัวใจเตน้รัวกบัความสงูเกอืบ 20 เมตรจากพืน้ดนิ ! ดบัเบิล้ร็อกสปิน ( Double Rock Spin) ทีจ่ะหมนุๆ ตลีงักา 3 
ตลบบนอากาศดว้ยความสงูทีแ่ทบกลัน้หายใจ เรอืเหาะไวกิง้ ( Columbus Adventure) เตรยีมตวัเตรยีมใจไปกบั
เจา้เรอืเหาะยักษ์ทีจ่ะเหวีย่ทกุคนขึน้ไปสงูถงึ 30 เมตร ในมมุ 75 องศา  และไฮไลคท์ีพ่ลาดไมไ่ดข้องสวนสนุกแหง่
นี ้รถไฟเหาะรางไม ้( T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้ีส่งูชนัเป็นอนัดบั  4 ของโลก  ซึง่มคีวามชนัถงึ  77 
องศา และว ิง่ดว้ยความเร็ว 104 กโิลเมตร/ชัว่โมง  

  
พักเหนือ่ยจากเครือ่งเลน่หลดุเขา้มาในโลกของเหลา่สตัวม์ากมาย โซน Zootopia หนึง่ในสวนสตัวท์ีใ่หญท่ีส่ดุของ
เกาหลี มสีตัวม์ากกวา่  2,000 ตวั จาก 200 กวา่สายพันธุ์ พาทกุทา่นทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี  ขึน้ไปบนรถบสั
ซาฟารเีพือ่ใกลช้ดิกบัเหลา่สตัวป่์ายิง่ขึน้อยา่งโซน  Safari World พบกบัสตัวท์ีน่่าเกรงขามอยา่งสงิโตเจา้ป่า  เสอือนั
ดรุา้ย และหมตีวัใหญท่ีอ่าจจะโผลม่าทกัทายคณุไดท้กุเมือ่ ตะลยุเขา้ไปในโซน  Lost Valley ตืน่เตน้ไปกบัการน่ังรถ
สะเทิน้น้ําสะเทิน้บก พรอ้มเพลดิเพลนิกบัการชมสตัวต์า่งๆ ทีเ่ดนิเลน่อยา่งอสิระ ถา้โชคดอีาจจะไดพ้บกบัสตัวเ์หลา่นีม้า
ขอขนมกนิถงึหนา้ตา่งรถเลยทเีดยีว 

 
เปลีย่นบรรยากาศจากเหลา่สตัวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมูพ่ฤกษา สวนดอกไมส้ีฤ่ดู  เดนิชมสวนดอกไมท้ีกํ่าลงั
ออกดอกบานสะพร่ังอวดสสีนั ซึง่จะเปลีย่นแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตามฤดกูาลในรูปแบบทีห่ลากหลายตลอดทัง้ปี (ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) ดว้ยสสีนัทีส่ดของดอกไมแ้ตล่ะชนดิจงึไดรั้บความนยิมอยา่งมาก ทา่นไมค่วร พลาดทีจ่ะมา
ถา่ยรูปเก็บบรรยากาศความสดชืน่กลบัไปเป็นทีร่ะลกึ รวมทัง้ยังมกีารจัดเทศกาลในแตล่ะเดอืน อาทเิชน่ ในชว่งฤดู
ใบไมผ้ล ิประมาณเดอืนมนีาคม - มถินุายน จะเป็นควิของสวนดอกทวิลปิ และดอกกหุลาบ  

 
กลางวนั บรกิารอาหาร กลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู  บุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี  เนือ้หมู เนือ้ไก่ เนือ้ววั ปลาหมกึ 

อาหารเกาหล ีเตมิไมอ่ ัน้ 
 

จากนัน้นําทา่นแวะชอ้ปทีร่า้นเครือ่งสาํอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพือ่เลอืก
ซือ้กลบัไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบํ์ารุงผวิแบรนดอ์ยา่ง DEWINS และ
แบรนด ์JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลกัของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีน้ําแตก ครมีขดัขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์
เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

 
นําทา่นเรยีนรูก้ารทําผลติภัณฑท์ีส่กดัจาก ผลติภณัฑนํ์า้มนัสน  มสีรรพคณุชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุ
อาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย 
จากนัน้ เดนิทางตอ่ไปยัง ยา่นฮงแด  เป็นยา่นทีอ่ยูใ่กล ้ๆ  กบัมหาวทิยาลยัฮงอกิ มผีลงานศลิปะทีส่ว่นใหญเ่ป็นศลิปะ
แนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพืน้ทีข่องถนนปิกสัโซท่ีข่ ึน้ชือ่ของยา่นนี ้นอกจากนัน้ทีน่ียั่งมผัีบ บาร ์คาเฟ่ รา้นอาหาร
มากมายตามตรอกซอกซอยแทบทกุแหง่ จงึทําใหท้ีน่ีเ่ป็นสสีนัของกรุงโซลทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาทอ่งเทีย่วไมข่าดสาย
ทัง้กลางวนัและกลางคนื 
 



 

 

 
 
เย็น  บรกิารอาหาร เย็น ณ ภตัตาคาร เมนู จมิทคั ไกอ่บซอี ิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงด ัง้เดมิ เป็นไก่

ผดัรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร ัง่ แครอท พรกิ และซอสดํา เนือ้ไกท่ีน่ ิม่ รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลส้ตูรเกาหลี  
 
พกัที ่  BENIKIA M HOTEL / INTERCITY HOTEL / CO OP HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่ ี ่             เทศกาลดอกซากรุะ ถนนยออโีด - ศนูยส์มุนไพรโสม - ศนูยฮ์อตเกนามู - พระราชวงัเคยีงบกกงุ - ดวิตีฟ้ร ี  
                       ตลาดเมยีงดง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

จากนัน้นําทา่นผา่นชมความงามของ เทศกาลดอกซากรุะ ถนนยออโีด ซึง่กําลงัผลบิานอยูท่ัว่เกาหลี  สองขา้งทางจะ
เต็มไปดว้ยงามของดอกซากรุะสชีมพูออ่นละลานตา  ใหท้า่นไดห้ยบิกลอ้งขึน้มาถา่ยภาพดอกซากรุะเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  
อกีทัง้ยังไดเ้ห็นภาพของคนเกาหลอีอกมาปิคนคิตามสวนสาธารณะ  ทัง้ทีม่าเป็นเพือ่นกลุม่ใหญ่ๆ  คูรั่ก และครอบครัว  
ชวนกนัมาพักผอ่นทําอาหารมาน่ังทานไปคยุไปดดูอกซากรุะไปดว้ย 

  
 
(หมายเหตุ: ท ัง้นีก้ารบานของดอกซากรุะขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ  หากดอกซากรุะไมบ่าน  หรอืหมดฤดกูาล  
ทางบรษิทัขออนุญาตไมนํ่าทา่นไป และไมม่กีารหกัคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้)  
จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหลี สมนุไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหาร 
ปอด ชว่ยทําใหจ้ติใจสงบ และเพิม่พละกําลงั มสีรรพคณุทางการแพทยช์ว่ยบํารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลอืด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง  
จากนัน้พาทา่นชม ศนูยส์มุนไพรบํารุงตบั ตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ และสงูเหนอื
ระดบัน้ําทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไมถ่กูทําลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์
กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 
กลางวนั บรกิารอาหาร กลางวนั  ณ ภตัตาคาร เมนู  ไกตุ่น๋โสม  อาหารบํารุงสขุภาพ  ไกข่นาดกําลงัเหมาะ  ยดัไสด้ว้ย

โสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบํารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 
 

จากนัน้นําทา่นชมความยิง่ใหญข่อง  พระราชวงัเคยีงบกกงุ  พระราชวงัแหง่แรกของราชวงศโ์ชซอน ทีต่ัง้อยูใ่จกลาง
กรุงโซล  ซึง่เป็นอกีหนึง่สถานทีท่ีใ่ครมาเกาหลเีป็นครัง้แรกตอ้งไมพ่ลาดทีจ่ะแวะมาเยอืน ดว้ยฉากหลงัของ
พระราชวงันัเ้ป็นภเูขาพูกกัซาน  ทําใหด้ยูิง่ใหญอ่ลงัการเป็นอยา่งมาก  เรยีกไดว้า่เป็น  The Grand Palace ของเกาหลี
ใตเ้ลยก็วา่ได ้มสีถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจคอื  พระทีน่ ัง่คนึจองวอง  เป็นพระทีน่ั่งทีก่ษัตรยิใ์ชอ้อกวา่ราชการ และเป็นที่
ทรงงาน  ภายในพระทีน่ั่งไมส่ามารถเขา้ไปชมได ้  แตส่ามารถถา่ยภาพจากดา้นนอกได ้ พเิศษ ! ใหท้า่นไดส้วมใส่
ชุดฮนับก พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจคู ่โดยมฉีากหลงัเป็นพระราชวงัเคยีงบกกงุ 
หมายเหตุ  : กรณีทีพ่ระราชวงัเคยีงบกกงุไมเ่ปิดทําการ  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิป์รบัรายการทดแทนเป็น  
พระราชวงัชางด็อกกงุ พระราชวงัลําดบัทีส่องทีถ่กูสรา้งตอ่จากพระราชวงัเคยีงบกกงุ  ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็น  1 
ใน 5 ของพระราชวงัสาํคญัทียั่งคงรักษาไว ้  ซึง่มตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายกุวา่  300 ปี บอ่น้ํา และศาลารมิน้ํา  พระราชวงั
แหง่นีเ้ป็นทีพํ่านักของพระมหากษัตรยิถ์งึ  9 พระองค์  ปัจจบุนัยังคงเหลอืความงดงามบางสว่นของพระราชวงั  ไดแ้ก่ 
พระตําหนักอนิจองจอน พระตําหนักแดโจจอน พระตําหนักซอนจองจอน และพระตําหนักนักซองแจ 

 



 

 

จากนัน้นําทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้รี ทีร่า้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญท่ีส่ดุในโซล  แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นม
มากมาย ไมว่า่จะเป็น น้ําหอม เสือ้ผา้ เครือ่งสาํอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดบัหลากหลายแบรนดด์งั และสนิคา้แบ
รนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู และเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS 
VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในสว่นของ
ชัน้ที ่1 เป็นชอ็ป  CHANNEL และนาฬกิาดงัหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็น
ตน้ ชัน้ 2 เป็นชอ็ป  MCM ชัน้ที ่3 เป็นโซนเครือ่งสาํอางคห์ลากหลายแบรนดด์งั ไมว่า่จะเป็นแบรนด ์ SULWHASOO, 
HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ 
ชัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ และชัน้ที ่5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 
 

 
จากนัน้นําทา่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง  แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรอืสยามส
แควรเ์กาหล ีตลาดแหง่นีจ้ะมเีสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น้ําหอม เครือ่งสาํอางคท์ัง้แบรนดเ์นมชือ่ดงั และโลคอลแบรนด ์
รวมถงึซดีเีพลง รูปดารา และศลิปินเกาหล ีหรอือะไรทีว่ยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากทีต่ลาดนี ้อาทเิชน่ รา้น
เครือ่งสาํอางคค์ท์ีคุ่น้หคูนไทยทีไ่มว่า่จะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 
INNISFREE ราคาเครือ่งสาํอางคค์จ์ะถกูกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เทา่ และบางรุ่นไมม่ขีายในประเทศไทย 
หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์งัอยา่งรา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์งัใหเ้ลอืกมากมาย อาทิ
เชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  

 
 

ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางทีฮ่อทฮติไมแ่พก้นัอยา่งโซน  เมยีงดงสตรทีฟู้ ด  มอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้ิม้
ลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตวัใหญอ่บน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็
อบสเตอรต์วัใหญ่ๆ  ยา่งชสีมรีสหวาน ชสียา่ง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปยา่ง ตอ๊กโบก ีเคก้ขา้วที่
ข ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนีม้อียูเ่กอืบทกุซอกทกุมมุทีใ่นตลาดเมยีงดง บะหมีดํ่าจาจังม
ยอน หนึง่ในเมนูสดุฮติทีเ่ห็นกนับอ่ยในซรีีส่เ์กาหล ีมันฝร่ังเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ัว่ไปในเมอืงไทย แต่
ของทีน่ีจ่ะมไีสก้รอกเพิม่เขา้มาอกีหนึง่ชัน้ ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลงัการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แต่
หากคนทีช่อบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดงั ซึง่ไอตมิทีก่ดมาใสโ่คนนัน้สงูถงึ 2 ฟตุ 
 

 
 
เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
 
พกัที ่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่า้              โซลทาวเวอร ์- พลอยอเมทสิ - ละลายเงนิวอน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศ 
                         เกาหลใีต้ - สนามบนิสวุรรณภูม ิ
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 



 

 

จากนัน้นําทา่นไปยังหนึง่ในทาวเวอรท์ีม่วีวิทีส่วยทีส่ดุในเอเชยี  โซลทาวเวอร์ ตัง้อยูบ่นภเูขานัมซานใจกลางกรุงโซล  
มคีวามสงูจากฐานหอคอยประมาณ  236.7 เมตร  และมคีวามสงู  479 เมตรจากพืน้ดนิ  ไมว่า่จะเป็นชว่งกลางวนั  ชว่ง
กลางคนื หรอืฤดกูาลไหนๆ ก็ยังไดรั้บความนยิมเสมอมา  ทัง้จากนักทอ่งเทีย่วและคูรั่กชาวเกาหลี  เพราะเป็นจดุชมววิที่
มองเห็นววิทัว่ทัง้กรุงโซล และบรเิวณรอบๆ แบบพาโนรามา่ นับเป็นอกีสถานทีส่ดุแสนโรแมนตกิแหง่หนึง่ทีคู่รั่กทกุคูไ่ม่
ควรพลาด นอกจากนียั้งมไีฮไลทส์าํคญัของกรุงโซลทีนั่กทอ่งเทีย่วทกุคนจะตอ้งมาแวะเชค็อนิคอื  สถานทีค่ลอ้งกญุแจ
ชือ่ดงั Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่วา่  คูรั่กทีม่าคลอ้งกญุแจทีน่ีจ่ะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล  (อตัรา
คา่บรกิารนี ้ไมร่วมกญุแจ และคา่ขึน้ลฟิท ์11,000 วอน) 
 

 
 
นําทา่นชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและนําโชค โดยมี
ตัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจ้ะงามจับตาเมือ่มาทําเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ย
ขอ้มอื 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร เมนู บบิมิบบั ขา้วยําเกาหล ีประกอบดว้ยผกัตา่งๆพรอ้มกบัเนือ้สตัวห์มกั  

เสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รอ้นๆ 
 

นําทา่นเพลนิเพลนิกบัการแวะซือ้ของฝากที ่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมตา่งๆ 
ชอ็กโกแล็ตหนิ ซเีรยีลชอ็กโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม 
ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งสาํอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 

 

 
 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
 
17.20 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่KE651 
 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง มบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 
 

21.30 น. เดนิทางถงึประเทศไทย สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 
 

** ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด ** 
 

ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ ท ัง้เครือ่งบนิ รถทวัร ์และรถไฟ กอ่นทําการออกต ัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้  
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 
การพจิารณาการเขา้-ออก ณ ประเทศจดุหมายปลายทาง ถอืเป็นสทิธิใ์นทางกฎหมายของประเทศน ัน้ๆ โดยทาง

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานเป็นผูต้ดัสนิชีข้าด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้หากทา่น
ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง ซึง่มคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในการเปลีย่นต ัว๋ขากลบั และรวมถงึ
คา่บรกิารอืน่ๆ ทีเ่กดิข ึน้ดว้ย ฉะน ัน้ ทา่นจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทีท่างประเทศน ัน้ๆ เรยีกเก็บ ทางผูจ้ดั
และทางสายการบนิจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี หากตอ้งกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่ง หรอื
ตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต ้และสายการบนิเป็นผู ้
พจิารณาเทา่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึง่อยู่
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคา 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคา 

ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

11 - 15 เมษายน 2563 29,999 5,000 8,999 

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

 
*** คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ *** 

** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน/ทรปิ/ทา่น** 



 

 

 
โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  ในกรณียกเลกิการเดนิทางตอ้งยกเลกิ 30 วนั
กอ่นการเดนิทางเทา่นัน้ ไมเ่ชน่นัน้ ทางบรษัิทจะไมค่นืมัดจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ดเป็นการชาํระแบบจา่ยชาํระ
ขาด และผูจั้ดไดช้าํระใหก้บัทางสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชาํระขาดกอ่นออกเดนิทางเชน่กนั ฉะนัน้ หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทาง 
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และ
ประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลเกาหลใีต ้ รว่มกบัการทอ่งเทีย่วเกาหลใีตเ้พือ่โปรโมทสนิคา้ในนามของรา้นรฐับาล คอื 
สมุนไพรโสม  สมุนไพรฮอตเกนามู  นํา้มนัสน ศนูยเ์ครือ่งสําอางค ์(คอสเมตคิ)  พลอยอเมทสิ และรา้นคา้ปลอดภาษ ี(ดวิตีฟ้ร)ี 
ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุ
รา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม หากประสงคจ์ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบั
ใดๆ ท ัง้ส ิน้  

• ทวัรค์รัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเทา่นัน้ ถา้ ลกูคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์โดยไมล่งรา้นชอ็ปป้ิง 
เชน่ รา้นโสม/ฮอกเกนาม/ูน้ํามันสน/เครือ่งสาํอางคค์อสเมตคิ/พลอยอเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่ว
เอง 300 USD ตอ่ทา่น 

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ราคานีเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาตจิะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทวัรป์กติ อกี 
100 USD ตอ่ทา่น  

• ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรม หรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 
• โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั โดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 
• ประเทศเกาหลใีตม้ชีา่งภาพมาถา่ยรูป และมาจําหน่ายวนัสดุทา้ย ลกูทวัรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้โดยไมม่กีารบงัคบัลกูทวัร์

ทัง้สนิ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
• กรณีตดักรุ๊ปเหมาทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา ครู ธรุกจิขายตรงเครือ่งสาํอางค ์หมอ พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารขอดู

งานจะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง้ 
• หากมเีพือ่นหรอืญาตขิองทา่นตอ้งการร่วมเดนิทางระหวา่ง การทอ่งเทีย่วในประเทศเกาหล ีหรอื เกดิ ปัญหาตา่งๆ ตลอดจน

ขอ้แนะนํา  กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ  หากทา่นมคีวามจําเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่  เพือ่ทีจ่ะนําไปยังประเทศนัน้ๆ  
หรอืนํากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ตอ้งไมเ่ป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้
ประหารชวีติ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

 
** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 

 
สําหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไมว่า่จะเป็น ญีปุ่่ น 
เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี  โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้าน
ไดต้อ่เนือ่งสงูสดุ 8 วนั หากทา่นใดสนใจส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้ไดก้บัทางเจา้หนา้ที ่และชําระเงนิพรอ้ม
มดัจําคา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 

 
 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไมว่า่
จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล ีดงัตอ่ไปนี ้
1. พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัไปถงึ 



 

 

2. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
3. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศเกาหลไีด ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
4. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศเกาหล ี(เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
5. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 23 กก.    คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบสาํคญัถิน่ทีอ่ยู ่ 

4) สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ 2 รูป (สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วี

ซา่) 

 
เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่สํารองทีน่ ัง่  ภายใน 3 วนัหลงัจาก
การจอง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ
เจนซีไ่มช่าํระเงนิ หรอืชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ  ใหถ้อืวา่
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งชาํระครบเต็มจํานวนเลย 
4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

• กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

• กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด  ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิ

จากคา่บรกิารทีช่าํระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจอง
ทีพั่กฯลฯ 



 

 

1. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

2. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการ
เดนิทางสาํหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง  
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุ
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

• สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่  และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

• หา้มนําอาหารสดเขา้ประเทศเกาหลใีตท้กุชนดิ เชน่ ผกั ผลไมส้ด ไขฯ่ มโีทษปรบัหากฝ่าฝืน  
• ประกาศจากสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ต ัง้แตว่นัที ่1 ม.ิย. 2562 เป็นตน้ไป หา้มนําเนือ้สตัว ์อาทเิชน่ แฮม ไสก้รอก เนือ้ดบิ เนือ้

ตากแหง้ ฯลฯ เขา้มาภายในประเทศเพือ่ป้องกนั  และควบคมุการไหลเขา้ของโรคระบาดสตัวจ์ากตา่งประเทศ เชน่ โรคอหิ
วาหแ์อฟรกิาในสกุร โรคปากเป่ือยเทา้เป่ือยในสตัว ์โรคไขห้วดันกชนดิกอ่โรครุนแรง ฯลฯ หากตอ้งครอบครองผลติภณัฑ์
จากเนือ้สตัวด์งักลา่วอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้กรุณาทําเครือ่งหมายบนใบแจง้สิง่ของทีนํ่าตดิตวัมา และแจง้ดา่นควบคมุ
โรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศทีส่นามบนิหรอืทา่เรอื หากฝ่าฝืนอาจมโีทษปรบัถงึ 10 ลา้นวอน และอาจจะมโีอกาสในการหา้ม
เขา้ประเทศ หรอืจํากดัการพํานกัในเกาหลใีต ้

 
 


