
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

วนัแรก              สนามบนิสวุรรณภูม ิ

 
20.00 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 เคานเ์ตอร ์N สาย

การบนิ KOREAN AIR (KE) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก  
 

สายการบนิ KOREAN AIR จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 น า้หนกักระเป๋า 23 กก./ทา่น 

 
23.15 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่KE652  

 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง มบีรกิารอาหารและเครือ่งบนเครือ่ง ** 

 

วนัทีส่อง           สนามบนิอนิชอน - เกาะนาม ิ- โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิ- สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์

 

06.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงและศลุกากรแลว้ รถโคช้น าทกุทา่นขา้มทะเลตะวันตกผ่านสะพานแขวนยองจอง หรอืสะพานเพือ่ความหวังในการ

รวมชาตทิีย่าวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร  
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยัง เกาะนาม ิตัง้อยู่ใจกลางทะเลสาปชองเพียง แหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหลใีต ้
และสามารถท่องเทีย่วไดท้ัง้ปี มขีนาดเพยีง 460,000 ตารางเมตร บนเกาะจะมบีรรยากาศร่มรื่นเต็มไปดว้ยตน้สน ตน้

เกาลดั ตน้แปะกว๊ย ตน้ซากรุะ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ้ืน่ๆ พลัดกันออกดอกเปลีย่นสใีหช้มกันทกุฤดกูาล การขา้ม

ไปเกาะนามนัิน้ตอ้งน่ังเรอืเฟอรีข่า้มไปโดยจะใชเ้วลาสัน้ๆ เพยีงแค ่5 นาท ีความน่าสนใจของเกาะนามอิยู่ตรงธรรมชาติ
ทีส่วยงามของตน้ไมน้อ้ยใหญซ่ึง่มอียูม่ากมาย โดยเฉพาะทวิตน้สนสงูใหญ่ทีข่ ึน้เรยีงรายเป็นแนวยาว และมาปลกุความ

รักซรีีสเ์กาหลดีว้ยการเดนิชลิๆ ไปบนถนนทีม่ตีน้ไมข้นาบขา้งเป็นถนนทีโ่ด่งดังไปทั่วโลกอย่าง “Ginkgo Tree 
Lane” เมือ่ผา่นพน้ชว่งกลางเดอืนตลุาคมไป อโุมงคต์น้แปะก๊วยจะถูกยอ้มไปดว้ยสเีหลอืงอร่าม เรยีงแถวทอดตัวยาว

กว่า 80 เมตร เป็นจุดทีนั่กท่องเทีย่วนิยมมาถ่ายรูปมากทีสุ่ด นับเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งทีนั่กท่องเทีย่วจะตอ้งไป

ถา่ยรูปเก็บความประทบัใจไว ้ 
 



 

 
 

 
เกาะนามโิดง่ดังจากซรีี่ยเ์รื่อง Winter Sonata โดยใชเ้กาะนามเิป็นสถานทีถ่่ายท าคูรั่กมายมากมักไม่พลาดทีจ่ะมา

ถ่ายรูปกับจุดไฮไลทบ์นเกาะสดุโรแมนตกิ “Winter Sonata’s First Kiss” รูปปั้นคูพ่ระ-นางจากซรีีย่เ์รือ่งดัง ใกล ้

กนันัน้จะมโีซนอาหารทัง้รา้นอาหารแบบน่ังทาน รา้นของป้ิงยา่ง และซาลาเปานงึเตาถา่นแบบโบราณ  
 

  
 

พเิศษสดุ !!! สมัผัสประสบการณ์ไม่เหมอืนใคร เอาใจคนชืน่ชอบความทา้ทายเป็นพเิศษ ครัง้นงึในชวีติตอ้งลองน่ังซปิ
ไลน์ขา้มทะเลสาบชองเพยีง Nami Skyline Zipwire พาทา่นขึน้ไปสดูโอโซนบนความสงู 80 เมตร รวบรวมความ

กลา้แลว้ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับววิธรรมชาต ิ360 องศา สัมผัสอะดรีนาลนีทีห่ลั่งไปทั่วร่างขณะโหนสลงิเหนือผนืน ้า
ดา้นลา่งภายในเวลาเพยีงชัว่อดึใจ ประทับใจไปกับววิของทอ้งฟ้าสดใส เทอืกเขา และธรรมชาตอิันสวยงามใตเ้ทา้คณุ 

** หมายเหต ุกจิกรรมนีส้ าหรบัลกูคา้ทีส่นใจเทา่น ัน้ อตัราคา่ทวัร ์ไมร่วมคา่บตัรเลน่ Zipwire ** 
 



 

 
 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ทคัคาลบ ีอาหารขึน้ชือ่ของเมอืงชุนชอน เนือ้ไกท่ีห่ ัน่ออกมาเป็น
ชิน้พอค า คลุกเคลา้ดว้ยเครือ่งปรุงและหมกัไวจ้นไดท้ี ่เมือ่รบัประทานจะน ามาผดับนกระทะ พรอ้มดว้ยขา้ว

สวย หรอืเสน้ก๋วยเตีย๋วแบบหนานุม่ของเกาหลมีาผดัใหเ้ขา้กนั และสุดทา้ยเอาขา้วมาผดัทานเป็นขา้วผดัได้
อกีดว้ย 

 

น าท่านไปเรียนรูว้ัฒนธรรมการท ากมิจขิองชาวเกาหลทีี ่โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิเป็นอาหารเกาหลปีระเภทผักดองที่
อาศัยภูมปัิญญากน้ครัวของชาวเกาหล ีดว้ยการหมักพรกิสแีดงและผักต่างๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลี

นยิมรับประทานกมิจเิกอืบทกุมือ้ และยังน าไปปรุงเป็นสว่นประกอบอาหารอกีหลายอย่าง ปัจจุบันกมิจมิมีากกวา่ 187 
ชนดิ สว่นใหญจ่ะมรีสเผ็ดและเปรีย้ว พเิศษ! ใหท้า่นไดส้วมใสชุ่ดฮนับก พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจ 

 

 
 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงยงอนิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ สวนสนุกเอเวอร์

แลนด ์ถูกขนานนามวา่เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ตัง้อยู่ทา่มกลางหุบเขาประกอบไปดว้ยโซนตา่งๆ ดังนี้ Global 
Fair, Magic Land, European Adventure, American Adventure, Zootopia เมือ่ทา่นกา้วผ่านประตเูขา้ไป

ในสวนสนุกเอเวอร์แลนด ์พบกับอาคารทรงสวยทีต่กแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรียตะวันออกและอนิเดยี ซึง่
ผสมผสานจนเขา้กันลงตัว แวะถ่ายรูปสวยๆ ที ่Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญ่ทีจ่ะเปลีย่นธมีไปตามเทศกาล

ตา่งๆ ถอืเป็นอกีจดุแลนดม์ารค์ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว  

 



 

 
 

 
ใครชอบเครื่องเล่นหวาดเสยีวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตลีงักา 
(Rolling X-Train) ทีเ่ร็วสดุๆ และตลีังกาถงึ 2 รอบ เฮอรร์เิคน (Hurricane) เครือ่งเลน่ทีจ่ะหมุนๆ เหวีย่งๆ ให ้

หัวใจเตน้รัวกับความสงูเกอืบ 20 เมตรจากพืน้ดนิ! ดบัเบิล้ร็อกสปิน (Double Rock Spin) ทีจ่ะหมุนๆ ตลีังกา 3 

ตลบบนอากาศดว้ยความสงูทีแ่ทบกลัน้หายใจ เรอืเหาะไวกิง้ (Columbus Adventure) เตรยีมตัวเตรยีมใจไปกับ
เจา้เรอืเหาะยักษ์ทีจ่ะเหวีย่ทกุคนขึน้ไปสงูถงึ 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลคท์ีพ่ลาดไมไ่ดข้องสวนสนุกแหง่

นี ้รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้ีสู่งชนัเป็นอนัดบั 4 ของโลก ซึง่มคีวามชนัถงึ 77 
องศา และว ิง่ดว้ยความเร็ว 104 กโิลเมตร/ช ัว่โมง  

 

 



 

 
 

 
พักเหนื่อยจากเครื่องเลน่หลุดเขา้มาในโลกของเหล่าสัตวม์ากมาย โซน Zootopia หนึง่ในสวนสตัวท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของ

เกาหล ีมสีตัวม์ากกวา่ 2,000 ตัว จาก 200 กวา่สายพันธุ ์พาทกุทา่นทอ่งไปกับโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีขึน้ไปบนรถบัส
ซาฟารเีพือ่ใกลช้ดิกับเหลา่สตัวป่์ายิง่ขึน้อย่างโซน Safari World พบกับสตัวท์ีน่่าเกรงขามอย่างสงิโตเจา้ป่า เสอือัน

ดรุา้ย และหมตีัวใหญ่ทีอ่าจจะโผลม่าทักทายคณุไดท้กุเมือ่ ตะลยุเขา้ไปในโซน Lost Valley ตืน่เตน้ไปกับการน่ังรถ

สะเทิน้น ้าสะเทิน้บก พรอ้มเพลดิเพลนิกบัการชมสตัวต์า่งๆ ทีเ่ดนิเลน่อยา่งอสิระ ถา้โชคดอีาจจะไดพ้บกับสตัวเ์หลา่นี้มา
ขอขนมกนิถงึหนา้ตา่งรถเลยทเีดยีว 

 

 
 

เปลีย่นบรรยากาศจากเหลา่สตัวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมู่พฤกษา สวนดอกไมส้ีฤ่ดู เดนิชมสวนดอกไมท้ีก่ าลัง
ออกดอกบานสะพร่ังอวดสสีนั ซึง่จะเปลีย่นแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตามฤดกูาลในรูปแบบทีห่ลากหลายตลอดทัง้ปี (ทัง้นี้
ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ดว้ยสสีันทีส่ดของดอกไมแ้ต่ละชนิดจงึไดรั้บความนิยมอย่างมาก ท่านไม่ควรพลาดทีจ่ะมา

ถา่ยรูปเก็บบรรยากาศความสดชืน่กลบัไปเป็นทีร่ะลกึ  

 



 

 
 

 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงย่างสไตลเ์กาหล ีเนือ้หมู เนือ้ไก่ เนือ้ววั ปลาหมกึ 
อาหารเกาหล ีเตมิไมอ่ ัน้ 

 

พกัที ่   SUWON M HOTEL / SUWON NEW TOURIST HOTEL / JM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม           พระราชวงัเคยีงบกกุง - ศนูยส์มุนไพรโสม - ผลติภณัฑน์ า้มนัสน - หมูบ่า้นโบราณอกิซอนดง - คอสเมตคิ 
                        ดวิตีฟ้ร ี- ตลาดเมยีงดง 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

จากนัน้น าท่านชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัเคยีงบกกุง พระราชวังแห่งแรกของราชวงศโ์ชซอนทีต่ัง้อยู่ใจกลาง
กรุงโซล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครมาเกาหลีเป็นครั้งแรกตอ้งไม่พลาดที่จะแวะมาเยือน ดว้ยฉากหลังของ

พระราชวังนัเ้ป็นภูเขาพูกักซาน ท าใหด้ยูิง่ใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เรยีกไดว้า่เป็น The Grand Palace ของเกาหลี
ใตเ้ลยก็วา่ได ้มสีถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจคอื พระทีน่ ัง่คนึจองวอง เป็นพระทีน่ั่งทีก่ษัตรยิใ์ชอ้อกวา่ราชการ และเป็นที่

ทรงงาน ภายในพระทีน่ั่งไมส่ามารถเขา้ไปชมได ้แตส่ามารถถา่ยภาพจากดา้นนอกได ้ 

 



 

 
 

 
 

หมายเหตุ : กรณีทีพ่ระราชวงัเคยีงบกกุงไม่เปิดท าการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิป์รบัรายการทดแทนเป็น 
พระราชวงัชางด็อกกงุ พระราชวงัล าดับทีส่องทีถู่กสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกกงุ ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็น 1 

ใน 5 ของพระราชวังส าคัญทียั่งคงรักษาไว ้ซึง่มตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายุกว่า 300 ปี บ่อน ้า และศาลารมิน ้า พระราชวัง
แห่งนี้เป็นทีพ่ านักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองค ์ปัจจุบันยังคงเหลอืความงดงามบางสว่นของพระราชวัง ไดแ้ก ่

พระต าหนักอนิจองจอน พระต าหนักแดโจจอน พระต าหนักซอนจองจอน และพระต าหนักนักซองแจ 

 
จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหล ีสมุนไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบย่อยอาหาร 

ปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบ และเพิ่มพละก าลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ชว่ยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง  

 
จากนัน้น าท่านเรยีนรูก้ารท าผลติภัณฑท์ีส่กัดจาก ผลติภณัฑน์ า้มนัสน มสีรรพคุณชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ย

ควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไกตุ่๋นโสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไกข่นาดก าลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ย

โสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบ ารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ  
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยัง ยา่นอกิซอนดง ทีต่ัง้ของหมู่บา้นฮันอกทีเ่กา่แกท่ีส่ดุอกีแห่งหนึง่ในกรุงโซล มกีลิน่อาย

ความเป็นเกาหลโีบราณ และเป็นย่านเกา่แกท่ีอ่าจจะใหม่ส าหรับใครหลายๆคน แหลง่รวมคาเฟ่เก๋ๆ  รา้นอาหารชคิๆ ใจ
กลางกรุงทีซ่อ่นตัวอยู่ในตรอกซอกซอยเล็กๆ สามารถเดนิลัดเลาะจากแถวย่านอนิซาดงมาได ้มทีัง้รา้นอาหารเกาหล ี

รา้นบงิซ ูรา้นน่ังชลิ รา้นพซิซา่ ทีต่กแตง่ไดอ้ยา่งมสีไตล ์เหมาะส าหรับชาวโซเชยีลทีช่อบอัพรูปสวยๆ ไฮไลทข์องย่าน
นีจ้ะเป็นคาเฟ่ดอกไมช้ือ่รา้น มาดัง หนา้รา้นจะเป็นมุมยอดฮติทีค่นนยิมมาถ่ายรูป เพราะสสีนัสดใสสวยงามของดอกไม ้

นอกจากสายฮปิเตอรแ์ลว้สายกนิยิง่หา้มพลาด ทีน่ี่มรีา้นขายมันดชูือ่ดัง (เกี๊ยวนึง่เกาหล)ี รา้นชางฮวาดงั ตัง้อยู่ตรง

หัวมมุถนน ซึง่จะมคีนตอ่ควิรอเยอะมากๆ ในแตล่ะวนั 
 

จากนัน้น าทา่นแวะชอ้ปทีร่า้นเครือ่งส าอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพือ่เลอืก
ซือ้กลบัไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิแบรนดอ์ย่าง DEWINS และ

แบรนด ์JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลกัของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีน ้าแตก ครมีขัดขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์
เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 



 

 
 

 
จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีทีร่า้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีส่ดุในโซล แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นม
มากมาย ไมว่า่จะเป็น น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับหลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบ

รนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู และเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS 
VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในสว่นของ

ชัน้ที ่1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็น

ตน้ ชัน้ 2 เป็นช็อป MCM ชัน้ที ่3 เป็นโซนเครือ่งส าอางคห์ลากหลายแบรนดด์ัง ไมว่า่จะเป็นแบรนด ์SULWHASOO, 
HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ 

ชัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ และชัน้ที ่5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 
 

 
จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง แหล่งละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามส

แควรเ์กาหล ีตลาดแห่งนี้จะมเีสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เครือ่งส าอางคท์ัง้แบรนดเ์นมชือ่ดัง และโลคอลแบรนด ์
รวมถึงซีดเีพลง รูปดารา และศลิปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที่ตลาดนี้ อาทเิช่น รา้น

เครือ่งส าอางคค์ท์ีคุ่น้หูคนไทยทีไ่ม่วา่จะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 
INNISFREE ราคาเครื่องส าอางคค์จ์ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เท่า และบางรุ่นไม่มขีายในประเทศไทย 

หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอย่างรา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลอืกมากมาย อาทิ

เชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  
 

 



 

 
 

 
ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางทีฮ่อทฮติไม่แพก้ันอย่างโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้ิม้

ลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตวัใหญอ่บน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็
อบสเตอรต์วัใหญ่ๆ  ยา่งชสีมรีสหวาน ชสีย่าง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปย่าง ต๊อกโบก ีเคก้ขา้วที่

ข ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนี้มอียู่เกอืบทกุซอกทุกมุมทีใ่นตลาดเมยีงดง บะหมีด่ าจาจังม

ยอน หนึง่ในเมนูสดุฮติทีเ่ห็นกันบอ่ยในซรีีส่เ์กาหล ีมันฝร่ังเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ั่วไปในเมอืงไทย แต่
ของทีน่ี่จะมไีสก้รอกเพิ่มเขา้มาอกีหนึ่งชัน้ ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แต่

หากคนทีช่อบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดงั ซึง่ไอตมิทีก่ดมาใสโ่คนนัน้สงูถงึ 2 ฟตุ 
 

 
 

เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
 

พกัที ่  BENIKIA M HOTEL / INTERCITY HOTEL / CO OP HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่             อสิระทอ่งเทีย่ว และ ช็อปป้ิงเต็มวนั   

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

อสิระเต็มวนัใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าในการเดนิทาง อาท ิ

 
- หมู่บา้นบุคชอนฮนัอก เป็นอกีหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงโซล หมู่บา้นแห่งนี้เป็นหมู่บา้นทีล่อ้มรอบไปดว้ยพระราชวัง 

ทัง้เคยีงบกกงุ และชางด็อกกงุ รวมถงึศาลเจา้จงมโยดว้ย มบีา้นเรอืนนับรอ้ยหลังทีเ่ป็นบา้นแบบดัง้เดมิ ทีเ่รยีกวา่ ฮัน
อก (Hanok) ใหค้วามรูส้กึเหมอืนยอ้นอดตีไปในสมัยราชวงศโ์ชซอน ทีน่ี่มมีุมเด็ดๆ ทีไ่ม่ความพลาดถงึ 8 จุดใหถ้่ายรูป

ดว้ยกนั นอกจากนี้ยังมรีา้นชาชือ่ดัง Tea Garden ตัวรา้นเป็นบา้นสไตลฮืันอกอายุกวา่ 100 ปี ภายในรา้นมโีต๊ะทีใ่ชน่ั้ง

กบัพืน้ทีเ่รยีกวา่ อนดล (Ondol) ซึง่ถกูจัดวางไวก้ลางสวนตรงตามกับคอนเซปชือ่รา้น โดยพนักงานก็จะใสช่ดุฮันบกมา
เสริฟ์ ท าใหไ้ดค้วามรูส้กึยอ้นยคุเขา้ไปอกี 

 
- คลองชองเกชอน คลองทีม่ภีมูทิศันท์ีส่วยงามทีส่ดุในเกาหล ีแหลง่เดนิเลน่พักผ่อนหยอ่นใจทา่มกลางเมอืงหลวงที ่ 

วุน่วาย มสีะพานทัง้หมด 20 สะพานทีอ่อกแบบมาดว้ยคอนเซ็บทีแ่ตกตา่งกนั บรเิวณก าแพงทัง้สองขา้งรมิคลองประดับ
ดว้ยหนิออ่น และประตมิากรรมทีส่วยงาม  

 

- สวนสนุกล็อตเตเ้วลิด ์ส าหรับคนรักความสนุกทีย่ังไม่จุใจ สามารถไปตามเก็บเครื่องเล่นในสวนสนุกแห่งที ่2 ของ
เกาหล ีซึง่มชี ือ่เสยีงไมแ้พส้วนสนุกเอเวอรแ์ลนดไ์ด ้โดยวธิเีดนิทางก็ง่ายแสนง่ายเพราะตัง้อยู่ในกรุงโซล ทีน่ี่รวบรวม

เครือ่งเลน่สนุกๆ ไวม้ากมาย ถูกแบง่ออกเป็นโซน Indoor จะถูกจัดอยู่ในธมีผจญภัย (Adventure) และ Outdoor จะ
ถูกจัดในธมีเกาะเวทมนต ์(Magic Island) สามารถเทีย่วไดต้ลอดเวลาแมว้า่สภาพอากาศจะไม่เป็นใจ ** หมายเหต ุ

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วมคา่บตัรเขา้สวนสนุก **  

 
- พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้โคแอ็คซ ์อยู่ทางประตทูศิเหนือของศนูยก์ารคา้ COEX MALL มพีืน้ทีข่นาดใหญ่ส าหรับโชวส์ตัว์

ตวัอาคารมพีพิธิภัณฑแ์บบร่วมผจญภัย และมกีจิกรรมส าหรับเด็กผา่นเขตโซนตา่งๆ เชน่ เขตปลาทอ้งถิน่เกาหล ีเขตอะ
เมซอน ตูป้ลาแบบตา่งๆบงึ แม่น ้า ชายฝ่ังทะเล และตูม้หาสมุทรอันกวา้งใหญ่ นกเพนกวนิ การเดนิจะเดนิเป็นทศิทาง

เดยีวกนัในแตล่ะโซน  

 
สายช็อปหา้มพลาด! 



 

 
 

 
- ยา่นฮงแด เป็นย่านทีอ่ยู่ใกล ้ๆ  กับมหาวทิยาลัยฮงอกิ มรีา้นช็อปมากมายทัง้เสือ้ผา้ เครือ่งส าอางค ์รองเทา้ ยิง่ชว่ง

กลางคนืจะคกึคักเป็นพเิศษ มผัีบ บาร ์คาเฟ่ รา้นอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทกุแห่ง ถอืเป็นแหลง่รวมตัว
ของวัยรุ่นทัง้วันมัธยม และวัยมหา’ลัย โดยในชว่งเย็นๆ จะมกีลุ่มวัยรุ่นมาเตน้โชวค์วามสามารถ บนถนนจะกลายเป็น

ลานการแสดงความสามารถดา้นตา่งๆ ทัง้เล่นดนตร ีรอ้ง เตน้ แบบจัดเต็ม! ท าใหถ้นนแห่งนี้คกึคัก และเป็นสสีนัของ

กรุงโซลทัง้กลางวันและกลางคนื นอกจากจะเป็นแหลง่ช็อปป้ิงแลว้ ยังเป็นแหลง่รวมสดุยอดรา้นอาหารชือ่ดังมากมาย 
ทัง้ของคาว ของหวาน อาหารว่าง อาท ิรา้นวนัดงัคมัจาทงั รา้นคัมจาทังทีท่ีส่ดุในฮงแด รา้นตัง้อยู่ตรงทางสถานีฮ

งอกิทางออก 3, รา้น Peony รา้นเคก้โฮมเมดเจา้ดัง เมนูทีห่า้มพลาดคอื Strawberry Short Cake และ Strawberry 
Bingsu รา้นตัง้อยู่ตรงทางสถานีฮงอกิทางออก 9, รา้น 50pick รา้นน่ังชลิทีม่ค็ีอกเทลใหเ้ลอืกทัง้หมด 50 แบบ รา้น

ตัง้อยู่ตรงทางสถานีฮงอกิทางออก 8, รา้นฮงงกิเกจาง กับเมนูสดุแซ่บอย่างปูสดดองซอีิ๊วม บุฟเฟ่ตป์ดูอง กุง้ดอง 

แบบครบเซ็ทเตมิไม่อัน้ ราคาแรงแตรั่บรองความอร่อย รา้นตัง้อยู่ตรงทางสถานีฮงอกิทางออก 2, รา้นเซมาอลึชกิดงั 
รา้นหมยูา่งชือ่ดงั กันสาดสเีหลอืง กับเมนูทีต่อ้งสัง่คอื ซปุกมิจ ิ7 นาท ีรา้นตัง้อยู่ตรงทางสถานีฮงอกิทางออก 9, รา้น

พพิริ ีรา้นบบิมิบบัแบบรฟิีล 5000 วอน เป็นรา้นยอดนยิมของวัยรุ่นและวัยท างานเพราะราคาถูกมาก รา้นตัง้อยู่ตรงทาง
สถานีฮงอกิทางออก 9 และ รา้นคาเฟ่ King ‘s Cross คาเฟ่นี้สาวกแฮรร์ีห่า้มพลาด! จ าลองฉากในหนัง แฮรร์ี ่พอต

เตอร ์มาไวท้ีฮ่งแด พาทา่นเดนิทางไปโลกเวทมนตด์ว้ยรถไฟ ชานชาลา 9 3/4 รา้นตัง้อยู่ตรงทางสถานีฮงอกิทางออก 
9 เป็นตน้ 

 

- ยา่นอแีด เป็นยา่นทีอ่ยูบ่รเิวณหนา้มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา นอกจากจะเป็นมหาลัยทีส่วยทีส่ดุแลว้ ยังมจีุดถ่ายรูปฮปิๆ 
มากมาย ทนีีย่ังเป็นยา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แนววัยรุ่นแฟชัน่วัยใสสไตลเ์กาหล ีมทีัง้ของจุกจกิ กิ๊ฟชอ้ป เครือ่งประดับ เสือ้ผา้ 

แว่นตา กระเป๋า รองเทา้ อุปกรณ์เกีย่วกับโทรศัพท ์เครือ่งส าอางต่างๆ เป็นรา้นเล็กๆ ทีแ่ฝงตัวอยู่ตามตรอกซอกซอย
ตา่งๆ ยาวเหยยีดสองขา้งทาง  

 

- ยา่นชนิซาดง แห่งรวมโลคอลแบรนดด์ัง ถนนกาโรซูกลิ หรอืเรยีกกันวา่ Artists’ Street เต็มไปดว้ยรา้นเสือ้ผา้
แฟชัน่แบรนดด์ไีซเนอร ์แบรนดห์รู รา้นกาแฟทีต่กแตง่แบบชคิๆ ถนนสายนี้จะท าใหค้ณุไดเ้พลนิเพลนิเจรญิใจ เเละเงนิ

ในกระเป๋าเป็นอยา่งยิง่  
 

- ยา่นอพักูจอง เป็นย่านทีน่่าไปเดนิเทีย่วมากๆ ของกรุงโซล ย่านนี้เป็นย่านไฮโซของเกาหลน่ัีนเอง แน่นอนว่าหา้ง
รา้นคา้ตา่งๆ ทีอ่ยูใ่นยา่นนีจ้งึเป็นแบรนดด์งัหรูหราระดับโลก โดยไฮไลทข์องย่านอัพกจูองจะอยู่บรเิวณ ถนนโรดโิอ มี

หา้งทีส่ าคัญก็คอื Galleria Department Store หา้งหรูหราแหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมระดับไฮเอนด ์นอกจากนี้ตลอด

ทัง้แนวถนนก็ยังมรีา้นขายสนิคา้แฟชัน่จากดไีซเนอรแ์นวหนา้ของเกาหลใีหไ้ดเ้ดนิเลอืกชอ้ปป้ิงอย่างจใุจ 

 
สายฮปิเตอรต์อ้งไปเช็คอนิ! 

 
- ยา่นซองซูดง นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่อาจจะยังไม่คุน้หูกับย่านนี้ แตส่ าหรับคนเกาหลแีลว้ ย่านซองซดูงก าลังมาแรง

กว่าทีไ่หนๆ ไดรั้บฉายาว่าเป็น บรูคลนิแหง่กรุงโซล เพราะเคยเป็นทีต่ัง้ของโรงงานเก่าๆ ในยุค 1960 ปัจจุบันถูก
แปลงโฉมเป็นแกลอรี่ สตูดโิอ และคาเฟ่ทีม่ีสไตลม์ากๆ จนกลายมาเป็นย่านฮปิสเตอร์ แหล่งรวมวัยรุ่นแนวอาร์ตๆ  

นอกจากนัน้ ทีน่ียั่งมคีาเฟ่ชือ่ดงัอยา่ง รา้น Café Onion รา้นคาเฟ่บรรยากาศดทีีด่งัในเรือ่งเมนูขนมปังอบอกีดว้ย  
 

- ย่านอกิซอนดง หมู่บา้นฮันอกเก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งในกรุงโซล มีกลิน่อายความเป็นเกาหลีโบราณ และเป็นย่าน

เก่าแกท่ีอ่าจจะใหม่ส าหรับใครหลายๆคน แหล่งรวมคาเฟ่เก๋ๆ รา้นอาหารชคิๆ ใจกลางกรุงทีซ่อ่นตัวอยู่ในตรอกซอก
ซอยเล็กๆ สามารถเดนิลัดเลาะจากแถวย่านอนิซาดงมาได ้มทีัง้รา้นอาหารเกาหล ีรา้นบงิซ ูรา้นน่ังชลิ รา้นพซิซ่า ที่

ตกแตง่ไดอ้ย่างมสีไตล ์เหมาะส าหรับชาวโซเชยีลทีช่อบอัพรูปสวยๆ ไฮไลทข์องย่านนี้จะเป็นคาเฟ่ดอกไมช้ือ่รา้น มา
ดงั หนา้รา้นจะเป็นมุมยอดฮติทีค่นนยิมมาถ่ายรูป เพราะสสีนัสดใสสวยงามของดอกไม ้นอกจากสายฮปิเตอรแ์ลว้สาย

กนิก็หา้มพลาด! ทีน่ี่มรีา้นขายมันดชูือ่ดัง (เกี๊ยวนึง่เกาหล)ี รา้นชางฮวาดงั ตัง้อยู่ตรงหัวมุมถนน ซึง่จะมคีนตอ่ควิรอ

เยอะมากๆ 

 
การเดนิทางในกรงุโซล 
 

- รถแท็กซี ่แท็กซีเ่กาหลสีว่นใหญส่ามารถขึน้แลว้บอกจดุหมายปลายทางทีต่อ้งการจะไปไดเ้ลย รถแท็กซีเ่กาหลไีม่มี

การปฏเิสธผูโ้ดยสาร ยกเวน้แท็กซีต่ามแหล่งทอ่งเทีย่วบางแห่ง แท็กซีบ่างประเภทอาจจะมกีารเรียกราคาแบบเหมา 
โดยมแีท็กซีท่ัง้หมด 4 ประเภท ไดแ้ก ่

 



 

 
 

 
 
1. แบบธรรมดา (Standard) ม ี3 ส ีไดแ้ก่ ขาว เทา สม้ เป็นแท็กซีท่ีเ่รียกไดง้่ายทีส่ดุในบรรดาประเภทอืน่ๆ ราคาใน   

ตอนกลางวนัจะเป็นราคาปกต ิสว่นในตอนกลางคนืจะมกีารชารต์เพิม่  
2. แบบชัน้หนึ่ง (Deluxe) มี 2 ส ีคอื ด าและเหลอืง ดา้นขา้งกระจกจะมป้ีายค าว่า Deluxe แปะอยู่ ภายในกวา้งน่ัง

สบาย ราคาในตอนกลางวันและกลางคนืจะเท่ากัน แต่จะราคาสงูกว่าแบบธรรมดา หาเรียกไดต้ามหนา้โรงแรม หรือ
สถานรีถไฟตา่งๆ  

3. แบบจัมโบค้นัใหญ ่(Jumbo) เป็นรถตู ้เหมาะกบัคนทีเ่ดนิทางเป็นกลุม่ ราคาจะพอๆ กบัแท็กซีช่ัน้หนึง่ 

4. แบบอนิเตอร ์(International) เป็นแบบพเิศษ คนขบัรถสามารถพูดภาษาอืน่ได ้ 

ล- รถประจ าทาง รถบัสทีว่ ิง่ในตัวเมอืงเป็นการเดนิทางทีส่ะดวก ถูกจ าแนกตามสเีพือ่ก าหนดชนดิของรถบัส รถบสัสี

น า้เงนิ วิง่ตามถนนสายหลัก และวิง่ระยะทางไกลรอบกรุงโซล รถบสัสเีขยีว วิง่ระยะสัน้ และรับสง่ผูโ้ดยสารจากจุด
เชือ่มต่อระบบขนสง่สาธารณะ เช่น สถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ รถบสัสเีหลอืง วิง่วนภายในเขตกรุงโซล และรถบัสระยะ

ทางไกล รถบสัสแีดง เป็นรถบสัดว่นทีว่ ิง่จากกรุงโซลไปยังชานเมอืง  

 
- รถไฟใตด้นิ คนเกาหลีในกรุงโซลนิยมรถไฟใตด้นิเป็นพาหนะหลักในการเดนิทาง เพราะสะดวก รวดเร็ว และ

ครอบคลุมทุกพื้นทีใ่นโซล รถไฟใตด้นิจงึเป็นอกีหนึง่ทางเลอืกส าหรับการเดนิทางทอ่งเทีย่วของทา่น สายรถไฟสาย
หลกัๆ จะแยกตามหมายเลขและส ีบางสายจะมชีือ่เรยีกเป็นของตวัเอง เริม่ตัง้แต ่สายที ่1 ไปจนถงึสายที ่9 รวมถงึสาย

อืน่ๆ ทีม่ชี ือ่เฉพาะ ดงันี ้

 

➊ สาย 1 เป็นเสน้ทางทีเ่ก่าแก่และยาวทีส่ดุ วิง่ผ่านใจกลางกรุงโซลยาวไปถงึต่างจังหวัด ผูค้นหลากหลายวัยเป็น

สถานีทีม่ปีลายทางเยอะ เวลาเดนิทางสายนี้ตอ้งสังเกตใหด้ีๆ  สถานทีท่่องเทีย่วส าหรับสายนี้ ไดแ้ก ่ตลาดปลานอร์

ยางจนิ, ตลาดนมัแดมุน, ทางเดนิลอยฟ้า Seoullo 7071, ประตูดงแดมุน, ตลาดควางจงั, วดัโชกเยซา, 
คลองชองกเยชอน, พระราชวงัถ็อกซูกงุ เป็นตน้ 

 

➋ สาย 2 เป็นเสน้ทางทีม่คีวามคกึคกัเป็นอยา่งมาก โดยจะวิง่วนเป็นวงกลมบรเิวณใจกลางกรุงโซล เต็มไปดว้ยนักเรยีน 

นักศกึษาไปจนถงึวัยท างาน เพราะวิง่ผ่านมหาวทิยาลัยหลายแห่ง โบกีจ้ะแน่นบา้งว่างบา้งสลับกันไป ผ่านสถานที่

ทอ่งเทีย่วส าคัญๆ หลากหลายเเห่งดว้ยกัน สถานทีท่อ่งเทีย่วส าหรับสายนี้ ไดแ้ก ่วดัพงอนึซา, Coex Aquarium, 
Coex Mall, สวนสนุกล็อตเตเ้วริล์, YG Entertainment, Sinchon Station, Hongik Station, ยา่นฮงแด, 

พพิธิภณัฑภ์าพสามมติ ิTrick Eyes & Ice Museum, ยา่นอแีด, มหาลยัสตรอีฮีวา เป็นตน้ 

 

➌ สาย 3 เป็นเสน้ทางทีว่ ิง่จากทางตะวนัตกเฉยีงเหนอืไปยังทางดา้นตะวนัออกเฉยีงใตข้องกรุงโซล เชือ่มระหวา่งเมอืง

โกยางกบักรุงโซล  เป็นอกีหนึง่สายทีไ่ดรั้บความนยิมในการเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วส าหรับสายนี้ ไดแ้ก ่พระราชวงั
เคยีงบกกุง, หมูบ่า้นนมัซานฮนัอกกล, Seoul Museum of History, The National Folk Museum of 

Korea, SM Entertainment, ถนนกาโรซูกลิ, ยา่นชนิซาดง, Apgujeong Station เป็นตน้ 
 

➍ สาย 4 เป็นเสน้ทางทีว่ ิง่จากทางทศิตะวันตกเฉียงใตไ้ปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมกีารวิง่ผ่านใจกลางกรุง

โซล เเละผา่นเเหลง่ชอ็ปป้ิงส าคญัมากมาย สถานทีท่อ่งเทีย่วส าหรับสายนี้ ไดแ้ก ่ตลาดทงแดมุน, ตลาดเมยีงดง, 
Dongdaemun History & Culture, Ihwa Mural Village, สวนสาธารณะนกัซาน เป็นตน้ 
  

➎ สาย 5 เป็นเสน้ทางทีว่ ิง่จากทศิตะวันตกไปทางทศิตะวันออก ถอืเป็นเสน้ทางหลักทีค่นในกรุงโซลใชโ้ดยสารใน

ชวีติประจ าวันเป็นจ านวนมาก สถานทีท่่องเทีย่วส าหรับสายนี้ ไดแ้ก ่สวนสาธารณะรมิแมน่ า้ฮนั, เกาะยออโีด, ตกึ 
63, จตรุสัควางฮวามุน, อนุสาวรยีพ์ระเจา้เซจง, ศาลเจา้จงมโย, Gimpo International Airport เป็นตน้   

➏ สาย 6 เป็นเสน้ทางทีเ่ป็นจุดเชือ่มตอ่กับรถไฟฟ้าหลายสาย สถานทีท่อ่งเทีย่วส าหรับสายนี้ ไดแ้ก ่ยา่นซองซูดง, 

ยา่นอแีทวอน, สนาม World Cup Stadium, ฮานลึปารค์ เป็นตน้  



 

 
 

 

➐ สาย 7 เป็นเสน้ทางทีเ่ริม่ตน้ทีส่ถานี Jangam และสิน้สดุทีส่ถานี Bupyeong-gu Office สถานทีท่อ่งเทีย่วส าหรับ

สายนี ้ไดแ้ก ่Aiins World, Common Ground เป็นตน้ 

 

➑ สาย 8 เป็นเสน้ทางทีม่รีะยะทางสัน้ทีส่ดุ 

 

➒ สาย 9 เป็นเสน้ทางทีม่จีะมกีารขา้มสายไปสายทีไ่มม่จีดุตดักบัสายอืน่ๆ คอ่นขา้งรวดเร็วในการเดนิทาง  
 

■ สายสนามบนิ (Airport Railroad หรอื AREX)  

■ สาย Bundang 

■ สาย Shinbundang  
■ สาย Gyeongui-Jungang 

■ สาย Incheon 

 
อสิระอาหารกลางวนัและเย็น (ใหทุ้กทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

 
พกัที ่   BENIKIA M HOTEL / INTERCITY HOTEL / CO OP HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้              โซลทาวเวอร ์- ศนูยส์มุนไพนบ ารุงตบั - พลอยอเมทสิ - เมอืงหมิะจ าลอง ONE MOUNT (SNOW PARK*)   
                         ละลายเงนิวอน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - สนามบนิอนิชอน - สนามบนิสวุรรณภูม ิ

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 



 

 
 

จากนัน้น าทา่นไปยังหนึง่ในทาวเวอรท์ีม่วีวิทีส่วยทีส่ดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ตัง้อยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล 
มคีวามสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสงู 479 เมตรจากพื้นดนิ ไม่ว่าจะเป็นชว่งกลางวัน ชว่ง

กลางคนื หรอืฤดกูาลไหนๆ ก็ยังไดรั้บความนยิมเสมอมา ทัง้จากนักทอ่งเทีย่วและคูรั่กชาวเกาหล ีเพราะเป็นจุดชมววิที่
มองเห็นววิทัว่ทัง้กรุงโซล และบรเิวณรอบๆ แบบพาโนรามา่ นับเป็นอกีสถานทีส่ดุแสนโรแมนตกิแห่งหนึง่ทีคู่รั่กทกุคูไ่ม่

ควรพลาด นอกจากนียั้งมไีฮไลทส์ าคญัของกรุงโซลทีนั่กทอ่งเทีย่วทกุคนจะตอ้งมาแวะเช็คอนิคอื สถานทีค่ลอ้งกญุแจ

ชือ่ดัง Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่ว่า คูรั่กทีม่าคลอ้งกญุแจทีน่ี่จะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล (อตัรา
คา่บรกิารนี ้ไมร่วมกญุแจ และคา่ขึน้ลฟิท ์11,000 วอน) 

 

 
 
จากนัน้พาทา่นชม ศนูยส์มุนไพรบ ารุงตบั ตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ และสงูเหนือ

ระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์
กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 

จากนัน้น าท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่งสขุภาพและน า
โชค โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ู

และสรอ้ยขอ้มอื 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบู ชาบู สุกีห้มอ้ไฟสไตลเ์กาหล ีอาหารพืน้เมอืงของเกาหล ี

ลกัษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟ  
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ONE MOUNT (SNOW PARK*) ธมีพารค์และชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ มเีสือ้ผา้แฟชัน่
เกาหลใีหเ้ลอืกชอ้ปมากมาย ทัง้แบรนดเ์กาหล ีและแบรนดช์ัน้น ามากมาย แบ่งเป็น 2 โซนหลักๆ โซนแรก WATER 

PARK มสีระน ้าทัง้แบบในร่ม และแบบกลางแจง้ใหไ้ดส้นุก และผ่อนคลายในชว่งหนา้รอ้น และโซน SNOW PARK 
เอาใจคุณหนูๆ พาไปสนุกกับเมืองหมิะจ าลองในสกโีดมขนาดใหญ่ ซึง่ฤดูไหนก็สามารถเทีย่วไดส้บายๆ ภายในมี

กจิกรรมใหเ้ลน่มากมาย ไมว่า่จะเลน่สกหีรอืสเก็ตทีน่ีก็่มอีปุกรณ์เตรยีมไวใ้หค้รบครัน มชีว่ง SNOW TIME สดุโรแมนตกิ 

ใหค้ณุไดส้มัผัสกบัละอองหมิะทีโ่ปรยปรายลงมา  
 



 

 
 

 
 

เพลดิเพลนิไปกับเหลา่พลขับทีน่่ารักอย่าง เจา้สุนขัท ัง้หลายบนรถลากเลือ่น เยีย่มชมทีท่ างานของลงุซานตา้ และ
มองดเูหลา่เอลฟ์นอ้ยก าลังเตรยีมของขวัญวันครสิตม์าสกันอย่างขะมักเขมน้ที ่หมู่บา้นซานตา้ ทีต่กแตง่สไตลย์ุโรป

เหนอื ไตภ่เูขาหมิะทีส่งูชนั และสไลดล์งเนนิหมิะอย่างสนุกสนาน บนลานเลือ่นหมิะ นอกจากนี้ยังม ีทะเลสาบน ้าแข็ง 

โบลิง่ลานน ้าแข็ง และถ ้าน ้าแข็ง เป็นตน้ (อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วมคา่เขา้ และกจิกรรมภายในสกโีดม (SNOW 
PARK*) หากทา่นใดทีไ่มส่นใจเขา้สกโีดม สามารถเดนิชอ้อปป้ิงไดต้ามอธยัาศยั) 

 

   
 

จากนัน้น าทา่นเพลนิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนม
ตา่งๆ ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้

โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี นมกลว้ย เป็น

ตน้ 
 

 
 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 



 

 
 

 
17.20 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่KE651 

 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง มบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

 

21.30 น. เดนิทางถงึประเทศไทย สนามบนิสวุรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 
 

** ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด ** 
 

ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ ท ัง้เครือ่งบนิ รถทวัร ์และรถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 
การพจิารณาการเขา้-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถอืเป็นสทิธิใ์นทางกฎหมายของประเทศน ัน้ๆ โดยทาง

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานเป็นผูต้ดัสนิชีข้าด ทางบรษิทัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้หากท่าน
ถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง ซึง่มคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในการเปลีย่นต ัว๋ขากลบั และ

รวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆ ทีเ่กดิข ึน้ดว้ย ฉะน ัน้ ทา่นจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทีท่างประเทศน ัน้ๆ เรยีกเก็บ ทาง
ผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทุกกรณี หากตอ้งกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่ง 

หรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต ้และสายการบนิเป็น

ผูพ้จิารณาเท่าน ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึง่อยู่
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคา 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

08 - 12 เมษายน 2563 23,999 5,000 8,999 

13 - 17 พฤษภาคม 2563 21,999 5,000 8,999 

10 - 14 มถิุนายน 2563 21,999 5,000 8,999 

08 - 12 กรกฎาคม 2563  
ไฟลท์ขาไป ปรบัเวลาจาก 23.15 >> 23.30 น. 

ไฟลท์ขากลบั ปรบัเวลาจาก 17.20 >> 18.05 น. 
21,999 5,000 8,999 

12 - 16 สงิหาคม 2563 

(วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 
22,999 5,000 8,999 

09 - 13 กนัยายน 2563 21,999 5,000 8,999 

14 - 18 ตลุาคม 2563 23,999 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** 
 

 

 



 

 
 

โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง ในกรณียกเลกิการเดนิทางตอ้งยกเลกิ 30 วัน
กอ่นการเดนิทางเทา่นัน้ ไมเ่ชน่นัน้ ทางบรษัิทจะไมค่นืมัดจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ดเป็นการช าระแบบจ่ายช าระ

ขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับทางสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดนิทางเชน่กัน ฉะนัน้ หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทาง 
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และ

ประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลเกาหลใีต ้ ร่วมกบัการทอ่งเทีย่วเกาหลใีตเ้พือ่โปรโมทสนิคา้ในนามของรา้นรฐับาล คอื 

สมุนไพรโสม สมุนไพรฮอตเกนามู น า้มนัสน ศูนยเ์ครือ่งส าอางค ์(คอสเมตคิ) พลอยอเมทสิ และรา้นคา้ปลอดภาษ ี(ดวิตีฟ้ร)ี 
ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุก

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม หากประสงคจ์ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบั

ใดๆ ท ัง้ส ิน้  
 ทัวร์ครัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลงรา้นช็อปป้ิง 

เชน่ รา้นโสม/ฮอกเกนาม/ูน ้ามันสน/เครือ่งส าอางคค์อสเมตคิ/พลอยอเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเที่ยว

เอง 300 USD ตอ่ทา่น 
 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ราคานี้เฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาตจิะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทัวรป์กตอิกี 

100 USD ตอ่ทา่น  

 ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรม หรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 

 โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลัก โดยค านงึถงึผลประโยชนล์ูกคา้เป็นหลัก 

 ประเทศเกาหลใีตม้ชีา่งภาพมาถ่ายรูป และมาจ าหน่ายวันสดุทา้ย ลกูทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้โดยไม่มกีารบังคับลกูทัวร์

ทัง้สนิ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 กรณีตัดกรุ๊ปเหมาทีเ่ป็นนักเรียน นักศกึษา ครู ธุรกจิขายตรงเครื่องส าอางค ์หมอ พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารขอดู

งานจะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง้ 

 หากมีเพื่อนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางระหว่างการท่องเทีย่วในประเทศเกาหล ีหรือเกดิปัญหาต่างๆ ตลอดจน

ขอ้แนะน า กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ หากท่านมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่ เพือ่ทีจ่ะน าไปยังประเทศนัน้ๆ  

หรอืน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ตอ้งไมเ่ป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้
ประหารชวีติ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

 

** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 
 

ส าหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไมว่า่จะเป็น ญีปุ่่ น 
เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้าน
ไดต้อ่เนื่องสงูสดุ 8 วัน หากทา่นใดสนใจส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้ไดก้บัทางเจา้หนา้ที ่และช าระเงนิพรอ้ม
มดัจ าคา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 



 

 
 

 
 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไมว่า่

จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล ีดงัตอ่ไปนี ้
1. พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัไปถงึ 

2. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
3. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหลไีด ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

4. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหล ี(เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
5. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 23 กก.    คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรีด 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

 



 

 
 

เอกสารประกอบในการยืน่วซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่ 

4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ 2 รูป (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วี

ซา่) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ ภายใน 3 วันหลังจาก

การจอง  
2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 
3. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ ีช ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
 กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึ่งเพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิ

จากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจอง
ทีพั่กฯลฯ 

1. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

2. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ



 

 
 

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีที่นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

 สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 หา้มน าอาหารสดเขา้ประเทศเกาหลใีตทุ้กชนดิ เชน่ ผกั ผลไมส้ด ไขฯ่ มโีทษปรบัหากฝ่าฝืน  

 ประกาศจากสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ต ัง้แตว่นัที ่1 ม.ิย. 2562 เป็นตน้ไป หา้มน าเนือ้สตัว ์อาทเิช่น แฮม ไสก้รอก เนือ้ดบิ เนือ้

ตากแหง้ ฯลฯ เขา้มาภายในประเทศเพือ่ป้องกนั และควบคุมการไหลเขา้ของโรคระบาดสตัวจ์ากตา่งประเทศ เช่น โรคอหิ

วาหแ์อฟรกิาในสกุร โรคปากเป่ือยเทา้เป่ือยในสตัว ์โรคไขห้วดันกชนดิกอ่โรครุนแรง ฯลฯ หากตอ้งครอบครองผลติภณัฑ์
จากเนือ้สตัวด์งักล่าวอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้กรุณาท าเครือ่งหมายบนใบแจง้สิง่ของทีน่ าตดิตวัมา และแจง้ด่านควบคุม

โรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศทีส่นามบนิหรอืทา่เรอื หากฝ่าฝืนอาจมโีทษปรบัถงึ 10 ลา้นวอน และอาจจะมโีอกาสในการหา้ม

เขา้ประเทศ หรอืจ ากดัการพ านกัในเกาหลใีต ้
 

 


