
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วนัแรก              สนามบนิสวุรรณภูม ิ

 
20.30 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั�น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สาย

การบนิ THAI AIRWAYS (TG) เจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ  
 

สายการบนิ THAI AIRWAYS จดัที4น ั4งแบบ 3-3-3 นํ�าหนกักระเป๋า 30 กก./ทา่น 

 
23.10 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยเที�ยวบนิที� TG658  
 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ั4วโมง มบีรกิารอาหารและเครื4องบนเครื4อง ** 
 

วนัที4สอง            สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้- เมอืงยงอนิ - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(เต็มวนั) 

 
06.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) หลังจากผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ รถโคช้นําทกุทา่นขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพื�อ
ความหวงัในการรวมชาตทิี�ยาวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร  

 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงยงอนิ ซึ�งเป็นที�ตั ;งของสวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สดุของประเทศ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ถูก
ขนานนามว่าเป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ตั ;งอยู่ท่ามกลางหุบเขาประกอบไปดว้ยโซนต่างๆ ดังนี; Global Fair, 
Magic Land, European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื�อทา่นกา้วผ่านประตเูขา้ไปใน
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พบกับอาคารทรงสวยที�ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรียตะวันออกและอนิเดยี ซึ�ง
ผสมผสานจนเขา้กันลงตัว แวะถ่ายรูปสวยๆ ที� Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญ่ที�จะเปลี�ยนธมีไปตามเทศกาล
ตา่งๆ ถอืเป็นอกีจดุแลนดม์ารค์สาํหรับนักทอ่งเที�ยว  

 

 
 



 

 

 

ใครชอบเครื�องเล่นหวาดเสยีวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด สนุกกับเครื�องเล่นนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตลีงักา 
(Rolling X-Train) ที�เร็วสดุๆ และตลีังกาถงึ 2 รอบ เฮอรร์เิคน (Hurricane) เครื�องเลน่ที�จะหมุนๆ เหวี�ยงๆ ให ้
หัวใจเตน้รัวกับความสงูเกอืบ 20 เมตรจากพื;นดนิ! ดบัเบิ�ลร็อกสปิน (Double Rock Spin) ที�จะหมุนๆ ตลีังกา 3 
ตลบบนอากาศดว้ยความสงูที�แทบกลั ;นหายใจ เรอืเหาะไวกิ�ง (Columbus Adventure) เตรยีมตัวเตรยีมใจไปกับ
เจา้เรอืเหาะยักษ์ที�จะเหวี�ยทกุคนขึ;นไปสงูถงึ 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลคท์ี4พลาดไมไ่ดข้องสวนสนุกแหง่
นี� รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้ี4สูงชนัเป็นอนัดบั 4 ของโลก ซึ4งมคีวามชนัถงึ 77 
องศา และว ิ4งดว้ยความเร็ว 104 กโิลเมตร/ช ั4วโมง  

 

 
 

พักเหนื�อยจากเครื�องเลน่หลุดเขา้มาในโลกของเหล่าสัตวม์ากมาย โซน Zootopia หนึ�งในสวนสตัวท์ี�ใหญ่ที�สดุของ
เกาหล ีมสีตัวม์ากกวา่ 2,000 ตัว จาก 200 กวา่สายพันธุ ์พาทกุทา่นทอ่งไปกับโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีขึ;นไปบนรถบัส
ซาฟารเีพื�อใกลช้ดิกับเหลา่สตัวป่์ายิ�งขึ;นอย่างโซน Safari World พบกับสตัวท์ี�น่าเกรงขามอย่างสงิโตเจา้ป่า เสอือัน
ดรุา้ย และหมตีัวใหญ่ที�อาจจะโผลม่าทักทายคณุไดท้กุเมื�อ ตะลยุเขา้ไปในโซน Lost Valley ตื�นเตน้ไปกับการนั�งรถ
สะเทิ;นนํ;าสะเทิ;นบก พรอ้มเพลดิเพลนิกบัการชมสตัวต์า่งๆ ที�เดนิเลน่อยา่งอสิระ ถา้โชคดอีาจจะไดพ้บกับสตัวเ์หลา่นี;มา
ขอขนมกนิถงึหนา้ตา่งรถเลยทเีดยีว 
 

 
 
กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั เพื4อความเพลดิเพลนิในการเลน่เครื4องเลน่  
 



 

 

 

เปลี�ยนบรรยากาศจากเหลา่สตัวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมู่พฤกษา สวนดอกไมส้ี4ฤดู เดนิชมสวนดอกไมท้ี�กําลัง
ออกดอกบานสะพรั�งอวดสสีนั ซึ�งจะเปลี�ยนแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตามฤดกูาลในรูปแบบที�หลากหลายตลอดทั ;งปี (ทั ;งนี;
ข ึ;นอยู่กับสภาพอากาศ) ดว้ยสสีันที�สดของดอกไมแ้ต่ละชนิดจงึไดรั้บความนิยมอย่างมาก ท่านไม่ควรพลาดที�จะมา
ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื�นกลับไปเป็นที�ระลกึ รวมทั ;งยังมกีารจัดเทศกาลในแต่ละเดอืน อาทเิชน่ ในช่วงฤดู
ใบไมผ้ล ิประมาณเดอืนเมษายน – มถินุายน จะเป็นควิของสวนดอกทวิลปิ และดอกกหุลาบ  
 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิปิ� งย่างสไตลเ์กาหล ีเนื�อหมู เนื�อไก่ เนื�อววั ปลาหมกึ 

อาหารเกาหล ีเตมิไมอ่ ั�น 
 
พกัที4    I’PARK RESORT / LAKE OCEAN SORAK RESORT / SEACRUISE SKY SEA RESORT หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที4สาม            อุทยานแหง่ชาตซิอรคัซาน - วดัชนิฮงึซา - คอสเมตคิ - โซลทาวเวอร ์- ถนนฮงแด  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
นําทา่นเดนิทางไปยัง อุทยานแหง่ชาตซิอรคัซาน หรอืสวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหลใีต ้เป็นอทุยานแห่งชาตขินาดใหญ่
ที�จัดไดว้า่เป็นแนวเขาที�สวยงามมากที�สดุแหง่หนึ�งในเกาหล ีในชว่งใบไมร้่วง หุบเขาแห่งนี;จะเปลี�ยนเป็นสแีดงสลับสม้
ไปทั�วทั ;งหบุเขา สว่นในชว่งฤดใูบไมผ้ลก็ิจะสวยงามไม่แพก้ัน แวะเก็บภาพความประทบัใจกบับรรยากาศสองขา้ง
ทาง เต็มไปดว้ยอุโมงคด์อกซากรุะที4กําลงับานสะพร ั4ง  
 



 

 

 

 
 
อทุยานแห่งชาตซิอรัคซานถอืเป็นอุทยานแห่งชาตทิี�สวยที�สดุของเกาหลใีต ้ภายในอุทยานท่านจะพบกับ รูปปั�นหม ี
ไฮไลทอ์กีหนึ�งจุดที�คนนยิมไปถ่ายรูป เดนิเทา้ต่อเขา้ไปอกีไม่ไกลจะเป็นที�ตั ;งของ วดัชนิฮงึซา วัดเกา่แก่ที�สรา้งใน
สมัยอาณาจักรชลิลา่ อายุกวา่ 1,000 ปี ตัววัดตั ;งอยู่ในเขตอทุยานจงึทําใหม้วีวิทวิทัศน์ที�สวยงาม มลํีาธารไหลผ่านตัว
วดั พรอ้มกบัสะพานหนิขนาดใหญ่ ซึ�งในฤดนํู;าหลากจะสวยงามเป็นอย่างมาก ระหวา่งทางเดนิทางชมววิจะไดเ้ห็นกอง
หนิที�ถกูซอ้นขึ;นเป็นชั ;นๆ สงูๆ เรยีกวา่ กลุม่หนิอธฐิาน เนื�องจากคนเกาหลจีะนําหนิมาซอ้นกันแลว้อธฐิานขอพร (อตัรา
คา่บรกิารนี� ไมร่วมคา่ CABLE CAR ขึ�นอุทยาน ประมาณ 10,000 วอน)   

 
 

 
 

จุดเด่นของวัดอยู่ที� พระพุทธรูปสมัฤทธิvปางสมาธขินาดใหญ ่ที�ประดษิฐานเป็นสญัลักษณ์ของอทุยานใหทุ้กท่าน
ไดม้าไหวส้กัการะขอพรกัน ซึ�งวา่กันวา่มคีวามศักดิOสทิธิOมาก หลังจากไหวข้อพรเสร็จแลว้ก็สามารถมาลา้งมอืลา้งหนา้
ดว้ยนํ;ามนตไ์ด ้โดยการทําบุญของชาวเกาหลนัี;นจะนยิมถวายขา้วสาร และเทยีนเล่มใหญ่ๆ กันซะเป็นสว่นใหญ่ หรือ
เลอืกที�จะบรจิาคกระเบื;องหลงัคาวดัก็ได ้ซึ�งสาํหรับผูท้ี�มจีติศรัทธาสามารถร่วมทําบญุถวายได ้
 



 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บูลโกก ิหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดย
นําหมูลงในกระทะพรอ้มนํ�าซุปปรุงรส เมื4อสกุรบัประทานพรอ้มเครื4องเคยีงและขา้วสวย 

 
จากนั;นนําทา่นแวะชอ้ปที�รา้นเครื�องสําอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพื�อเลอืก
ซื;อกลบัไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบํ์ารุงผวิแบรนดอ์ย่าง DEWINS และ
แบรนด ์JSM ที�เป็นสนิคา้หลกัของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีนํ;าแตก ครมีขัดขี;ไคล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์
เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อื�นๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

 
จากนั;นนําทา่นไปยังหนึ�งในทาวเวอรท์ี�มวีวิที�สวยที�สดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ตั ;งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล 
มคีวามสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสงู 479 เมตรจากพื;นดนิ ไม่ว่าจะเป็นชว่งกลางวัน ชว่ง
กลางคนื หรอืฤดกูาลไหนๆ ก็ยังไดรั้บความนยิมเสมอมา ทั ;งจากนักทอ่งเที�ยวและคูรั่กชาวเกาหล ีเพราะเป็นจุดชมววิที�
มองเห็นววิทั�วทั ;งกรุงโซล และบรเิวณรอบๆ แบบพาโนรามา่ นับเป็นอกีสถานที�สดุแสนโรแมนตกิแห่งหนึ�งที�คูรั่กทกุคูไ่ม่
ควรพลาด นอกจากนี;ยังมไีฮไลทส์าํคญัของกรุงโซลที�นักทอ่งเที�ยวทกุคนจะตอ้งมาแวะเช็คอนิคอื สถานที�คลอ้งกญุแจ
ชื�อดัง Love Key Ceremony ที�มคีวามเชื�อว่า คูรั่กที�มาคลอ้งกญุแจที�นี�จะมคีวามรักที�ยนืยาวไปตลอดกาล (อตัรา
คา่บรกิารนี� ไมร่วมกญุแจ และคา่ขึ�นลฟิท ์11,000 วอน) 
 

 



 

 

 

จากนั;นเดนิทางต่อไปยัง ยา่นฮงแด เป็นย่านที�อยู่ใกล ้ๆ  กับมหาวทิยาลัยฮงอกิ มผีลงานศลิปะที�สว่นใหญ่เป็นศลิปะ
แนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพื;นที�ของถนนปิกัสโซท่ี�ข ึ;นชื�อของย่านนี; นอกจากนั;นที�นี�ยังมผัีบ บาร ์คาเฟ่ รา้นอาหาร
มากมายตามตรอกซอกซอยแทบทกุแหง่ จงึทําใหท้ี�นี�เป็นสสีนัของกรุงโซลที�นักทอ่งเที�ยวนยิมมาทอ่งเที�ยวไม่ขาดสาย
ทั ;งกลางวนัและกลางคนื 
 

 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู จมิทคั ไกอ่บซอี ิxววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีื�นเมอืงด ั�งเดมิ เป็นไก่

ผดัรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร ั4ง แครอท พรกิ และซอสดํา เนื�อไกท่ี4น ิ4ม รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลสู้ตรเกาหล ี
 
พกัที4   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที4ส ี4              หมูบ่า้นโบราณอกิซอนดง - พระราชวงัเคยีงบกกุง - ศนูยส์มุนไพรโสม - ผลติภณัฑนํ์�ามนัสน - ดวิตี�ฟร ี    
                       ตลาดเมยีงดง                

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

จากนั;นนําท่านไป หมู่บา้นโบราณอกิซอนดง หมู่บา้นฮันอกเก่าแก่ที�สุดแห่งหนึ�งในกรุงโซล มกีลิ�นอายความเป็น
เกาหลโีบราณ และเป็นยา่นเกา่แกท่ี�อาจจะใหมส่าํหรับใครหลายๆคน แหลง่รวมคา
เฟ่เก๋ๆ รา้นอาหารชคิๆ ใจกลางกรุงที�ซอ่นตัวอยู่ในตรอกซอกซอยเล็กๆ สามารถ
เดนิลดัเลาะจากแถวยา่นอนิซาดงมาได ้มทีั ;งรา้นอาหารเกาหล ีรา้นบงิซ ูรา้นนั�งชลิ 
รา้นพซิซา่ ที�ตกแตง่ไดอ้ยา่งมสีไตล ์เหมาะสําหรับชาวโซเชยีลที�ชอบอัพรูปสวยๆ 
ไฮไลทข์องย่านนี;จะเป็นคาเฟ่ดอกไมช้ื�อรา้น มาดงั หนา้รา้นจะเป็นมุมยอดฮติที�
คนนยิมมาถ่ายรูป เพราะสสีนัสดใสสวยงามของดอกไม ้นอกจากสายฮปิเตอรแ์ลว้ 
สายกนิก็หา้มพลาด!! ที�นี�มรีา้นขายมันดชูื�อดัง (เกีcยวนึ�งเกาหล)ี ชื�อรา้น ชางฮวา
ดงั ตั ;งอยูต่รงหัวมมุถนน ซึ�งจะมคีนตอ่ควิรอเยอะมากๆ 

 
จากนั;นนําท่านชมความยิ�งใหญ่ของ พระราชวงัเคยีงบกกุง พระราชวังแห่งแรกของราชวงศโ์ชซอนที�ตั ;งอยู่ใจกลาง
กรุงโซล ซึ�งเป็นอีกหนึ�งสถานที�ที�ใครมาเกาหลีเป็นครั;งแรกตอ้งไม่พลาดที�จะแวะมาเยือน ดว้ยฉากหลังของ
พระราชวังนั;เป็นภูเขาพูกักซาน ทําใหด้ยูิ�งใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เรยีกไดว้า่เป็น The Grand Palace ของเกาหลี
ใตเ้ลยก็วา่ได ้มสีถาปัตยกรรมที�น่าสนใจคอื พระที4น ั4งคนึจองวอง เป็นพระที�นั�งที�กษัตรยิใ์ชอ้อกวา่ราชการ และเป็นที�
ทรงงาน ภายในพระที�นั�งไม่สามารถเขา้ไปชมได ้แต่สามารถถ่ายภาพจากดา้นนอกได ้พเิศษ! ใหท้่านไดส้วมใส่
ชุดฮนับก พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจคู ่โดยมฉีากหลงัเป็นพระราชวงัเคยีงบกกงุ 
 



 

 

 

 
 

อกีหนึ�งจุดที�พลาดไม่ได ้ศาลากลางนํ�าคยองเฮรู เป็นหอ้งโถงที�ใชจั้ดงานเลี;ยง หรืองานพระราชพธิตี่างๆ ที�พเิศษ
และสําคัญของกษัตรยิใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน ถูกสรา้งขึ;นในปี 1867 บนทะเลสาบขนาดสี�เหลี�ยม มคีวามกวา้ง 128 
เมตร และยาว 113 เมตร ตวัศาลาส่วนใหญ่สรา้งขึ�นจากไมแ้ละหนิ โดยโครงสรา้งไมถู้กต ั�งอยูบ่นเสาหนิ
จํานวน 48 ตน้ และมบีนัไดไมเ้ชื4อมระหวา่งช ั�นสองกบัช ั�นหนึ4ง สว่นบรเิวณรอบๆ ของศาลาจะรายลอ้มไปดว้ยเสา
และสะพานหนิ ซึ�งสะพานหนิสามสะพานจะเชื�อมกับตัวศาลา และบรเิวณของพระราชวัง สว่นมุมของรั;วรอบศาลาจะถูก
ตกแตง่ดว้ยรูปปั;นของสตัวส์บิสองราศ ีดว้ยฉากหลังที�สวยงามของตน้ไม ้และสสีนัของใบไมท้ี�จะเปลี�ยนไปตามฤดกูาล 
ทําใหต้รงจดุนี;เป็นจดุถา่ยรูปที�สวยที�สดุจดุหนึ�งในเขตของพระราชวงัเคยีงบกกงุ 
 

 
 
หมายเหตุ : กรณีที4พระราชวงัเคยีงบกกุงไม่เปิดทําการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิvปรบัรายการทดแทนเป็น 
พระราชวงัชางด็อกกงุ พระราชวงัลําดับที�สองที�ถูกสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกกงุ ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็น 1 
ใน 5 ของพระราชวังสําคัญที�ยังคงรักษาไว ้ซึ�งมตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายุกว่า 300 ปี บ่อนํ;า และศาลารมินํ;า พระราชวัง
แห่งนี;เป็นที�พํานักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองค ์ปัจจุบันยังคงเหลอืความงดงามบางสว่นของพระราชวัง ไดแ้ก ่
พระตําหนักอนิจองจอน พระตําหนักแดโจจอน พระตําหนักซอนจองจอน และพระตําหนักนักซองแจ 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บบิมิบบั ขา้วยําสไตลเ์กาหล ีเสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รอ้นๆ 

 



 

 

 

จากนั;นนําทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหล ีสมุนไพรที�ชว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบย่อยอาหาร 
ปอด ชว่ยทําใหจ้ติใจสงบ และเพิ�มพละกําลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ชว่ยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง  
 
นําท่านเรียนรูก้ารทําผลติภัณฑท์ี�สกัดจาก ผลติภณัฑนํ์�ามนัสน มสีรรพคณุชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคุม
อาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย 
 
จากนั;นนําทา่นเลอืกซื;อสนิคา้ปลอดภาษี ดวิตี�ฟร ีที�รา้นคา้ปลอดภาษีที�ใหญ่ที�สดุในโซล แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นม
มากมาย ไมว่า่จะเป็น นํ;าหอม เสื;อผา้ เครื�องสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื�องประดับหลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบ
รนดอ์ื�นๆ อกีมากมาย โดยชั ;นใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู และเครื�องดื�มแอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS 
VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในสว่นของ
ชั ;นที� 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็น
ตน้ ชั ;น 2 เป็นช็อป MCM ชั ;นที� 3 เป็นโซนเครื�องสําอางคห์ลากหลายแบรนดด์ัง ไม่วา่จะเป็นแบรนด ์SULWHASOO, 
HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ 
ชั ;น 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอื�นๆ และชั ;นที� 5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 
 

 
จากนั;นนําท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ;ง ยา่นเมยีงดง แหล่งละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามส
แควรเ์กาหล ีตลาดแห่งนี;จะมเีสื;อผา้ กางเกง รองเทา้ นํ;าหอม เครื�องสําอางคท์ั ;งแบรนดเ์นมชื�อดัง และโลคอลแบรนด ์
รวมถึงซีดเีพลง รูปดารา และศลิปินเกาหลี หรืออะไรที�วัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที�ตลาดนี; อาทเิช่น รา้น
เครื�องสําอางคค์ท์ี�คุน้หูคนไทยที�ไม่วา่จะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 
INNISFREE ราคาเครื�องสําอางคค์จ์ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เท่า และบางรุ่นไม่มขีายในประเทศไทย 
หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอย่างรา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลอืกมากมาย อาทิ
เชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  
 

 
 

ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางที�ฮอทฮติไม่แพก้ันอย่างโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้ิ;ม
ลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตวัใหญอ่บน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็
อบสเตอรต์วัใหญ่ๆ  ยา่งชสีมรีสหวาน ชสีย่าง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปย่าง ต๊อกโบก ีเคก้ขา้วที�



 

 

 

ขึ;นชื�อของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนี;มอียู่เกอืบทกุซอกทุกมุมที�ในตลาดเมยีงดง บะหมี�ดําจาจังม
ยอน หนึ�งในเมนูสดุฮติที�เห็นกันบอ่ยในซรีี�สเ์กาหล ีมันฝรั�งเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ั�วไปในเมอืงไทย แต่
ของที�นี�จะมไีสก้รอกเพิ�มเขา้มาอกีหนึ�งชั ;น ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แต่
หากคนที�ชอบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดงั ซึ�งไอตมิที�กดมาใสโ่คนนั;นสงูถงึ 2 ฟตุ 
 

 
 
เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพื4อความสะดวกในการชอ้ปปิ� ง 
 
พกัที4    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที4หา้              เทศกาลดอกซากรุะ โซลฟอรเ์รส - สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทสิ - สวนศลิปะอนัยาง  
                         ละลายเงนิวอน ซุปเปอรม์าเก็ต - สนามบนิอนิชอน - สนามบนิสวุรรณภูม ิ

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
จากนั;นนําทา่นแวะเช็คอนิถ่ายรูปสวยๆ ที�ป่าใหญ่ใจกลางกรุง SEOUL FOREST มพีื;นที�ขนาดใหญ่ถงึ 1.2 ลา้นตาราง
เมตร ดว้ยทศันยีภาพที�สวยงามภายในสวนแหง่นี; จงึมักเป็นสถานที�เพื�อการพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที�ทอ่งเที�ยว
ยอดนยิมในแทบฤดกูาล ในฤดใูบไมผ้ลติน้ซก่ระที�ปลกูเรยีงรายอยูใ่นภายในสวนจะออกดอกบานพรั�งเต็มทกุพื;นที�  

 

 
 

นอกจากนี; ยังมโีซนอื�นๆที�น่าสนใจ ประกอบไปดว้ยสวนสาธารณะทั ;งหมด 5 สวนคอื Culture and Arts Park ตั ;งอยู่
สว่นกลางของสวนป่าโซล และยังเป็นมติรกับสิ�งแวดลอ้มอกีดว้ย ประกอบไปดว้ย Seoul Forest Square, Ttukseom 
Family Field, Visitor’s center, บรเิวณจัดแสดงดอกไมต้ามฤดกูาล ลานสเก็ต ลานกจิกรรมกลางแจง้ หอ้งรับรองรมินํ;า 
(รา้นอาหาร) และอื�นๆ Ecological Forest ป่านเิวศน์ที�เป็นที�อาศัยอยู่ตามธรรมชาตขิองสตัวป่์า ไดแ้ก ่กวางป่า, เป็ด
แทนดารนิ Experiential Learning Park อทุยานการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งประสบการณ์เกี�ยวกับป่า ไดแ้ก ่Butterfly 
Garden, Insect and Botanical Garden, Wild Flower Garden เป็นตน้ Marsh Plants Garden เป็นพื;นที�เขต
รักษาพันธุส์ัตวป่์าชายเลน ประกอบไปดว้ยสํานักงานจัดการระบบนิเวศพื;นที�ชุม่นํ;า, สนามเด็กเล่นทางนิเวศวทิยา, 



 

 

 

หอ้งเรยีนทางธรรมชาตกิลางแจง้ หอดนูก สวนดอกและสวนพฤกษศาสตร ์Hangang Riverside Park ตั ;งอยู่ทาง
ตะวันตกเฉียงใตข้องสวนป่ากรุงโซล ในบรเิวณรมิแม่นํ;าที� Jungnangcheon และแม่นํ;า Han River ไหลมาบรรจบกัน 
เป็นสวนรมินํ;า ทา่จอดเรอื และพื;นที�สาํหรับการพักผอ่นหย่อนใจ 

 
จากนั;นพาทา่นชม ศนูยส์มุนไพรบํารุงตบั ตน้ไมช้นดินี;เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาที�ปราศจากมลภาวะ และสงูเหนือ
ระดับนํ;าทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดื�มแอลกอฮอล ์
กาแฟ บหุรี� สารตกคา้งจากอาหาร และยา 
 
จากนั;นนําทา่นชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่ง
สขุภาพและนําโชค โดยมตีั ;งแตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมี่วงไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี;จะงามจับ
ตาเมื�อมาทําเป็นแหวน จี; ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตคาร เมนู ไกตุ่น๋โสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไกข่นาดกําลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม 
แปะกว๊ย และสมุนไพรบํารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 

 
นําทา่นเดนิทางไปยัง ANYANG ART PARK สวนศลิปะสดุฮปิใกลก้รุงโซล มหีลากหลายโซนใหเ้ลอืกเดนิแบบฟู
ลออฟชั�น อาท ิโซน Grass on Vacation เป็นสะพานสขีาว จุดแรกที�ทกุคนจะตอ้งเจอเพื�อขา้มไปยังจุดอื�นๆ โซน 
Paper Snake เป็นสิ�งกอ่สรา้งที�มคีวามอารต์มาก รูปทรงคลา้ยงูตามชื�อคอนเซ็ป โซน Linear Building on The Tree 
เป็นอุโมงค์ที�มีรูปทรงคดเคี;ยวและยาวมาก เดินทะลุออกไปจะพบกับลานกวา้งๆ สนํี;าตาลรูปทรงแปลกตา โซน 
Artificial Fall เป็นนํ;าตกจําลองขนาดใหญ่ แตห่ากเขา้ไม่ถงึความอารต์นั;นก็สามารถหามุมชคิๆ เก๋ๆ  ถ่ายรูปได ้โซน 
Dimension Mirror Labyrinth เป็นสิ�งกอ่สรา้งที�สรา้งดว้ยกระจกเหมอืนเป็นเขาวงกตกลางป่าใหญ่ โซน Anyang 
Crate House เป็นการนําเอาพลาสตกิที�เหลอืใชม้าสรา้งสรรคเ์ป็นงานศลิปะ พอเขา้ไปดา้นในจะมแีสงลอดเขา้มาตาม
ชอ่ง ถา่ยรูปออกมาจะดสูวยมาก โซน The Tail of Dragon เป็นหลงัคาบา้นเกาหลโีบราณที�โผลข่ึ;นมาจากดนิ ลักษณะ
คลา้ยหางมังกร โซน Anyang Peak เป็นจุดชมววิของสวนแห่งนี; และโซน Re. Vol. Ver. เป็นคอนเซ็ปบา้นเล็กกลาง
ป่าใหญ่ นอกจากนี; ยังมงีานศลิปะอกีหลายจุดที�น่าสนใจ และสถาปัตยกรรมอื�นที�ซอ่นอยู่ตามที�ตา่งๆ ในสวนเยอะมาก 
หากใครที�ไมไ่ดอ้นิกบังานศลิปะ แคม่าถา่ยรูปก็ถอืวา่คุม้สดุคุม้ 
 

   
 

นําท่านเพลนิเพลนิกับการแวะซื;อของฝากที� ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซื;อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ 
ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรียลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม 
ครมีลา้งหนา้โสม เครื�องสาํอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกี;เกาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 

 
 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้เพื�อเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
 
21.25 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที�ยวบนิที� TG655  
 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ั4วโมง มบีรกิารอาหาร และเครื4องดื4มบนเครื4อง ** 
 

01.25 น. เดนิทางถงึประเทศไทย สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 
 
 



 

 

 

** ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด ** 
 

ในกรณีที4ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ ท ั�งเครื4องบนิ รถทวัร ์และรถไฟ กอ่นทําการออกต ั�วโดยสาร กรุณาสอบถามที4
เจา้หนา้ที4ทกุคร ั�ง เนื4องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี4ยนเที4ยวบนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

มเิชน่น ั�น ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ั�งส ิ�น 
ขอบพระคณุทกุทา่นที4ใชบ้รกิาร  

 
การพจิารณาการเขา้-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถอืเป็นสทิธิvในทางกฎหมายของประเทศน ั�นๆ โดยทาง

เจา้หนา้ที4ตรวจคนเขา้เมอืง และเจา้หนา้ที4กรมแรงงานเป็นผูต้ดัสนิชี�ขาด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้หากทา่น
ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที4ระบุในรายการเดนิทาง ซึ4งมคีา่ใชจ้า่ยที4เกดิข ึ�นในการเปลี4ยนต ั�วขากลบั และรวมถงึ
คา่บรกิารอื4นๆ ที4เกดิข ึ�นดว้ย ฉะน ั�น ทา่นจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยที4เกดิข ึ�นที4ทางประเทศน ั�นๆ เรยีกเก็บ ทางผูจ้ดั
และทางสายการบนิจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที4เกดิข ึ�นทุกกรณี หากตอ้งกลบัประเทศไทยในเที4ยวบนิถดัไปที4มที ี4น ั4งวา่ง หรอื
ตามวนัเดนิทางของต ั�วเครื4องบนิ ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที4ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต ้และสายการบนิเป็นผู ้
พจิารณาเท่าน ั�น ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆท ั�งส ิ�น และขอสงวนสทิธิvท ี4จะไม่คนืค่าบรกิาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ4งอยู่
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคา 

พกัเดี4ยวเพิ4ม 
ราคา 

ไมร่วมต ั�วเครื4องบนิ 

01 - 05 เมษายน 2563 19,999 5,000 8,999 

02 - 06 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

21,999 5,000 8,999 

03 - 07 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

21,999 5,000 8,999 

04 - 08 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

19,999 5,000 8,999 

09 - 13 เมษายน 2563 27,999 5,000 8,999 

10 - 14 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

29,999 5,000 8,999 

11 - 15 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

29,999 5,000 8,999 

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

 
*** คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ4น *** 

** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน/ทรปิ/ทา่น** 
 
โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี4ถว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ั�ง เพื4อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง ในกรณียกเลกิการเดนิทางตอ้งยกเลกิ 30 วัน
กอ่นการเดนิทางเทา่นั;น ไมเ่ชน่นั;น ทางบรษัิทจะไมค่นืมัดจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ ทั ;งสิ;น คา่ทัวรท์ี�จ่ายใหก้ับผูจั้ดเป็นการชําระแบบจ่ายชําระ
ขาด และผูจั้ดไดช้ําระใหก้ับทางสายการบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชําระขาดก่อนออกเดนิทางเชน่กัน ฉะนั;น หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทาง 
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และ
ประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั ;งคา่ตั�วเครื�องบนิใหแ้กท่า่น 
 



 

 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลเกาหลใีต ้ ร่วมกบัการทอ่งเที4ยวเกาหลใีตเ้พื4อโปรโมทสนิคา้ในนามของรา้นรฐับาล คอื 
สมุนไพรโสม, สมุนไพรฮอตเกนามู, นํ �ามนัสน, ศูนยเ์ครื4องสําอางค ์(คอสเมตคิ), พลอยอเมทสิ และรา้นคา้ปลอดภาษ ี(ดวิตี�
ฟร)ี ซึ4งจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชี�แจงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้น
รฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม หากประสงคจ์ะซื�อหรอืไม่ซื�อข ึ�นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มี
การบงัคบัใดๆ ท ั�งส ิ�น  

• ทัวร์ครั ;งนี;มวีัตถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั;น ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลงรา้นช็อปปิ; ง 
เชน่ รา้นโสม/ฮอกเกนาม/ูนํ;ามันสน/เครื�องสาํอางคค์อสเมตคิ/พลอยอเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเที�ยว
เอง 300 USD ตอ่ทา่น 

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิO ราคานี;เฉพาะนักทอ่งเที�ยวชาวไทยเทา่นั;น ถา้หากเป็นชาวตา่งชาตจิะตอ้งเพิ�มจากราคาคา่ทัวรป์กตอิกี 
100 USD ตอ่ทา่น  

• ขอสงวนสทิธิOในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรม หรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทั ;งนี;ข ึ;นอยูต่ามความเหมาะสม 
• โรงแรมที�พักที�อาจะมกีารสลับปรับเปลี�ยนขึ;นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลัก โดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลัก 
• ประเทศเกาหลใีตม้ชีา่งภาพมาถ่ายรูป และมาจําหน่ายวันสดุทา้ย ลกูทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซื;อได ้โดยไม่มกีารบังคับลกูทัวร์

ทั ;งสนิ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
• กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที�เป็นนักเรียน นักศกึษา ครู ธุรกจิขายตรงเครื�องสําอางค ์หมอ พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุ๊ปที�มกีารขอดู

งานจะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครั;ง 
• หากมีเพื�อนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางระหว่างการท่องเที�ยวในประเทศเกาหล ีหรือเกดิปัญหาต่างๆ ตลอดจน

ขอ้แนะนํา กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ที�รับผดิชอบ หากท่านมคีวามจําเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ื�น เพื�อที�จะนําไปยังประเทศนั;นๆ  
หรอืนํากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิ�งของนั;นวา่ตอ้งไมเ่ป็นสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขั ;น
ประหารชวีติ ทางเจา้หนา้ที�จะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิ�งของใดใด 

 
 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ี4ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไมว่า่
จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื4อการทอ่งเที4ยว เยี4ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื4นเอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื4อยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล ีดงัตอ่ไปนี� 
1. พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัไปถงึ 
2. ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
3. สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ;นในระหวา่งที�พํานักในประเทศเกาหลไีด ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
4. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศเกาหล ี(เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
5. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

� คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี

� คา่นํ;าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.   � คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 

� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   � คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  

� คา่อาหารตามมื;อที�ระบใุนรายการ     � คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรีด 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร และเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

� คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น  

� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 

� คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารประกอบในการยื4นวซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบสาํคญัถิ�นที�อยู ่ 

4) สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ;ว 2 รูป (สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื�นวี

ซา่) 

 
เง ื4อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. กรุณาชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพื�อสํารองที�นั�ง และชําระสว่นที�เหลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน 
หรอืตามที�บรษัิทกําหนด   

เง ื4อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�ลกูคา้ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง ลกุคา้(ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื

เดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทาง
บรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีลูกคา้ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื ลุกคา้(ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสาร
การขอรับเงนิคนืที�บริษัทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิค่าบริการคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดย
มเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี; 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ ***ในกรณีที4วนัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารที�ชําระแลว้ทั ;งหมด ทั ;งนี; ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่าย

จรงิจากคา่บรกิาร 

โดยมเีงื4อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี� 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ทั ;งหมด ทั ;งนี; ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิ

จากคา่บรกิารที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยว เชน่ การสํารองที�นั�งตั�วเครื�องบนิ การจอง
ที�พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื;อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั ;งหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี; วันจันทร์ ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั;นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิOในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ื4อนไขและขอ้กําหนดอื4นๆ 
1. ทวัรน์ี;สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั;น 
2. ทวัรน์ี;เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทั ;งหมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทั ;งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิOในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซี่า และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทกุท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกทอ่งเที�ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 



 

 

 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิOไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง 
และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิOในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั ;งนี; บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิOไม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ;นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี;คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั;น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิOในการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ;น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครื�องบนิ ค่าภาษีเชื;อเพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั;น  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ;นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ;น และรวมกันทกุชิ;นไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นั;น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั;น 

• สิ�งของที�มลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ที�โหลด
ใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั;น  

• หา้มนําอาหารสดเขา้ประเทศเกาหลใีตทุ้กชนดิ เชน่ ผกั ผลไมส้ด ไขฯ่ มโีทษปรบัหากฝ่าฝืน  
• ประกาศจากสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ต ั�งแตว่นัที4 1 ม.ิย. 2562 เป็นตน้ไป หา้มนําเนื�อสตัว ์อาทเิช่น แฮม ไสก้รอก เนื�อดบิ เนื�อ

ตากแหง้ ฯลฯ เขา้มาภายในประเทศเพื4อป้องกนั และควบคุมการไหลเขา้ของโรคระบาดสตัวจ์ากตา่งประเทศ เช่น โรคอหิ
วาหแ์อฟรกิาในสกุร โรคปากเปื4 อยเทา้เปื4 อยในสตัว ์โรคไขห้วดันกชนดิกอ่โรครุนแรง ฯลฯ หากตอ้งครอบครองผลติภณัฑ์
จากเนื�อสตัวด์งักล่าวอย่างหลกีเลี4ยงไม่ได ้กรุณาทําเครื4องหมายบนใบแจง้สิ4งของที4นําตดิตวัมา และแจง้ด่านควบคุม
โรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศที4สนามบนิหรอืทา่เรอื หากฝ่าฝืนอาจมโีทษปรบัถงึ 10 ลา้นวอน และอาจจะมโีอกาสในการหา้ม
เขา้ประเทศ หรอืจํากดัการพํานกัในเกาหลใีต ้

 


