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วันแรก              กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

20.30 น. คณะพร้อมกันท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบิน THAI AIRWAYS 

(TG) เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะน าการ
เดินทาง) สายการบิน THAI AIRWAYS จัดท่ีนั่งแบบ 3-3-3 น้ าหนักกระเป๋า 30 กก./ท่าน  

**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการ ก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม 

ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีน่ังบนเครื่อง เน่ืองจากต้อง
เป็นไปตามระบบของสายการบิน**)  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

23.30 น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเท่ียวบินท่ี TG656 (บริการอาหารบนเครื่อง) 
 

วันท่ีสอง            เกาหลีใต้ (อินชอน) - ANYANG ART PARK - โรงเรียนสอนท ากิมจิ - สวนสนุก EVERLAND     

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่
สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชน าทุกท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพื่อความหวังในการ

รวมชาติท่ียาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร  
 

จากนั้นน าท่านไป ANYANG ART PARK สวนศิลปะสุดฮิปใกล้กรุงโซล มีหลากหลายโซนให้เลือกเดินแบบฟู
ลออฟชั่น!! อาทิ โซน Grass on Vacation เป็นสะพานสีขาวเพื่อข้ามไปยังจุดอ่ืนๆ โซน Paper Snake เป็นส่ิงก่อสร้าง

ท่ีมีความอาร์ตมาก รูปทรงคล้ายงูตามชื่อคอนเซ็ป โซน Linear Building on The Tree เป็นอุโมงค์ท่ีมีรูปทรงคดเคี้ยว

และยาวมาก เดินทะลุออกไปจะพบกับลานกว้างๆ สีน้ าตาลรูปทรงแปลกตา โซน Grass on Vacation เป็นสะพานสีขาว
เพื่อข้ามไปยังจุดอ่ืนๆ โซน Paper Snake เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีความอาร์ตมาก รูปทรงคล้ายงูตามชื่อคอนเซ็ป โซน 

Artificial Fall เป็นน้ าตกจ าลองขนาดใหญ่ แต่หากเข้าไม่ถึงความอาร์ตนั้นก็สามารถหามุมชิคๆ เก๋ๆ ถ่ายรูปได้  โซน 
Dimension Mirror Labyrinth เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสร้างด้วยกระจกเหมือนเป็นเขาวงกตกลางป่าใหญ่ โซน Anyang 

Crate House เป็นการน าเอาพลาสติกท่ีเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ พอเข้าไปด้านในจะมีแสงลอดเข้ามาตาม

ช่อง ถ่ายรูปออกมาจะดูสวยมาก โซน The Tail of Dragon เป็นหลังคาบ้านเกาหลีโบราณท่ีโผล่ขึ้นมาจากดิน ลักษณะ
คล้ายหางมังกร โซน Anyang Peak เป็นจุดชมวิวของสวนแห่งนี้ และโซน Re. Vol. Ver. เป็นคอนเซ็ปบ้านเล็กกลาง

ป่าใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีงานศิลปะอีกหลายจุดท่ีน่าสนใจ และสถาปัตยกรรมอ่ืนท่ีซ่อนอยู่ตามท่ีต่างๆ ในสวนเยอะมาก 
หากใครท่ีไม่ได้อินกับงานศิลปะ แค่มาถ่ายรูปก็ถือคุ้มสุดคุ้ม 
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จากนั้นน าท่านไปเรียนรู้วัฒนธรรมการท ากิมจิของชาวเกาหลีท่ี โรงเรียนสอนท ากิมจิ อาหารเกาหลีประเภทผักดองท่ี

อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยท่ัวไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลี
นิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ และยังน าไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกิมจิมีมากกว่า 187 

ชนิด ส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ด และเปรี้ยว นอกจากนี้ยังสามารถสวมใส่ ชุดประจ าชาติฮันบก ซึ่งเป็นชุดประจ าชาติ
ของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพสวยๆ เก็บไว้เป็นที่ระลึก 

 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (1) เมนู ชาบู ชาบูสไตล์เกาหลี คล้ายการต้มรวมมิตรสุก้ีหม้อไฟ ประกอบไปด้วยเน้ือ

หมูสไลด์ ผัก เห็ด และวุ้นเส้นเกาหลี เป็นอีกหน่ึงเมนูยอดฮิตในเกาหลี และยังเป็นอาหารพ้ืนเมืองท่ีมีมาอย่าง

ยาวนานอีกด้วย 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ถูกขนานนามว่า
เป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ประกอบไปด้วยโซนต่างๆ ดังนี้ Global Fair, Magic Land, 

European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อท่านก้าวผ่านประตูเข้าไปในสวนสนุกเอเวอร์

แลนด์ พบกับอาคารทรงสวยท่ีตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียตะวันออก และอินเดีย ซึ่งผสมผสานจนเข้า
กันลงตัว แวะถ่ายรูปสวยๆ ท่ี Magic Tree ต้นไม้แฟนตาซีขนาดใหญ่ท่ีจะเปลี่ยนธีมไปตามเทศกาลต่างๆ ถือเป็นอีกจุด

แลนด์มาร์คส าหรับนักท่องเท่ียว 
 

ใครชอบเคร่ืองเล่นหวาดเสียวต้องห้ามพลาดเด็ดขาด!! สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะ
ตีลังกา (Rolling X-Train) ท่ีเร็วสุดๆ และตีลังกาถึง 2 รอบ เฮอร์ริเคน (Hurricane) เครื่องเล่นท่ีจะหมุนๆ เหว่ียงๆ ให้
หัวใจเต้นรัวกับความสูงเกือบ 20 เมตรจากพื้นดิน! ดับเบ้ิลร็อกสปิน (Double Rock Spin) ท่ีจะหมุนๆ ตีลังกา 3 ตลบ

บนอากาศด้วยความสูงท่ีแทบกลั้นหายใจ เรือเหาะไวก้ิง (Columbus Adventure) เตรียมตัวเตรียมใจไปกับเจ้าเรือเหาะ
ยักษ์ท่ีจะเหว่ียทุกคนขึ้นไปสูงถึง 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลค์ท่ีพลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งน้ี รถไฟ

เหาะรางไม้ (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไม้ท่ีสูงชันเป็นอันดับ 4 ของโลก ซึ่งมีความชันถึง 77 องศา และ

ว่ิงด้วยความเรว็ 104 กิโลเมตร/ชั่วโมง  
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พิเศษ!!! ทางเลือกใหม่ส าหรับท่านท่ีไม่ชอบการรอคิวนานๆ สามารถซื้อบัตร Q-Pass เพื่อขึ้นไปรอเล่นได้เลย 

โดยซื้อแพคเกจเฉพาะ T-Xpress จ่ายเพิ่มเพียง 30,000 วอน (ราคาส าหรับ 2 ท่าน) จะได้รับตั๋ว Q-Pass และ 
SD Card ขนาด 16 GB ใส่กล้อง Action Camera มาให้ เมื่อถึงด้านบนให้น ากล้องส่งให้เจ้าหน้าท่ีเพื่อติดตั้ง 

ซึ่งจะเป็นโบก้ีสุดท้ายของขบวนรถไฟ 1 รอบจะนั่งได้เพียง 2 ท่าน เพราะจุดติดตั้งกล้องมีเพียง 1 ชุด จากนั้นก็
ลุย!! และหลังจากลงจากรถไฟแล้ว ท่านสามารถน า SD Card มาตรวจสอบการบันทึกวีดีโอ หากวีดีโอเสียจะ

สามารถขึ้นไปเล่นใหม่ได้อีก 1 รอบ 

 

 
 

พักเหน่ือยจากเคร่ืองเล่น หลุดเข้ามาในโลกของเหล่าสัตว์มากมาย!! ในโลกของ Zootopia หนึ่งในสวน

สัตว์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาหลี มีสัตว์มากกว่า 2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธุ์ พาทุกท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า

ซาฟารี ขึ้นไปบนรถบัสซาฟารีเพื่อใกล้ชิดกับเหล่าสัตว์ป่ายิ่งขึ้นอย่างโซน Safari World พบกับสัตว์ท่ีน่าเกรงขาม
อย่างสิงโตเจ้าป่า เสืออันดุร้าย และหมีตัวใหญ่ท่ีอาจจะโผล่มาทักทายคุณได้ทุกเมื่อ 
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จะมีอะไรต่ืนเต้นไปกว่าการน่ังรถสะเทิ้นน้ าสะเทิ้นบก!! ตะลุยเข้าไปในโซน Lost Valley พร้อมเพลิดเพลิน

กับการชมสัตว์ต่างๆ ท่ีเดินเล่นอย่างอิสระ ถ้าโชคดีอาจจะได้พบกับสัตว์เหล่านี้มาขอขนมกินถึงหน้าต่างรถเลยทีเดียว 

 

 
 

เปลี่ยนบรรยากาศจากเหล่าสัตว์โลกมาเจอความสวยงามของหมู่พฤกษา!! เดินชมสวนดอกไม้ท่ีก าลัง
ออกดอกบานสะพรั่งอวดสีสัน ณ สวนดอกไม้ส่ีฤดู (Four Season Garden) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุ์ดอกไม้ไปตาม
ฤดูกาลในรูปแบบท่ีหลากหลายตลอดท้ังปี (ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ด้วยสีสันท่ีสดของดอกไม้แต่ละชนิดจึงได้รับ
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ความนิยมอย่างมาก นักท่องเท่ียวท่ีมาสวนสนุกจึงไม่พลาดท่ีจะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลับไปเป็นท่ีระลึก 

รวมท้ังยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือนเมษายน – มิถุนายน เป็น
สวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ ในช่วงฤดูร้อน ประมาณเดือนมิถุนายน - สิงหาคม เป็นสวนดอกลิลลี่หลากสีสัน ยัง

ไม่หมดแค่นั้น ในช่วงเดือนนี้จะมีเทศกาลคลายร้อนไปกับสายน้ า (Summer Splash) ในฤดูใบไม้ร่วง ประมาณเดือน
ตุลาคม - พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ พร้อมกับมีจัดตกแต่งสวนสนุกให้เข้ากับเทศกาลฮัลโลวีน (Happy 

Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซีแห่รอบสวนสนุก และมีเจ้าหน้าท่ีแต่งตัวเป็นผีมาเดินแกล้งนักท่องเท่ียวด้วย 

ในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส และต้อนรับเทศกาลปี
ใหม่ ทุกเทศกาลจะตกแต่งด้วย แสง สี เสียง สุดอลังการ พร้อมท้ังมีขบวนพาเหรดมาสร้างความบันเทิงให้กับเด็กๆ เช่น 

White Christmas Parade, Moonlight Parade 
 

 
 

การแสดขบวนพาเหรดอันน่าต่ืนตาต่ืนใจ! ชมขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่อย่าง คานิวัล แฟนตาซี พาเหรด 
(Carnival Fantasy Parade) พบกับโชว์ต่างๆ จากท่ัวทุกมุมโลก มีท้ังธีมสไตล์บราซิลอย่างแซมบาเฟสติวัล (Samba 

festival) ไปจนถึงธีมเวนิสคานิวัล (Venice Carnival) จากอิตาลีก็ตบเท้าเข้าร่วมขบวนด้วย สนุกสนานกับการเต้นร าไป
พร้อมๆกัน ช่วงหัวค่ าเป็นอีกหนึ่งการแสดงท่ีพลาดไม่ได้เช่นกัน อย่าเพิ่งรีบกลับ! หากท่านยังไม่ได้ชมการแสดงพลุสุด

อลังการหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน และยังมีขบวนพาเหรดท่ีจัดเต็มท้ังแสง สี เสียง อย่างมูนไลท์พาเหรด (Moonlight 
parade) ให้ท่านได้ชมอีกด้วย ขบวนพาเหรดจะมีรอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น. 

 



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัร์และผู ้
ประสานงานทอ้งถ่ินในคร้ังนั้นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

 

 
 

 
เย็น บริการอาหารเย็น (2) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือวัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี 

เติมไม่อั้น 

พักท่ี    NEW M HOTEL SUWON / JM HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 

วันท่ีสาม            ศูนย์สมุนไพรโสม - คอสเมติค - ฮอกเกนามู - พระราชวังเคียงบกกุง + ใส่ชุดฮันบก - ดิวต้ีฟรี  
                         ตลาดเมียงดง   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรง
ให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละก าลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกัน

โรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง 

 
จากนั้นน าท่านแวะช้อปท่ีร้านเครื่องส าอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพื่อเลือก

ซื้อกลับไปเป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บ ารุงผิวแบรนด์อย่าง DEWINS และ
แบรนด์ JSM ท่ีเป็นสินค้าหลักของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน้ าแตก ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ 

เป็นต้น และยังมีสินค้าอ่ืนๆ อาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ยาสระผม ฯลฯ 

 
 

 
 



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัร์และผู ้
ประสานงานทอ้งถ่ินในคร้ังนั้นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

 

 

 
จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ (HOKGENAMU) ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจาก

มลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ าทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจาก
การดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (4) เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลังเหมาะ ยัดไส้ด้วยโสม แปะก๊วย 
และสมุนไพรบ ารุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ 

 
จากนั้นน าท่านชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์โชซอนท่ีตั้งอยู่ใจกลาง

กรุงโซล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่ีใครมาเกาหลีเป็นครั้งแรกต้องไม่พลาดท่ีจะแวะมาเยือน ด้วยฉากหลังของ

พระราชวังนั้เป็นภูเขาพูกักซาน ท าให้ดูยิ่งใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็น The Grand Palace ของเกาหลี
ใต้เลยก็ว่าได้ มีสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจคือ พระท่ีน่ังคึนจองวอง เป็นพระท่ีนั่งท่ีกษัตริย์ใช้ออกว่าราชการ และเป็นท่ี

ทรงงาน ภายในพระท่ีนั่งไม่สามารถเข้าไปชมได้ แต่สามารถถ่ายภาพจากด้านนอกได้  
 

 
 

อีกหนึ่งจุดท่ีพลาดไม่ได้ ศาลากลางน้ าคยองเฮรู เป็นห้องโถงท่ีใช้จัดงานเลี้ยง หรืองานพระราชพิธีต่างๆ ท่ีพิเศษ
และส าคัญของกษัตริย์ในสมัยราชวงศ์โชซอน ศาลาแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นในปี 1867 บนทะเลสาบขนาดส่ีเหล่ียม มี

ความกว้าง 128 เมตร และยาว 113 เมตร ตัวศาลาส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากไม้และหิน โดยโครงสร้างไม้ถูก
ตั้งอยู่บนเสาหินจ านวน 48 ต้น และมีบันไดไม้เชื่อมระหว่างชั้นสองกับชั้นหน่ึง ส่วนบริเวณรอบๆ ของศาลาจะ

รายล้อมไปด้วยเสาและสะพานหิน ซึ่งสะพานหินสามสะพานจะเชื่อมกับตัวศาลา และบริเวณของพระราชวัง ส่วนมุมของ

รั้วรอบศาลาจะถูกตกแต่งด้วยรูปป้ันของสัตว์สิบสองราศี ด้วยฉากหลังท่ีสวยงามของต้นไม้ และสีสันของใบไม้ท่ีจะ
เปลี่ยนไปตามฤดูกาล ท าให้ตรงจุดนี้เป็นจุดถ่ายรูปท่ีสวยท่ีสุดจุดหนึ่งในเขตของพระราชวังเคียงบกกุง 



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัร์และผู ้
ประสานงานทอ้งถ่ินในคร้ังนั้นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

 

  

 
 

หมายเหตุ : กรณีท่ีพระราชวังเคียงบกกุงไม่เปิดท าการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการทดแทนเป็น 
พระราชวังชางด็อกกุง พระราชวังล าดับท่ีสองท่ีถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็น 1 

ใน 5 ของพระราชวังส าคัญท่ียังคงรักษาไว้ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยักษ์มีอายุกว่า 300 ปี บ่อน้ า และศาลาริมน้ า  พระราชวัง
แห่งนี้เป็นท่ีพ านักของพระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวัง ได้แก่ 

พระต าหนักอินจองจอน พระต าหนักแดโจจอน พระต าหนักซอนจองจอน และพระต าหนักนักซองแจ 
 

จากนั้นน าท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ท่ีร้านค้าปลอดภาษีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโซล แหล่งรวม

สินค้าแบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น้ าหอม เส้ือผ้า เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนด์
ดัง และสินค้าแบรนด์อ่ืนๆ อีกมากมาย โดยชั้นใต้ดินจะเป็นสินค้าแบรนด์หรู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น 

PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU 
MIU เป็นต้น ในส่วนของชั้นท่ี 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, HERMES, 

OMEGA, TISSOT เป็นต้น ชั้น 2 เป็นช็อป MCM ชั้นที่ 3 เป็นโซนเครื่องส าอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบ

ร น ด์  SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, 
BIOTHERM, MAC เป็นต้น ชั้น 4 จะเป็นสินค้าแบรนด์เนมอ่ืนๆ และชั้นท่ี 5 จะเป็นแบรนด์ของเกาหลี และโซน

ร้านอาหาร 
 

 
จากนั้นน าท่านเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิง ย่านเมียงดง แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามส

แควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้จะมีเส้ือผ้า กางเกง รองเท้า น้ าหอม เครื่องส าอางค์ท้ังแบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ 
รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากท่ีตลาดนี้ อาทิเช่น ร้าน

เครื่องส าอางค์ค์ ท่ีคุ้นหูคนไทยท่ีไม่ ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 

INNISFREE ราคาเครื่องส าอางค์ค์จะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย 



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัร์และผู ้
ประสานงานทอ้งถ่ินในคร้ังนั้นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

 

หรือจะเป็นร้านขายรองเท้าแบรนด์ดังอย่างร้าน MBC MART ก็มีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิ

เช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นต้น  
 

 
 

ในส่วนของอาหารบริเวณข้างทางท่ีฮอทฮิตไม่แพ้กันอย่างโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด มีอาหารหรือของทานเล่นให้ได้ลิ้ม
ลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์ย่างตัวใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุ้งล็

อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไม้แล้วเอาไปย่าง ต๊อกโบกี เค้กข้าวท่ี

ขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนูนี้มีอยู่เกือบทุกซอกทุกมุมท่ีในตลาดเมียงดง บะหมี่ด าจาจังม
ยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตท่ีเห็นกันบ่อยในซีรี่ส์เกาหลี มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบเห็นได้ท่ัวไปในเมืองไทย แต่

ของท่ีนี่จะมีไส้กรอกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งชั้น ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไม้แบบอลังการโรยด้วยเกลือ เป็นต้น แต่
หากคนท่ีชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจ้าดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใส่โคนนั้นสูงถึง 2 ฟุต 

 

 
 

เย็น  อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) 
พักท่ี   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัร์และผู ้
ประสานงานทอ้งถ่ินในคร้ังนั้นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

 

 

วันท่ีส่ี                อิสระท่องเท่ียวและช็อปปิ้งเต็มวัน  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

อิสระเต็มวันให้ท่านอิสระช้อปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเท่ียวอ่ืนๆ โดยมีไกด์คอยให้ค าแนะน าในการเดินทาง อาทิ 
 

- หมู่บ้านบุคชอนฮันอก เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงโซล หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านท่ีล้อมรอบไปด้วยพระราชวัง 

ท้ังเคียงบกกุง และชางด็อกกุง รวมถึงศาลเจ้าจงมโยด้วย มีบ้านเรือนนับร้อยหลังท่ีเป็นบ้านแบบดั้งเดิม ท่ีเรียกว่า ฮัน
อก (Hanok) ให้ความรู้สึกเหมือนย้อนอดีตไปในสมัยราชวงศ์โชซอน ท่ีนี่มีมุมเด็ดๆ ท่ีไม่ความพลาดถึง 8 จุดให้ถ่ายรูป

ด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีร้านชาชื่อดัง Tea Garden ตัวร้านเป็นบ้านสไตลืฮันอกอายุกว่า 100 ปี ภายในร้านมีโต๊ะท่ีใช้นั่ง
กับพื้นท่ีเรียกว่า อนดล (Ondol) ซึ่งถูกจัดวางไว้กลางสวนตรงตามกับคอนเซปชื่อร้าน โดยพนักงานก็จะใส่ชุดฮันบกมา

เสิร์ฟ ท าให้ได้ความรู้สึกย้อนยุคเข้าไปอีก 

 
- คลองชองเกชอน คลองท่ีมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามท่ีสุดในเกาหลี แหล่งเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางเมืองหลวงท่ี  

วุ่นวาย มีสะพานท้ังหมด 20 สะพานท่ีออกแบบมาด้วยคอนเซ็บท่ีแตกต่างกัน บริเวณก าแพงท้ังสองข้างริมคลองประดับ
ด้วยหินอ่อน และประติมากรรมท่ีสวยงาม  

 

- สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ ส าหรับคนรักความสนุกท่ียังไม่จุใจ สามารถไปตามเก็บเครื่องเล่นในสวนสนุกแห่งท่ี 2 ของ
เกาหลี ซึ่งมีชื่อเสียงไม้แพ้สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ได้ โดยวิธีเดินทางก็ง่ายแสนง่ายเพราะตั้งอยู่ในกรุงโซล ท่ีนี่ รวบรวม

เครื่องเล่นสนุกๆ ไว้มากมาย ถูกแบ่งออกเป็นโซน Indoor จะถูกจัดอยู่ในธีมผจญภัย (Adventure) และ Outdoor จะ
ถูกจัดในธีมเกาะเวทมนต์ (Magic Island) สามารถเท่ียวได้ตลอดเวลาแม้ว่าสภาพอากาศจะไม่เป็นใจ **หมายเหตุ 
อัตราค่าบริการน้ี ไม่รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุก** 
 

 
 
สายช็อปห้ามพลาด! 
 
- ย่านเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้จะมีเส้ือผ้า กางเกง รองเท้า น้ าหอม เครื่องส าอางค์ ท้ังแบรนด์

เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จาก
ท่ีตลาดนี้ อาทิเช่น ร้านเครื่องส าอางค์ท่ีคุ้นหูคนไทยท่ีไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ในส่วน

ของอาหารข้างทางท่ีฮอทฮิตไม่แพ้กันอย่างโซนสตรีทฟู้ด มีอาหารหรือของทานเล่นให้ได้ลิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 
หอยเชลล์ย่างตัวใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆ ย่าง

ชีส มีรสหวาน ชีสย่าง ต๊อกโบกี เค้กข้าวท่ีขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เป็นต้น 

 
- ย่านฮงแด เป็นย่านท่ีอยู่ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีร้านช็อปมากมายท้ังเส้ือผ้า เครื่องส าอางค์ รองเท้า ยิ่งช่วง

กลางคืนจะคึกคักเป็นพิเศษ มีผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง ถือเป็นแหล่งรวมตัว
ของวัยรุ่นท้ังวันมัธยม และวัยมหา’ลัย โดยในช่วงเย็นๆ จะมีกลุ่มวัยรุ่นมาเต้นโชว์ความสามารถ บนถนนจะกลายเป็น

ลานการแสดงความสามารถด้านต่างๆ ท้ังเล่นดนตรี ร้อง เต้น แบบจัดเต็ม! ท าให้ถนนแห่งนี้คึกคัก และเป็นสีสันของ

กรุงโซลท้ังกลางวันและกลางคืน 
 

- ย่านอีแด เป็นย่านท่ีอยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา นอกจากจะเป็นมหาลัยท่ีสวยท่ีสุดแล้ว ยังมีจุดถ่ายรูปฮิปๆ 
มากมาย ทีนี่ยังเป็นย่านช้อปป้ิงสินค้าแนววัยรุ่นแฟชั่นวัยใสสไตล์เกาหลี มีท้ังของจุกจิก ก๊ิฟช้อป เครื่องประดับ เส้ือผ้า 

แว่นตา กระเป๋า รองเท้า อุปกรณ์เก่ียวกับโทรศัพท์ เครื่องส าอางต่างๆ เป็นร้านเล็กๆ ท่ีแฝงตัวอยู่ตามตรอกซอกซอย
ต่างๆ ยาวเหยียดสองข้างทาง  

 

- ย่านชินซาดง แห่งรวมโลคอลแบรนด์ดัง ถนนกาโรซูกิล หรือเรียกกันว่า Artists’ Street เต็มไปด้วยร้านเส้ือผ้า
แฟชั่นแบรนด์ดีไซเนอร์ แบรนด์หรู ร้านกาแฟท่ีตกแต่งแบบชิคๆ ถนสายนี้จะท าให้คุณได้เพลินเพลินเจริญใจ เเละเงิน

ในกระเป๋าเป็นอย่างยิ่ง  
 



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัร์และผู ้
ประสานงานทอ้งถ่ินในคร้ังนั้นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

 

- ย่านอัพกูจอง เป็นย่านท่ีน่าไปเดินเท่ียวมากๆ ของกรุงโซล ย่านนี้เป็นย่านไฮโซของเกาหลีนั่นเอง แน่นอนว่าห้าง

ร้านค้าต่างๆ ท่ีอยู่ในย่านนี้จึงเป็นแบรนด์ดังหรูหราระดับโลก โดยไฮไลท์ของย่านอัพกูจองจะอยู่บริเวณ ถนนโรดิโอ มี
ห้างท่ีส าคัญก็คือ Galleria Department Store ห้างหรูหราแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมระดับไฮเอนด์ นอกจากนี้ตลอด

ท้ังแนวถนนก็ยังมีร้านขายสินค้าแฟชั่นจากดีไซเนอร์แนวหน้าของเกาหลีให้ได้เดินเลือกช้อปป้ิงอย่างจุใจ 

สายฮิปเตอร์ต้องไปเช็คอิน! 
 

- ย่านอิกซอนดง หมู่บ้านฮันอกเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งในกรุงโซล มีกลิ่นอายความเป็นเกาหลีโบราณ และเป็นย่าน
เก่าแก่ท่ีอาจจะใหม่ส าหรับใครหลายๆคน แหล่งรวมคาเฟ่เก๋ๆ ร้านอาหารชิคๆ ใจกลางกรุงท่ีซ่อนตัวอยู่ในตรอกซอก

ซอยเล็กๆ สามารถเดินลัดเลาะจากแถวย่านอินซาดงมาได้ มีท้ังร้านอาหารเกาหลี ร้านบิงซู ร้านนั่งชิล ร้านพิซซ่า ท่ี
ตกแต่งได้อย่างมีสไตล์ เหมาะส าหรับชาวโซเชียลท่ีชอบอัพรูปสวยๆ ไฮไลท์ของย่านนี้จะเป็นคาเฟ่ดอกไม้ชื่อร้าน มา

ดัง หน้าร้านจะเป็นมุมยอดฮิตท่ีคนนิยมมาถ่ายรูป เพราะสีสันสดใสสวยงามของดอกไม้ นอกจากสายฮิปเตอร์แล้วสาย

กินก็ห้ามพลาด!! ท่ีนี่มีร้านขายมันดูชื่อดัง (เก๊ียวนึ่งเกาหลี) ร้านชางฮวาดัง ตั้งอยู่ตรงหัวมุมถนน ซึ่งจะมีคนต่อคิวรอ
เยอะมากๆ 

 

 
 

- ย่านซองซูดง นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่อาจจะยังไม่คุ้นหูกับย่านนี้ แต่ส าหรับคนเกาหลีแล้ว ย่านซองซูดงก าลังมาแรง
กว่าท่ีไหนๆ ได้รับฉายาว่าเป็น บรูคลินแห่งกรุงโซล เพราะเคยเป็นท่ีตั้งของโรงงานเก่าๆ ในยุค 1960 ปัจจุบันถูก
แปลงโฉมเป็นแกลอรี่ สตูดิโอ และคาเฟ่ท่ีมีสไตล์มากๆ จนกลายมาเป็นย่านฮิปสเตอร์ แหล่งรวมวัยรุ่นแนวอาร์ตๆ  

นอกจากนั้น ท่ีนี่ยังมีคาเฟ่ชื่อดังอย่าง ร้าน Café Onion ร้านคาเฟ่บรรยากาศดีท่ีดังในเรื่องเมนูขนมปังอบอีกด้วย 
 

 
 
- ย่านฮงแด นอกจากจะเป็นแหล่งช็อปป้ิงแล้ว ยังเป็นแหล่งรวมสุดยอดร้านอาหารชื่อดังมากมาย ท้ังของคาว ของ

หวาน อาหารว่าง อาทิ ร้านวันดังคัมจาทัง ร้านคัมจาทังท่ีท่ีสุดในฮงแด ร้านตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 3, 
ร้าน Peony ร้านเค้กโฮมเมดเจ้าดัง เมนูท่ีห้ามพลาดคือ Strawberry Short Cake และ Strawberry Bingsu ร้าน

ตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 9, ร้าน 50pick ร้านนั่งชิลท่ีมีค็อกเทลให้เลือกท้ังหมด 50 แบบ ร้านตั้งอยู่ตรงทาง

สถานีฮงอิกทางออก 8, ร้านฮงงิกเกจาง กับเมนูสุดแซ่บอย่างปูสดดองซีอ๊ิวม บุฟเฟ่ต์ปูดอง กุ้งดอง แบบครบเซ็ทเติม
ไม่อ้ัน ราคาแรงแต่รับรองความอร่อย ร้านตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 2, ร้านเซมาอึลชิกดัง ร้านหมูย่างชื่อดัง 

กันสาดสีเหลือง กับเมนูท่ีต้องส่ังคือ ซุปกิมจิ 7 นาที ร้านตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 9, ร้านพิพิรี ร้านบิบิมบับ
แบบรีฟิล 5000 วอน เป็นร้านยอดนิยมของวัยรุ่นและวัยท างานเพราะราคาถูกมาก ร้านตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิก

ทางออก 9 และร้านคาเฟ่ King ‘s Cross คาเฟ่นี้สาวกแฮร์รี่ห้ามพลาด! จ าลองฉากในหนัง แฮร์รี่ พอตเตอร์ มาไว้ท่ีฮง

แด พาท่านเดินทางไปโลกเวทมนต์ด้วยรถไฟ ชานชาลา 9 3/4 ร้านตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 9 เป็นต้น 
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การเดินทางในกรุงโซล 
 
- รถประจ าทาง รถบัสท่ีว่ิงในตัวเมืองเป็นการเดินทางท่ีสะดวก ถูกจ าแนกตามสีเพื่อก าหนดชนิดของรถบัส รถบัสสีน้ า
เงิน ว่ิงตามถนนสายหลัก และว่ิงระยะทางไกลรอบกรุงโซล รถบัสสีเขียว ว่ิงระยะส้ัน และรับส่งผู้โดยสารจากจุด
เชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ เช่น สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน รถบัสสีเหลือง ว่ิงวนภายในเขตกรุงโซล และรถบัสระยะ

ทางไกล รถบัสสีแดง เป็นรถบัสด่วนที่ว่ิงจากกรุงโซลไปยังชานเมือง  
 

- รถแท็กซี่ แท็กซี่เกาหลีส่วนใหญ่สามารถขึ้นแล้วบอกปลายทางท่ีจะลงได้เลย เพราะรถแท็กซี่เกาหลีจะไม่ปฏิเสธ

ผู้โดยสารเหมือนท่ีเมืองไทย ยกเว้นแท็กซี่ตามแหล่งท่องเท่ียวบางแห่ง แท็กซี่บางประเภทอาจจะมีการเรียกราคาแบบ
เหมา โดยมแีท็กซีท้ั่งหมด 4 ประเภท ได้แก่ 

 
1. แบบธรรมดา (Standard) มี 3 สี ได้แก่ ขาว เทา ส้ม เป็นแท็กซี่ท่ีเรียกได้ง่ายท่ีสุดในบรรดาประเภทอ่ืนๆ ราคาใน

ตอนกลางวันจะเป็นราคาปกติ ส่วนในตอนกลางคืนจะมีการชาร์ตเพิ่ม  
2. แบบชั้นหนึ่ง (Deluxe) มี 2 สี คือ ด าและเหลือง ด้านข้างกระจกจะมีป้ายค าว่า Deluxe แปะอยู่ ภายในกว้างนั่ง

สบาย ราคาในตอนกลางวันและกลางคืนจะเท่ากัน แต่จะราคาสูงกว่าแบบธรรมดา หาเรียกได้ตามหน้าโรงแรม หรือ

สถานีรถไฟต่างๆ  
3. แบบจัมโบ้คันใหญ่ (Jumbo) เป็นรถตู้ เหมาะกับคนท่ีเดินทางเป็นกลุ่ม ราคาจะพอๆกับแท็กซี่ชั้นหนึ่ง 

4. แบบอินเตอร์ (International) เป็นแบบพิเศษ คนขับรถสามารถพูดภาษาอ่ืนได้  
 

- รถไฟใต้ดิน คนเกาหลีในกรุงโซลนิยมรถไฟใต้ดินเป็นพาหนะหลักในการเดินทาง เพราะสะดวก รวดเร็ว และ

ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในโซล รถไฟใต้ดินจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส าหรับการเดินทางท่องเท่ียวของท่าน สายรถไฟสาย
หลักๆ จะแยกตามหมายเลขและสี บางสายจะมีชื่อเรียกเป็นของตัวเอง เริ่มตั้งแต่ สายท่ี 1 ไปจนถึงสายท่ี 9 รวมถึงสาย

อ่ืนๆ ท่ีมีชื่อเฉพาะ ดังนี้ 
 

➊ สาย 1 เป็นเส้นทางท่ีเก่าแก่และยาวท่ีสุด ว่ิงผ่านใจกลางกรุงโซลยาวไปถึงต่างจังหวัด ผู้คนหลากหลายวัยเป็น

สถานีท่ีมีปลายทางเยอะ เวลาเดินทางสายนี้ต้องสังเกตให้ดีๆ สถานท่ีท่องเท่ียวส าหรับสายนี้ ได้แก่ ตลาดปลานอร์
ยางจิน, ตลาดนัมแดมุน, ทางเดินลอยฟ้า Seoullo 7071, ประตูดงแดมุน, ตลาดควางจัง, วัดโชกเยซา, 

คลองชองกเยชอน, พระราชวังถ็อกซูกุง เป็นต้น 

➋ สาย 2 เป็นเส้นทางท่ีมีความคึกคักเป็นอย่างมาก โดยจะว่ิงวนเป็นวงกลมบริเวณใจกลางกรุงโซล เต็มไปด้วยนักเรียน 

นักศึกษาไปจนถึงวัยท างาน เพราะว่ิงผ่านมหาวิทยาลัยหลายแห่ง โบก้ีจะแน่นบ้างว่างบ้างสลับกันไป ผ่านสถานท่ี

ท่องเท่ียวส าคัญๆ หลากหลายเเห่งด้วยกัน สถานท่ีท่องเท่ียวส าหรับสายนี้ ได้แก่ วัดพงอึนซา, Coex Aquarium, 

Coex Mall, สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล, YG Entertainment, Sinchon Station, Hongik Station, ย่านฮงแด, 
พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ Trick Eyes & Ice Museum, ย่านอีแด, มหาลัยสตรีอีฮวา เป็นต้น 
➌ สาย 3 เป็นเส้นทางท่ีว่ิงจากทางตะวันตกเฉียงเหนือไปยังทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงโซล เชื่อมระหว่างเมือง

โกยางกับกรุงโซล  เป็นอีกหนึ่งสายท่ีได้รับความนิยมในการเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวส าหรับสายนี้ ได้แก่ พระราชวัง
เคียงบกกุง, หมู่บ้านนัมซานฮันอกกล , Seoul Museum of History, The National Folk Museum of 

Korea, SM Entertainment, ถนนกาโรซูกิล, ย่านชินซาดง, Apgujeong Station เป็นต้น 

➍ สาย 4 เป็นเส้นทางท่ีว่ิงจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการว่ิงผ่านใจกลางกรุง

โซล เเละผ่านเเหล่งช็อปป้ิงส าคัญมากมาย สถานที่ท่องเท่ียวส าหรับสายนี้ ได้แก่ ตลาดทงแดมุน, ตลาดเมียงดง, 
Dongdaemun History & Culture, Ihwa Mural Village, สวนสาธารณะนักซาน เป็นต้น  

➎ สาย 5 เป็นเส้นทางท่ีว่ิงจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ถือเป็นเส้นทางหลักท่ีคนในกรุงโซลใช้โดยสารใน

ชีวิตประจ าวันเป็นจ านวนมาก สถานท่ีท่องเท่ียวส าหรับสายนี้ ได้แก่ สวนสาธารณะริมแม่น้ าฮัน, เกาะยออีโด, ตึก 
63, จตุรัสควางฮวามุน, อนุสาวรีย์พระเจ้าเซจง, ศาลเจ้าจงมโย, Gimpo International Airport เป็นต้น   

➏ สาย 6 เป็นเส้นทางท่ีเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าหลายสาย สถานท่ีท่องเท่ียวส าหรับสายนี้ ได้แก่ ย่านซองซูดง, 

ย่านอีแทวอน, สนาม World Cup Stadium, ฮานึลปาร์ค เป็นต้น  

➐ สาย 7 เป็นเส้นทางท่ีเริ่มต้นท่ีสถานี Jangam และส้ินสุดท่ีสถานี Bupyeong-gu Office สถานท่ีท่องเท่ียวส าหรับ

สายนี้ ได้แก่ Aiins World, Common Ground เป็นต้น 



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัร์และผู ้
ประสานงานทอ้งถ่ินในคร้ังนั้นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

 

➑ สาย 8 เป็นเส้นทางท่ีมีระยะทางส้ันที่สุด 

➒ สาย 9 เป็นเส้นทางท่ีมีจะมีการข้ามสายไปสายท่ีไม่มีจุดตัดกับสายอ่ืนๆ ค่อนข้างรวดเร็วในการเดินทาง  

■ สายสนามบิน (Airport Railroad หรือ AREX)  

■ สาย Bundang 

■ สาย Shinbundang  
■ สาย Gyeongui-Jungang 

■ สาย Incheon 

 

 
  อิสระอาหารกลางวันและเย็น (ให้ทุกท่านได้อิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช้อปปิ้ง) 
พักท่ี    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

วันท่ีห้า              น้ ามันสน - พลอยอเมทิส - BUCHEON AIINS WORLD - ฮุนได พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท  

                         ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต -สนามบินอินชอน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

 
น าท่านเรียนรู้การท าผลิตภัณฑ์ท่ีสกัดจาก น้ ามันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน 

ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 
 

จากนั้นน าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเป็นแดน

ของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์
เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (7) เมนู บลูโกกิ หมูหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดย

น าหมูลงในกระทะพร้อมน้ าซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย  

 
จากนั้นน าท่านไปเท่ียวรอบโลกกับเมืองจ าลอง BUCHEON AIINS WORLD โดยโซนแต่ละนั้นจะแบ่งไปต่างๆ ตาม

ทวีปต่างๆ ตั้งแต่ยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลาง อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ จัดแสดงแลนด์มาร์คท่ีมีชื่อเสียงของโลกมา
รวมอยู่ในท่ีเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น หอนาฬิกาบ๊ิกเบน โคลอสเซียม หอไอเฟล ตึก Empire State ก าแพงเมืองจีน ทัชมา

ฮาล หอเอนเมืองปิซ่า เทพีเสรีภาพ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ส่วนในตอนกลางคืนท่ีนี่ยังมีเทศกาล World Night View 
Fantasy Lighting Festival มีไฟประดับสวยๆ ให้ได้ชมกันทุกวันตลอดท้ังปี 

 



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัร์และผู ้
ประสานงานทอ้งถ่ินในคร้ังนั้นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

 

 
 
จากนั้นน าท่านไปยัง ฮุนได พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท แหล่งช๊อบป้ิงขนาดใหญ่มีทั้งหมด 3 ช้ัน เต็มไปด้วยร้านแบรนด์แฟชั่น

กว่า 230 ร้าน มีร้านสินค้าแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกมากมาย อาทิเช่น GUCCI, COACH, GIORDANO, DKNY, 

CALVIN KLEIN เป็นต้น รวมถึงสินค้าแบรนด์ดังจากเกาหลีท่ีมีให้ท่านได้เลือกสรรกันอย่างละลานตา 
 

น าท่านเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากท่ี ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ 
ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม 

ครีมล้างหน้าโสม เครื่องส าอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็นต้น 

 

 
18.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน 
21.25 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG655 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

01.25 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยความประทับใจ 

 

  

 
*** ส าคัญมากโปรดอ่าน *** 

ในกรณีท่ีต้องออกตั๋วภายใน เครื่องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่อนท าการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้ง  

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
มิเช่นน้ัน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดใดท้ังส้ิน 

ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหตุ*** 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร  
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังน้ีขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม 

 

**กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง 
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน และขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ  

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท** 
 

**พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง** 



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัร์และผู ้
ประสานงานทอ้งถ่ินในคร้ังนั้นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (THAI AIRWAYS) 
KOREA BEAUTY ART ซูวอน - โซล - โซล 

 

ก าหนดการเดินทาง 
มี.ค. / พ.ค.-มิ.ย. 2562 

ผู้ใหญ ่
ห้องละ 
2-3 ท่าน 

ราคา 
จอยแลนด์ 
(ไม่รวมตั๋ว) 

ราคา 
เด็กอายุไมเ่กิน 

2 ขวบ 

พัก 
เด่ียว 
เพิม่ 

01 – 05 มีนาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

06 – 10 มีนาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

07 – 11 มีนาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

08 – 12 มีนาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

13 – 17 มีนาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

14 – 18 มีนาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

15 – 19 มีนาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

20 – 24 มีนาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

21 – 25 มีนาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

22 – 26 มีนาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

27 – 31 มีนาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562  20,999 7,900 5,900 5,000 

29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

22 – 26 พฤษภาคม 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

23 – 27 พฤษภาคม 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

24 – 28 พฤษภาคม 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

05 – 09 มิถุนายน 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

07 – 11 มิถุนายน 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

12 – 16 มิถุนายน 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

14 – 18 มิถุนายน 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 50,000 วอน /ทริป/ท่าน  
หรือท่านละ 1,750 บาท/ทริป/ท่าน ** 

 

 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ัน ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณี

ใดๆท้ังส้ิน เพราะทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วกับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถ่ีถ้วน ก่อนการจอง

ทัวร์ทุกครั้ง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

 
ข้อความส าคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด 

ในกรณีท่ีลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ท าให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลับ
เข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น ลูกค้าจะต้องเป็น

ผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นท่ีทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นทุก
กรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีนั่งว่าง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ท้ังนี้ ขึ้นอยู่ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจ

คนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็นผู้พิจารณา ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  

** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการท่ีทางตรวจคนเข้าเมืองเรียก
สัมภาษณ์นั้น ขึ้นอยู่กับทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้พิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าท่ี ตม. ทางบริษัททัวร์ ไม่สามารถเข้า

ไปแทรกแซงในส่วนนี้ได้ ** 
*** ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะ

คิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 

 



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัร์และผู ้
ประสานงานทอ้งถ่ินในคร้ังนั้นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

 

**หมายเหตุ** 

1. รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว ค่าทัวร์ท่ีจ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสาย
การบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่

ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้
จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมท้ังค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคาน้ีเฉพาะ

นักท่องเท่ียวชาวไทยเท่าน้ัน ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพ่ิมจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ป

เหมาท่ีเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องส าอางค์  หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดูงาน 
จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อ่ืนเพื่อท่ีจะน าไปยังประเทศนั้นๆ  หรือ

น ากลับประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นว่าต้องไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้น

ประหารชีวิต เจ้าหน้าท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 
3. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็น

หลัก 
4. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้ายช่างภาพจะน า

ภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มี

การบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 
5. ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้อปป้ิง 

เช่น น้ ามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD 
ต่อท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.    ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน    ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ      ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่า

ซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว  

เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า  

1) พาสปอร์ต  

2) ใบประจ าตัวคนต่างด้าว  

3) ใบส าคัญถิ่นที่อยู่  

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศเกาหลใีห้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศเกาหลไีม่เกนิ 90 วนั ไม่ว่าจะด้วย
วตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยันการมคุีณสมบัตกิาร
เข้าประเทศเกาหล*ี ดงัต่อไปนี ้
- พาสปอร์ตจะต้องมอีายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง 
- ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทัวร์จดัเตรียมให้ 

- ส่ิงที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลไีด้ (เช่น เงนิสด บัตรเครดติ 

เป็นต้น) 

- ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวร์จดัเตรียมให้ 

- ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหล ีทางทัวร์จดัเตรียมให้ 



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัร์และผู ้
ประสานงานทอ้งถ่ินในคร้ังนั้นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

 

4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)  

5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)  

6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป  

(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพ่ือส ารองท่ีน่ัง ภายใน 3 วันหลังจาก

การจอง  
2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ  ให้ถือว่า
นักท่องเท่ียวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. กรณีที่นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะต้องช าระครบเต็มจ านวนเลย 

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง

ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 

อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือ

มอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้
น าเงินเข้าให้ครบถ้วน  

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังน้ี 

- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วท้ังหมด 

ท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวให้แก่
นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ 

1. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ

บิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการท้ังหมด   

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาล

ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ
เดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทาง

น้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง 

และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการ

ช าระเงินมัดจ า 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และ

เวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของ

ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 

ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัร์และผู ้
ประสานงานทอ้งถ่ินในคร้ังนั้นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่า
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้น
ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ 

จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

 ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ี

โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้สด , ไข่ , เนื้อสัตว์ , 

ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่านี้ หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราท่ีสูงมาก  

 

 

 

 

 


