
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

วนัแรก            กรุงเทพฯ (สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง) 
18.00 น. คณะพรอ้มกันที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ช ั�น 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ AIR ASIA X 

เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการขึ$นเครื�อง (หัวหนา้ทัวรแ์นะนําการเดนิทาง) สาย
การบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�นั�ง จัดที�นั�งแบบ 3-3-3 นํ$าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน 
(หากตอ้งการซื$อนํ$าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  
**หมายเหตุ** เคาน์เตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื�องออกอย่างนอ้ย 60 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ$น
เครื�องกอ่นเวลาเครื�องออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิEในการเลอืกที�นั�งบนเครื�อง เนื�องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการ
บนิ**) 

 
21.05 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเที�ยวบนิที� XJ704 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื:อง) 
 

วนัที:สอง          เกาหลใีต ้(สนามบนินานาชาตอินิชอน) - สวนสนุก EVERLAND เต็มวนั 

04.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิชอน (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม. กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อ
สะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสูส่าธารณะรัฐเกาหลใีต ้
รถโคช้นําทุกทา่นขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพื�อความหวงัในการรวมชาตทิี�ยาวกวา่ 4.42กม. 
และมยีอดโดมสงู 107 เมตร  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) เมนู อดูง้  
จากนั$นนําท่านเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญท่ี�สดุของประเทศ ถกูขนานนามวา่เป็นดสินีย์
แลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ตั $งอยู่ท่ามกลางหบุเขา ประกอบไปดว้ยโซนต่างๆ ดังนี$ Global Fair, Magic Land, European 
Adventure, American Adventure, Zootopia เมื�อท่านกา้วผ่านประตเูขา้ไปในสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์พบกบัอาคาร
ทรงสวยที�ตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรยีตะวันออก และอนิเดยี ซ ึ�งผสมผสานจนเขา้กันลงตัว แวะถา่ยรูปสวยๆ ที� 
Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญท่ี�จะเปลี�ยนธมีไปตามเทศกาลตา่งๆ ถอืเป็นอกีจดุแลนดม์ารค์สําหรับนักท่องเที�ยว 
ใครชอบเครื:องเลน่หวาดเสยีวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด!! สนุกกับเครื�องเลน่นานาชนดิไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตี
ลังกา (Rolling X-Train) ที�เร็วสดุๆ และตลีังกาถงึ 2 รอบ เฮอรร์เิคน (Hurricane) เครื�องเลน่ที�จะหมุนๆ เหวี�ยงๆ ใหห้วัใจ
เตน้รัวกบัความสงูเกอืบ 20 เมตรจากพื$นดนิ! ดับเบิ$ลร็อกสปิน (Double Rock Spin) ที�จะหมนุๆ ตลีังกา 3 ตลบบนอากาศ
ดว้ยความสงูที�แทบกลั $นหายใจ เรอืเหาะไวกิ$ง (Columbus Adventure) เตรยีมตวัเตรยีมใจไปกับเจา้เรอืเหาะยักษ์ที�จะเหวี�
ยทุกคนขึ$นไปสงูถงึ 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลคท์ ี:พลาดไมไ่ดข้องสวนสนุกแห่งนี� รถไฟเหาะรางไม ้(T-
EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้ ี:สูงชนัเป็นอนัดบั 4 ของโลก ซึ:งมคีวามชนัถงึ 77 องศา และว ิ:งดว้ยความเร็ว 104 
กโิลเมตร/ช ั:วโมง  
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
พเิศษ!!! ทางเลอืกใหม่สาํหรับท่านที�ไมช่อบการรอควินานๆ สามารถซื$อบตัร Q-Pass เพื�อขึ$นไปรอเลน่ไดเ้ลย โดย
ซื$อแพคเกจเฉพาะ T-Xpress จา่ยเพิ�มเพยีง 30,000 วอน (ราคาสําหรับ 2 ท่าน) จะไดร้ับตัmว Q-Pass และ SD Card 
ขนาด 16 GB ใสก่ลอ้ง Action Camera มาให ้เมื�อถงึดา้นบนใหนํ้ากลอ้งสง่ใหเ้จา้หนา้ที�เพื�อตดิตั $ง ซึ�งจะเป็นโบกี$
สดุทา้ยของขบวนรถไฟ 1 รอบจะนั�งไดเ้พยีง 2 ทา่น เพราะจดุตดิตั $งกลอ้งมเีพยีง 1 ชดุ จากนั$นก็ลยุ!! และหลังจาก
ลงจากรถไฟแลว้ ทา่นสามารถนํา SD Card มาตรวจสอบการบนัทกึวดีโีอ หากวดีโีอเสยีจะสามารถขึ$นไปเลน่ใหม่ได ้
อกี 1 รอบ 

 

พกัเหนื:อยจากเครื:องเลน่ หลดุเขา้มาในโลกของเหลา่สตัวม์ากมาย!! ในโลกของ Zootopia หนึ�งในสวนสตัว์
ที�ใหญท่ี�สดุของเกาหล ีมสีตัวม์ากกวา่ 2,000 ตัว จาก 200 กวา่สายพันธุ ์พาทุกท่านท่องไปกับโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีขึ$น
ไปบนรถบสัซาฟารเีพื�อใกลช้ดิกบัเหลา่สตัวป่์ายิ�งข ึ$นอยา่งโซน Safari World พบกับสตัวท์ี�น่าเกรงขามอย่างสงิโตเจา้ป่า 
เสอือนัดรุา้ย และหมตีวัใหญท่ี�อาจจะโผลม่าทักทายคณุไดทุ้กเมื�อ 
 

 
 

จะมอีะไรตื:นเตน้ไปกวา่การน ั:งรถสะเทิ�นนํ �าสะเทิ�นบก!! ตะลยุเขา้ไปในโซน Lost Valley พรอ้มเพลดิเพลนิกบั
การชมสตัวต์า่งๆ ที�เดนิเลน่อยา่งอสิระ ถา้โชคดอีาจจะไดพ้บกบัสตัวเ์หลา่นี$มาขอขนมกนิถงึหนา้ตา่งรถเลยทเีดยีว 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพื:อความสะดวกในการเลน่เครื:องเลน่) 
 

 
 
 
เปลี:ยนบรรยากาศจากเหลา่สตัวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมูพ่ฤกษา!! เดนิชมสวนดอกไมท้ี�กําลงัออก
ดอกบานสะพรั�งอวดสสีนั ณ สวนดอกไมส้ ี:ฤดู (Four Season Garden) ซึ�งจะเปลี�ยนแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตามฤดกูาลใน
รปูแบบที�หลากหลายตลอดทั$งปี (ทั $งนี$ข ึ$นอยูกั่บสภาพอากาศ) ดว้ยสสีนัที�สดของดอกไมแ้ตล่ะชนดิจงึไดร้ับความนยิมอย่าง
มาก นักท่องเที�ยวที�มาสวนสนุกจงึไม่พลาดที�จะมาถา่ยรูปเก็บบรรยากาศความสดชื�นกลบัไปเป็นที�ระลกึ รวมทั $งยังมกีารจัด
เทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดูใบไมผ้ล ิประมาณเดือนเมษายน – มถิุนายน เป็นสวนดอกทิวลปิ และดอก
กหุลาบ ในช่วงฤดูรอ้น ประมาณเดอืนมถิุนายน - สงิหาคม เป็นสวนดอกลลิลี:หลากสสีนั ยงัไมห่มดแคน่ ั�น ในช่วง
เดอืนนี�จะมเีทศกาลคลายรอ้นไปกบัสายนํ�า (Summer Splash) ในฤดใูบไมร้ว่ง ประมาณเดอืนตลุาคม - พฤศจกิายน 
เป็นสวนดอกเบญจมาศ พรอ้มกับมจีัดตกแตง่สวนสนุกใหเ้ขา้กับเทศกาลฮัลโลวนี (Happy Halloween) มกีารจัดขบวนรถ
แฟนซีแห่รอบสวนสนุก และมีเจา้หนา้ที�แต่งตัวเป็นผีมาเดนิแกลง้นักท่องเที�ยวดว้ย ในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือน
พฤศจกิายน - ธันวาคม มกีารจัดงานเฉลมิฉลองเทศกาลครสิตม์าส และตอ้นรับเทศกาลปีใหม่ ทุกเทศกาลจะตกแต่งดว้ย 
แสง ส ีเสยีง สุดอลังการ พรอ้มทั $งมีขบวนพาเหรดมาสรา้งความบันเทิงใหก้ับเด็กๆ เช่น White Christmas Parade, 
Moonlight Parade 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

การแสดขบวนพาเหรดอนันา่ตื:นตาตื:นใจ! ชมขบวนพาเหรดสดุยิ�งใหญ่อยา่ง คานวิลั แฟนตาซ ีพาเหรด (Carnival 
Fantasy Parade) พบกับโชวต์า่งๆ จากทั�วทุกมุมโลก มีทั $งธีมสไตลบ์ราซลิอย่างแซมบาเฟสตวิัล (Samba festival) ไป
จนถงึธมีเวนสิคานวิัล (Venice Carnival) จากอติาลก็ีตบเทา้เขา้ร่วมขบวนดว้ย สนุกสนานกบัการเตน้รําไปพรอ้มๆกัน ชว่ง
หัวคํ�าเป็นอกีหนึ�งการแสดงที�พลาดไม่ไดเ้ช่นกัน อย่าเพิ�งรีบกลับ! หากท่านยังไม่ไดช้มการแสดงพลุสดุอลังการหลังจาก
พระอาทติยต์กดนิ และยังมขีบวนพาเหรดที�จัดเต็มทั $งแสง ส ีเสยีง อย่างมูนไลทพ์าเหรด (Moonlight parade) ใหท้่านได ้
ชมอกีดว้ย ขบวนพาเหรดจะมรีอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น. 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (2) เมนู บฟุเฟตบ์าบคีวิปิ� งยา่งสไตลเ์กาหล ีเนื�อหมู เนื�อไก ่เนื�อววั ปลาหมกึ อาหารเกาหล ีเตมิ
ไมอ่ ั�น 

พกัท ี:    JM HOTEL / NEW M SUWON หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที:สาม         เรยีนรูว้ธิกีารทําคมิบบัขา้วหอ่สาหรา่ย - โซลทาวเวอร ์- ผลติภณัฑนํ์�ามนัสน - คอสเมตคิ  
                      หมูบ่า้นโบราณอกิซอนดง - พระราชวงัเคยีงบกกงุ+ชุดฮนับก - ดวิตี�ฟร ี- ตลาดเมยีงดง                      

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
พาไปเรยีนรู ้การทําขา้วห่อสาหรา่ย (คมิบบั) อาหารงา่ยๆ ที�คนเกาหลนียิมรับประทาน โดยการนําขา้วสกุ และสว่นผสม
อื�นๆหลากชนดิ เชน่ แตงกวา แครอท ผักโขม ไขเ่จยีว ปอูัด แฮม เป็นตน้ วางแผ่บนแผ่นสาหร่าย มว้นเป็นแท่งยาวๆ แลว้
หั�นเป็นชิ$นพอดคีํา เสริฟ์พรอ้มหวัไชเทา้ดอง และกมิจ ิชาวเกาหลนียิมรับประทานคมิบบัระหวา่งการปิกนกิ หรอืงานกจิกรรม
กลางแจง้ จากนั$นนําท่านไปยังหนึ�งในทาวเวอรท์ี�มวีวิที�สวยที�สดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ตั $งอยูบ่นภเูขานัมซานใจกลางกรุง
โซล มคีวามสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสงู 479 เมตรจากพื$นดนิ ไม่วา่จะเป็นชว่งกลางวัน ชว่ง
กลางคนื หรือฤดกูาลไหนๆ ก็ยังไดร้ับความนยิมเสมอมา ทั $งจากนักท่องเที�ยวและคูร่ักชาวเกาหล ีเพราะเป็นจุดชมววิที�
มองเหน็ววิทั�วทั $งกรุงโซล และบรเิวณรอบๆ แบบพาโนรามา่ นับเป็นอกีสถานที�สดุแสนโรแมนตกิแหง่หนึ�งที�คูร่ักทุกคู่ไม่ควร
พลาด นอกจากนี$ยังมไีฮไลท์สําคัญของกรุงโซลที�นักท่องเที�ยวทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอนิคอื สถานที�คลอ้งกุญแจชื�อดัง 
Love Key Ceremony ที�มคีวามเชื�อวา่ คูร่ักที�มาคลอ้งกญุแจที�นี�จะมีความรักที�ยนืยาวไปตลอดกาล ** ราคาทวัรน์ ี�ไมร่วม
กญุแจและคา่ข ึ�นลฟิท ์10,000 วอน**   
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั$นนําท่านเรยีนรูก้ารทํา ผลติภณัฑนํ์�ามนัสน ที�สกดัจากนํ$ามันสนเข็มแดง มสีรรพคณุชว่ยบํารุงรา่งกาย ลดไขมนั ชว่ย
ควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย จากนั$นนําท่านแวะชอ้ปที�รา้นเครื�องสําอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET 
สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพื�อเลอืกซื$อกลับไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแคร์
บํารงุผวิแบรนดอ์ย่าง DEWINS และแบรนด ์JSM ที�เป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีนํ$าแตก ครมี
ขดัขี$ไคล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อื�นๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รีม 
ยาสระผม ฯลฯ 

  
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (4) เมนู คมัจาทงั เเกงมนัฝร ั:งกระดูกหมู ซึ:งประกอบไปดว้ยส่วนผสมที:สําคญัคอื 
กระดูกหมสูว่นซี:โครง สนัหลงั มนัฝร ั:ง ตน้หอม พรกิแกง งาดําป่า ใบงาเขยีว และเห็ด  
จากนั$นนําท่านไป หมูบ่า้นโบราณอกิซอนดง หมูบ่า้นฮันอกเกา่แกท่ี�สดุแหง่หนึ�งในกรุงโซล มกีลิ�นอายความเป็นเกาหลี
โบราณ และเป็นยา่นเกา่แกท่ี�อาจจะใหม่สําหรับใครหลายๆคน แหลง่รวมคาเฟ่เก๋ๆ รา้นอาหารชคิๆ ใจกลางกรงุที�ซอ่นตวัอยู่
ในตรอกซอกซอยเล็กๆ สามารถเดนิลดัเลาะจากแถวยา่นอนิซาดงมาได ้มทีั $งรา้นอาหารเกาหล ีรา้นบงิซ ูรา้นนั�งชลิ รา้นพซิ
ซา่ ที�ตกแตง่ไดอ้ย่างมสีไตล ์เหมาะสาํหรับชาวโซเชยีลที�ชอบอัพรูปสวยๆ ไฮไลทข์องยา่นนี$จะเป็นคาเฟ่ดอกไมช้ื�อรา้น มา
ดงั หนา้รา้นจะเป็นมุมยอดฮติที�คนนยิมมาถา่ยรูป เพราะสสีนัสดใสสวยงามของดอกไม ้นอกจากสายฮปิเตอรแ์ลว้สายกนิก็
หา้มพลาด!! ที�นี�มรีา้นขายมันดชูื�อดัง (เกี� ยวนึ�งเกาหล)ี ชื�อรา้น ชางฮวาดงั ตั $งอยูต่รงหวัมุมถนน ซึ�งจะมคีนตอ่ควิรอเยอะ
มากๆ จากนั$นนําท่านชมความยิ�งใหญข่อง พระราชวงัเคยีงบกกงุ พระราชวงัแหง่แรกของราชวงศโ์ชซอนที�ตั $งอยูใ่จกลาง
กรงุโซล ซึ�งเป็นอกีหนึ�งสถานที�ที�ใครมาเกาหลเีป็นครั $งแรกตอ้งไมพ่ลาดที�จะแวะมาเยอืน ดว้ยฉากหลังของพระราชวงันั$เป็น
ภูเขาพูกักซาน ทําใหดู้ยิ�งใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เรียกไดว้่าเป็น The Grand Palace ของเกาหลใีตเ้ลยก็ว่าได ้มี
สถาปัตยกรรมที�น่าสนใจคอื พระที:น ั:งคนึจองวอง เป็นพระที�นั�งที�กษัตรยิใ์ชอ้อกวา่ราชการ และเป็นที�ทรงงาน ภายในพระ
ที�นั�งไมส่ามารถเขา้ไปชมได ้แตส่ามารถถา่ยภาพจากดา้นนอกได ้พเิศษสุดๆ !!! ใสชุ่ดฮนับกเดนิชม และถา่ยรูปสวยๆ 
ในพระราชวงั เพื:อเก็บภาพไวเ้ป็นความทรงจําดีๆ  สาํหรบัทรปิเกาหลขีองทกุทา่น **อตัราคา่บรกิารนี� รวมคา่เชา่
ชุดฮนับกแลว้ ** 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ : กรณีที:พระราชวงัเคยีงบกกุงไม่เปิดทําการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิyปรบัรายการทดแทนเป็น 
พระราชวงัชางด็อกกุง พระราชวงัลําดบัที�สองที�ถกูสรา้งตอ่จากพระราชวงัเคยีงบกกงุ ในปี ค.ศ. 1405 และยงัเป็น 1 ใน 5 
ของพระราชวังสําคญัที�ยังคงรักษาไว ้ซึ�งมตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายุกวา่ 300 ปี บอ่นํ$า และศาลารมินํ$า พระราชวงัแหง่นี$เป็นที�
พํานักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองค ์ปัจจุบนัยังคงเหลอืความงดงามบางสว่นของพระราชวัง ไดแ้ก ่พระตาํหนักอนิจอง
จอน พระตําหนักแดโจจอน พระตําหนักซอนจองจอน และพระตําหนักนักซองแจ 
 

จากนั$นนําท่านเลือกซื$อสนิคา้ปลอดภาษี ดวิตี�ฟร ีที�รา้นคา้ปลอดภาษีที�ใหญ่ที�สดุในโซล แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นม
มากมาย ไมว่า่จะเป็น นํ$าหอม เสื$อผา้ เครื�องสาํอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื�องประดบัหลากหลายแบรนดด์งั และสนิคา้แบรนด์
อื�นๆ อีกมากมาย โดยชั $นใตด้ ินจะเป็นสนิคา้แบรนด์หรู และเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS 
VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในสว่นของชั $นที� 1 
เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชั $น 2 
เป็นช็อป MCM ชั $นที� 3 เป็นโซนเครื�องสําอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, 
LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ ชั $น 4 จะ
เป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอื�นๆ และชั $นที� 5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 
 

 
 
จากนั$นนําท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ$ง ยา่นเมยีงดง แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรอืสยามสแควร์
เกาหล ีตลาดแหง่นี$จะมเีสื$อผา้ กางเกง รองเทา้ นํ$าหอม เครื�องสาํอางคท์ั $งแบรนดเ์นมชื�อดงั และโลคอลแบรนด ์รวมถงึซดีี
เพลง รปูดารา และศลิปินเกาหล ีหรอือะไรที�วัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที�ตลาดนี$ อาทเิชน่ รา้นเครื�องสําอางคค์ท์ี�คุน้
หู ค น ไ ท ย ที� ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น  ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ร า ค า
เครื�องสาํอางคค์จ์ะถกูกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เทา่ และบางรุน่ไมม่ขีายในประเทศไทย หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้
แบรนด์ดังอย่างรา้น MBC MART ก็มีรองเทา้หลากหลายแบรนด์ดังใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW 
BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางที�ฮอทฮติไมแ่พก้ันอย่างโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้ิ$มลอง
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลลย์่างตัวใหญ่อบน่ากนิ ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมียงดง กุง้ล็อบ
สเตอรต์ัวใหญ่ๆ ย่างชสีมรีสหวาน ชสียา่ง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปย่าง ตอ๊กโบก ีเคก้ขา้วที�ขึ$นชื�อ
ของเกาหล ีปรงุรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนี$มอียูเ่กอืบทุกซอกทุกมมุที�ในตลาดเมยีงดง บะหมี�ดาํจาจังมยอน หนึ�งใน
เมนูสดุฮติที�เห็นกันบ่อยในซรีี�สเ์กาหล ีมันฝรั�งเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ั�วไปในเมืองไทย แตข่องที�นี�จะมีไส ้
กรอกเพิ�มเขา้มาอกีหนึ�งชั $น ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลือ เป็นตน้ แตห่ากคนที�ชอบของ
หวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดงั ซึ�งไอตมิที�กดมาใสโ่คนนั$นสงูถงึ 2 ฟตุ 
 

 
 

เย็น อสิระอาหารเย็น (ใหทุ้กทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพื:อความสะดวกในการช็อปปิ� ง) 
พกัที:   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที:ส ี:              อสิระทอ่งเท ี:ยว และช็อปปิ�งเต็มวนั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

อสิระเตม็วนัใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ$ง หรอืเดนิทางสูส่ถานที�ท่องเที�ยวอื�นๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ําแนะนําในการเดนิทาง อาท ิ
 
- หมูบ่า้นบุคชอนฮนัอก เป็นอกีหนึ�งสัญลักษณ์ของกรุงโซล หมูบ่า้นแห่งนี$เป็นหมู่บา้นที�ลอ้มรอบไปดว้ยพระราชวัง ทั $ง
เคียงบกกุง และชางด็อกกุง รวมถงึศาลเจา้จงมโยดว้ย มีบา้นเรือนนับรอ้ยหลังที�เป็นบา้นแบบดั $งเดมิ ที�เรียกว่า ฮันอก 
(Hanok) ใหค้วามรูส้กึเหมอืนยอ้นอดตีไปในสมัยราชวงศโ์ชซอน ที�นี�มมีุมเด็ดๆ ที�ไม่ความพลาดถงึ 8 จุดใหถ้า่ยรูปดว้ยกัน 
นอกจากนี$ยังมีรา้นชาชื�อดัง Tea Garden ตัวรา้นเป็นบา้นสไตลืฮันอกอายุกว่า 100 ปี ภายในรา้นมีโต๊ะที�ใชนั้�งกับพื$นที�
เรยีกวา่ อนดล (Ondol) ซึ�งถกูจัดวางไวก้ลางสวนตรงตามกับคอนเซปชื�อรา้น โดยพนักงานก็จะใสช่ดุฮนับกมาเสริฟ์ ทําให ้
ไดค้วามรูส้กึยอ้นยคุเขา้ไปอกี 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
- คลองชองเกชอน คลองที�มภีมูทิัศนท์ี�สวยงามที�สดุในเกาหล ีแหลง่เดนิเลน่พักผ่อนหยอ่นใจท่ามกลางเมอืงหลวงที�  
วุน่วาย มสีะพานทั $งหมด 20 สะพานที�ออกแบบมาดว้ยคอนเซ็บที�แตกตา่งกัน บรเิวณกําแพงทั $งสองขา้งรมิคลองประดับดว้ย
หนิออ่น และประตมิากรรมที�สวยงาม  
 
- สวนสนุกล็อตเตเ้วลิด ์สาํหรับคนรักความสนุกที�ยังไมจ่ใุจ สามารถไปตามเก็บเครื�องเลน่ในสวนสนุกแหง่ที� 2 ของเกาหล ี
ซึ�งมชีื�อเสยีงไมแ้พส้วนสนุกเอเวอรแ์ลนดไ์ด ้โดยวธิเีดนิทางก็ง่ายแสนง่ายเพราะตั $งอยูใ่นกรุงโซล ที�นี�รวบรวมเครื�องเล่น
สนุกๆ ไวม้ากมาย ถกูแบง่ออกเป็นโซน Indoor จะถกูจัดอยูใ่นธมีผจญภยั (Adventure) และ Outdoor จะถกูจัดในธมีเกาะ
เวทมนต ์(Magic Island) สามารถเที�ยวไดต้ลอดเวลาแมว้า่สภาพอากาศจะไมเ่ป็นใจ **หมายเหตุ อตัราคา่บรกิารนี� ไม่
รวมคา่บตัรเขา้สวนสนุก** 

 
สายช็อปหา้มพลาด! 
 
- ยา่นเมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีตลาดแหง่นี$จะมเีสื$อผา้ กางเกง รองเทา้ นํ$าหอม เครื�องสําอางค ์ทั $งแบรนดเ์นมชื�อ
ดัง และโลคอลแบรนด ์รวมถงึซดีเีพลง รูปดารา และศลิปินเกาหล ีหรอือะไรที�วัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที�ตลาดนี$ 
อาทเิชน่ รา้นเครื�องสําอางคท์ี�คุน้หคูนไทยที�ไมว่า่จะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ในสว่นของอาหารขา้ง
ทางที�ฮอทฮติไมแ่พก้ันอย่างโซนสตรทีฟู้ด มอีาหารหรือของทานเลน่ใหไ้ดล้ิ$มลองมากมาย ไม่วา่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตัว
ใหญอ่บน่ากนิ ขนมไขห่รือเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ  ยา่งชสี มรีสหวาน ชสีย่าง 
ตอ๊กโบก ีเคก้ขา้วที�ขึ$นชื�อของเกาหล ีปรงุรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเป็นตน้ 

 
- ย่านฮงแด เป็นย่านที�อยู่ใกล ้ๆ  กับมหาวทิยาลัยฮงอกิ มีรา้นช็อปมากมายทั$งเสื$อผา้ เครื�องสําอางค ์รองเทา้ ยิ�งช่วง
กลางคนืจะคกึคกัเป็นพเิศษ มผัีบ บาร ์คาเฟ่ รา้นอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแหง่ ถอืเป็นแหลง่รวมตัวของ
วัยรุ่นทั$งวันมัธยม และวัยมหา’ลัย โดยในชว่งเย็นๆ จะมกีลุ่มวัยรุ่นมาเตน้โชวค์วามสามารถ บนถนนจะกลายเป็นลานการ
แสดงความสามารถดา้นต่างๆ ทั $งเล่นดนตรี รอ้ง เตน้ แบบจัดเต็ม! ทําใหถ้นนแหง่นี$คกึคัก และเป็นสสีันของกรุงโซลทั$ง
กลางวนัและกลางคนื 

 
- ยา่นอแีด เป็นย่านที�อยู่บรเิวณหนา้มหาวทิยาลัยสตรีอฮีวา นอกจากจะเป็นมหาลัยที�สวยที�สุดแลว้ ยังมีจุดถ่ายรูปฮปิๆ 
มากมาย ทีนี�ยังเป็นย่านชอ้ปปิ$งสนิคา้แนววัยรุ่นแฟชั�นวัยใสสไตลเ์กาหล ีมีทั $งของจุกจกิ ก ิ�ฟชอ้ป เครื�องประดับ เสื$อผา้ 
แวน่ตา กระเป๋า รองเทา้ อปุกรณ์เกี�ยวกับโทรศัพท ์เครื�องสําอางตา่งๆ เป็นรา้นเล็กๆ ที�แฝงตวัอยู่ตามตรอกซอกซอยตา่งๆ 
ยาวเหยยีดสองขา้งทาง  
 
- ยา่นชนิซาดง แหง่รวมโลคอลแบรนดด์ัง ถนนกาโรซูกลิ หรอืเรยีกกันวา่ Artists’ Street เต็มไปดว้ยรา้นเสื$อผา้แฟชั�น
แบรนดด์ไีซเนอร ์แบรนดห์รู รา้นกาแฟที�ตกแตง่แบบชคิๆ ถนสายนี$จะทําใหค้ณุไดเ้พลนิเพลนิเจรญิใจ เเละเงนิในกระเป๋า
เป็นอยา่งยิ�ง  
 
- ยา่นอพักูจอง เป็นยา่นที�น่าไปเดนิเที�ยวมากๆ ของกรงุโซล ยา่นนี$เป็นยา่นไฮโซของเกาหลนัี�นเอง แน่นอนวา่หา้งรา้นคา้
ต่างๆ ที�อยู่ในย่านนี$จงึเป็นแบรนดด์ังหรูหราระดับโลก โดยไฮไลท์ของย่านอัพกูจองจะอยู่บรเิวณ ถนนโรดโิอ มีหา้งที�
สําคญัก็คอื Galleria Department Store หา้งหรหูราแหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมระดับไฮเอนด ์นอกจากนี$ตลอดทั $งแนวถนน
ก็ยงัมรีา้นขายสนิคา้แฟชั�นจากดไีซเนอรแ์นวหนา้ของเกาหลใีหไ้ดเ้ดนิเลอืกชอ้ปปิ$งอย่างจใุจ 
 
สายฮปิเตอรต์อ้งไปเช็คอนิ! 

 
- ยา่นซองซูดง นักท่องเที�ยวสว่นใหญอ่าจจะยังไมคุ่น้หกูับย่านนี$ แตส่ําหรับคนเกาหลแีลว้ ยา่นซองซดูงกําลงัมาแรงกวา่
ที�ไหนๆ ไดร้ับฉายาวา่เป็น บรูคลนิแห่งกรุงโซล เพราะเคยเป็นที�ตั $งของโรงงานเก่าๆ ในยุค 1960 ปัจจุบนัถกูแปลงโฉม
เป็นแกลอรี� สตดูโิอ และคาเฟ่ที�มสีไตลม์ากๆ จนกลายมาเป็นย่านฮปิสเตอร ์แหลง่รวมวยัรุน่แนวอารต์ๆ  นอกจากนั$น ที�นี�ยัง
มคีาเฟ่ชื�อดงัอยา่ง รา้น Café Onion รา้นคาเฟ่บรรยากาศดทีี�ดงัในเรื�องเมนูขนมปังอบอกีดว้ย 
 
- ยา่นฮงแด นอกจากจะเป็นแหลง่ช็อปปิ$งแลว้ ยังเป็นแหลง่รวมสดุยอดรา้นอาหารชื�อดงัมากมาย ทั $งของคาว ของหวาน 
อาหารวา่ง อาท ิรา้นวนัดงัคมัจาทงั รา้นคัมจาทังที�ที�สดุในฮงแด รา้นตั $งอยู่ตรงทางสถานีฮงอกิทางออก 3, รา้น Peony 
รา้นเคก้โฮมเมดเจา้ดัง เมนูที�หา้มพลาดคอื Strawberry Short Cake และ Strawberry Bingsu รา้นตั $งอยู่ตรงทางสถานีฮ
งอกิทางออก 9, รา้น 50pick รา้นนั�งชลิที�มคี็อกเทลใหเ้ลอืกทั $งหมด 50 แบบ รา้นตั $งอยู่ตรงทางสถานีฮงอกิทางออก 8, 
รา้นฮงงกิเกจาง กับเมนูสดุแซ่บอย่างปูสดดองซีอิ�วม บฟุเฟ่ตป์ดูอง กุง้ดอง แบบครบเซ็ทเตมิไมอ่ั $น ราคาแรงแตร่ับรอง



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ความอรอ่ย รา้นตั $งอยูต่รงทางสถานีฮงอกิทางออก 2, รา้นเซมาอลึชกิดงั รา้นหมยู่างชื�อดงั กนัสาดสเีหลอืง กับเมนูที�ตอ้ง
สั�งคอื ซุปกมิจ ิ7 นาที รา้นตั $งอยู่ตรงทางสถานีฮงอกิทางออก 9, รา้นพพิริ ีรา้นบบิมิบบัแบบรฟิีล 5000 วอน เป็นรา้นยอด
นยิมของวัยรุ่นและวัยทํางานเพราะราคาถกูมาก รา้นตั $งอยู่ตรงทางสถานีฮงอกิทางออก 9 และรา้นคาเฟ่ King ‘s Cross คา
เฟ่นี$สาวกแฮรร์ี�หา้มพลาด! จําลองฉากในหนัง แฮรร์ี� พอตเตอร ์มาไวท้ี�ฮงแด พาท่านเดนิทางไปโลกเวทมนตด์ว้ยรถไฟ 
ชานชาลา 9 3/4 รา้นตั $งอยูต่รงทางสถานีฮงอกิทางออก 9 เป็นตน้ 

 
 
 
 

การเดนิทางในกรงุโซล 
 
- รถประจําทาง รถบสัที�ว ิ�งในตวัเมอืงเป็นการเดนิทางที�สะดวก ถกูจําแนกตามสเีพื�อกําหนดชนดิของรถบัส รถบสัสนีํ �าเงนิ 
วิ�งตามถนนสายหลัก และวิ�งระยะทางไกลรอบกรุงโซล รถบสัสเีขยีว วิ�งระยะสั $น และรับสง่ผูโ้ดยสารจากจุดเชื�อมตอ่ระบบ
ขนสง่สาธารณะ เชน่ สถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ รถบสัสเีหลอืง วิ�งวนภายในเขตกรุงโซล และรถบัสระยะทางไกล รถบสัสแีดง 
เป็นรถบสัดว่นที�ว ิ�งจากกรงุโซลไปยงัชานเมอืง  
 
- รถแท็กซี: แท็กซี�เกาหลีส่วนใหญ่สามารถขึ$นแลว้บอกปลายทางที�จะลงไดเ้ลย เพราะรถแท็กซี�เกาหลีจะไม่ปฏเิสธ
ผูโ้ดยสารเหมอืนที�เมอืงไทย ยกเวน้แท็กซี�ตามแหลง่ทอ่งเที�ยวบางแหง่ แท็กซี�บางประเภทอาจจะมกีารเรยีกราคาแบบเหมา 
โดยมแีท็กซี�ทั $งหมด 4 ประเภท ไดแ้ก ่
 
1. แบบธรรมดา (Standard) ม ี3 ส ีไดแ้ก ่ขาว เทา สม้ เป็นแท็กซี�ที�เรยีกไดง้่ายที�สดุในบรรดาประเภทอื�นๆ ราคาในตอน
กลางวนัจะเป็นราคาปกต ิสว่นในตอนกลางคนืจะมกีารชารต์เพิ�ม  
2. แบบชั $นหนึ�ง (Deluxe) มี 2 ส ีคอื ดําและเหลอืง ดา้นขา้งกระจกจะมป้ีายคําว่า Deluxe แปะอยู่ ภายในกวา้งนั�งสบาย 
ราคาในตอนกลางวันและกลางคนืจะเท่ากัน แต่จะราคาสงูกว่าแบบธรรมดา หาเรียกไดต้ามหนา้โรงแรม หรือสถานีรถไฟ
ตา่งๆ  
3. แบบจัมโบค้นัใหญ ่(Jumbo) เป็นรถตู ้เหมาะกบัคนที�เดนิทางเป็นกลุม่ ราคาจะพอๆกบัแท็กซี�ชั $นหนึ�ง 
4. แบบอนิเตอร ์(International) เป็นแบบพเิศษ คนขบัรถสามารถพดูภาษาอื�นได ้ 
 
- รถไฟใตด้นิ คนเกาหลใีนกรุงโซลนยิมรถไฟใตด้นิเป็นพาหนะหลักในการเดนิทาง เพราะสะดวก รวดเร็ว และครอบคลมุ
ทุกพื$นที�ในโซล รถไฟใตด้นิจงึเป็นอกีหนึ�งทางเลอืกสําหรับการเดนิทางท่องเที�ยวของท่าน สายรถไฟสายหลักๆ จะแยก
ตามหมายเลขและส ีบางสายจะมชีื�อเรยีกเป็นของตวัเอง เริ�มตั $งแต ่สายที� 1 ไปจนถงึสายที� 9 รวมถงึสายอื�นๆ ที�มชีื�อเฉพาะ 
ดงันี$ 
 
➊ สาย 1 เป็นเสน้ทางที�เกา่แกแ่ละยาวที�สดุ วิ�งผา่นใจกลางกรงุโซลยาวไปถงึตา่งจังหวัด ผูค้นหลากหลายวัยเป็นสถานีที�มี
ปลายทางเยอะ เวลาเดนิทางสายนี$ตอ้งสังเกตใหด้ีๆ สถานที�ท่องเที�ยวสําหรับสายนี$ ไดแ้ก่ ตลาดปลานอรย์างจนิ, 
ตลาดนมัแดมุน, ทางเดนิลอยฟ้า Seoullo 7071, ประตูดงแดมุน, ตลาดควางจงั, วดัโชกเยซา, คลองชองกเย
ชอน, พระราชวงัถ็อกซูกงุ เป็นตน้ 
➋ สาย 2 เป็นเสน้ทางที�มีความคกึคักเป็นอย่างมาก โดยจะวิ�งวนเป็นวงกลมบรเิวณใจกลางกรุงโซล เต็มไปดว้ยนักเรียน 
นักศกึษาไปจนถงึวัยทํางาน เพราะวิ�งผา่นมหาวทิยาลยัหลายแหง่ โบกี$จะแน่นบา้งวา่งบา้งสลับกันไป ผ่านสถานที�ทอ่งเที�ยว
สําคัญๆ หลากหลายเเหง่ดว้ยกัน สถานที�ท่องเที�ยวสําหรับสายนี$ ไดแ้ก่ วดัพงอนึซา, Coex Aquarium, Coex Mall, 
สวนสนุกล็อตเตเ้วริล์, YG Entertainment, Sinchon Station, Hongik Station, ยา่นฮงแด, พพิธิภณัฑภ์าพ
สามมติ ิTrick Eyes & Ice Museum, ยา่นอแีด, มหาลยัสตรอีฮีวา เป็นตน้ 

➌ สาย 3 เป็นเสน้ทางที�ว ิ�งจากทางตะวันตกเฉียงเหนือไปยังทางดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องกรุงโซล เชื�อมระหว่างเมอืงโก
ยางกบักรงุโซล  เป็นอีกหนึ�งสายที�ไดร้ับความนิยมในการเดนิทาง สถานที�ท่องเที�ยวสําหรับสายนี$ ไดแ้ก  ่พระราชวงั
เคยีงบกกุง, หมูบ่า้นนมัซานฮนัอกกล, Seoul Museum of History, The National Folk Museum of Korea, 
SM Entertainment, ถนนกาโรซูกลิ, ยา่นชนิซาดง, Apgujeong Station เป็นตน้ 
➍ สาย 4 เป็นเสน้ทางที�ว ิ�งจากทางทศิตะวันตกเฉียงใตไ้ปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมกีารวิ�งผ่านใจกลางกรุงโซล 
เเละผ่านเเหล่งช็อปปิ$ งสําคัญมากมาย สถานที�ท่องเที�ยวสําหรับสายนี$ ไดแ้ก่ ตลาดทงแดมุน, ตลาดเมยีงดง, 
Dongdaemun History & Culture, Ihwa Mural Village, สวนสาธารณะนกัซาน เป็นตน้  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

➎ สาย 5 เป็นเสน้ทางที�ว ิ�งจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ถือเป็นเสน้ทางหลักที�คนในกรุงโซลใชโ้ดยสารใน
ชวีติประจําวนัเป็นจํานวนมาก สถานที�ท่องเที�ยวสําหรับสายนี$ ไดแ้ก ่สวนสาธารณะรมิแมนํ่ �าฮนั, เกาะยออโีด, ตกึ 63, 
จตรุสัควางฮวามนุ, อนุสาวรยีพ์ระเจา้เซจง, ศาลเจา้จงมโย, Gimpo International Airport เป็นตน้   
➏ สาย 6 เป็นเสน้ทางที�เป็นจุดเชื�อมตอ่กับรถไฟฟ้าหลายสาย สถานที�ท่องเที�ยวสําหรับสายนี$ ไดแ้ก ่ยา่นซองซูดง, ยา่น
อแีทวอน, สนาม World Cup Stadium, ฮานลึปารค์ เป็นตน้  
➐ สาย 7 เป็นเสน้ทางที�เร ิ�มตน้ที�สถานี Jangam และสิ$นสดุที�สถานี Bupyeong-gu Office สถานที�ท่องเที�ยวสาํหรับสายนี$ 
ไดแ้ก ่Aiins World, Common Ground เป็นตน้ 
➑ สาย 8 เป็นเสน้ทางที�มรีะยะทางสั $นที�สดุ 
➒ สาย 9 เป็นเสน้ทางที�มจีะมกีารขา้มสายไปสายที�ไมม่จีดุตดักบัสายอื�นๆ คอ่นขา้งรวดเร็วในการเดนิทาง  
 
■ สายสนามบนิ (Airport Railroad หรอื AREX)  
■ สาย Bundang 
■ สาย Shinbundang  
■ สาย Gyeongui-Jungang 
■ สาย Incheon 

 
  

อสิระอาหารกลางวนัและเย็น (ใหทุ้กทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพื:อความสะดวกในการชอ้ปปิ� ง) 
พกัที:    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที:หา้            ศนูยส์มุนไพรโสม - ศนูยส์มนุไพรฮอตเกนาม ู- พลอยอเมทสิ - ถนนฮงแด - ฮุนไดพรเีมี:ยมเอา้ทเ์ลท 
                       ละลายเงนิวอน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - สนามบนินานาชาตอินิชอน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

จากนั$นนําท่านออกเดนิทางไปยัง ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหล ีสมุนไพรที�ช่วยเสรมิความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหาร 
ปอด ชว่ยทําใหจ้ติใจสงบ และเพิ�มพละกําลัง มสีรรพคณุทางการแพทยช์่วยบํารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิ
ประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง นําท่านชม ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนาม ูตน้ไมช้นดินี$เจรญิเตบิโตในป่าลกึบน
ภเูขาที�ปราศจากมลภาวะ และสงูเหนือระดบันํ$าทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่
ถกูทําลายจากการดื�มแอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี� สารตกคา้งจากอาหาร และยา จากนั$นนําท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอ
เมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแหง่สขุภาพและนําโชค โดยมตีั $งแตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน ์มี
เสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี$จะงามจับตาเมื�อมาทําเป็นแหวน จี$ ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (7) เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไก่ขนาดกําลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม แปะก๊วย 
และสมนุไพรบํารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 
จากนั$นเดนิทางตอ่ไปยัง ยา่นฮงแด เป็นยา่นที�อยูใ่กล ้ๆ  กบัมหาวทิยาลยัฮงอกิ มผีลงานศลิปะที�สว่นใหญเ่ป็นศลิปะแนวร่วม
สมัยจัดวางแสดงเต็มพื$นที�ของถนนปิกัสโซ่ที�ขึ$นชื�อของย่านนี$ นอกจากนั$นที�นี�ยังมผัีบ บาร ์คาเฟ่ รา้นอาหารมากมายตาม
ตรอกซอกซอยแทบทุกแหง่ จงึทําใหท้ี�นี�เป็นสสีนัของกรุงโซลที�นักท่องเที�ยวนยิมมาท่องเที�ยวไมข่าดสายทั $งกลางวนัและ
กลางคนื 
 

 
 

จากนั$นนําท่านไปยงั ฮนุได พรเีมี:ยม เอา้ทเ์ลท แหลง่ชอ๊บปิ$งขนาดใหญม่ทีั $งหมด 3 ชั $น เตม็ไปดว้ยรา้นแบรนดแ์ฟชั�นกว่า 
230 รา้น มีรา้นสนิคา้แบรนด์ต่างประเทศใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น GUCCI, COACH, GIORDANO, DKNY, CALVIN 
KLEIN เป็นตน้ รวมถงึสนิคา้แบรนดด์ังจากเกาหลทีี�มใีหท้่านไดเ้ลอืกสรรกันอย่างละลานตา จากนั$นนําท่านเพลนิเพลนิกับ
การแวะซื$อของฝากที� ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซื$อ 5 แถม 1) สาหรา่ย ขนมตา่งๆ ชอ็กโกแล็ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ้
ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เครื�องสําอางโสม 
และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกี$เกาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 
 

 
 

00.20 น. เดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� XJ703 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื:อง) 
04.20 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง พรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 

**************************************** 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

*** สําคญัมากโปรดอา่น *** 
ในกรณทีี:ตอ้งออกต ั�วภายใน เครื:องบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นทําการออกต ั�วโดยสาร กรุณาสอบถามที:เจา้หนา้ที:ทกุคร ั�ง  

เนื:องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี:ยนเที:ยวบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
มเิชน่น ั�น ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ั�งสิ�น 

ขอบพระคุณทกุทา่นที:ใชบ้รกิาร  
 
 

 
 
 

 
 

 
อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี6 วนั 3 คนื (AIR ASIA X) 
เกาหล ีเลสโก ฮติครองเมอืง ซูวอน – โซล – โซล 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
พฤษภาคม – กนัยายน 2562 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

ราคา 
จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ั�ว) 

ราคา 
เด็กอายไุมเ่กนิ 

2 ขวบ 

พกั 
เดี:ยว 
เพิ:ม 

02 – 07 พฤษภาคม 2562 (วนัแรงงาน) 15,999 7,900 5,900 5,000 
07 – 12 พฤษภาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
09 – 14 พฤษภาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
14 – 19 พฤษภาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 

16 – 21 พฤษภาคม 2562 (วนัวสิาขบชูา) 15,999 7,900 5,900 5,000 
21 – 26 พฤษภาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
23 – 28 พฤษภาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
28 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
30 พ.ค. – 04 ม.ิย. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
04 – 09 มถิุนายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
05 – 10 มถิุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
06 – 11 มถิุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
07 – 12 มถิุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
08 – 13 มถิุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
11 – 16 มถิุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
12 – 17 มถิุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
13 – 18 มถิุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
14 – 19 มถิุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
15 – 20 มถิุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
18 – 23 มถิุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
19 – 24 มถิุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
20 – 25 มถิุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
21 – 26 มถิุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
22 – 27 มถิุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 

***หมายเหต*ุ** 

ขอสงวนสทิธ ิyในการเปลี:ยนแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั�งนี�ข ึ�นอยูต่ามความ
เหมาะสม 

**กรณีที:กองตรวจคนเขา้เมอืง ท ั�งที:กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที:ระบุใน
รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ั�งส ิ�น และขอสงวนสทิธิyท ี:จะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึ:งอยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั** 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

25 – 30 มถิุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
26 ม.ิย. – 01 ก.ค. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
27 ม.ิย. – 02 ก.ค. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
28 ม.ิย. – 03 ก.ค. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
29 ม.ิย. – 04 ก.ค. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
02 – 07 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
03 – 08 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
04 – 09 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
05 – 10 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
06 – 11 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
09 – 14 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
10 – 15 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
11 – 16 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
12 – 17 กรกฎาคม 2562  

(วนัอาสาฬหบชูา) 
15,999 7,900 5,900 5,000 

13 – 18 กรกฎาคม 2562  
(วนัอาสาฬหบชูา) 

15,999 7,900 5,900 5,000 

14 – 19 กรกฎาคม 2562  
(วนัอาสาฬหบชูา) 

15,999 7,900 5,900 5,000 

15 – 20 กรกฎาคม 2562  
(วนัอาสาฬหบชูา) 

15,999 7,900 5,900 5,000 

16 – 21 กรกฎาคม 2562  14,999 7,900 5,900 5,000 
17 – 22 กรกฎาคม 2562  14,999 7,900 5,900 5,000 
18 – 23 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
19 – 24 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
20 – 25 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
23 – 28 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
24 – 29 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
25 – 30 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
26 – 31 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
27 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
31 ก.ค. – 05 ส.ค. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
01 – 06 สงิหาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
02 – 07 สงิหาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
03 – 08 สงิหาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
06 – 11 สงิหาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
07 – 12 สงิหาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
08 – 13 สงิหาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

09 – 14 สงิหาคม 2562 (วนัแม)่ 15,999 7,900 5,900 5,000 
10 – 15 สงิหาคม 2562 (วนัแม)่ 15,999 7,900 5,900 5,000 

13 – 18 สงิหาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
14 – 19 สงิหาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
15 – 20 สงิหาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
16 – 21 สงิหาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
17 – 22 สงิหาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
20 – 25 สงิหาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

21 – 26 สงิหาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
22 – 27 สงิหาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
23 – 28 สงิหาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
24 – 29 สงิหาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
27 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
28 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
30 ส.ค. – 04 ก.ย. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
31 ส.ค. – 05 ก.ย. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
03 – 08 กนัยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
04 – 09 กนัยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
05 – 10 กนัยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
06 – 11 กนัยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
07 – 12 กนัยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
10 – 15 กนัยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
11 – 16 กนัยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
12 – 17 กนัยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
13 – 18 กนัยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
14 – 19 กนัยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
17 - 22 กนัยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
18 – 23 กนัยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
19 – 24 กนัยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
20 – 25 กนัยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
21 – 26 กนัยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
24 – 29 กนัยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
25 – 30 กนัยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
27 ก.ย. – 02 ต.ค. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
28 ก.ย. – 03 ต.ค. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ:น*** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน /ทรปิ/ทา่น  
หรอืทา่นละ 1,750 บาท/ทรปิ/ทา่น** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั�น ไมเ่ชน่น ั�น ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจาํไม่
วา่ดว้ยกรณีใดๆท ั�งส ิ�น เพราะทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ต ั�วกบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ี:ถว้น กอ่นการจองทวัรท์กุคร ั�ง เพื:อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีที�ลกูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้ -ออก นอกประเทศได ้ทําใหลู้กคา้ตอ้งถกู

สง่ตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ$นในการเปลี�ยนตัmวขากลับ และรวมถงึคา่บรกิารอื�นๆที�เกดิขึ$นดว้ย ฉะนั$น 
ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ$นที�ทางประเทศนั$นๆเรียกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ$นทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเที�ยวบนิถัดไปที�มทีี�นั�งวา่ง หรอืตามวันเดนิทางของ
ตัmวเครื�องบนิ ทั$งนี$ ขึ$นอยูท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ัดไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ ์ในการที�ทางตรวจคนเขา้
เมอืงเรยีกสัมภาษณ์นั$น ขึ$นอยู่กับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยู่ในดุลพนิจิของทางเจา้หนา้ที� ตม. ทาง
บรษัิททัวร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนี$ได ้** 

*** ทัวรค์รั $งนี$มวัีตถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั$น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์
ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเที�ยวเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
**หมายเหตุ** 

1. รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว คา่ทัวรท์ี�จ่ายใหก้ับผูจ้ัด เป็นการชําระแบบจา่ยชําระขาด และผูจ้ัดไดช้ําระใหก้ับสายการ
บนิและสถานที�ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดนิทาง ฉะนั$นหากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ย
สาเหตใุดหรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ดขอ
สงวนสทิธิEการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั $งค่าตัmวเครื�องบนิใหแ้ก่ท่าน ***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิy ราคานี�เฉพาะ
นกัทอ่งเที:ยวชาวไทยเทา่น ั�น ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิ:มจากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100 USD** กรณีตัด
กรุ๊ปเหมาที�เป็นเด็กนักเรยีน นักศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรงเครื�องสาํอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุ๊ปที�มีการขอดงูาน **
จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครั $ง** 

2. หากมีเพื�อนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเที�ยวระหว่างท่องเที�ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะนํากรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที�ที�รับผดิชอบ หากท่านมีความจําเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ ื�นเพื�อที�จะนําไปยังประเทศนั$นๆ  หรือ
นํากลบัประเทศไทย ควรตรวจส ิ�งของนั$นวา่ตอ้งไมเ่ป็นสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขั $นประหาร
ชวีติ เจา้หนา้ที�จะไมร่ับฝากกระเป๋าหรอืสิ�งของใดใด 

3. โรงแรมที�พักที�ประเทศเกาหลใีตอ้าจะมีการสลับปรับเปลี�ยนขึ$นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็น
หลกั 

4. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรูป และชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสดุทา้ยชา่งภาพจะนําภาพถา่ย
มาจําหน่ายกับลกูทัวร ์หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซื$อได ้แตถ่า้ท่านใดไมส่นใจก็ไม่ตอ้งซื$อ เพราะทางบรษัิททัวรไ์ม่มกีารบงัคับลกู
ทัวรซ์ื$อแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวรค์รั $งนี$มวีัตถปุระสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเป็นหมูค่ณะเท่านั$น ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลงรา้นชอ้ปปิ$ง เชน่ 
นํ$ามนัสน / รา้นโสม / ฮอ็ตเกนามู / คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ดาํเนนิการในการแยกทอ่งเที�ยวเอง 300 USD ตอ่ท่าน 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
� คา่ตัmวเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
� คา่นํ$าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   � คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน   � คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื$อที�ระบใุนรายการ     � คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
� คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง , คา่โทรศพัท ์, คา่โทรศพัทท์างไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต , คา่ซกัรดี 
, มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
� คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น  
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 
� คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  
 
เอกสารประกอบในการยื:นวซีา่  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ี:ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื:อการทอ่งเที:ยว เยี:ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งย ื:นเอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื:อยนืยนั
การมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี� 

- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 

- ต ั�วเครื:องบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ส ิ:งที:ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที:อาจเกดิข ึ�นในระหวา่งที:พํานกัในประเทศเกาหลไีด ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1) พาสปอรต์  
2) ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว  
3) ใบสําคญัถิ�นที�อยู ่ 
4) สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  
5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  
6) รปูถา่ยสขีนาด 2 นิ$ว 2 รปู  
(สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื�นวซีา่) 
 
เง ื:อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเที:ยวหรอืเอเจนซี:ตอ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพื:อสาํรองที:น ั:ง ภายใน 3 วนัหลงัจากการ
จอง  

2. นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั $งหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�
ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักท่องเที�ยว
สละสทิธิEการเดนิทางในทัวรนั์ $นๆ 

3. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งชาํระครบเตม็จํานวนเลย 

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี$ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศ
ในปีนั$นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ื:อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

• กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�(ผูม้ชี ื�อในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอย่างใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็น
ลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

• กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอย่างใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิ
เขา้ใหค้รบถว้น  

 
 
โดยมเีง ื:อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี� 

- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชําระแลว้ทั $งหมด 

ทั $งนี$ ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กท่องเที�ยว 
เชน่ การสํารองที�นั�งตัmวเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

1. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรือซื$อขาดแบบมเีงื�อนไข หรือเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั $งหมด   

2. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี$ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปี
นั$นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ื:อนไขและขอ้กําหนดอื:นๆ 
1. ทัวรน์ี$สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเทา่นั$น 
2. ทัวรน์ี$เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั $งหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั $งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยว

หรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางสําหรับ



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิท
กําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง และ
อื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัmวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัด
จํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา 
ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั $งนี$ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEไม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ$นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของทาง
บรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี$คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั $น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการปรับ
ราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ$น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัmวเครื�องบนิ คา่ภาษีเชื$อเพลงิ คา่ประกันภัย
สายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอีํานาจในการใหค้ําสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ีอํานาจ
ของบรษัิทกาํกบัเทา่นั$น  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ที�จะนําตดิตวัขึ$นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ$น และรวมกันทุกชิ$นไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั$น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั$น 

• สิ�งของที�มลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ , มดีพก , แหนบ , อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลด
ใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั$น  

• ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพืช และเนื$อสตัวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไมส้ด , ไข ่, เนื$อสตัว ์, ไส ้
กรอกฯ เพื�อเป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี$ หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที�สงูมาก  

 
 
 

 

 


