
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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$นเครื�อง (หัวหนา้ทัวร์แนะนําการเดนิทาง) 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�นั�ง จัดที�นั�งแบบ 3-3-3 นํ$าหนักกระเป๋า 20 กก./
ทา่น (หากตอ้งการซื$อนํ$าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  
**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครื�องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึ$น
เครื�องกอ่นเวลาเครื�องออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิEในการเลอืกที�นั�งบนเครื�อง เนื�องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของ
สายการบนิ**) 

 
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. กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิ�น
เพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทกุท่านสูส่าธารณะรัฐ
เกาหลใีต ้รถโคช้นําทกุทา่นขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพื�อความหวังในการรวมชาตทิี�
ยาวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) เมนู อูดง้  
จากนั$นนําท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สุดของประเทศ ถูกขนานนามว่า
เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ตั $งอยู่ทา่มกลางหุบเขา ประกอบไปดว้ยโซนตา่งๆ ดังนี$ Global Fair, Magic Land, 
European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื�อท่านกา้วผ่านประตูเขา้ไปในสวนสนุกเอเวอร์
แลนด ์พบกับอาคารทรงสวยที�ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรียตะวันออก และอนิเดยี ซึ�งผสมผสานจนเขา้
กนัลงตวั แวะถา่ยรูปสวยๆ ที� Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญ่ที�จะเปลี�ยนธมีไปตามเทศกาลตา่งๆ ถอืเป็นอกีจุด
แลนดม์ารค์สาํหรับนักทอ่งเที�ยว 
ใครชอบเครื:องเลน่หวาดเสยีวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด!! สนุกกบัเครื�องเลน่นานาชนดิไมว่า่จะเป็น รถไฟเหาะ
ตลีังกา (Rolling X-Train) ที�เร็วสดุๆ และตลีังกาถงึ 2 รอบ เฮอรร์เิคน (Hurricane) เครื�องเลน่ที�จะหมุนๆ เหวี�ยงๆ ให ้
หัวใจเตน้รัวกบัความสงูเกอืบ 20 เมตรจากพื$นดนิ! ดบัเบิ$ลร็อกสปิน (Double Rock Spin) ที�จะหมนุๆ ตลีงักา 3 ตลบบน
อากาศดว้ยความสงูที�แทบกลั $นหายใจ เรือเหาะไวกิ$ง (Columbus Adventure) เตรียมตัวเตรยีมใจไปกับเจา้เรอืเหาะ
ยักษ์ที�จะเหวี�ยทุกคนขึ$นไปสงูถงึ 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลคท์ี:พลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแหง่นี� รถไฟ
เหาะรางไม ้(T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้ี:สงูชนัเป็นอนัดบั 4 ของโลก ซึ:งมคีวามชนัถงึ 77 องศา และว ิ:ง
ดว้ยความเร็ว 104 กโิลเมตร/ช ั:วโมง  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พเิศษ!!! ทางเลอืกใหม่สําหรับทา่นที�ไม่ชอบการรอควินานๆ สามารถซื$อบัตร Q-Pass เพื�อขึ$นไปรอเลน่ไดเ้ลย 
โดยซื$อแพคเกจเฉพาะ T-Xpress จ่ายเพิ�มเพยีง 30,000 วอน (ราคาสําหรับ 2 ทา่น) จะไดรั้บตัmว 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 $งกลอ้งมเีพยีง 1 ชดุ จากนั$นก็
ลยุ!! และหลังจากลงจากรถไฟแลว้ ทา่นสามารถนํา SD Card มาตรวจสอบการบันทกึวดีโีอ หากวดีโีอเสยีจะ
สามารถขึ$นไปเลน่ใหมไ่ดอ้กี 1 รอบ 

 

พกัเหนื:อยจากเครื:องเลน่ หลดุเขา้มาในโลกของเหลา่สตัวม์ากมาย!! ในโลกของ Zootopia หนึ�งในสวน
สัตวท์ี�ใหญ่ที�สดุของเกาหล ีมสีัตวม์ากกว่า 2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธุ ์พาทุกท่านท่องไปกับโลกของสัตวป่์า
ซาฟารี ขึ$นไปบนรถบัสซาฟารีเพื�อใกลช้ดิกับเหล่าสัตวป่์ายิ�งขึ$นอย่างโซน Safari World พบกับสัตวท์ี�น่าเกรงขาม
อยา่งสงิโตเจา้ป่า เสอือนัดรุา้ย และหมตีวัใหญท่ี�อาจจะโผลม่าทักทายคณุไดท้กุเมื�อ 
 

 
 

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

 
 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพื:อความสะดวกในการเลน่เครื:องเลน่) 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปลี:ยนบรรยากาศจากเหลา่สตัวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมูพ่ฤกษา!! เดนิชมสวนดอกไมท้ี�กําลัง
ออกดอกบานสะพรั�งอวดสสีัน ณ สวนดอกไมส้ี:ฤดู (Four Season Garden) ซึ�งจะเปลี�ยนแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตาม
ฤดกูาลในรูปแบบที�หลากหลายตลอดทั $งปี (ทั $งนี$ข ึ$นอยู่กับสภาพอากาศ) ดว้ยสสีนัที�สดของดอกไมแ้ตล่ะชนดิจงึไดรั้บ
ความนยิมอยา่งมาก นักทอ่งเที�ยวที�มาสวนสนุกจงึไมพ่ลาดที�จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื�นกลับไปเป็นที�ระลกึ 
รวมทั $งยังมกีารจัดเทศกาลในแตล่ะเดอืน อาทเิชน่ ในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิประมาณเดอืนเมษายน – มถินุายน เป็นสวนดอก
ทวิลปิ และดอกกหุลาบ ในช่วงฤดูรอ้น ประมาณเดอืนมถิุนายน - สงิหาคม เป็นสวนดอกลลิลี:หลากสสีนั ยงัไม่
หมดแคน่ ั�น ในช่วงเดอืนนี�จะมเีทศกาลคลายรอ้นไปกบัสายนํ�า (Summer Splash) ในฤดูใบไมร้่วง ประมาณ
เดอืนตลุาคม - พฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ พรอ้มกบัมจัีดตกแตง่สวนสนุกใหเ้ขา้กับเทศกาลฮลัโลวนี (Happy 
Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซแีห่รอบสวนสนุก และมีเจา้หนา้ที�แต่งตัวเป็นผีมาเดนิแกลง้นักท่องเที�ยวดว้ย 
ในชว่งฤดหูนาวประมาณเดอืนพฤศจกิายน - ธันวาคม มกีารจัดงานเฉลมิฉลองเทศกาลครสิตม์าส และตอ้นรับเทศกาลปี
ใหม ่ทกุเทศกาลจะตกแตง่ดว้ย แสง ส ีเสยีง สดุอลงัการ พรอ้มทั $งมขีบวนพาเหรดมาสรา้งความบนัเทงิใหก้ับเด็กๆ เชน่ 
White Christmas Parade, Moonlight Parade 
 

 
 

การแสดขบวนพาเหรดอนัน่าตื:นตาตื:นใจ! ชมขบวนพาเหรดสุดยิ�งใหญ่อย่าง คานิวัล แฟนตาซ ีพาเหรด 
(Carnival Fantasy Parade) พบกับโชวต์า่งๆ จากทั�วทกุมุมโลก มทีั $งธมีสไตลบ์ราซลิอย่างแซมบาเฟสตวิัล (Samba 
festival) ไปจนถงึธมีเวนสิคานวิลั (Venice Carnival) จากอติาลก็ีตบเทา้เขา้ร่วมขบวนดว้ย สนุกสนานกบัการเตน้รําไป
พรอ้มๆกนั ชว่งหัวคํ�าเป็นอกีหนึ�งการแสดงที�พลาดไม่ไดเ้ชน่กัน อยา่เพิ�งรบีกลับ! หากทา่นยังไม่ไดช้มการแสดงพลุสดุ
อลงัการหลงัจากพระอาทติยต์กดนิ และยังมขีบวนพาเหรดที�จัดเต็มทั $งแสง ส ีเสยีง อยา่งมนูไลทพ์าเหรด (Moonlight 
parade) ใหท้า่นไดช้มอกีดว้ย ขบวนพาเหรดจะมรีอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น. 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (2) เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิปิ� งยา่งสไตลเ์กาหล ีเนื�อหมู เนื�อไก ่เนื�อววั ปลาหมกึ อาหารเกาหล ี
เตมิไมอ่ ั�น 

พกัที:    JM HOTEL / NEW M SUWON หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที:สาม         เรยีนรูว้ธิกีารทําคมิบบัขา้วหอ่สาหรา่ย - โซลทาวเวอร ์- ผลติภณัฑนํ์�ามนัสน - คอสเมตคิ  
                      หมูบ่า้นโบราณอกิซอนดง - พระราชวงัเคยีงบกกุง+ชุดฮนับก - ดวิตี�ฟร ี- ตลาดเมยีงดง                      

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
พาไปเรียนรู ้การทําขา้วห่อสาหร่าย (คมิบับ) อาหารง่ายๆ ที�คนเกาหลนีิยมรับประทาน โดยการนําขา้วสุก และ
สว่นผสมอื�นๆหลากชนิด เชน่ แตงกวา แครอท ผักโขม ไข่เจยีว ปูอัด แฮม เป็นตน้ วางแผ่บนแผ่นสาหร่าย มว้นเป็น
แท่งยาวๆ แลว้หั�นเป็นชิ$นพอดคํีา เสริ์ฟพรอ้มหัวไชเทา้ดอง และกมิจ ิชาวเกาหลนีิยมรับประทานคมิบับระหว่างการ
ปิกนกิ หรอืงานกจิกรรมกลางแจง้ จากนั$นนําทา่นไปยังหนึ�งในทาวเวอรท์ี�มวีวิที�สวยที�สดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ตั $งอยู่
บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มคีวามสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสงู 479 เมตรจากพื$นดนิ 
ไมว่า่จะเป็นชว่งกลางวนั ชว่งกลางคนื หรอืฤดกูาลไหนๆ ก็ยังไดรั้บความนยิมเสมอมา ทั $งจากนักทอ่งเที�ยวและคูรั่กชาว
เกาหล ีเพราะเป็นจุดชมววิที�มองเห็นววิทั�วทั $งกรุงโซล และบรเิวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นับเป็นอกีสถานที�สดุแสนโร
แมนตกิแห่งหนึ�งที�คูรั่กทกุคูไ่ม่ควรพลาด นอกจากนี$ยังมไีฮไลทส์ําคัญของกรุงโซลที�นักทอ่งเที�ยวทกุคนจะตอ้งมาแวะ
เชค็อนิคอื สถานที�คลอ้งกญุแจชื�อดงั Love Key Ceremony ที�มคีวามเชื�อวา่ คูรั่กที�มาคลอ้งกญุแจที�นี�จะมคีวามรักที�ยนื
ยาวไปตลอดกาล ** ราคาทวัรน์ี�ไมร่วมกญุแจและคา่ขึ�นลฟิท ์10,000 วอน**   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั$นนําทา่นเรยีนรูก้ารทํา ผลติภณัฑนํ์�ามนัสน ที�สกัดจากนํ$ามันสนเข็มแดง มสีรรพคณุชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน 
ชว่ยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั$นนําท่านแวะชอ้ปที�รา้นเครื�องสําอางคย์อดนิยม COSMETIC 
OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพื�อเลอืกซื$อกลบัไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะ
เป็นสกนิแครบํ์ารุงผวิแบรนดอ์ย่าง DEWINS และแบรนด ์JSM ที�เป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไม่วา่จะเป็นครมีหอยทาก 
ครมีนํ$าแตก ครมีขัดขี$ไคล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อื�นๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก 
ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

  
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (4) เมนู คมัจาทงั เเกงมนัฝร ั:งกระดูกหมู ซึ:งประกอบไปดว้ยส่วนผสมที:สําคญัคอื 
กระดกูหมูสว่นซี:โครง สนัหลงั มนัฝร ั:ง ตน้หอม พรกิแกง งาดําป่า ใบงาเขยีว และเห็ด  
จากนั$นนําท่านไป หมู่บา้นโบราณอกิซอนดง หมู่บา้นฮันอกเก่าแก่ที�สดุแห่งหนึ�งในกรุงโซล มกีลิ�นอายความเป็น
เกาหลโีบราณ และเป็นยา่นเกา่แกท่ี�อาจจะใหม่สาํหรับใครหลายๆคน แหลง่รวมคาเฟ่เก๋ๆ  รา้นอาหารชคิๆ ใจกลางกรุงที�
ซอ่นตวัอยูใ่นตรอกซอกซอยเล็กๆ สามารถเดนิลดัเลาะจากแถวยา่นอนิซาดงมาได ้มทีั $งรา้นอาหารเกาหล ีรา้นบงิซ ูรา้น
นั�งชลิ รา้นพซิซา่ ที�ตกแตง่ไดอ้ยา่งมสีไตล ์เหมาะสาํหรับชาวโซเชยีลที�ชอบอพัรูปสวยๆ ไฮไลทข์องยา่นนี$จะเป็นคาเฟ่
ดอกไมช้ื�อรา้น มาดงั หนา้รา้นจะเป็นมมุยอดฮติที�คนนยิมมาถา่ยรูป เพราะสสีนัสดใสสวยงามของดอกไม ้นอกจากสาย
ฮปิเตอรแ์ลว้สายกนิก็หา้มพลาด!! ที�นี�มรีา้นขายมันดชูื�อดัง (เกี�ยวนึ�งเกาหล)ี ชื�อรา้น ชางฮวาดงั ตั $งอยู่ตรงหัวมมุถนน 
ซึ�งจะมคีนต่อควิรอเยอะมากๆ จากนั$นนําท่านชมความยิ�งใหญ่ของ พระราชวงัเคยีงบกกุง พระราชวังแห่งแรกของ
ราชวงศโ์ชซอนที�ตั $งอยู่ใจกลางกรุงโซล ซึ�งเป็นอกีหนึ�งสถานที�ที�ใครมาเกาหลเีป็นครั$งแรกตอ้งไม่พลาดที�จะแวะมา
เยือน ดว้ยฉากหลังของพระราชวังนั$เป็นภูเขาพูกักซาน ทําใหดู้ยิ�งใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เรียกไดว้่าเป็น The 
Grand Palace ของเกาหลใีตเ้ลยก็วา่ได ้มสีถาปัตยกรรมที�น่าสนใจคอื พระที:น ั:งคนึจองวอง เป็นพระที�นั�งที�กษัตรยิใ์ช ้
ออกวา่ราชการ และเป็นที�ทรงงาน ภายในพระที�นั�งไม่สามารถเขา้ไปชมได ้แตส่ามารถถ่ายภาพจากดา้นนอกได ้พเิศษ
สุดๆ !!! ใสชุ่ดฮนับกเดนิชม และถา่ยรูปสวยๆ ในพระราชวงั เพื:อเก็บภาพไวเ้ป็นความทรงจําดีๆ  สําหรบัทรปิ
เกาหลขีองทกุทา่น **อตัราคา่บรกิารนี� รวมคา่เชา่ชุดฮนับกแลว้ ** 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ : กรณีที:พระราชวงัเคยีงบกกุงไม่เปิดทําการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิyปรบัรายการทดแทนเป็น 
พระราชวงัชางด็อกกุง พระราชวงัลําดับที�สองที�ถูกสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกกงุ ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็น 1 
ใน 5 ของพระราชวังสําคัญที�ยังคงรักษาไว ้ซึ�งมตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายุกว่า 300 ปี บอ่นํ$า และศาลารมินํ$า พระราชวัง
แห่งนี$เป็นที�พํานักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองค ์ปัจจุบันยังคงเหลอืความงดงามบางสว่นของพระราชวัง ไดแ้ก่ 
พระตําหนักอนิจองจอน พระตําหนักแดโจจอน พระตําหนักซอนจองจอน และพระตําหนักนักซองแจ 
 

จากนั$นนําทา่นเลอืกซื$อสนิคา้ปลอดภาษี ดวิตี�ฟร ีที�รา้นคา้ปลอดภาษีที�ใหญ่ที�สดุในโซล แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นม
มากมาย ไมว่า่จะเป็น นํ$าหอม เสื$อผา้ เครื�องสาํอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื�องประดับหลากหลายแบรนดด์งั และสนิคา้แบ
รนดอ์ื�นๆ อกีมากมาย โดยชั $นใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู และเครื�องดื�มแอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS 
VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในสว่นของชั $น
ที� 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ 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 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอื�นๆ และชั $นที� 5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 
 

 
 
จากนั$นนําท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ$ง ยา่นเมยีงดง แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรอืสยามส
แควรเ์กาหล ีตลาดแห่งนี$จะมเีสื$อผา้ กางเกง รองเทา้ นํ$าหอม เครื�องสําอางคท์ั $งแบรนดเ์นมชื�อดัง และโลคอลแบรนด ์
รวมถงึซดีเีพลง รูปดารา และศลิปินเกาหล ีหรืออะไรที�วัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที�ตลาดนี$ อาทเิช่น รา้น
เครื�องสําอางค์ค์ที�คุน้หูคนไทยที�ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 
INNISFREE ราคาเครื�องสาํอางคค์จ์ะถกูกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เทา่ และบางรุ่นไมม่ขีายในประเทศไทย หรอื
จะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอย่างรา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลอืกมากมาย อาทเิชน่ 
ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางที�ฮอทฮติไม่แพก้ันอย่างโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้ิ$ม
ลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตวัใหญอ่บน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็
อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ ย่างชสีมรีสหวาน ชสีย่าง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปย่าง ต๊อกโบก ีเคก้ขา้วที�
ข ึ$นชื�อของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนี$มอียู่เกอืบทกุซอกทุกมุมที�ในตลาดเมยีงดง บะหมี�ดําจาจังม
ยอน หนึ�งในเมนูสดุฮติที�เห็นกันบอ่ยในซรีี�สเ์กาหล ีมันฝรั�งเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ั�วไปในเมอืงไทย แต่
ของที�นี�จะมไีสก้รอกเพิ�มเขา้มาอกีหนึ�งชั $น ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลงัการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แตห่าก
คนที�ชอบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดงั ซึ�งไอตมิที�กดมาใสโ่คนนั$นสงูถงึ 2 ฟตุ 
 

 
 

เย็น อสิระอาหารเย็น (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพื:อความสะดวกในการช็อปปิ� ง) 
พกัที:   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที:ส ี:              อสิระทอ่งเที:ยว และช็อปปิ� งเต็มวนั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

อสิระเต็มวนัใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ$ง หรอืเดนิทางสูส่ถานที�ทอ่งเที�ยวอื�นๆ โดยมไีกดค์อยใหคํ้าแนะนําในการเดนิทาง อาท ิ
 
- หมูบ่า้นบุคชอนฮนัอก เป็นอกีหนึ�งสญัลักษณ์ของกรุงโซล หมู่บา้นแห่งนี$เป็นหมู่บา้นที�ลอ้มรอบไปดว้ยพระราชวัง 
ทั $งเคยีงบกกงุ และชางด็อกกงุ รวมถงึศาลเจา้จงมโยดว้ย มบีา้นเรอืนนับรอ้ยหลังที�เป็นบา้นแบบดั $งเดมิ ที�เรยีกวา่ ฮัน
อก (Hanok) ใหค้วามรูส้กึเหมอืนยอ้นอดตีไปในสมัยราชวงศโ์ชซอน ที�นี�มมีมุเด็ดๆ ที�ไมค่วามพลาดถงึ 8 จดุใหถ้า่ยรูป
ดว้ยกัน นอกจากนี$ยังมรีา้นชาชื�อดัง Tea Garden ตัวรา้นเป็นบา้นสไตลฮืันอกอายุกวา่ 100 ปี ภายในรา้นมโีต๊ะที�ใชนั้�ง
กบัพื$นที�เรยีกวา่ อนดล (Ondol) ซึ�งถกูจัดวางไวก้ลางสวนตรงตามกับคอนเซปชื�อรา้น โดยพนักงานก็จะใสช่ดุฮนับกมา
เสริฟ์ ทําใหไ้ดค้วามรูส้กึยอ้นยคุเขา้ไปอกี 

 
- คลองชองเกชอน คลองที�มภีมูทิศันท์ี�สวยงามที�สดุในเกาหล ีแหลง่เดนิเลน่พักผ่อนหยอ่นใจทา่มกลางเมอืงหลวงที�  
วุน่วาย มสีะพานทั $งหมด 20 สะพานที�ออกแบบมาดว้ยคอนเซ็บที�แตกตา่งกนั บรเิวณกําแพงทั $งสองขา้งรมิคลองประดับ
ดว้ยหนิออ่น และประตมิากรรมที�สวยงาม  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สวนสนุกล็อตเตเ้วลิด ์สําหรับคนรักความสนุกที�ยังไม่จุใจ สามารถไปตามเก็บเครื�องเลน่ในสวนสนุกแห่งที� 2 ของ
เกาหล ีซึ�งมชี ื�อเสยีงไมแ้พส้วนสนุกเอเวอรแ์ลนดไ์ด ้โดยวธิเีดนิทางก็ง่ายแสนง่ายเพราะตั $งอยู่ในกรุงโซล ที�นี�รวบรวม
เครื�องเลน่สนุกๆ ไวม้ากมาย ถูกแบง่ออกเป็นโซน Indoor จะถูกจัดอยู่ในธมีผจญภัย (Adventure) และ Outdoor จะ
ถูกจัดในธมีเกาะเวทมนต ์(Magic Island) สามารถเที�ยวไดต้ลอดเวลาแมว้า่สภาพอากาศจะไม่เป็นใจ **หมายเหตุ 
อตัราคา่บรกิารนี� ไมร่วมคา่บตัรเขา้สวนสนุก** 

 
สายช็อปหา้มพลาด! 
 
- ยา่นเมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีตลาดแห่งนี$จะมเีสื$อผา้ กางเกง รองเทา้ นํ$าหอม เครื�องสําอางค ์ทั $งแบรนด์
เนมชื�อดงั และโลคอลแบรนด ์รวมถงึซดีเีพลง รูปดารา และศลิปินเกาหล ีหรอือะไรที�วัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้าก
ที�ตลาดนี$ อาทเิชน่ รา้นเครื�องสําอางคท์ี�คุน้หูคนไทยที�ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ในสว่น
ของอาหารขา้งทางที�ฮอทฮติไม่แพก้นัอยา่งโซนสตรทีฟู้ด มอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้ิ$มลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น 
หอยเชลลย์่างตัวใหญ่อบน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ ย่าง
ชสี มรีสหวาน ชสียา่ง ตอ๊กโบก ีเคก้ขา้วที�ข ึ$นชื�อของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเป็นตน้ 

 
- ยา่นฮงแด เป็นย่านที�อยู่ใกล ้ๆ  กับมหาวทิยาลัยฮงอกิ มรีา้นช็อปมากมายทั $งเสื$อผา้ เครื�องสําอางค ์รองเทา้ ยิ�งชว่ง
กลางคนืจะคกึคักเป็นพเิศษ มผัีบ บาร ์คาเฟ่ รา้นอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทกุแห่ง ถอืเป็นแหลง่รวมตัว
ของวยัรุ่นทั $งวนัมัธยม และวยัมหา’ลยั โดยในชว่งเย็นๆ จะมกีลุม่วยัรุ่นมาเตน้โชวค์วามสามารถ บนถนนจะกลายเป็นลาน
การแสดงความสามารถดา้นต่างๆ ทั $งเล่นดนตรี รอ้ง เตน้ แบบจัดเต็ม! ทําใหถ้นนแห่งนี$คกึคัก และเป็นสสีันของกรุง
โซลทั $งกลางวนัและกลางคนื 

 
- ยา่นอแีด เป็นยา่นที�อยู่บรเิวณหนา้มหาวทิยาลัยสตรอีฮีวา นอกจากจะเป็นมหาลยัที�สวยที�สดุแลว้ ยังมจีดุถา่ยรูปฮปิๆ 
มากมาย ทนีี�ยังเป็นย่านชอ้ปปิ$งสนิคา้แนววัยรุ่นแฟชั�นวัยใสสไตลเ์กาหล ีมทีั $งของจุกจกิ กิ�ฟชอ้ป เครื�องประดับ เสื$อผา้ 
แวน่ตา กระเป๋า รองเทา้ อปุกรณ์เกี�ยวกับโทรศัพท ์เครื�องสําอางต่างๆ เป็นรา้นเล็กๆ ที�แฝงตัวอยู่ตามตรอกซอกซอย
ตา่งๆ ยาวเหยยีดสองขา้งทาง  
 
- ยา่นชนิซาดง แห่งรวมโลคอลแบรนดด์ัง ถนนกาโรซูกลิ หรือเรียกกันว่า Artists’ Street เต็มไปดว้ยรา้นเสื$อผา้
แฟชั�นแบรนดด์ไีซเนอร ์แบรนดห์รู รา้นกาแฟที�ตกแตง่แบบชคิๆ ถนสายนี$จะทําใหค้ณุไดเ้พลนิเพลนิเจรญิใจ เเละเงนิ
ในกระเป๋าเป็นอยา่งยิ�ง  
 
- ยา่นอพักูจอง เป็นย่านที�น่าไปเดนิเที�ยวมากๆ ของกรุงโซล ย่านนี$เป็นย่านไฮโซของเกาหลนัี�นเอง แน่นอนว่าหา้ง
รา้นคา้ตา่งๆ ที�อยูใ่นยา่นนี$จงึเป็นแบรนดด์ังหรูหราระดับโลก โดยไฮไลทข์องยา่นอพักจูองจะอยู่บรเิวณ ถนนโรดโิอ มี
หา้งที�สําคัญก็คอื Galleria Department Store หา้งหรูหราแหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมระดับไฮเอนด ์นอกจากนี$ตลอด
ทั $งแนวถนนก็ยังมรีา้นขายสนิคา้แฟชั�นจากดไีซเนอรแ์นวหนา้ของเกาหลใีหไ้ดเ้ดนิเลอืกชอ้ปปิ$งอย่างจใุจ 
 
สายฮปิเตอรต์อ้งไปเช็คอนิ! 

 
- ยา่นซองซูดง นักทอ่งเที�ยวสว่นใหญ่อาจจะยังไม่คุน้หกูับย่านนี$ แตส่ําหรับคนเกาหลแีลว้ ย่านซองซดูงกําลังมาแรง
กว่าที�ไหนๆ ไดรั้บฉายาว่าเป็น บรูคลนิแหง่กรุงโซล เพราะเคยเป็นที�ตั $งของโรงงานเก่าๆ ในยุค 1960 ปัจจุบันถูก
แปลงโฉมเป็นแกลอรี� สตูดโิอ และคาเฟ่ที�มีสไตลม์ากๆ จนกลายมาเป็นย่านฮปิสเตอร์ แหล่งรวมวัยรุ่นแนวอาร์ตๆ  
นอกจากนั$น ที�นี�ยังมคีาเฟ่ชื�อดงัอยา่ง รา้น Café Onion รา้นคาเฟ่บรรยากาศดทีี�ดงัในเรื�องเมนูขนมปังอบอกีดว้ย 
 
- ยา่นฮงแด นอกจากจะเป็นแหล่งช็อปปิ$ งแลว้ ยังเป็นแหล่งรวมสดุยอดรา้นอาหารชื�อดังมากมาย ทั $งของคาว ของ
หวาน อาหารว่าง อาท ิรา้นวนัดงัคมัจาทงั รา้นคัมจาทังที�ที�สดุในฮงแด รา้นตั $งอยู่ตรงทางสถานีฮงอกิทางออก 3, 
รา้น Peony รา้นเคก้โฮมเมดเจา้ดัง เมนูที�หา้มพลาดคือ Strawberry Short Cake และ Strawberry Bingsu รา้น
ตั $งอยูต่รงทางสถานฮีงอกิทางออก 9, รา้น 50pick รา้นนั�งชลิที�มค็ีอกเทลใหเ้ลอืกทั $งหมด 50 แบบ รา้นตั $งอยูต่รงทาง
สถานฮีงอกิทางออก 8, รา้นฮงงกิเกจาง กบัเมนูสดุแซบ่อย่างปสูดดองซอีิ�วม บฟุเฟ่ตป์ดูอง กุง้ดอง แบบครบเซ็ทเตมิ
ไม่อั $น ราคาแรงแตรั่บรองความอร่อย รา้นตั $งอยู่ตรงทางสถานีฮงอกิทางออก 2, รา้นเซมาอลึชกิดงั รา้นหมูย่างชื�อดงั 
กันสาดสเีหลอืง กับเมนูที�ตอ้งสั�งคอื ซปุกมิจ ิ7 นาท ีรา้นตั $งอยู่ตรงทางสถานีฮงอกิทางออก 9, รา้นพพิริ ีรา้นบบิมิบับ
แบบรีฟิล 5000 วอน เป็นรา้นยอดนิยมของวัยรุ่นและวัยทํางานเพราะราคาถูกมาก รา้นตั $งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิก
ทางออก 9 และรา้นคาเฟ่ King ‘s Cross คาเฟ่นี$สาวกแฮรร์ี�หา้มพลาด! จําลองฉากในหนัง แฮรร์ี� พอตเตอร ์มาไวท้ี�ฮง
แด พาทา่นเดนิทางไปโลกเวทมนตด์ว้ยรถไฟ ชานชาลา 9 3/4 รา้นตั $งอยูต่รงทางสถานฮีงอกิทางออก 9 เป็นตน้ 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดนิทางในกรงุโซล 
 
- รถประจําทาง รถบสัที�ว ิ�งในตวัเมอืงเป็นการเดนิทางที�สะดวก ถกูจําแนกตามสเีพื�อกําหนดชนดิของรถบัส รถบสัสนํี�า
เงนิ วิ�งตามถนนสายหลัก และวิ�งระยะทางไกลรอบกรุงโซล รถบสัสเีขยีว วิ�งระยะสั $น และรับส่งผูโ้ดยสารจากจุด
เชื�อมต่อระบบขนสง่สาธารณะ เชน่ สถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ รถบสัสเีหลอืง วิ�งวนภายในเขตกรุงโซล และรถบัสระยะ
ทางไกล รถบสัสแีดง เป็นรถบสัดว่นที�ว ิ�งจากกรุงโซลไปยังชานเมอืง  
 
- รถแท็กซี: แท็กซี�เกาหลสีว่นใหญ่สามารถขึ$นแลว้บอกปลายทางที�จะลงไดเ้ลย เพราะรถแท็กซี�เกาหลจีะไม่ปฏเิสธ
ผูโ้ดยสารเหมอืนที�เมอืงไทย ยกเวน้แท็กซี�ตามแหลง่ทอ่งเที�ยวบางแหง่ แท็กซี�บางประเภทอาจจะมกีารเรยีกราคาแบบ
เหมา โดยมแีท็กซี�ทั $งหมด 4 ประเภท ไดแ้ก ่
 
1. แบบธรรมดา (Standard) ม ี3 ส ีไดแ้ก ่ขาว เทา สม้ เป็นแท็กซี�ที�เรยีกไดง้่ายที�สดุในบรรดาประเภทอื�นๆ ราคาใน
ตอนกลางวนัจะเป็นราคาปกต ิสว่นในตอนกลางคนืจะมกีารชารต์เพิ�ม  
2. แบบชั $นหนึ�ง (Deluxe) ม ี2 ส ีคอื ดําและเหลอืง ดา้นขา้งกระจกจะมป้ีายคําวา่ Deluxe แปะอยู ่ภายในกวา้งนั�งสบาย 
ราคาในตอนกลางวนัและกลางคนืจะเทา่กนั แตจ่ะราคาสงูกวา่แบบธรรมดา หาเรยีกไดต้ามหนา้โรงแรม หรอืสถานรีถไฟ
ตา่งๆ  
3. แบบจัมโบค้นัใหญ ่(Jumbo) เป็นรถตู ้เหมาะกบัคนที�เดนิทางเป็นกลุม่ ราคาจะพอๆกบัแท็กซี�ชั $นหนึ�ง 
4. แบบอนิเตอร ์(International) เป็นแบบพเิศษ คนขบัรถสามารถพูดภาษาอื�นได ้ 
 
- รถไฟใตด้นิ คนเกาหลใีนกรุงโซลนิยมรถไฟใตด้นิเป็นพาหนะหลักในการเดนิทาง เพราะสะดวก รวดเร็ว และ
ครอบคลมุทุกพื$นที�ในโซล รถไฟใตด้นิจงึเป็นอกีหนึ�งทางเลอืกสําหรับการเดนิทางท่องเที�ยวของท่าน สายรถไฟสาย
หลกัๆ จะแยกตามหมายเลขและส ีบางสายจะมชีื�อเรยีกเป็นของตัวเอง เริ�มตั $งแต ่สายที� 1 ไปจนถงึสายที� 9 รวมถงึสาย
อื�นๆ ที�มชี ื�อเฉพาะ ดงันี$ 
 
➊ สาย 1 เป็นเสน้ทางที�เก่าแก่และยาวที�สดุ วิ�งผ่านใจกลางกรุงโซลยาวไปถงึต่างจังหวัด ผูค้นหลากหลายวัยเป็น
สถานีที�มปีลายทางเยอะ เวลาเดนิทางสายนี$ตอ้งสงัเกตใหด้ีๆ  สถานที�ทอ่งเที�ยวสําหรับสายนี$ ไดแ้ก ่ตลาดปลานอร์
ยางจนิ, ตลาดนมัแดมุน, ทางเดนิลอยฟ้า Seoullo 7071, ประตูดงแดมุน, ตลาดควางจงั, วดัโชกเยซา, 
คลองชองกเยชอน, พระราชวงัถ็อกซูกงุ เป็นตน้ 
➋ สาย 2 เป็นเสน้ทางที�มคีวามคกึคักเป็นอย่างมาก โดยจะวิ�งวนเป็นวงกลมบรเิวณใจกลางกรุงโซล เต็มไปดว้ยนักเรยีน 
นักศกึษาไปจนถงึวัยทํางาน เพราะวิ�งผ่านมหาวทิยาลัยหลายแห่ง โบกี$จะแน่นบา้งว่างบา้งสลับกันไป ผ่านสถานที�
ทอ่งเที�ยวสําคัญๆ หลากหลายเเห่งดว้ยกัน สถานที�ทอ่งเที�ยวสําหรับสายนี$ ไดแ้ก ่วดัพงอนึซา, Coex Aquarium, 
Coex Mall, สวนสนุกล็อตเตเ้วริล์, YG Entertainment, Sinchon Station, Hongik Station, ย่านฮงแด, 
พพิธิภณัฑภ์าพสามมติ ิTrick Eyes & Ice Museum, ยา่นอแีด, มหาลยัสตรอีฮีวา เป็นตน้ 

➌ สาย 3 เป็นเสน้ทางที�ว ิ�งจากทางตะวนัตกเฉียงเหนอืไปยังทางดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องกรุงโซล เชื�อมระหวา่งเมอืง
โกยางกบักรุงโซล  เป็นอกีหนึ�งสายที�ไดรั้บความนยิมในการเดนิทาง สถานที�ทอ่งเที�ยวสําหรับสายนี$ ไดแ้ก ่พระราชวงั
เคียงบกกุง, หมู่บ ้านนมัซานฮนัอกกล, Seoul Museum of History, The National Folk Museum of 
Korea, SM Entertainment, ถนนกาโรซูกลิ, ยา่นชนิซาดง, Apgujeong Station เป็นตน้ 
➍ สาย 4 เป็นเสน้ทางที�ว ิ�งจากทางทศิตะวันตกเฉียงใตไ้ปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมกีารวิ�งผ่านใจกลางกรุง
โซล เเละผา่นเเหลง่ช็อปปิ$งสําคญัมากมาย สถานที�ทอ่งเที�ยวสําหรับสายนี$ ไดแ้ก ่ตลาดทงแดมนุ, ตลาดเมยีงดง, 
Dongdaemun History & Culture, Ihwa Mural Village, สวนสาธารณะนกัซาน เป็นตน้  
➎ สาย 5 เป็นเสน้ทางที�ว ิ�งจากทศิตะวันตกไปทางทศิตะวันออก ถอืเป็นเสน้ทางหลักที�คนในกรุงโซลใชโ้ดยสารใน
ชวีติประจําวันเป็นจํานวนมาก สถานที�ทอ่งเที�ยวสําหรับสายนี$ ไดแ้ก ่สวนสาธารณะรมิแมนํ่�าฮนั, เกาะยออโีด, ตกึ 
63, จตรุสัควางฮวามุน, อนุสาวรยีพ์ระเจา้เซจง, ศาลเจา้จงมโย, Gimpo International Airport เป็นตน้   
➏ สาย 6 เป็นเสน้ทางที�เป็นจุดเชื�อมต่อกับรถไฟฟ้าหลายสาย สถานที�ทอ่งเที�ยวสําหรับสายนี$ ไดแ้ก ่ยา่นซองซูดง, 
ยา่นอแีทวอน, สนาม World Cup Stadium, ฮานลึปารค์ เป็นตน้  
➐ สาย 7 เป็นเสน้ทางที�เริ�มตน้ที�สถานี Jangam และสิ$นสดุที�สถานี Bupyeong-gu Office สถานที�ท่องเที�ยวสําหรับ
สายนี$ 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            ศูนยส์มุนไพรโสม - ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทสิ - ถนนฮงแด - ฮุนไดพรเีมี:ยมเอา้ทเ์ลท 
                       ละลายเงนิวอน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - สนามบนินานาชาตอินิชอน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
จากนั$นนําทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหล ีสมนุไพรที�ชว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบย่อยอาหาร 
ปอด ชว่ยทําใหจ้ติใจสงบ และเพิ�มพละกําลัง มสีรรพคุณทางการแพทยช์่วยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง นําทา่นชม ศนูยส์มุนไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นดินี$เจรญิเตบิโตในป่า
ลกึบนภูเขาที�ปราศจากมลภาวะ และสงูเหนือระดับนํ$าทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรค
ตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดื�มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี� สารตกคา้งจากอาหาร และยา จากนั$นนําท่านชม โรงงาน
เจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่งสขุภาพและนําโชค โดยมตีั $งแต่สมี่วงอ่อน
เย็นตา จนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี$จะงามจับตาเมื�อมาทําเป็นแหวน จี$ ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (7) เมนู ไกตุ่น๋โสม อาหารบํารุงสขุภาพ ไกข่นาดกําลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย 
และสมุนไพรบํารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 
จากนั$นเดนิทางต่อไปยัง ยา่นฮงแด เป็นย่านที�อยู่ใกล ้ๆ  กับมหาวทิยาลัยฮงอกิ มผีลงานศลิปะที�สว่นใหญ่เป็นศลิปะ
แนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพื$นที�ของถนนปิกัสโซ่ที�ข ึ$นชื�อของย่านนี$ นอกจากนั$นที�นี�ยังมผัีบ บาร์ คาเฟ่ รา้นอาหาร
มากมายตามตรอกซอกซอยแทบทกุแหง่ จงึทําใหท้ี�นี�เป็นสสีนัของกรุงโซลที�นักทอ่งเที�ยวนยิมมาทอ่งเที�ยวไมข่าดสาย
ทั $งกลางวนัและกลางคนื 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั$นนําทา่นไปยัง ฮุนได พรเีมี:ยม เอา้ทเ์ลท แหลง่ชอ๊บปิ$งขนาดใหญม่ทีั $งหมด 3 ชั $น เต็มไปดว้ยรา้นแบรนดแ์ฟชั�น
กว่า 230 รา้น มีรา้นสนิคา้แบรนด์ต่างประเทศใหเ้ลือกมากมาย อาทเิช่น GUCCI, COACH, GIORDANO, DKNY, 
CALVIN KLEIN เป็นตน้ รวมถงึสนิคา้แบรนดด์ังจากเกาหลทีี�มใีหท้่านไดเ้ลอืกสรรกันอย่างละลานตา จากนั$นนําท่าน
เพลนิเพลนิกับการแวะซื$อของฝากที� ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซื$อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมตา่งๆ ชอ็กโกแล็
ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้
โสม เครื�องสาํอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกี$เกาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 
 

 
 

00.20 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� XJ703 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื:อง) 
04.20 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 

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

 
*** สําคญัมากโปรดอา่น *** 

ในกรณีที:ตอ้งออกต ั�วภายใน เครื:องบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นทําการออกต ั�วโดยสาร กรุณาสอบถามที:เจา้หนา้ที:ทุกคร ั�ง  
เนื:องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี:ยนเที:ยวบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

มเิชน่น ั�น ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ั�งส ิ�น 
ขอบพระคณุทกุทา่นที:ใชบ้รกิาร  

 
 

 
 
 

 
 

 

***หมายเหต*ุ** 
ขอสงวนสทิธิyในการเปลี: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** 
**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

กําหนดการเดนิทาง 
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 มถินุายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
05 – 10 มถินุายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
06 – 11 มถินุายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
07 – 12 มถินุายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
08 – 13 มถินุายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
11 – 16 มถินุายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
12 – 17 มถินุายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
13 – 18 มถินุายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
14 – 19 มถินุายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
15 – 20 มถินุายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
18 – 23 มถินุายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
19 – 24 มถินุายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
20 – 25 มถินุายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
21 – 26 มถินุายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
22 – 27 มถินุายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
25 – 30 มถินุายน 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 ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ:น*** 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**หมายเหต*ุ* 

1. รับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว คา่ทวัรท์ี�จ่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการชาํระแบบจ่ายชําระขาด และผูจั้ดไดช้าํระใหก้ับสาย
การบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง ฉะนั$นหากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผู ้
จัดขอสงวนสทิธิEการคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั $งคา่ตัmวเครื�องบนิใหแ้กท่า่น ***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิy ราคานี�เฉพาะ
นกัทอ่งเที:ยวชาวไทยเทา่น ั�น ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิ:มจากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100 USD** กรณี
ตัดกรุ๊ปเหมาที�เป็นเด็กนักเรยีน นักศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรงเครื�องสําอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุ๊ปที�มกีารขอดู
งาน **จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครั$ง** 

2. หากมเีพื�อนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเที�ยวระหว่างท่องเที�ยวในประเทศเกาหล ีหรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะนํากรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ที�รับผดิชอบ หากทา่นมคีวามจําเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ื�นเพื�อที�จะนําไปยังประเทศนั$นๆ  หรอื
นํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ�งของนั$นว่าตอ้งไม่เป็นสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขั $น
ประหารชวีติ เจา้หนา้ที�จะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิ�งของใดใด 

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

4. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชี่างภาพมาถ่ายรูป และชว่ยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสุดทา้ยช่างภาพจะนํา
ภาพถ่ายมาจําหน่ายกับลกูทัวร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซื$อได ้แตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื$อ เพราะทางบรษัิททัวรไ์ม่มี
การบงัคบัลกูทวัรซ์ื$อแตอ่ย่างใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวรค์รั $งนี$มวีัตถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเทา่นั$น ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลงรา้นชอ้ปปิ$ ง 
เชน่ นํ$ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเที�ยวเอง 300 USD 
ตอ่ทา่น 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั�น ไมเ่ชน่น ั�น ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไม่
วา่ดว้ยกรณีใดๆท ั�งสิ�น เพราะทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ต ั�วกบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ี:ถว้น กอ่นการจองทวัรท์กุคร ั�ง เพื:อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีที�ลูกคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผ่าน เขา้ -ออก นอกประเทศได ้ทําใหลู้กคา้ตอ้งถกู

สง่ตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ$นในการเปลี�ยนตัmวขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอื�นๆที�เกดิขึ$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 ทางผูจั้ดไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

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

*** ทัวรค์รั $งนี$มวีัตถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั$น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ 
ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเที�ยวเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
� คา่ตัmวเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
� คา่นํ$าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   � คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   � คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื$อที�ระบใุนรายการ     � คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง , คา่โทรศัพท ์, คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต , คา่
ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
� คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น  
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
� คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  
 
เอกสารประกอบในการยื:นวซีา่  
1) พาสปอรต์  
2) ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว  
3) ใบสาํคญัถิ�นที�อยู ่ 
4) สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  
5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  
6) รูปถา่ยสขีนาด 2 นิ$ว 2 รูป  
(สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื�นวซีา่) 
 
เง ื:อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเที:ยวหรอืเอเจนซี:ตอ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพื:อสํารองที:น ั:ง ภายใน 3 วนัหลงัจาก
การจอง  

2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั $งหมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอ
เจนซี�ไม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเที�ยวสละสทิธิEการเดนิทางในทวัรนั์$นๆ 

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

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี$ วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั$นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ื:อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

• กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�(ผูม้ชี ื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

• กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอย่างใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที�ตอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ี:ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื:อการทอ่งเที:ยว เยี:ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื:นเอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื:อยนืยนั
การมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี� 
- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 
- ต ั�วเครื:องบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- ส ิ:งที:ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที:อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที:พํานกัในประเทศเกาหลไีด ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 
- ชื:อ ที:อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที:พํานกัในประเทศเกาหล ี(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื:นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที:พํานกัในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมเีงื:อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี� 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ทั $งหมด 

ทั $งนี$ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรียมการจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตัmวเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

1. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรือซื$อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั $งหมด   

2. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี$ วันจันทร ์ถงึศกุร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั$นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ื:อนไขและขอ้กําหนดอื:นๆ 
1. ทวัรน์ี$สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั$น 
2. ทวัรน์ี$เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทั $งหมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทั $งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิEในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซี่า  แตห่ากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง 
และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัmวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมัดจํา 

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

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEไม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ$นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี$คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันั$น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ$น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัmวเครื�องบนิ ค่าภาษีเชื$อเพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั$น  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ$นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ$น และรวมกันทกุชิ$น

ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 
จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั$น ถา้สิ�งของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั$น 

• สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�
โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั$น  

• ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพชื และเนื$อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไมส้ด , ไข ่, เนื$อสตัว ์, ไส ้
กรอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี$ หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที�สงูมาก  

 
 
 

 

 


