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ทะเลสาบมาจัง-หุบเขาศิลปะโพชอน-วัดวาวูจองซา-ป้อมปราการฮวาซอง-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-
ตลาดทงอิน-วัดโชเกชา-พระราชวังชางด๊อกกุง-ซัมชองดองกิล-โซลทาวเวอร์-เมียงดง-สตาร์พาร์ค-
ย่ำนฮงแด-KING’S CROSS CAFE -ฮุนไดเอ้ำท์เลท 

 

วันที่1 กรุงเทพฯ 

18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ สนำมบินดอนเมือง 
เคำน์เตอร์สำยกำรบินAIR ASIA X (XJ) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การ
ต้อนรับและอ านวยความสะดวก  

21.05 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกำหลีใต้ โดยสายการบินAIR ASIA X เท่ียวบินท่ี 
XJ704 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบรติการบนเครื่องบิน ใช้ระยะเวลา
ในการเดินทางประมาณ 5.25 ชั่วโมง) 

 (ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีนั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสาย
การบิน) 

 
 
 
 
 
 

**หากต้องการอัพเกรดที่นั่งรบกวนแจ้งเซลล์ท่ีท่านติดต่อเพื่อท าการเช็คที่น่ัง อัตราการ
ให้บริการดังนี้** 

 

 

วันที่2 อินชอน-ทะเลสำบมำจัง-หุบเขำศิลปะโพชอน-วัดวำวูจองซำ-ป้อมปรำกำรฮวำซอง 



 

 

04.35 น. เดินทางถึงสนำมบินนำนชำติอนิชอน ประเทศเกำหลีใต้ 
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.)หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร...เมนูอูดง  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองพาจู ชม ทะเลสำบมำจัง(Majang Lake) เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวที่รักการถ่ายรูปเป็นอย่างยิ่ง รับรอง
ว่าท่านจะต้องประทับใจ และได้ภาพสวยๆกลับบ้านติดไม้ติดมือไปคนละไม่น้อย
ทีเดียว นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับบรรยากาศซึ่งมีความยาว 220 เมตร กว้าง 1.5 
เมตร ส่วนหนึ่งของสะพานจะเป็นกระจกใส และส่วนท่ีเป็นตะแกรงเหล็กเป็นท่ีชม
ใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมสูดอากาศสดชื่นเย็นสบาย Landmark ใหม ่ ของเมือง Paju 
ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งปีนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานท่ีๆ เหมาะแก่การชมใบไม้เปลี่ยน
สีหลากสีสัน ชิลล์รับลม สูดอากาศแสนบริสุทธิ์ริมทะเลสาบ และท่ีขาดไม่ได้กบัไฮ
ไลท์สุดปัง สะพานแขวนมาจังท่ีเพ่ิงเปิดตัวเมื่อต้นปีนี้ตรงกลางๆสะพานมีพื้นกระจก
ใส่สามารถมองเห็นความสูงจากพื้นน้ า จากนั้นน าทุกท่านเดินทางไป โพชอนอำร์ต
วัลเลย์ (Pocheon Art Valley) งานศิลป์ท่ีซ่อนอยูก่ลางธรรมชาติท่ีสวยงามของ
เกาหล ีอดีตเหมืองหินกลายเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศิลปะของอวกาศ 
หินลักษณะแปลกๆและทะเลสาบท่ีสวยงามเคยเป็นเหมืองหินปิดมาก่อน การ
เปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลมาจากโครงการบูรณะสภาพแวดล้อมแห่งแรกของเกาหลีของ
เมืองโพชอน ขณะนี้มีนักท่องเท่ียวมากกว่า 1 ล้านคนเดินทางมาเยือนสถานท่ีแห่งนี้
ทุกป ี นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งวัฒนธรรมและศิลปะที่เป็นท่ีนิยมของคนเกาหลีอีก
ด้วยรวมถึงงานแสดงพิเศษและการแสดงพิเศษในช่วงสุดสัปดาห์ และสถานท่ีแห่งนี้
ยังเป็นท่ีถ่ายท าซีรีย์ชื่อดัง เช่น A Korean Odyssey, Moon Lovers, Legend of 
the Blue Sea, Can You Hear My Heart 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร...เมนูชำบู ชำบู สุกี้สไตล์เกาหลี 
จากนั้นน าท่านสู่ วัดวำวูจองซำ (Waujeongsa Temple) เป็นวัดนิกายหินยาน 
ตั้งอยู่ในสถานท่ีธรรมชาติท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม ก่อสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.1970 
โดย Jim Hae-Guen ซึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์ท่ีพลัดถิ่นมาจากสงครามเกาหลี วัดนี้จึง
เป็นวัดต้นก าเนิดของพุทธศาสนานิกายนิพพานแห่งเกาหลี  (Korean Buddhist 
Nirvana Order) ท่ีเป็นจุดเด่นของวัด คือ พระเศียรของพระพุทธรูปมีขนาดใหญ่
ความสูง 8 เมตร วางตั้งอยู่บนกองหินท่ีเรียงรายกันได้อย่างสวยงามคล้ายล าตัวของ



 

 

พระพุทธองค์ ประดิษฐานอยู่ด้านหลังของสระน้ า เป็นพระเศียรสลักด้วยไม้ท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก จึงได้รับให้บันทึกลงในกินเนสบุ๊ค (Guinness Book World 
Records) ให้เป็นรูปสลักจากไม้ท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จึงท าให้มีทัวร์เกาหลีเข้า
มาสักการะเป็นจ านวนมาก  จากนั้นน าท่านชม ป้อมปรำกำรฮวำซอง ตั้งอยู่ใจ
กลางเมืองซูวอน โดยสร้างขึ้นจากพระบัญชาของพระเจ้าซองโจ กษัตริย์องค์ท่ี 22 
แห่งอาณาจักรโชซอน แฟนซี่รีย์เกาหลีน่าจะรู้จักกันดีจากซีรีย์เรื่อง ลีซาน ซึ่งก็คือ
พระเจ้าซองโจนั่นเอง เพื่อเป็นเกียรติต่อบิดาคือ ซาโดเซจา องค์รัชทายาทของ
อาณาจักรท่ีล่วงลับก่อนจะได้ขึ้นครองราชย์  

เย็น  รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร...เมนูOSAM BULGOGI เนื้อหมูและ
ปลาหมึกย่างบาร์บีคิวหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี 

  พักที่ SUWON CENTER HOTEL, DONO HOTEL, SUWON PACIFIC  

หรือเทียบเท่ำ 
    

วันที่3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โรงเรียนสอนท้ำกิมจิ-ตลำดทงอิน-วัดโชเกชำ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 



 

 

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจ้งของ
ประเทศเกาหลีใต้ สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุก
กลางแจ้งทีต่ั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์และท่องไปกับโลกของ
สัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกับเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ท่ีนี่ท่านจะพบว่า
เจ้าป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีท่ี
สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี เข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนดอกไม้
สี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิ
เช่น สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด และไฮไลค์ท่ีพลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่ง
นี้ รถไฟเหาะรางไม้ ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ มากมาย 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร...เมนูบำร์บีคิวปิ้งย่ำงสไตล์เกำหลี 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนท้ำกิมจิ อาหารเกาหลีประเภทผักดองท่ี

อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี  ด้วยการหมักพริกสีแดงและผักต่างๆ 
โดยท่ัวไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลี นิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ และยัง
น าไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด 
ส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ด และเปรี้ยว จากนั้นน าท่านสู่ ตลำดทงอิน(Tongin 
Market) เป็นตลาดที่เก่าแก่อีกแห่งของกรุงโซล อยู่ใกล้ๆพระราชวังเคียงบก สร้าง
ขึ้นมาตั้งแต่ปี 1941 ถือว่าเป็น Street Food ศูนย์รวมอาหารอร่อยๆท่ีน่าไปเยือน
ในกรุงโซลท้ังอาหารปรุงส าเร็จ ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารขึ้นชื่อท่ีเป็นท่ี นิยมของ
ชาวเกาหลี เช่น ต็อกบ็อกกี ทวีคิม จับเซ ผัดวุ้นเส้นเกาหลี หมูผัดกิมจิ เป็นต้น
ตลาดทงอินจะมีเอกลักษณ์คือ อาหารในแบบถาดข้าวกล่อง หรือท่ีชาวเกาหลี
เรียกว่า Dosirak แต่ต้องแลกเหรียญโบราณเพื่อซื้ออาหาร เปรียบเหมือนการแลก
คูปองเพื่อซื้ออาหารในบ้านเรานั่นเอง ซึ่งจุดแลกเหรียญ จะอยู่ท้ายตลาด 5,000 
วอน(150 บาทไทย) จะได้เหรียญมา 10 เหรียญ 1 เหรียญโบราณ จะมีค่าเท่ากับ 
500 วอน(15 บาทไทย) สามารถเลือกอาหารได้ 5 อยา่ง และอาหาร 1 อย่าง ใช ้2 
เหรียญ จะเท่ากับ 1,000 วอน(30 บาทไทย) และก่อนจะเดินไปแลกเหรียญ ถ้า
เห็นร้านท่ีอยากชิมหรือร้านไหนท่ีเล็งไว้ ต้องจ า location ร้านไว้ให้ดีๆ คือเมื่อแลก
เหรียญเสร็จแล้วก็เดินตรงไปร้านท่ีเล็งไว้ได้เลย เพราะไม่งั้นเกรงว่าถาดอาหารจะ
เต็มเสียก่อน จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่  วัดโชเกซำ Jogyesa Temple 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1


 

 

(조계사) หรือท่ีคนไทยเรียกว่า “วัดพระยิ้ม” ในอดีตนั้นวัดแห่งนี้เป็นเหมือน
ศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลี ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงเป็น
อย่างยิ่ง เมื่อเดินเข้ามาในวัดนี้สิ่งแรกท่ีจะสังเกตุเห็นก็คือต้นไม้ใหญ่ท่ีด้านหน้า
ประตูทางเข้า มีความสูงถึง 26 เมตร ส่วนอาคารหลักของวัดนั้นมีอายุมากกว่า 
500 ปี และเป็นอาคารขนาดใหญ่ ชื่อว่า Daeungjeon สร้างขึ้นในปี 1938 ภายใน
มีพระประธานสีทองขนาดใหญ่ 3 องค์ ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อกันว่ามีความศักสิทธิ์ จึง
นิยมไปนมัสการในวันส าคัญต่างๆ 

เย็น รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร...เมนูไก่ตุ๋นโสม(SAMGYETANG) เป็น
อาหารเกาหลีสูตรดั้งเดิม น าไก่ทั้งตัวไปตุ๋นกับรากโสม 

 พักที่ GALAXY HOTEL, RICHDIAMOND HOTEL, BLVD HOTEL หรือ
เทียบเท่ำ 

 
 
 
 
 

                       

วันที่4 ศูนยโ์สมเกำหลี-พระรำชวังชำงด๊อกกุง-ซัมชองดงกิล-COSMETIC-ดิวตี้ฟรี-หอคอย 
NSEOUL TOWER(ไม่รวมค่ำลิฟท์)-ช้อปปิ้งย่ำนเมยีงดง 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์โสมเกำหลี(GINSEN CENTER) สมุนไพรท่ี
ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบทางเดินอาหาร ปอด ท าให้ร่ายกายสดชื่น และ
เพ่ิมพละก าลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบ ารุงหัวใจ โลหิตจาง เบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง ความเครียด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง  
จากนั้นน าท่านสู่ พระรำชวังชำงด๊อก(Changdeok Palace) หรือ ชางด๊อกกุง ได้
ชื่อว่า “พระราชวังอันเป็นท่ีรักแห่งราชวงศ์โชซอน” สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1405 แล้ว
เสร็จในปี ค.ศ. 1412 ในสมัยของพระเจ้าแทจง เป็นหนึ่งในห้าของพระราชวังหลัก
แห่งราชวงศ์โชซอนท่ีส าคัญและมีความสวยงามด้านสถาปัตยกรรม เป็นพระราชวัง



 

 

ท่ีได้รับการดูแลดีท่ีสุดในบรรดาพระราชวังท้ังหมด อีกท้ังยังทรงคุณค่าในแง่
ประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ใกล้ๆกันภายในพื้นท่ีของ พระราชวังชางด๊อก ยังมี 
สวนลับฮูวอน เป็นสวนขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบและจัดแต่งไว้อย่างสวยงามส าหรับ
ท่ีพักผ่อน เดินเล่น ผ่อนคลายพระอิริยาบถของกษัตริย์และราขวงศ์ จากนั้นน าทุก

ท่านเดินทางสู่ย่าน ซัมชองดงกิล Samcheongdong-gil (삼청동길) คือ
ถนนท่ีทอดยาวจากพระราชวังคยองบกกุง  ไปจนถึงสวนสาธารณะซัมชอง 
(Samcheong Park) สวนสาธารณะท่ีมีชื่อเสียงในเร่ืองของป่าทึบและทัศนียภาพท่ี
สวยงาม นอกไปจากนี้ถนนเส้นนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นถนนแห่งแกลลอรี เพราะตลอด
สองฝั่งถนน รวมถึงในตรอกซอกซอยนั้น ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยพื้นท่ีส าหรับการ
แสดงงานศิลปะแทบท้ังสิ้นถนนซัมชองดง เป็นถนนท่ีพาดผ่านกลางเมือง แต่กลับ
สงบเงียบ และอยู่ในพื้นท่ีท่ีสวยงามแปลกตา ถนนท้ังเส้นจะเรียงรายไปด้วยร้าน
กาแฟ, พิพิธภัณฑ,์ ร้านขายของโบราณ และหอศิลป์ท่ีมีชื่อเสียง นับตั้งแต่การสร้าง
แกลเลอรี่ศิลปะท่ีมีการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมท่ีเก๋ไก๋เรียงรายตลอดถนนซัม
ชองดง ก็ท าให้ถนนเส้นนี้มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ท่ีใครๆ ล้วนกล่าวถึง 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร...เมนูคัมจำทัง(KAMJATANG) ตุน๋
หรือสตูว์เนื้อหมูเป็นซุปเกาหลีเผ็ดที่ท าจากกระดูกสันหลังหรือคอของหมู 

  จากนั้นน าท่านแวะช้อปร้านเครื่องส าอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET 
สวรรค์ของนักช้อป เพ่ือเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลาย
แบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บ ารุงผิว ครีมหอยทาก ครีมน้ าแตก ครีมขัดขี้ไคล 
สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ และยังมีสินค้าอีกมากมาย อาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข้ ยา
ย้อมผม แฮนด์ครีม ยาสระผม เป็นต้น 
จากนั้นน าท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี(DUTY FREE) ท่ีนี่มีร้านค้าปลอด
ภาษีชั้นน าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโซล แหล่งรวมสินค้าให้เลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด 
อาทิ น้ าหอม เส้ือผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดับ ฯลฯ จากนั้นน า
ท่านสู่ความโรแมนติก ณ หอคอยเอ็นโซล(N Seoul Tower)ไม่รวมค่าลิฟต์ เป็น
หนึ่งในแหล่งท่องเท่ียวส าคัญของโซล เปิดให้เข้าชมเมื่อ ปี ค.ศ. 1980 เป็นหอคอย
ส าหรับชมเมือง ตั้งอยู่ในกรุงโซล หรือบางครั้งเรียก หอคอยนัมซัน (Namsan 
Tower) เพราะตั้งอยู่บนภูเขานัมซัน เป็นหอคอยท่ีมีความสูงจากฐานประมาณ 



 

 

236.7 เมตร และได้รับการ renovate ใหม่ปี 2005 จึงได้ชื่อใหม่เป็น N Seoul 
Tower โดย N ท่ีเพิ่มขึ้นมานั้นย่อมาจาก new look หรือ รูปแบบใหม่ โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการต่างๆ ท้ังการให้แสงไฟท่ีหลากหลายและสวยงามขึ้น 
รวมถึงภายในท่ีตกแต่งใหม่ โดยมีร้านอาหารบนหอคอยท่ีจะหมุนครบรอบทุกๆ 48 
นาที จุดไฮไลท์ท่ีพลาดไม่ได้เลยเมื่อมาเท่ียว Seoul Tower นั่นก็คือ สถานท่ีคล้อง
กุญแจชื่อดัง  Love Key Ceremony ท่ีมีความเชื่อว่าคู่รักท่ีมาคล้องกุญแจท่ีจะมี
ความรักท่ียืนยาวไปตลอดกาล โดยท่ีจะเขียนข้อความหรือชื่อของคู่รักไว้บนแม่
กุญแจ แล้วน าไปคล้องไว้กับราวเหล็กบริเวณฐานของ N Seoul Tower ยังเป็น
สถานท่ีถ่ายท าละครเกาหลีแนวน่ารักๆเรื่อง“กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุก
ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก  จากนั้นน า
ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่ำนเมียงดง แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆ
หลายคน หรือ สยามสแควร์เกาหลี ตลาดนี้ก้าวล้ าน าสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาท่ี
เมียงดงแห่งนี้ พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เส้ือผ้าแฟชั่นแบบอินเทรน  
เครื่องส าอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง 
ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน 
และเป็นย่านท่ีเต็มไปด้วยสตรีทฟู้ดหน้าตาน่ารับประทานมากมาย เช่น ไก่ผัดซอส 
คเยรันปัง ต๊อกบกกีไส้ชีสทอด ปลาหมึกทอด ซีฟู้ดทอด หอยเชลล์อบชีส กุ้งเผาอบ
ชีส ไก่ย่างเมียงดง แพนเค้กสไตล์เกาหลี ฯลฯ  

เย็น  อิสระรับประทำนอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของ
ท่าน 

 พั ก ที่  GALAXY HOTEL, RICHDIAMOND HOTEL, BLVD HOTEL ห รื อ
เทียบเท่ำ 

 
 

วันที่5 ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง-STAR PARK-ศูนย์สมุนไพรเกำหลี-ย่ำนฮงแด-KING’S CROSS 
CAFE -ฮุนไดเอ้ำท์เลท-ซปุเปอร์มำร์เก็ต-กรุงเทพฯ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าท่านเรียนรู้การท าผลิตภัณฑ์ท่ีสกัดจาก น้้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE) มี
สรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมันท่ีอุดตันในเส้นเลือด และรักษาสมดุลใน



 

 

ร่างกายจากนั้นน าท่านเดินทางสู่  จากนั้นน าท่านสู่ STAR PARK STAR PARK 
ตั้งอยู่บริเวณ MBC World บริษัท กระจายเสียงรายใหญ่ของเกาหลี มีจัดการแสดง
หลากหลายส่วน เช่น CARPET ZONE ซึ่งจะจัดในส่วนนั้นเป็นพรมแดงให้ทุกท่าน
ได้สัมผัสประสบการณ์เฉกเช่นนักแสดงชั้นน าของประเทศเกาหลีใต้  LED MASK 
ZONE ซึ่งจัดเป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการส่วนแรกของ STAR PARK และทุกท่าน
สามารถชม ส่วนจัดแสดงท่ีน่าสนใจอีกมากมายพร้อมท้ังซื้อสินค้าของฝากจากนั้น
น าทุกท่านเดินทางสู่ศูนย์สมุนไพรเกำหลี(ฮอกเกนามู) ให้ท่านได้รับชมรับฟังข้อมูล
ส าคัญของสมุนไพรบ ารุงตับ ซึ่งแพร่หลายและเป็นท่ีนิยมมากภายในประเทศเกาหลี
ใต้ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายรุสมุนไพรท่ีคัดเลือกและดูแลอย่างพิถีพิถัน อิสระให้ท่าน
ได้เลือกชมและ เลือกซื้อสินค้ากลับไปเป็นของฝาก  

  
 
 
 
 
 
กลำงวัน        รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร..เมนูจิมดักไก่ตุ๋นกับซอสสไตล์เกาหลี 

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยัง ย่ำนฮงแด(Hongdae) เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณ
ด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย  
เป็นอีกเส้นหนึ่งท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก อีกท้ังยังมีร้านกาแฟท่ีเป็นเอกลักษณ์ แกล
เลอรี่ ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารท่ีน่าสนใจใน
หมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีท่ีนิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆก็ยัง
ไม่แพงอีกด้วย ซึ่งจะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป  เพราะร้านค้าแต่ละ
ร้านจะทยอยเปิดให้บริการ จากนั่นน าท่านสู่ king's cross cafe คาเฟ่สุดแนวท่ี
จ าลองบรรยากาศมาจากหนัง เรื่ องดั ง  แฮร์รี่  พอตเตอร์  สาวกต้องห้าม
พลาด!! ถ่ายรูปกับมุมสุดฮิต ชานชาลาท่ีเก้าเศษสามส่วนสี่ ชานชาลาท่ีอยู่ในสถานี
รถไฟคิงส์ครอส กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างโลก
มักเกิ้ลกับโลกเวทมนตร์ ตั้งอยู่ระหว่างชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 นั่งจิบ
เครื่องดื่มพร้อมสัมผัสกลิ่นอายเวทมนต์ เพลิดเพลินกับมุมถ่ายรูปต่างๆ (หมายเหตุ:



 

 

ในกรณีท่ีท่านต้องการเข้าไปถ่ายรูปด้านในจะต้องซื้อเครื่องดื่มจากทางร้าน ส าหรับ
ค่าเครื่องดื่มและอาหารไม่รวมกับค่าทัวร์)   

  จากนั้นน าท่านไปยัง ฮุนไดเอ้ำท์เลท แหล่งช้อปปิ้งสินค้าท่ีรวบรวมแบรนด์ดังต่างๆ 
ท่ีเต็มไปด้วยร้านแฟชั่นกว่า 200 ร้าน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ  จากนั้นน าท่าน
เพลิดเพลินกับการแวะซื้อของฝากท่ี ซุปเปอร์มำร์เก็ต ซื้อของ(ละลายเงินวอน 5 
แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและ
รากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม 
เคร่ืองส าอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจ ิ 

 เป็บโปโร้(ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง(มามา่เกาหลี) เป็นต้น  
20.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินนำนชำติอินชอน  

วันที่6 สนำมบินนำนำฃำติอินชอน-สนำมบินดอนเมือง 

 
01.05 น. ออกเดินทางจากประเทศเกาหลีใต้  กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน AIR ASIA X 

เท่ียวบินท่ี XJ703 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้ระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 5.25 ชั่วโมง) 

04.40 น. เดินทางถึง สนำมบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 
 
  
   
   

 
 

 
 
 
 
 



 

 

ส้ำคัญ  กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากช าระเงิน
แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขแล้วและไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ได ้
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

อัตรำค่ำบริกำร 
วันเดินทำง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 

01-06 ส.ค. 2562 10999 10999 5900 
02-07 ส.ค. 2562 10999 10999 5900 
03-08 ส.ค. 2562 9999 9999 5900 
06-11 ส.ค. 2562 9999 9999 5900 
07-12 ส.ค. 2562 13999 13999 5900 
08-13 ส.ค. 2562 13999 13999 5900 
09-14 ส.ค. 2562 14999 14999 5900 
10-15 ส.ค. 2562 13999 13999 5900 
13-18 ส.ค. 2562 9999 9999 5900 
14-19 ส.ค. 2562 11900 11900 5900 
15-20 ส.ค. 2562 10999 10999 5900 
16-21 ส.ค. 2562 10999 10999 5900 
17-22 ส.ค. 2562 9999 9999 5900 
20-25 ส.ค. 2562 9999 9999 5900 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
    อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สาย

การบนิหรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง
เป็นส าคญั 

         ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการ
เดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอื
ยานพาหนะอืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิดอนเมอืง ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

 

 

 
 



 

 

21-26 ส.ค. 2562 11900 11900 5900 
22-27 ส.ค. 2562 10999 10999 5900 
23-28 ส.ค. 2562 10999 10999 5900 
24-29 ส.ค. 2562 9999 9999 5900 

27ส.ค.–01 ก.ย.2562 9999 9999 5900 
28ส.ค.–02 ก.ย.2562 11900 11900 5900 
29ส.ค.–03 ก.ย.2562 10999 10999 5900 
30ส.ค.–04 ก.ย.2562 10999 10999 5900 

03-08 ก.ย.2562 10999 10999 5900 
04-09 ก.ย.2562 11900 11900 5900 
12-17ก.ย.2562 11900 11900 5900 
13-18 ก.ย.2562 11900 11900 5900 
14-19 ก.ย.2562 10999 10999 5900 
17-22 ก.ย.2562 10999 10999 5900 
18-23 ก.ย.2562 11900 11900 5900 
19-24 ก.ย.2562 11900 11900 5900 
20-25 ก.ย.2562 11900 11900 5900 
21-26 ก.ย.2562 10999 10999 5900 
24-29 ก.ย.2562 10999 10999 5900 
25-30 ก.ย.2562 11900 11900 5900 

26ก.ย.-01ต.ค.2562 12900 12900 5900 
27ก.ย.-02ต.ค.2562 12900 12900 5900 
28ก.ย.-03ต.ค.2562 12900 12900 5900 
รำคำเด็กทำรก 
อำยุต่้ำกว่ำ 2ปี 

5,900 บำท 

JoinLand 7,900 บำท 

 
 



 

 

**กรณีท่ำนมีควำมประสงค์จะซื้อน้้ำหนักเพ่ิม กรุณำแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทำง10วัน
เท่ำนั้นพร้อมช้ำระค่ำน้้ำหนัก** 

-       ซื้อน้ำหนักเพ่ิม         5 กก.   ช้ำระเพิ่ม    600  บำท 
-       ซื้อน้้ำหนักเพ่ิม       10 กก.   ช้ำระเพิ่ม 1,000 บำท 
-       ซื้อน้้ำหนักเพ่ิม       20 กก.   ช้ำระเพิ่ม 2,000 บำท 
ไม่มีรำคำเด็ก เนื่องจำกเป็นรำคำพิเศษ / ทำรกต้องมีอำยุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทำงไป

และกลับ 
ไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำงได้ เนื่องจำกเป็นรำคำโปรโมชั่น  
(แต่สำมำรถเปลี่ยนผู้เดินทำงได้ตำมเงื่อนไของสำยกำรบิน) 

ช ำระที่สนำมบินในวันเช็คอิน ส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 
ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนค่ำทิป ในกรณีไม่ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำจำกด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง(ต.ม.)  

ในกำรเข้ำ-ออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกำหลีใต้                  
 ข้อควรทรำ 
              เงื่อนไขกำรเดินทำง 
 
➢ ในกรณีที่ผู้เดินทำงไม่ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำจำกด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง(ต.ม.)ในกำร

เข้ำ-ออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกำหลีใต้ อันเนื่องจำกกำรกระท้ำที่ส่อไปในทำงผิด
กฎหมำย กำรหลบหนีเข้ำออกเมือง หรือกำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทำงบริษัท
จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆทั้งสิ้น เนื่องจำกทำงบริษัทได้ท้ำกำรจองและ
ถูกเก็บค่ำใช้จ่ำยแบบเหมำจ่ำยไปล่วงหน้ำทั้งหมดแล้ว 

➢ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์  รำคำนี้เฉพำะนักท่องเที่ยวชำวไทยเท่ำนั้น ถ้ำหำกเป็น
ชำวต่ำงชำติ จะต้องเพิ่มจำกรำคำค่ำทัวร์ปกติอีก 100 USD** *  และหำกเป็น
ชำวต่ำงชำติชำวเกำหลี จะต้องเพ่ิมจำกรำคำทัวร์ปกติอีก 300 USD 

➢ กรณีตัดกรุ๊ปเหมำที่เป็น เด็กนักเรียนระดับอนุบำล, ประถม, มัธยมและโรงเรียนกวด
วิชำ นักศึกษำทุกระดับชั้น ครูอำจำรย์ ธุรกิจขำยตรงเครื่องส้ำอำงและอำหำรเสริม 
กลุ่มธุรกิจขำยของออนไลน์ หมอพยำบำล ชำวต่ำงชำติ หรือกรุ๊ปที่มีกำรดูงำนต้อง
สอบถำมรำคำใหม่ทุกคร้ัง 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 70,000 วอน หรอื 2,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

 



 

 

➢ ทัวร์นี้จัดให้เฉพำะลูกค้ำที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตำมรำยกำรของทัวร์ทุกวันเท่ำนั้น 
หำกท่ำนไม่สำมำรถร่วมทัวร์ทุกวัน หรือแยกตัวออกจำกกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้ำนช้อปปิ้ง 
เช่น คอสเมทิส, ดิวตี้ฟรี, อะเมทิส, ซุปเปอร์มำร์เก็ต, ศูนย์สมุนไพรโสมเกำหลี, ศูนย์
สมุนไพรเกำหลี, น้้ำมันสนเข็มแดง ทำงบริษัทจะคิดค่ำด้ำเนินกำรในกำรแยกท่องเที่ยว
เอง 350 USDต่อท่ำน 

➢ ทัวร์นี้จัดให้เฉพำะลูกค้ำที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตำมรำยกำรของทัวร์ทุกวันเท่ำนั้น 
หำกท่ำนได้ไม่สำมำรถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมำร่วมทัวร์เพียงเพ่ือกำรใช้ตั๋วเครื่องบิน
และที่พักในรำคำพิเศษ หำกท่ำนไม่แจ้งและปรำกฏว่ำ ท่ำนไม่ร่วมทัวร์ในบำงวัน ทำง
บริษัทจะคิดค่ำด้ำเนินกำรในกำรแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้ง
ควำมประสงค์ที่เป็นจริง เพ่ืองทำงผู้จัดจะได้คิดค่ำบริกำรที่เหมำะสม) 

 
เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมส้ำคัญ! 

 

• เงื่อนไขกำรออกเดินทำง 
ในแต่ละเส้นทำงจะมีกำรก้ำหนดผู้เดินทำงขั้นต่้ำของกำรออกเดินทำง โดยในทัวร์นี้ 

ก้ำหนดให้มีผู้เดินทำงขั้นต่้ำ 15 ท่ำน  หำกมีผู้เดินทำงไม่ถึงที่ก้ำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน
กำรเพิ่มค่ำทัวร์ หรือ เลื่อนกำรเดินทำง หรือ ยกเลิกกำรเดินทำง หำกท่ำนมีไฟลท์บิน
ภำยในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เรำทรำบล่วงหน้ำก่อนทำงบริษัทฯ จะไม่รีบผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
ดังนั้นกรุณำสอบถำมยืนยันกำรออกเดินทำงก่อนจองไฟลท์บินภำยในประเทศทุกคร้ัง 

 

• กำรออกตั๋วโดยสำยภำยในประเทศ 
หำกท่ำนมีควำมจ้ำเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจำก

กรุงเทพฯ กรุณำสอบถำมเที่ยวบินเพ่ือยืนยันกับทำงเจ้ำหน้ำที่ก่อนท้ำกำรจองและขอแนะน้ำให้
ท่ำนซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สำมำรถเลื่อนวันและเวลำเดินทำงได้ อันเนื่องมำจำกหำกเกิด
ควำมผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน ไม่ว่ำจะเป็นกำรยกเลิกเที่ยวบิน กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน 
กำรยุบเที่ยวบินรวมกัน ตำรำงกำรเดินทำงมีกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สำยกำรบินพิจำรณำ
สถำนกำรณ์แล้วพบว่ำอยู่เหนือกำรควำมคุมของทำงสำยกำรบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิง
พำณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้ำนควำมปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่ำนี้ อยู่เหนือกำรควบคุมของ



 

 

บริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ 
จะยืนยันกรุ๊ปออกเดินทำงประมำณ 7-10 วันก่อนเดินทำง หำกไม่มั่นใจกรุณำสอบถำม
พนักงำนขำยโดยตรง  
 

• หำกกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สำมำรถเลื่อนกำรเดินทำงได้  
หำกกรุ๊ปคอมเฟิร์มเดินทำงแล้วนั้น ท่ำนจะไม่สำมำรถเลื่อนกำรเดินทำงได้ ไม่ว่ำจะเกิด

เหตุกำรณ์ใดๆ ต่อท่ำนก็ตำม อันเนื่องมำจำก กำรคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจำกตัวเลข
กำรจองกำรเดินทำงของท่ำน หำกท่ำนถอนตัวออก ท้ำให้กรุ๊ปมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมขึ้น หรืออำจ
ท้ำให้กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ดังนั้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญำตให้เลื่อนวัน
เดินทำงใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดตำมจ้ำนวนเงินของรำคำทัวร์  

 

• กำรช้ำระเงินหมำยถึงกำรยืนยันจ้ำนวนผู้เดินทำง ไม่สำมำรถปรับเปลี่ยนได้   
กำรช้ำระเงินเข้ำมำนั้น หมำยถึงท่ำนได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจ้ำนวนตำมที่ท่ำนได้จอง

เข้ำมำ หำกท่ำนช้ำระเงินเข้ำมำแล้วจะไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงจ้ำนวนของผู้เดินทำงได้ และ
หำกมีควำมจ้ำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่ำนจะยินยอมให้ทำงบริษัทฯ คิดค่ำใช้จ่ำยที่ทำงบริษัท
เสียหำย รวมถึงค่ำเสียเวลำในกำรขำย อย่ำงน้อยที่สุดเท่ำจ้ำนวนเงินมัดจ้ำ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้
เป็นไปตำมเงื่อนไขของบริษัทฯ  
 
 

อัตรำค่ำบริกำรรวม 
 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามท่ีระบุ Economy Class ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ ามัน  
(ยกเว้นหากมีการประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากท่าน
ภายหลัง) และเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได้ ท้ังนี้เป็นไปตาม
เง่ือนของสายการบิน 

 น้ าหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 
ใบ  

ไม่เกิน 7 กิโลกรัม 



 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตามวันท่ีระบ ุ 
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุหรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
 ค่ามัคคุเทศกห์รือหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดเส้นทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท   

(เง่ือนไขตามกรรมธรรม์) 
 
 
 

     ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร 
เคร่ืองดื่ม  

ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิได้ระบุในรายการ 
     ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า 
     ค่าน้ าหนักกระเป๋าท่ีเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนดให้หรือสัมภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน  
   ค่าภาษีน้ ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋ว

เคร่ืองบินไปแล้ว 
       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
  ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศน์ท้องถิ่น(ถ้าม)ี ท่ำนละ 70,000 วอน/ทริป 

      (ช าระท่ีสนามบินในวันเช็คอิน) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 
 

 เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
 

 เงื่อนไขกำรส้ำรองที่นั่ง 

- การช าระมัดจ าและช าระส่วนท่ีเหลือ 
  กรุณาส ารองท่ีนั่งและช าระมัดจ า จ านวน 5,000 บาท ต่อท่าน เพื่อส ารองสิทธิ์ใน
การเดินทาง และช าระส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนออกเดินทาง 30 วัน มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะ
ถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติท่านจะโดนยึดมัดจ าโดยท่ีท่านจะไม่สามารถ



 

 

เรียกร้องใดๆ คืนได้ อันเนื่องมาจากบริษัทฯ จ าเป็นท่ีจะต้องส ารองจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วน
ของท่ีพักและตั๋วเครื่องบินไปก่อนหน้านั้นแล้ว หากท่านส ารองท่ีนั่งน้อยกว่า 30 วัน ทาง
บริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจ านวนทันที หลังจากท าการจองแล้ว กรุณาเตรียมเอกสาร
ส าหรับการเดินทางให้พร้อม เช่น หน้าพาสปอร์ตเพ่ือออกตั๋วหรือค าขอพิเศษเพ่ิมเติมต่างๆ  
ให้แก่พนักงานขาย และหากท่านช าระเงินเข้ามาไม่ว่าจะบางส่วนหรือท้ังหมด บริษัทฯ จะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขท่ีระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

- จ านวนคนในการออกเดินทาง 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

หากมีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ซึ่งท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ โดยบริษัทฯ 
จะแจ้งท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7-10 วันก่อนออกเดินทาง และหากไม่สามารถออกเดินทาง
ได ้ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินท้ังหมดให้ท่านหรือจัดหาทัวร์อื่นให้ท่านหากท่านต้องการ 

 

- การรับการดูแลเป็นพิเศษ 
กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น กำรใช้วีลแชร์ กรุณำ

แจ้งบริษัทฯ อย่ำงน้อย 7 วันก่อนกำรเดินทำง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดการ
ล่วงหน้าได้ เนื่องจากการขอใช้วีลแชร์ในสนามบินนั้น ต้องมีขั้นตอนในการขอล่วงหน้า และ
บางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท้ังทางสนามบินในไทยและในต่างประเทศ ซึ่ง
ผู้เดินทางสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีได้โดยตรงก่อนท าการจองและหากในคณะของท่านมี
ผู้ต้องการดูแลพิเศษ เช่น ผู้ท่ีนั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุและผู้ท่ีมีโรคประจ าตัวหรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ
จ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด 
 

- การถูกปฏิเสธในการเข้าหรือออกประเทศ 
  ในกรณีท่ีกองการตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์
ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งการตรวจคนเข้าเมืองนั้นเป็นสิทธิ์ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐของ
ประเทศนั้นๆ และขอแจ้งให้ผู้เดินทางทราบว่าทางบริษัทฯและมัคคุเทศก์หรือหัวหน้ำทัวร์ 



 

 

ไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพรำะอ้ำนำจกำรตัดสินใจเป็นของเจ้ำหน้ำที่ทำง
กองกำรตรวจคนเข้ำเมืองโดยเด็ดขำด อนึ่ง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงค์ท่ีท าธุรกิจเพื่อการ
ท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า-ออกประเทศอย่างผิดกฎหมาย และ
หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าแสตมป์ไม่น้อยกว่า 5 
หน้ากระดาษ 

- การงดเว้นการร่วมทริปบางรายการ 
  หากผู้ดินทางงดเว้นการร่วมทริปบางสถานท่ีในรายการใด พร้อมคณะผู้เดินทางอื่น 
ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการใดๆ ได้ท้ังสิ้น บริษัทฯ จะถือว่าท่านประสงค์ท่ีจะสละ
สิทธิ์และไม่ร่วมเดินทางพร้อมคณะ 
 

    เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรจอง 
ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แต่ท่านสามารถ

เปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินก่อนการเดินทาง)  
 

    เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม 
หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอัน
เนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การ
ยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน า
สิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ
ประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักท่องเท่ียวเอง  
 เมื่อช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  



 

 

 รายการท่องเท่ียวนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง 
หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับ
ใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดย
มีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความ
ประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้  
 มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด 
ๆ ท้ังสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามและมีประทับตรา
ของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 
 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็นการจ่ายกับ
ตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออก
เมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การ
เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง  และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ าหรือส่งให้ผิด 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ี
เพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ 
การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสัยอื่น เป็นต้น 
 ผู้เดินทางต้องยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แต่ละเมือง, ประเทศ นั้น
แตกต่างกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาให้เหมาะสมท่ีสุด  

 
เอกสำรที่ลูกค้ำต้องเตรียมไปวันเดินทำง 



 

 

จากการท่ีรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้ ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีใต้ให้กับคนไทย 
ผู้ท่ีจะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะ
สามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ท่ียื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ) ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจ
คนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารท่ีน ามา 
เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรือเอกสารอื่นๆ ส าหรับรายละเอียดของเอกสารท่ีจะต้องใช้ใน
การพิจารณาได้แก่ 
(1)  ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหลีใต้(ทางบริษัทฯเตรียมให้) 
(2)  สิ่งท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างท่ีพ านักใน
ประเทศเกาหลีใต้ได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต)  
(3)  ชื่อ-ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลีใต้ เช่น โรงแรมท่ี
พัก (ทางบริษัทฯ เตรียมให้)  
(4)  ก าหนดการเดินทาง ในช่วงระยะเวลาท่ีพ านักในประเทศเกาหลีใต้ (ทางบริษัทฯเตรียม

ให้) 
คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศเกำหลีใต้ (ส้ำหรับกรณีกำรเข้ำประเทศด้วยมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ) 

(1)  หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน 
(2)  กิจกรรมใด ๆ ท่ีจะกระท าในประเทศเกาหลีใต้จะต้องไม่เป็นสิ่งท่ีขัดต่อกฎหมาย และ
เข้าข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะสั้น 
(3)  ในขั้นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 90 วัน 
(4)  เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศเกาหลีใต้ มิได้อยู่ในระยะเวลาของ
การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 


