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สวนสนุกเอเวอรแ์ลนดใ์หเ้วลาแบบเต็มวนั! 

เท่ียวหมู่บา้นโบราณอิกซอนดง-แหล่งรวมคาเฟ่ชิคๆ-คลอ้งกญุแจคู่รกัท่ีโซลทาวเวอร ์- ชอ้ปป้ิงเมียงดง 

อิสระท่องเท่ียวฟรีเดย ์1 วนั! ฟรี! /ทราเวลซิม 4 GB อพัโซเชียลไม่สะดุด!! 

เมียงดง-หมู่บา้นโบราณอิกซอนดง-พระราชวงัเคียงบกกงุ ชุดฮนับก 

Let’s go Wow สุดมันส์ 
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วนัแรกของการเดินทาง (1)  สนามบินนานาชาติดอนเมือง                                   

18.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบิน AIR 

ASIA X เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการข้ึนเคร่ือง (หวัหนา้ทวัร์แนะน า

การเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ท่ีนั่ง จดัท่ีนั่งแบบ 3-3-3 

น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น (หากตอ้งการซ้ือน ้าหนักเพ่ิม ตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ย)  

**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการกอ่นเวลาเคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 60 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ 

ประตูข้ึนเคร่ืองกอ่นเวลาเคร่ืองออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ือง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตาม

ระบบของสายการบิน**) 

21.05 น. บินลดัฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี XJ704 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
 

 

 
 

 
 

 

 

วนัสองของการเดินทาง (2)  เกาหลีใต ้(สนามบินนานาชาติอินชอน) – สวนสนุก EVERLAND เต็มวนั                                   

04.35 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลา

ทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกทา่นสู่

สาธารณะรัฐเกาหลีใต ้รถโคช้น าทุกทา่นขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพ่ือความหวงั

ในการรวมชาติท่ียาวกวา่ 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) เมนู อูดง้  

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญท่ี่สุดของประเทศ ถูกขนานนามวา่

เป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลีใต ้ตัง้อยูท่า่มกลางหุบเขา ประกอบไปด  ้ วยโซนตา่งๆ ดงัน้ี Global Fair, Magic 

Land, European Adventure, 

American Adventure, Zootopia 

เม่ือทา่นกา้วผา่นประตูเขา้ไปในสวน

สนุกเอเวอร์แลนด ์พบกบัอาคารทรง

สวยท่ีตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ

วิกตอเรียตะวนัออก และอินเดีย ซ่ึง

ผสมผสานจนเข า้กันลงตัว  แวะ

ถา่ยรูปสวยๆ ท่ี Magic Tree ตน้ไม ้

แฟนตาซีขนาดใหญท่ี่จะเปล่ียนธีมไป

ตามเทศกาลต่างๆ ถือเป็นอีก จุด

แลนดม์าร์คส าหรับนักทอ่งเท่ียว 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj4wLWn9Y7jAhULqI8KHaYgBr4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ftourkrub.co%2Ftours%2F11608-seoul-5d3n-lj.html&psig=AOvVaw2O3TG9w84WmowM2jq6aIQH&ust=1561905399547167
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ใ ค ร ช อ บ เ ค ร่ื อ ง เ ล่ น

หวาดเสียวตอ้งหา้มพลาด

เด็ดขาด!! สนุกกบัเคร่ืองเลน่

นานาชนิดไมว่า่จะเป็น รถไฟ

เหาะตีลงักา (Rolling X-Train) 

ท่ี เ ร็วสุดๆ และตีลังกาถึง 2 

รอบ เฮอร์ริเคน (Hurricane) 

เคร่ืองเลน่ท่ีจะหมุนๆ เหว่ียงๆ 

ให ้หัว ใจเตน้รั วก ับความสูง

เกือบ 20 เมตรจากพ้ืนดิน! 

ดบัเบ้ิลร็อกสปิน (Double Rock Spin) ท่ีจะหมุนๆ ตีลงักา 3 ตลบบนอากาศดว้ยความสูงท่ีแทบกลัน้หายใจ เรือ

เหาะไวก้ิง (Columbus Adventure) เตรียมตวัเตรียมใจไปกบัเจา้เรือเหาะยกัษ์ท่ีจะเหว่ียทุกคนข้ึนไปสูงถึง 30 

เมตร ในมุม 75 องศา และ ไฮไลคท่ี์พลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งน้ี รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) รถไฟ

เหาะรางไมท่ี้สูงชันเป็นอนัดบั 4 ของโลก ซ่ึงมีความชันถึง 77 องศา และว่ิงดว้ยความเร็ว 104 

กิโลเมตร/ชัว่โมง  

พิเศษ!!! ทางเลือกใหม่ส าหรับท่านท่ีไม่ชอบการรอคิวนานๆ 

สามารถซ้ือบตัร Q-Pass เพ่ือข้ึนไปรอเลน่ไดเ้ลย โดยซ้ือแพคเกจ

เฉพาะ T-Xpress จ่ายเพ่ิมเพียง 30,000 วอน (ราคาส าหรับ 2 

ทา่น) จะไดร้ับตัว๋ Q-Pass และ SD Card ขนาด 16 GB ใส่กลอ้ง 

Action Camera มาให ้เม่ือถึงดา้นบนใหน้ ากลอ้งส่งใหเ้จา้หนา้ท่ี

เพ่ือติดตัง้ ซ่ึงจะเป็นโบก้ีสุดทา้ยของขบวนรถไฟ 1 รอบจะนั่งได ้

เพียง 2 ทา่น เพราะจุดติดตัง้กลอ้งมีเพียง 1 ชุด จากนั้นก็ลุย!! และ

หลงัจากลงจากรถไฟแลว้ ทา่นสามารถน า SD Card มาตรวจสอบการบนัทึกวีดีโอ หากวีดีโอเสียจะสามารถข้ึนไป

เลน่ใหมไ่ดอี้ก 1 รอบ  

พกัเหน่ือยจากเคร่ืองเล่น หลุดเขา้มา

ในโลกของเหล่าสัตวม์ากมาย!! ใน

โลกของ Zootopia หน่ึงในสวนสัตวท่ี์

ใหญ่ท่ี สุดของเกาหลี มีสัตว์มากกว่า 

2,000 ตวั จ  าก 200 กวา่สายพนัธุ์ พา

ทุกทา่นทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี 

ข้ึนไปบนรถบสัซาฟารีเพ่ือใกลชิ้ดกบัเหลา่

สตัวป่์าย่ิงข้ึนอยา่งโซ  น Safari World 

พบกบัสตัวท่ี์น่าเกรงขามอยา่งสิงโตเจา้ป่า 

เสืออนัดุรา้ย และหมีตวัใหญท่ี่อาจจะโผล่

มาทกัทายคุณไดทุ้กเม่ือ 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjIrrLp9o7jAhUIro8KHTGBC_4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fblog.trazy.com%2Feverland-q-pass-guide%2F&psig=AOvVaw1jbtBxaRCgrnc5n9mjWJn1&ust=1561905835401766
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จะมีอะไรต่ืนเตน้ไปกว่าการนัง่รถสะเท้ินน ้าสะเท้ินบก!! ตะลุยเขา้ไปในโซน Lost Valley พรอ้มเพลิดเพลินกบั

การชมสตัวต์า่งๆ ท่ีเดินเลน่อยา่งอิสระ ถา้โชคดีอาจจะไดพ้บกบัสตัวเ์หลา่น้ีมาขอขนมกินถึงหนา้ตา่งรถเลยทีเดียว 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการเล่นเคร่ืองเล่น) 

เปล่ียนบรรยากาศจากเหล่าสตัวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมู่พฤกษา!! เดินชมสวนดอกไมท่ี้ก าลงัออก

ดอกบานสะพรั่งอวดสีสนั ณ สวนดอกไมส่ี้ฤด ู(Four Season Garden) ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงพนัธุด์อกไมไ้ป

ตามฤดูกาลในรูปแบบท่ีหลากหลายตลอดทัง้ปี (ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) ดว้ยสีสันท่ีสดของดอกไมแ้ตล่ะชนิดจึง

ไดร้ับความนิยมอยา่งมาก นักทอ่งเท่ียวท่ีมาสวนสนุกจึงไมพ่ลาดท่ีจะมาถา่ยรูปเก็บบรรยากาศความสดช่ืนกลบัไป

เป็นท่ีระลึก รวมทัง้ยงัมีการจัดเทศกาลในแตล่ะเดือน อาทิเชน่ ในชว่งฤดูใบไมผ้ลิ ประมาณเดือนเมษายน – 

มิถุนายน เป็นสวนดอกทิวลิป และดอก

กุหลาบ ในช่วงฤดูรอ้น ประมาณเดือน

มิถุนายน - สิงหาคม เป็นสวนดอกลิล

ล่ีหลากสีสนั ยงัไม่หมดแค่นั้น ในช่วง

เดือนน้ีจะมีเทศกาลคลายรอ้นไปกับ

สายน ้า (Summer Splash) ในฤดูใบไมร่้วง 

ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็น

สวนดอกเบญจมาศ พรอ้มกบัมีจดัตกแตง่

สวนส นุก ให ้เ ข ้า ก ับ เ ทศกาลฮัล โล วีน 

(Happy Halloween) มีการจัดขบวนรถ

แฟนซีแหร่อบสวนสนุก และมีเจา้หนา้ท่ีแตง่ตวัเป็นผีมาเดินแกลง้นักทอ่งเท่ียวดว้ย ในชว่งฤดูหนาวประมาณเดือน

พฤศจิกายน - ธันวาคม มีการจดังานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตม์าส และตอ้นรับเทศกาลปีใหม ่ทุกเทศกาลจะ

ตกแตง่ดว้ย แสง สี เสียง สุดอลงัการ พรอ้ม

ทัง้มีขบวนพาเหรดมาสรา้งความบนัเทิงใหก้บั

เ ด็ ก ๆ  เ ช่ น  White Christmas Parade, 

Moonlight Parade 

การแสดขบวนพาเหรดอนัน่าต่ืนตาต่ืน

ใจ! ชมขบวนพาเหรดสุดย่ิงใหญอ่ยา่ง คา

นิวลั แฟนตาซี พาเหรด (Carnival Fantasy 

Parade) พบกบัโชวต์า่งๆ จากทั่วทุกมุมโลก 

มีท ัง้ธีมสไตลบ์ราซิลอยา่งแซมบาเฟสติวัล 

(Samba festival) ไปจนถึงธีมเวนิสคานิวัล 

(Venice Carnival) จากอิตาลีก็ตบเทา้เขา้ร่วมขบวนดว้ย สนุกสนานกบัการเตน้ร าไปพรอ้มๆกนั ชว่งหวัค ่าเป็นอีก

หน่ึงการแสดงท่ีพลาดไม ่ ไดเ้ชน่กนั อยา่เพ่ิงรีบกลบั! หากทา่นยงัไมไ่ดช้มการแสดงพลุสุดอลงัการหลงัจากพระ

อาทิตยต์กดิน และย ั งมีขบวนพาเหรดท่ีจดัเต็มทัง้แสง สี เสียง อยา่งมูนไลทพ์าเหรด (Moonlight parade) ใหท้า่น

ไดช้มอีกดว้ย ขบวนพาเหรดจะมีรอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น. 

เย็น บริการอาหารเย็น (2) เมนู บุฟเฟตบ์าบีคิวป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี เน้ือหมู เน้ือไก ่เน้ือววั ปลาหมึก อาหารเกาหลี 

เติมไมอ่ ัน้ 

พกัท่ี    JM HOTEL / NEW M SUWON หรือระดบัเดียวกนั 
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วนัสามของการเดินทาง (3)             เรียนรูวิ้ธีการท าคิมบบัขา้วห่อสาหร่าย – โซลทาวเวอร ์– ผลิตภณัฑน์ ้ามนัสน  

                        คอสเมติค -หมู่บา้นโบราณอิกซอนดง –พระราชวงัเคียงบกกุง+ชุดฮนับก – ดิวต้ีฟรี – ตลาดเมียงดง                                                      

 เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

เรียนรู ้การท าขา้วห่อสาหร่าย (คิมบบั) อาหารงา่ยๆ ท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน โดยการน าขา้วสุก และ

สว่นผสมอ่ืนๆหลากชนิด เชน่ แตงกวา แครอท ผกัโขม ไขเ่จียว ปูอดั แฮม เป็นตน้ วางแผบ่นแผน่สาหร่าย มว้น

เป็นแทง่ยาวๆ แลว้หั่นเป็นช้ินพอดีค า เสิร์ฟพรอ้มหวัไชเทา้ดอง และกิมจิ ชาวเกาหลีนิยมรับประทานคิมบบัระหวา่ง

การปิกนิก หรืองานกิจกรรม

กลางแจง้ 

จากนั้นน าทา่นไปยงัหน่ึงในทาว

เวอร์ ท่ี มี วิว ท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย 

โซลทาวเวอร ์ต ัง้อยูบ่นภูเขานัม

ซานใจกลางกรุงโซล มีความสูง

จากฐานหอคอยประมาณ 236.7 

เมตร และมีความสูง 479 เมตร

จาก พ้ืน ดิน  ไม่ว่าจะ เ ป็นช่วง

กลางวัน  ช่ว งกลาง คืน  ห รือ

ฤดูกาลไหนๆ ก็ยังไดร้ับความ

นิยมเสมอมา ทัง้จากนักทอ่งเท่ียว

และคูร่ักชาวเกาหลี เพราะเป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวทั่วท ัง้กรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนรามา่ นับเป็นอีก

สถานท่ีสุดแสนโรแมนติกแหง่หน่ึงท่ีคูร่ักทุกคูไ่มค่วรพลาด นอกจากน้ียงัมีไฮไลทส์ าคญัของกรุงโซลท่ีนักทอ่งเท่ียว

ทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอินคือ สถานท่ีคลอ้งกุญแจช่ือดงั Love Key Ceremony ท่ีมีความเช่ือวา่ คูร่ักท่ีมาคลอ้ง

กุญแจท่ีน่ีจะมีความรักท่ียืนยาวไปตลอดกาล ** ราคาทวัรน้ี์ไม่รวมกญุแจและค่าข้ึนลิฟท ์10,000 วอน**   

จากนั้นน าทา่นเรียนรูก้ารท า ผลิตภณัฑน์ ้ามนัสน ท่ีสกดัจากน ้ามนัสนเข็มแดง มีสรรพคุณชว่ยบ ารุงร่างกาย ลด

ไขมนั ชว่ยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 

จากนั้นน าทา่นแวะชอ้ปท่ีรา้นเคร่ืองส าอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพ่ือ

เลือกซ้ือกลบัไปเป็นของฝาก มีใหเ้ลือกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกินแคร์บ ารุงผิวแบรนดอ์ยา่ง 

DEWINS และแบรนด ์JSM ท่ีเป็นสินคา้หลกัของทาง

รา้น ไมว่า่จะเป็นครีมหอยทาก ครีมน ้าแตก ครีมขดัขี้ ไคล 

สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยงัมีสินคา้อ่ืนๆ อาทิ

เชน่ ครีมวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์

รีม ยาสระผม ฯ  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (4) เมนู คมัจาทงั เเกงมนั

ฝรั่งกระดูกหมู ซ่ึงประกอบไปดว้ยส่วนผสมท่ีส าคญัคือ 

กระดูกหมูสว่นซ่ีโครง สนัหลงั มนัฝรั่ง ตน้หอม พริกแกง 

งาด าป่า ใบงาเขียว และเห็ด  
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จากนั้นน าทา่นไป หมู่บา้นโบราณ

อิกซอนดง หมูบ่า้นฮนัอกเกา่แก่

ท่ีสุดแหง่หน่ึงในกรุงโซล มีกล่ินอาย

ความเป็นเกาหลีโบราณ และเป็น

ยา่นเกา่แกท่ี่อาจจะใหมส่ าหรับใคร

หลายๆคน แหล่งรวมคาเฟ่เก๋ๆ 

รา้นอาหารชิคๆ ใจกลางกรุงท่ีซอ่น

ตัวอ ยู่ในตรอกซอกซอย เ ล็กๆ 

สามารถเดินลดัเลาะจากแถวยา่น

อินซาดง   มาได ้มีท ัง้ร้านอาหาร

เกาหลี รา้นบิงซู รา้นนั่งชิล รา้นพิซ

ซา่ ท่ีตกแตง่ไดอ้ยา่งมีสไตล ์เหมาะส าหรับชาวโซเชียลท่ีชอบอพัรูปสวยๆ ไฮไลทข์องยา่นน้ีจะเป็นคาเฟ่ดอกไมช่ื้อ

รา้น มาดงั หนา้รา้นจะเป็นมุมยอดฮิตท่ีคนนิยมมาถา่ยรูป เพราะสีสนัสดใสสวยงามของดอกไม ้นอกจากสายฮิป

เตอร์แลว้สายกินก็ หา้มพลาด!! ท่ีน่ีมีรา้นขายมนัดูช่ือดงั (เก๊ียวน่ึงเกาหลี) ช่ือรา้น ชางฮวาดงั ตัง้อยูต่รงหวั

มุมถนน ซ่ึงจะมีคนตอ่คิวรอเยอะมากๆ 

จากนั้นน าทา่นชมความย่ิงใหญข่อง พระราชวงัเคียงบกกุง พระราชวงัแห่งแรกของราชวงศโ์ชซอนท่ีตัง้อยูใ่จ

กลางก รุ ง โซล ซ่ึ ง เ ป็น อีกห น่ึ ง

สถานท่ีท่ีใครมาเกาหลีเป็นครั้งแรก

ตอ้งไมพ่ลาดท่ีจะแวะมาเยือน ดว้ย

ฉากหลงัของพระราชวงันั้เป็นภูเขา

พูกักซาน ท าใหดู้ย่ิงใหญ่อลงัการ

เป็นอยา่งมาก เรียกไดว้า่เป็น The 

Grand Palace ของเกาหลีใตเ้ลยก็

วา่ได ้มีสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจคือ 

พระท่ีนัง่คึนจองวอง เป็นพระท่ีนั่ง

ท่ีกษัตริยใ์ชอ้อกวา่ราชการ และเป็น

ท่ี ท ร ง ง าน  ภ าย ในพระ ท่ี นั่ ง ไ ม่

สามารถเขา้ไปชมได ้แตส่ามารถ

ถ่ายภาพจากดา้นนอกได  ้พิเศษ

สุดๆ !!! ใส่ชุดฮนับกเดินชม และถ่ายรูปสวยๆ ในพระราชวงั เพ่ือเก็บภาพไวเ้  ป็นความทรงจ าดีๆ 

ส าหรบัทริปเกาหลีของทุกท่าน **อตัราค่าบริการน้ี รวมค่าเช่าชุดฮนับกแลว้ ** 

หมายเหตุ : กรณีท่ีพระราชวงัเคียงบกกุงไม่เปิดท าการ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิปรบัรายการทดแทนเป็น 

พระราชวงัชางด็อกกุง พระราชวงัล าดบัท่ีสองท่ีถูกสรา้งตอ่จากพระราชวงัเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และยงั

เป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัส าคญัที่ ยงัคงรักษาไว ้ซ่ึงมีตน้ไมข้นาดยกัษ์มีอายุกวา่ 300 ปี บอ่น ้า และศาลาริมน ้า 

พระราชวงัแห่งน้ีเป็นท่ีพ านักของพระมหากษัตริยถึ์ง 9 พระองค ์ปัจจุบนัยงัคงเหลือความงดงามบางส่วนของ

พระราชวงั ไดแ้ก ่พระต าหนักอินจองจอน พระต าหนักแดโจจอน พระต าหนักซอนจองจอน และพระต าหนักนัก

ซองแจ 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwie2-bW_I7jAhXLvI8KHdFuB_8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fth.traveligo.com%2Ftours%2Fasia%2Fsouth-korea%2Fseoul&psig=AOvVaw2eejbWfxz4VZWIyR9DP6j9&ust=1561907349271412
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwid8bvx_I7jAhUEOY8KHfTOA1IQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.wonderfulpackage.com%2Fpass%2Fv%2F4393%2F&psig=AOvVaw1NRn8cW6Lw1tbGdEy16g3A&ust=1561907455745437
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จากนั้นน าทา่นเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี ดิวต้ีฟรี ท่ีรา้นคา้ปลอดภาษีท่ีใหญท่ี่สุดในโซล แหลง่รวมสินคา้แบรนด์

เนมมากมาย ไมว่า่จะเป็น น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบัหลากหลายแบรนดด์งั และ

สินคา้แบรนดอ่ื์นๆ อีกมากมาย โดยชัน้ใตดิ้นจะเป็นสินคา้แบรนดห์รู และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์อาทิเชน่ PRADA, 

DIOR, LOUIS VUITTON, 

BULGARI, LONGCHAMP, 

COACH, GUCCI, MICHEL 

KORS, LOEWE, MIU MIU 

เ ป็นต ้น  ในส่วนของชั้น ท่ี  1 

เ ป็ น ช็ อ ป  CHANNEL แ ล ะ

นาฬิกาดงัหลากหลายแบรนด ์

อาทิเชน่ ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชัน้ 2 เป็นช็อป MCM ช ัน้ท่ี 3 เป็นโซนเคร่ืองส าอางค์

หลากหลายแบรนด์ด ัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oré al, SU:M37, ESTEE 

LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ ชัน้ 4 จะเป็นสินคา้แบรนดเ์นมอ่ืนๆ 

และชัน้ท่ี 5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหลี และโซนรา้นอาหาร 

จากนั้นน าท่านเพลิดเพลินกับ

การชอ้ปป้ิง ย่านเมียงดง แหลง่

ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆ

หลายคน หรือสยามสแควร์เกาหลี 

ตลาดแห่งน้ีจะมีเส้ือผา้ กางเกง 

รองเทา้ น ้าหอม เคร่ืองส าอางคท์ ัง้

แบรนดเ์นมช่ือดงั และโลคอลแบ

รนด ์รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และ

ศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวัยรุ่น

ตอ้งการก็สามารถหาไดจ้าก ท่ี

ต ล า ด น้ี  อ า ทิ เ ช่ น  ร้ า น

เคร่ืองส าอางคค์ท่ี์คุน้หูคนไทยท่ีไม่

ว่ า จ ะ เ ป็ น  ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ร า ค า

เคร่ืองส าอางคค์จ์ะถูกกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เทา่ และบางรุ่นไมมี่ขายในประเทศไทย หรือจะเป็นรา้น

ขายรองเทา้แบรนดด์งัอย่างร้าน MBC MART ก็มีรองเทา้หลากหลายแบรนดด์งัใหเ้ลือกมากมาย อาทิเชน่ 

ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  

ในสว่นของอาหารบริเวณขา้งทางท่ีฮอทฮิตไมแ่พก้นัอยา่งโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด มีอาหารหรือของทานเลน่ใหไ้ด ้

ล้ิมลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตวัใหญอ่บน่ากิน ขนมไขห่รือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียง

ดง กุง้ล็อบสเตอร์ตวัใหญ่ๆ  ยา่งชีสมีรสหวาน ชีสยา่ง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชีสเสียบไมแ้ลว้เอาไปยา่ง ต๊อก

โบกี เคก้ขา้วท่ีข้ึนช่ือของเกาหลี ปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหลี เมนูน้ีมีอยูเ่กือบทุกซอกทุกมุมท่ีในตลาดเมียงดง 

บะหม่ีด าจาจงัมยอน หน่ึงในเมนูสุดฮิตท่ีเห็นกนับอ่ยในซีร่ีสเ์กาหลี มนัฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม ้พบเห็นได ้

 



 

ทวัรเ์กาหลี ซวูอน โซล Everlandเต็มวนั 6D3N_XJzicn31_Jul-Sep2019_MZ 

 

 

ทัว่ไปในเมืองไทย แตข่องท่ีน่ีจะมีไสก้รอกเพ่ิมเขา้มาอีกหน่ึงชัน้ ปลาหมึกยกัษ์ทอดกรอบ เสียบไมแ้บบอลงัการโรย

ดว้ยเกลือ เป็นตน้ แตห่ากคนท่ีชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจา้ดงั ซ่ึงไอติมท่ีกดมาใสโ่คนนั้นสูงถึง 2 ฟตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น อิสระอาหารเย็น (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการช็อปป้ิง) 

พกัท่ี   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัส่ีของการเดินทาง (4) อิสระท่องเท่ียว และช็อปป้ิงเต็มวนั  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

อิสระเต็มวนัใหท้า่นอิสระชอ้ปป้ิงหรือเดินทางสูส่ถานที่ ทอ่งเท่ียวอ่ืนๆ มีไกดค์อยใหค้ าแนะน าในการเดินทาง อาทิ 

-หมู่บา้นบุคชอนฮันอก เป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของกรุงโซล หมู่บา้นแห่งน้ีเป็นหมู่บา้นท่ีลอ้มรอบไปดว้ย

พระราชวงั ท ัง้เคียงบกกุง และชางด็อกกุง รวมถึงศาลเจา้จงมโยดว้ย มีบา้นเรือนนับรอ้ยหลงัท่ีเป็นบา้นแบบดัง้เดิม 

ท่ีเรียกวา่ ฮนัอก (Hanok) ใหค้วามรูสึ้กเหมือนยอ้นอดีตไปในสมยัราชวงศโ์ชซอน ท่ีน่ีมีมุมเด็ดๆ ท่ีไมค่วามพลาดถึง 

8 จุดใหถ้า่ยรูปดว้ยกนั นอกจากน้ียงัมีรา้นชาช่ือดงั Tea Garden ตวัรา้นเป็นบา้นสไตลืฮนัอกอายุกวา่ 100 ปี 

ภายในรา้นมีโตะ๊ท่ีใชน้ั่งกบัพ้ืนท่ีเรียกวา่ อนดล (Ondol) ซ่ึงถูกจดัวางไวก้ลางสวนตรงตามกบัคอนเซปช่ือรา้น โดย

พนักงานก็จะใส่ชุดฮนับกมาเสิร์ฟ ท าให ้

ไดค้วามรูสึ้กยอ้นยุคเขา้ไปอีก 

- คลองชองเกชอน คลองท่ีมีภูมิทศัน์ท่ี

สวยงามท่ีสุดในเกาหลี แหลง่เดินเลน่

พกัผอ่นหยอ่นใจทา่มกลางเมืองหลวงท่ี  

วุน่วาย มีสะพานทัง้หมด 20 สะพานท่ี

ออกแบบมาดว้ยคอนเซ็บท่ีแตกตา่งกนั 

บริเวณก าแพงทัง้สองขา้งริมคลองประดบั

ดว้ยหินออ่น และประติมากรรมท่ีสวยงาม  
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- สวนสนุกล็อตเตเ้วิลด ์ส าหรับ

ค น รั ก ค ว า ม ส นุ ก ท่ี ยั ง ไ ม่ จุ ใ จ 

สามารถไปตามเก็บเคร่ืองเล่นใน

สวนสนุกแหง่ท่ี 2 ของเกาหลี ซ่ึงมี

ช่ือ เ สียงไมแ้พส้วนสนุกเอเวอร์

แลนดไ์ด ้โดยวิธีเดินทางก็งา่ยแสน

ง่ายเพราะตั้งอยู ่ในกรุงโซล ท่ี น่ี

ร วบ ร วม เ ค ร่ื อ ง เ ล่นส นุกๆ  ไ ว ้

มากมาย ถูกแบ่งออกเป็นโซน 

Indoor จะถูกจดัอยู่ในธีมผจญภยั 

(Adventure) และ Outdoor จะถูก

จัด ใน ธีมเกาะเวทมนต์ (Magic 

Island) สามารถเท่ียวไดต้ลอดเวลาแมว้า่สภาพอากาศจะไมเ่ป็นใจ **หมายเหตุ อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวมค่า

บตัรเขา้สวนสนุก** 

สายช็อปหา้มพลาด! 

- ย่านฮงแด เป็นยา่นท่ีอยูใ่กล ้ๆ  กบัมหาวิทยาลยัฮงอิก มีรา้นช็อปมากมายทัง้เส้ือผา้ เคร่ืองส าอางค ์รองเทา้ ย่ิง

ชว่งกลางคืนจะคึกคกัเป็นพิเศษ มีผบั บาร์ คาเฟ่ รา้นอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแหง่ ถือเป็นแหลง่

รวมตวัของวยัรุ่นทัง้วนัมธัยม และวยัมหา’ลยั โดยในชว่งเย็นๆ จะมีกลุม่วยัรุ่นมาเตน้โชวค์วามสามารถ บนถนนจะ

กลายเป็นลานการแสดงความสามารถดา้นตา่งๆ ทัง้เลน่ดนตรี รอ้ง เตน้ แบบจดัเต็ม! ท าใหถ้นนแหง่น้ีคึกคกั และ

เป็นสีสนัของกรุงโซลทัง้กลางวนัและกลางคืน 

 

 

 

 

 

 

 

- ย่านอีแด เป็นยา่นท่ีอยูบ่ริเวณหนา้มหาวิทยาลยัสตรีอีฮวา นอกจากจะเป็นมหาลยัท่ีสวยท่ีสุดแลว้ ยงัมีจุด

ถา่ยรูปฮิปๆ มากมาย ทีน่ียงัเป็นยา่นชอ้ปป้ิงสินคา้แนววยัรุ่นแฟชัน่วยัใสสไตลเ์กาหลี มีท ัง้ของจุกจิก ก๊ิฟชอ้ป  

เคร่ืองประดบั เส้ือผา้ แวน่ตา กระเป๋า รองเทา้ อุปกรณเ์ก่ียวกบัโทรศพัท ์เคร่ืองส าอางตา่งๆ เป็นรา้นเล็กๆ ท่ีแฝงตวั

อยูต่ามตรอกซอกซอยตา่งๆ ยาวเหยียดสองขา้งทาง  

- ย่านชินซาดง แหง่รวมโลคอลแบรนดด์งั ถนนกาโรซูกลิ หรือเรียกกนัวา่ Artists’ Street เต็มไปดว้ยรา้นเส้ือผา้

แฟชัน่แบรนดดี์ไซเนอร์ แบรนดห์รู รา้นกาแฟท่ีตกแตง่แบบชิคๆ ถนสายน้ีจะท าใหคุ้ณไดเ้พลินเพลินเจริญใจ เเละ

เงินในกระเป๋าเป็นอยา่งย่ิง  

- ย่านอพักจูอง เป็นยา่นท่ีน่าไปเดินเท่ียวมากๆ ของกรุงโซล ยา่นน้ีเป็นยา่นไฮโซของเกาหลีนั่นเอง แน่นอนวา่

หา้งรา้นคา้ตา่งๆ ท่ีอยูใ่นยา่นน้ีจึงเป็นแบรนดด์งัหรูหราระดบัโลก โดยไฮไลทข์องยา่นอพักูจองจะอยูบ่ริเวณ ถนน

โรดโิอ มีหา้งท่ีส าคญัก็คือ Galleria Department Store หา้งหรูหราแหลง่รวมสินคา้แบรนดเ์นมระดบัไฮเอนด ์ 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwib3t_i_o7jAhUFknAKHeYBAloQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.ctmtourthailand.com%2Fsubcategory-%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5-1502-1.html&psig=AOvVaw1U72sx5Sx-A2jLNgw4feSU&ust=1561907965739470
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นอกจากน้ีตลอดทัง้แนวถนนก็ยงัมีรา้นขายสินคา้แฟชัน่จากดีไซเนอร์แนวหนา้ของเกาหลีใหไ้ดเ้ดินเลือกชอ้ปป้ิง

อยา่งจุใจ 

สายฮิปเตอรต์อ้งไปเช็คอิน! 

- ย่านซองซดูง นักทอ่งเท่ียวสว่นใหญอ่าจจะยงัไมคุ่น้หูกบัยา่นน้ี แตส่ าหรับคนเกาหลีแลว้ ยา่นซองซูดงก าลงัมา

แรงกวา่ที่ ไหนๆ ไดร้ับฉายาวา่เป็น บรูคลนิแห่งกรุงโซล เพราะเคยเป็นท่ีตัง้ของโรงงานเกา่ๆ ในยุค 1960 ปัจจุบนั

ถูกแปลงโฉมเป็นแกลอร่ี สตูดิโอ และคาเฟ่ท่ีมีสไตลม์ากๆ จนกลายมาเป็นยา่นฮิปสเตอร์ แหลง่รวมวยัรุ่นแนว

อาร์ตๆ  นอกจากนั้น ท่ีน่ียงัมีคาเฟ่ช่ือดงัอยา่ง รา้น Café  Onion รา้นคาเฟ่บรรยากาศดีท่ีดงัในเร่ืองเมนูขนมปังอบ

อีกดว้ย 

- ย่านฮงแด นอกจากจะเป็นแหลง่ช็อปป้ิงแลว้ ยงัเป็นแหลง่รวมสุดยอดรา้นอาหารช่ือดงัมากมาย ทัง้ของคาว 

ของหวาน อาหารวา่ง อาทิ รา้นวนัดงัคมัจาทงั ร้านคมัจาทงัท่ีท่ีสุดในฮงแด ร้านตัง้อยูต่รงทางสถานีฮงอิก

ทางออก 3, รา้น Peony รา้นเคก้โฮมเมดเจา้ดงั เมนูท่ีหา้มพลาดคือ Strawberry Short Cake และ Strawberry 

Bingsu รา้นตัง้อยูต่รงทางสถานีฮงอิกทางออก 9, รา้น 50pick รา้นนั่งชิลท่ีมีค็อกเทลใหเ้ลือกทัง้หมด 50 แบบ 

รา้นตัง้อยูต่รงทางสถานีฮงอิกทางออก 8, รา้นฮงงิกเกจาง กบัเมนูสุดแซบ่อยา่งปูสดดองซีอ๊ิวม บุฟเฟ่ตปู์ดอง กุง้

ดอง แบบครบเซ็ทเติมไมอ่ ัน้ ราคาแรงแตร่ับรองความอร่อย รา้นตัง้อยูต่รงทางสถานีฮงอิกทางออก 2, รา้นเซมา

อึลชิกดงั รา้นหมูยา่งช่ือดงั กนัสาดสีเหลือง กบัเมนูท่ีตอ้งสั่งคือ ซุปกิมจิ 7 นาที รา้นตัง้อยูต่รงทางสถานีฮงอิก

ทางออก 9, รา้นพิพิรี รา้นบิบิมบบัแบบรีฟิล 5000 วอน เป็นรา้นยอดนิยมของวยัรุ่นและวยัท างานเพราะราคาถูก

มาก รา้นตัง้อยูต่รงทางสถานีฮงอิกทางออก 9 และรา้นคาเฟ่ King ‘s Cross คาเฟ่น้ีสาวกแฮร์ร่ีหา้มพลาด! จ าลอง

ฉากในหนัง แฮร์ร่ี พอตเตอร์ มาไวท่ี้ฮงแด พาทา่นเดินทางไปโลกเวทมนตด์ว้ยรถไฟ ชานชาลา 9 3/4 รา้นตัง้อยู ่

ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 9 เป็นตน้ 

การเดนิทางในกรุงโซล 

- รถประจ าทาง รถบสัท่ีว่ิงในตวัเมืองเป็นการ

เดินทางท่ีสะดวก ถูกจ าแนกตามสีเพ่ือก าหนดชนิด

ของรถบสั รถบสัสีน ้าเงิน ว่ิงตามถนนสายหลกั 

และว่ิงระยะทางไกลรอบกรุงโซล รถบสัสีเขียว 

ว่ิงระยะสั้น และรับส่งผูโ้ดยสารจากจุดเช่ือมตอ่

ระบบขนส่งสาธารณะ เชน่ สถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น 

รถบสัสีเหลือง ว่ิงวนภายในเขตกรุงโซล และรถ

บสัระยะทางไกล รถบสัสีแดง เป็นรถบสัดว่นท่ีว่ิง

จากกรุงโซลไปยงัชานเมือง  

- รถแท็กซ่ี แท็กซ่ีเกาหลีส่วนใหญส่ามารถข้ึน

แลว้บอกปลายทางท่ีจะลงไดเ้ลย เพราะรถแท็กซ่ีเกาหลีจะไมป่ฏิเสธผูโ้ดยสารเหมือนท่ีเมืองไทย ยกเวน้แท็กซ่ีตาม

แหลง่ทอ่งเท่ียวบ  างแหง่ แท็กซ่ีบางประเภทอาจจะมีการเรียกราคาแบบเหมา โดยมีแท็กซ่ีท ัง้หมด 4 ประเภท ไดแ้ก ่

1. แบบธรรมดา (Standard) มี 3 สี ไดแ้ก ่ขาว เทา สม้ เป็นแท็กซ่ีท่ีเรียกไดง้า่ยที่ สุดในบรรดาประเภทอ่ืนๆ ราคาใน

ตอนกลางวนัจะเป็นราคาปกติ สว่นในตอนกลางคืนจะมีการชาร์ตเพ่ิม  
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2. แบบชัน้หน่ึง (Deluxe) มี 2 สี คือ ด าและเหลือง ดา้นขา้งกระจกจะมีป้ายค าวา่ Deluxe แปะอยู ่ภายในกวา้ง

นั่งสบาย ราคาในตอนกลางวนัและกลางคืนจะเทา่กนั แตจ่ะราคาสูงกวา่แบบธรรมดา หาเรียกไดต้ามหนา้โรงแรม 

หรือสถานีรถไฟตา่งๆ  

3. แบบจมัโบค้นัใหญ ่(Jumbo) เป็นรถตู ้เหมาะกบัคนท่ีเดินทางเป็นกลุม่ ราคาจะพอๆกบัแท็กซ่ีช ัน้หน่ึง 

4. แบบอินเตอร์ (International) เป็นแบบพิเศษ คนขบัรถสามารถพูดภาษาอ่ืนได ้ 

- รถไฟใตดิ้น คนเกาหลีในกรุงโซลนิยมรถไฟใตดิ้นเป็นพาหนะหลกัในการเดินทาง เพราะสะดวก รวดเร็ว และ

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในโซล รถไฟใตดิ้นจึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกส าหรับการเดินทางทอ่งเท่ียวของทา่น สายรถไฟสาย

หลกัๆ จะแยกตามหมายเลขและสี บางสายจะมีช่ือเรียกเป็นของตวัเอง เร่ิมตัง้แต ่สายท่ี 1 ไปจนถึงสายท่ี 9 

รวมถึงสายอ่ืนๆ ท่ีมีช่ือเฉพาะ ดงัน้ี 

➊ สาย 1 เป็นเสน้ทางท่ีเกา่แกแ่ละยาวท่ีสุด ว่ิงผา่นใจกลางกรุงโซลยาวไปถึงตา่งจงัหวดั ผูค้นหลากหลายวยัเป็น

สถานีท่ีมีปลายทางเยอะ เวลาเดินทางสายน้ีตอ้งสงัเกตใหดี้ๆ สถานท่ีทอ่งเท่ียวส าหรับสายน้ี ไดแ้ก ่ตลาดปลา

นอรย์างจิน, ตลาดนมัแดมุน, ทางเดินลอยฟ้า Seoullo 7071, ประตูดงแดมุน, ตลาดควางจงั, วดัโชก

เยซา, คลองชองกเยชอน, พระราชวงัถ็อกซกูงุ เป็นตน้ 

➋ สาย 2 เป็นเสน้ทางท่ีมีความคึกคกัเป็นอยา่งมาก โดยจะว่ิงวนเป็นวงกลมบริเวณใจกลางกรุงโซล เต็มไปดว้ย

นักเรียน นักศึกษาไปจนถึงวยัท างาน เพราะว่ิงผา่นมหาวิทยาลยัหลายแหง่ โบก้ีจะแน่นบา้งวา่งบา้งสลบักนัไป ผา่น

สถานท่ีทอ่งเท่ียวส าคญัๆ หลากหลายเเห่งดว้ยกนั สถานท่ีทอ่งเท่ียวส าหรับสายน้ี ไดแ้ก ่วดัพงอึนซา, Coex 

Aquarium, Coex Mall, สวนสนุกล็อตเตเ้วิรล์, YG Entertainment, Sinchon Station, Hongik Station, 

ย่านฮงแด, พิพิธภณัฑภ์าพสามมิติ Trick Eyes & Ice Museum, ย่านอีแด, มหาลยัสตรีอีฮวา เป็นตน้ 

➌ สาย 3 เป็นเสน้ทางท่ีว่ิงจากทางตะวนัตกเฉียงเหนือไปยงัทางดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องกรุงโซล เช่ือมระหวา่ง

เมืองโกยางกบักรุงโซล  เป็นอีกหน่ึงสายท่ีไดร้ับความนิยมในการเดินทาง สถานท่ีทอ่งเท่ียวส าหรับสายน้ี ไดแ้ก ่

พระราชวังเคียงบกกุง , หมู่บ ้านนัมซานฮันอกกล, Seoul Museum of History, The National Folk 

Museum of Korea, SM Entertainment, ถนนกาโรซกิูล, ย่านชินซาดง, Apgujeong Station เป็นตน้ 

➍ สาย 4 เป็นเสน้ทางท่ีว่ิงจากทางทิศตะวนัตกเฉียงใตไ้ปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีการว่ิงผา่นใจกลาง

กรุงโซล เเละผา่นเเหลง่ช็อปป้ิงส าคญัมากมาย สถานท่ีทอ่งเท่ียวส าหรับสายน้ี ไดแ้ก ่ตลาดทงแดมุน, ตลาด

เมียงดง, Dongdaemun History & Culture, Ihwa Mural Village, สวนสาธารณะนกัซาน เป็นตน้  

➎ สาย 5 เป็นเสน้ทางท่ีว่ิงจากทิศตะวนัตกไปทางทิศตะวนัออก ถือเป็นเสน้ทางหลกัที่ คนในกรุงโซลใชโ้ดยสารใน

ชีวิตประจ าวนัเป็นจ านวนมาก สถานที่ ทอ่งเท่ียวส าหรับสายน้ี ไดแ้ก ่สวนสาธารณะริมแม่น ้าฮนั, เกาะยออีโด, 

ตึก 63, จตุรสัควางฮวามุน, อนุสาวรียพ์ระเจา้เซจง, ศาลเจา้จงมโย, Gimpo International Airport เป็น

ตน้   

➏ สาย 6 เป็นเสน้ทางท่ีเป็นจุดเช่ือมตอ่กบัรถไฟฟ้าหลายสาย สถานท่ีทอ่งเท่ียวส าหรับสายน้ี ไดแ้ก ่ย่านซอง

ซดูง, ย่านอีแทวอน, สนาม World Cup Stadium, ฮานึลปารค์ เป็นตน้  

➐ สาย 7 เป็นเสน้ทางท่ีเร่ิมตน้ท่ีสถานี Jangam และส้ินสุดท่ีสถานี Bupyeong-gu Office สถานท่ีทอ่งเท่ียว

ส าหรับสายน้ี ไดแ้ก ่Aiins World, Common Ground เป็นตน้ 

➑ สาย 8 เป็นเสน้ทางท่ีมีระยะทางสัน้ท่ีสุด 

➒ สาย 9 เป็นเสน้ทางท่ีมีจะมีการขา้มสายไปสายที่ ไมมี่จุดตดักบัสายอ่ืนๆ คอ่นขา้งรวดเร็วในการเดินทาง  
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■ สายสนามบิน (Airport Railroad หรือ AREX)  

■ สาย Bundang 

■ สาย Shinbundang  

■ สาย Gyeongui-Jungang 

■ สาย Incheon 

อิสระอาหารกลางวนัและเย็น (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

พกัท่ี    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัหา้ของการเดินทาง (5) ศนูยส์มุนไพรโสม - ศนูยส์มุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – ถนนฮงแด  

                                         ฮุนไดพรีเม่ียม เอา้ทเ์ลท – ละลายเงินวอน – สนามบินนานาชาติอินชอน  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากนั้นน าทา่นออกเดินทางไปยงั ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรท่ีชว่ยเสริมความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ย

อาหาร ปอด ชว่ยท าใหจิ้ตใจสงบ และเพ่ิมพละก าลงั มีสรรพคุณทางการแพทยช์ว่ยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาด

เลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

น าทา่นชม ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ และสูง

เหนือระดบัน ้าทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไมถู่กท าลายจากการด่ืม

แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 

 



 

ทวัรเ์กาหลี ซวูอน โซล Everlandเต็มวนั 6D3N_XJzicn31_Jul-Sep2019_MZ 

 

จากนั้นน าทา่นชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีมว่ง พลอยแหง่สุขภาพและ

น าโชค โดยมีตัง้แตสี่มว่งออ่นเย็นตา จนถึงสีมว่งไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวน

ใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี ตา่งหู และสรอ้ยขอ้มือ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (7) เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบ ารุงสุขภาพ 

ไกข่นาด  ก าลงัเหมาะ ยัดไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบ ารุง

ร่างกาย เสิร์ฟในหมอ้ดินร้อนๆ 

จากนั้นน าทา่นไปยงั ฮุนได พรีเม่ียม เอา้ทเ์ลท แหลง่ชอ๊บป้ิงขนาด

ใหญมี่ทัง้หมด 3 ชัน้ เต็มไปดว้ยรา้นแบรนดแ์ฟชั่นกวา่ 230 รา้น มี

ร้านสินคา้แบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลือกมากมาย อาทิเชน่ GUCCI, 

COACH, GIORDANO, DKNY, CALVIN KLEIN เป็นตน้ รวมถึง

สินคา้แบรนดด์งัจากเกาหลีท่ีมีใหท้า่นไดเ้ลือกสรรกนัอยา่งละลานตา 

จากนั้นน าทา่นเพลินเพลินกบัการแวะซ้ือ

ของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงิน

วอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ 

ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ้ผลิตภณัฑ์

ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม 

ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหนา้

โสม เคร่ืองส าอางโสม และยงัมีกิมจิ เปเปโร 

(ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มามา่เกาหลี) นม

กลว้ย เป็นตน้ 

00.20 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี XJ703 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

04.20 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

 

 

*** ส าคญัมากโปรดอ่าน *** 

ในกรณีท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน เคร่ืองบิน / รถทวัร ์/ รถไฟ ก่อนท าการออกตัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครัง้  

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนเท่ียวบินหรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

มิเช่นนัน้ ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดใดทัง้ส้ิน 

ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ  

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหตุ*** 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีข้ึนอยู่ตามความเหมาะสม 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบใุนรายการเดินทาง ทาง

บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง** 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjM1aOygo_jAhXLro8KHV1xDawQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fa%2Fsamakkhi.ac.th%2Fxahar-keahli39%2F3-ki-tun-som&psig=AOvVaw2fHntJdwstxV-bFs4NfTj-&ust=1561908940257018


 

ทวัรเ์กาหลี ซวูอน โซล Everlandเต็มวนั 6D3N_XJzicn31_Jul-Sep2019_MZ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

กรกฎาคม – กนัยายน 2562 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

ราคา 

จอยแลนด ์

(ไม่รวมตัว๋) 

ราคา 

เด็กอายุไม่เกิน 

2 ขวบ 

พกัเด่ียว 

14 – 19 กรกฎาคม 2562  9,999 7,900 5,900 5,000 

15 – 20 กรกฎาคม 2562  9,999 7,900 5,900 5,000 

16 – 21 กรกฎาคม 2562  9,999 7,900 5,900 5,000 

18 – 23 กรกฎาคม 2562 9,999 7,900 5,900 5,000 

19 – 24 กรกฎาคม 2562 9,999 7,900 5,900 5,000 

20 – 25 กรกฎาคม 2562 9,999 7,900 5,900 5,000 

23 – 28 กรกฎาคม 2562 9,999 7,900 5,900 5,000 

24 – 29 กรกฎาคม 2562 9,999 7,900 5,900 5,000 

25 – 30 กรกฎาคม 2562  

(วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10)  
13,999 7,900 5,900 5,000 

26 – 31 กรกฎาคม 2562  

(วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10) 
13,999 7,900 5,900 5,000 

27 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562 9,999 7,900 5,900 5,000 

31 ก.ค. – 05 ส.ค. 2562 9,999 7,900 5,900 5,000 

01 – 06 สิงหาคม 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

02 – 07 สิงหาคม 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

03 – 08 สิงหาคม 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

06 – 11 สิงหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

07 – 12 สิงหาคม 2562 (วนัแม่) 13,999 7,900 5,900 5,000 

08 – 13 สิงหาคม 2562 (วนัแม่) 13,999 7,900 5,900 5,000 

09 – 14 สิงหาคม 2562 (วนัแม่) 13,999 7,900 5,900 5,000 

10 – 15 สิงหาคม 2562 (วนัแม่) 13,999 7,900 5,900 5,000 

13 – 18 สิงหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

14 – 19 สิงหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

15 – 20 สิงหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

16 – 21 สิงหาคม 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

17 – 22 สิงหาคม 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

20 – 25 สิงหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

21 – 26 สิงหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

22 – 27 สิงหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

23 – 28 สิงหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

24 – 29 สิงหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 
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***คา่บริการขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนียม คา่ทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนียม คา่ทิป ทา่นละ 1,750 บาท/ทริป/ทา่น** 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

กรกฎาคม – กนัยายน 2562 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

ราคา 

จอยแลนด ์

(ไม่รวมตัว๋) 

ราคา 

เด็กอายุไม่เกิน 

2 ขวบ 

พกัเด่ียว 

27 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

28 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

30 ส.ค. – 04 ก.ย. 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

31 ส.ค. – 05 ก.ย. 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

03 – 08 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

04 – 09 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

06 – 11 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

07 – 12 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

10 – 15 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

11 – 16 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

12 – 17 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

13 – 18 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

17 - 22 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

18 – 23 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

19 – 24 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

20 – 25 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

21 – 26 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

24 – 29 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

25 – 30 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

27 ก.ย. – 02 ต.ค. 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

28 ก.ย. – 03 ต.ค. 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 
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**หมายเหตุ** 

1. รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว คา่ทวัร์ท่ีจา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และผูจ้ดัไดช้  าระใหก้บัสายการ

บินและสถานท่ีตา่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดินทาง ฉะนั้นหากทา่นไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไมด่ว้ย

สาเหตุใดหรือไดร้ับการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอ

สงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เคร่ืองบินใหแ้กท่า่น ***และทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ราคาน้ีเฉพาะนกัท่องเท่ียว

ชาวไทยเท่านั้น ถา้หากเป็นชาวต่างชาติ จะตอ้งเพ่ิมจากราคาค่าทวัรป์กติอีก 100 USD** กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็นเด็ก

นักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวตา่งชาติ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดูงาน **จะตอ้งสอบถาม

ราคาใหมทุ่กครั้ง** 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของทา่นตอ้งการร่วมเดินทางทอ่งเท่ียวระหวา่งทอ่งเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาตา่งๆ ตลอดจนขอ้แนะน า

กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ หากทา่นมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพ่ือท่ีจะน าไปยงัประเทศนั้นๆ  หรือน ากลบั

ประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นวา่ตอ้งไมเ่ป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงข ัน้ประหารชีวิต  

เจา้หนา้ที่ จะไมร่ับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. โรงแรมที่ พกัที่ ประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีชา่งภาพมาถา่ยรูป และชว่ยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ยชา่งภาพจะน าภาพถา่ย

มาจ าหน่ายกบัลูกทวัร์ หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซ้ือได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซ้ือ เพราะทางบริษัททวัร์ไมมี่การบงัคบัลูกทวัร์

ซ้ือแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทวัร์ครั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียวเป็นหมูค่ณะเทา่นั้น ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไมล่งรา้นชอ้ปป้ิง เชน่ 

น ้ามนัสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดคา่ด าเนินการในการแยกทอ่งเท่ียวเอง 300 USD ตอ่ทา่น 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ าไม่ว่าดว้ย

กรณีใดๆทัง้ส้ิน เพราะทางบริษทัไดท้ าการจ่ายค่าตัว๋กบัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้น ก่อน

การจองทวัรทุ์กครัง้ เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 

ขอ้ความส าคญั โปรดอ่านอย่างละเอียด 

ในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหลู้กคา้ตอ้งถูกสง่ตวักลบัเขา้

ประเทศไทย จึงมีคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ขากลบั และรวมถึงคา่บริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดว้ย ฉะนั้น ลูกคา้จะตอ้งเป็น

ผูร้ับผิดชอบในคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนท่ีทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี 

หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนั่งวา่ง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน ทัง้น้ี ข้ึนอยูท่างเจา้หนา้ที่ ตรวจคนเขา้

เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพิ้จารณา ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุม่ตรวจ และอาจมีการเรียกไปสมัภาษณ์ ในการท่ีทางตรวจคนเขา้เมือง

เรียกสัมภาษณ์นั้น ข้ึนอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพิ้จารณา และอยูใ่นดุลพินิจของทางเจา้หนา้ท่ี ตม. ทางบริษัททวัร์ ไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นน้ีได ้** 

*** ทวัร์ครั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียวเป็นหมูค่ณะเทา่นั้น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษัทจะ

คิดคา่ด าเนินการในการแยกทอ่งเท่ียวเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กก.    คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 

 คา่ที่ พกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานที่ ตา่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่ท าหนังสือเดินทาง , คา่โทรศพัท ์, คา่โทรศพัทท์างไกล , คา่อินเตอร์เน็ต , 

คา่ซกัรีด , มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใช้

บริการ) 

 คา่ทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 คา่วีซา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการย่ืนวีซ่า  

1) พาสปอร์ต  

2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ 

4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  

5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  

6) รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  

(ส าหรับหนังสือเดินทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะย่ืนวีซา่) 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั ไม่ว่าจะดว้ย

วตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธรุกิจ จะตอ้งย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคณุสมบติัการเขา้

ประเทศเกาหลี* ดงัต่อไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 
- ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

- ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
- ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

- ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
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เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินเต็มจ านวน เพ่ือส ารองท่ีนัง่ ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง  

2. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินคา่บริการสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีไมช่  าระเงิน หรือช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของทา่นถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อ

วา่นักทอ่งเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. กรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

4. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัท เชน่ แฟกซ ์, อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง

ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์

ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

• กรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่ บริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการ

จองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

• กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินคา่บริการคืน นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดย

แนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ และหนา้สมุดบญัชี

ธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

 

โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

- ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 100 ของเงินคา่บริการ 

- ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 50 ของเงินคา่บริการ 

- ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีช าระแลว้ท ัง้หมด 

ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคา่ใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากคา่บริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่

นักทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนั่งต ัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

1. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย

การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมด   

2. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัท เชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี

รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทอ่งเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  
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เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ ระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธ

การเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไมมี่วีซา่  และอยา่งนอ้ ย 10 วนักอ่น

การเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซา่  แต่หากทางนักทอ่งเท่ียวทุกทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทอ่งเท่ียวร่วม

เดินทางนอ้ยกวา่ที่ ทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง 

และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้ง่หนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการ

ช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ 

และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศที่ เดินทาง ทัง้น้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักทอ่งเท่ียวสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทอ่งเท่ียวที่ มิไดเ้กิดจากความผิดของ

ทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับราคาคา่บริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ภาษีเช้ือเพลิง 

คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่อ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แตมี่เอกสารลงนามโดยผูมี้

อ านาจของบริษัทก ากบัเทา่นั้น  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรตอ่ช้ิน และรวมกนั
ทุกช้ินไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุ่งพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ ตรวจไดอ้ยา่ง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั้น ถา้ส่ิงของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่ โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น 

• ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก

เจา้หนา้ที่ โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น  

• ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไมส้ด , ไข ่, เน้ือสตัว ์, 
ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดตอ่ท่ีจะมาจากส่ิงเหลา่น้ี หากเจา้หนา้ที่ ตรวจพบ จะตอ้งเสียคา่ปรับในอตัราท่ีสูงมาก  

 

 


