
 
 
 
 

 
 
 

 

เกาหลี  5 วนั 3 คืน (KE) 

 
 

รายการทอ่งเที่ ยวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้

ทวัร์และผูป้ระสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของทา่นเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

 



 

ก าหนดการเดินทาง 

วนัแรกของการเดินทาง (1)         กรงุเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ) 

18.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 5 เคาน์เตอร ์N สายการบิน KOREAN AIR (KE) 

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการข้ึนเคร่ือง (หัวหน้าทวัร์แนะน าการ

เดินทาง) **หมายเหตุ** เคาน์เตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที และ

ผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บน

เคร่ือง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)  

21.45 น. บินลดัฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเที่ ยวบินท่ี KE658 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)       ประเทศเกาหลีใต ้(สนามบินนานาชาติอินชอน) – พิพิธภณัฑจ์าจงัเมียน  

                                             เกาะนามิ – สวนสนุกล็อตเตเ้วิลด ์

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

ทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกทา่นสู ่

สาธารณะรฐัเกาหลีใต ้รถโคช้น าทุกทา่นขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพ่ือความหวงั

ในการรวมชาติท่ียาวกวา่ 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร  

เชา้  บริการอาหารเชา้ (1) เมนู อูดง้ 

จากน้ันน าทา่นเดินทางไป พิพิธภณัทบ์ะหม่ีจาจงัเมียน เป็นพิพิธภณัทท่ี์เปิดเม่ือปี 2002 จดัแสดงเก่ียวกบัหน่ึง

ในอาหารประจ าชาติของเกาหลี จาจังเม่ียน ท่ีเป็นบะหม่ีสีด า มีการจัดแสดงตั้งแต่ประวติัความเป็นมา 

ความกา้วหนา้ของเมนู และวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนพรอ้มกบัเมนูจาจงัเม่ียนน้ี โดยน าเอาอาคารอิฐสไตลล์อฟทม์ารีโน

เวทภายในใหมใ่หเ้หมาะสมกบัพิพิธภณัท ์
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

จากน้ันน าทา่นเดินทางไปยงั เกาะนามิ แหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลีใตท่ี้สามารถทอ่งเที่ ยวไดท้ ัง้ปี มี

ขนาดเพียง 460,000 ตารางเมตร ตัง้อยูก่ลางทะเลสาปชองเพียง บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืนเต็มไปดว้ยตน้สน 

ตน้เกาลดั ตน้แปะก๊วย ตน้ซากุระ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ่ื้นๆ ท่ีพลดักนัออกดอกเปล่ียนสีใหช้มกนัทุก

ฤดูกาล ซ่ึงการขา้มไปเกาะนามิน้ันตอ้งน่ัง

เรือเฟอร่ีขา้มไป โดยใชเ้วลาสัน้ๆ เพียงแค ่

5 นาที ทา่นก็จะไดส้ัมผัสความสวยงาม

ของเกาะนามิ ซ่ึงความน่าสนใจของเกาะ

นามิอยูต่รงท่ีธรรมชาติสวยงามของตน้ไม ้

นอ้ยใหญท่ี่มีอยูม่ากมาย โดยเฉพาะทิวตน้

สนสูงใหญท่ี่ข้ึนเรียงรายเป็นแนวยาว และ

มาปลุกความรักซีรีส์เกาหลีดว้ยการเดิน

ชิลๆ ไปบนถนนท่ีมีตน้ไมข้นาบขา้ง ซ่ึงเป็นถนนท่ีโดง่ดงัไปทัว่โลกอยา่ง “Ginkgo Tree Lane” เม่ือผา่นพน้ชว่ง

กลางเดือนตุลาคมไป อุโมงคต์น้แปะกว๊ยจะถูกยอ้มไปดว้ยสีเหลืองอร่าม เรียงแถวทอดตวัยาวกวา่ 80 เมตร เป็น



 

จุดท่ีนักทอ่งเท่ียวนิยมมาถา่ยรูปมากท่ีสุด นับเป็นสญัลกัษณ์อยา่งหน่ึงท่ีนักทอ่งเท่ียวจะตอ้งไปถา่ยรูปเก็บความ

ประทบัใจไว ้ย่ิงไปกวา่น้ันในชว่งฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี ตน้ไมบ้นเกาะก็จะเร่ิมมีสีสนัสวยงามสรา้งบรรยากาศท่ีโรแมนติ

กมาก ชว่งเวลาท่ีเหมาะสมแกก่ารมาเท่ียวเกาะนามิจะอยูใ่นชว่งเดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม 

หากใครชอบบรรยากาศหนาวๆ มีหิมะปกคลุมก็จะอยูใ่นชว่งเดือนธนัวาคม-มกราคม  

เกาะนามิโดง่ดงัจากซีร่ียเ์ร่ือง Winter Sonata โดยใชเ้กาะนามิเป็นสถานท่ี

ถา่ยท า คูร่ักมายมากมกัไมพ่ลาดท่ีจะมาถา่ยรูปกบัจุดไฮไลทบ์นเกาะสุดโร

แมนติก “Winter Sonata’s First Kiss” รูปป้ันคู่พระ-นางจากซีร่ีย์

เร่ืองดงั ใกลก้นัน้ันจะมีโซนอาหารทัง้รา้นอาหารแบบน่ังทาน รา้นของป้ิง

ยา่ง และซาลาเปานึงเตาถา่นแบบโบราณ  

พิเศษสุด !!! สมัผสัประสบการณ์แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร การขา้ม

เกาะนามิจะไม่เหมือนเดิมอีกตอ่ไป เอาใจคนช่ืนชอบความทา้ทายเป็น

พิเศษกบั Nami Skyline ZipWire ครั้งนึงในชีวิตตอ้งลองการน่ังซิปไลน์

ขา้มทะเลสาบชองเพียง พาทา่นข้ึนไปสูดโอโซนบนความสูง 80 เมตร รวบรวมความกลา้แลว้ปลอ่ยตวัปลอ่ยใจไป

กบัวิวธรรมชาติ 360 องศา สมัผสัอะดรีนาลีนท่ีหลั่งไปทัว่ร่างขณะโหนสลิงเหนือผืนน ้าดา้นลา่งภายในเวลาเพียง

ชั่วอิดใจ ประทบัใจไปกบัวิวของทอ้งฟ้าสดใส เทือกเขา และธรรมชาติอนัสวยงามใตเ้ทา้คุณ  **หมายเหตุ 

กิจกรรมน้ี ส าหรบัลูกคา้ท่ีสนใจเท่านั้น อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวมค่าบตัรเล่น ZipWire** 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (2) เมนู ทคัคาลบี อาหารข้ึนช่ือของเมืองชุนชอน เน้ือไก่ท่ีหัน่ออกมาเป็นช้ิน

พอค า คลุกเคลา้ดว้ยเคร่ืองปรุงและหมกัไวจ้นไดท่ี้ เม่ือรบัประทานจะน ามาผดับนกระทะ พรอ้มดว้ย

ขา้วสวย หรือเสน้กว๋ยเต๋ียวแบบหนานุ่มของเกาหลีมาผดัใหเ้ขา้กนั และสุดทา้ยเอาขา้วมาผดัทานเป็น

ขา้วผดัไดอี้กดว้ย 

จากน้ันน าทา่นเดินทางเขา้สู ่สวนสนุกล็อตเตเ้วิลด ์หน่ึงในสวนสนุกท่ีดงัท่ีสุดของเกาหลี ตัง้อยูท่ี่เขตชมัซิลใน

เมืองโซล เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญท่ี่มีช่ือเสียงท่ีสุดแหง่หน่ึงในโลก การมาเท่ียวท่ีน่ีจึงสามารถท าไดท้ ัง้ปี โดย

ไมต่อ้งดูสภาพอากาศลว่งหนา้ ภายในมีเคร่ืองเลน่ท่ี

น่าต่ืนเตน้มากมาย รวมถึงลานไอซ์สเก็ต สวน

สนุกลอตเตเ้วิล์ดแบง่ออกเป็น 2 โซน ไดแ้ก ่ธีม

ผจญภัย โซนท่ีเป็นสวนสนุกในร่มท่ีใหญท่ี่สุดใน

โลก และ เกาะเวทมนต์ โซน ท่ีเป็นสวนสนุก

กลางแจง้ท่ีสรา้งเป็นเกาะอยูก่ลางทะเลสาบซอก

ชน ทัง้ยงัมีรา้นจ าหน่ายของท่ีระลึก รา้นอาหาร

นานาชาติ และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆอีก

มากมาย นอกจาก น้ี  ท่ี น่ี ยังรายล ้อมไปด ้วย

หา้งสรรพสินคา้ ชอ้ปป้ิงมอลล ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงแรมหรู เป็นตน้ 

 



 

*** หมายเหตุ อตัราค่าบริการเคร่ืองเล่น Lotis Climing, Tomb of Horror, Mirror Maze, VR Game 

Zone, Fantasy Forest และ Poporo Park ไม่รวมอยู่ในตัว๋เขา้สวนสนุก หากลูกคา้ตอ้งการเล่นตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายเพ่ิม ***   

เย็น บริการอาหารเย็น (3) เมนู บุฟเฟตบ์าบีคิวป้ิงย่างสไตลเ์กาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือววั ปลาหมึก อาหาร

เกาหลี เติมไม่อัน้ 

พกัท่ี  THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / GALAXY HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)       ศูนยส์มุนไพรโสม – คอสเมติค – โซลทาวเวอร ์– หมู่บา้นโบราณบุกชนฮนัอก 

                                             + ชุดฮนับก  - OLYMPIC PARK  – ดิวต้ีฟรี – ตลาดเมียงดง  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (4) 

จากน้ันน าทา่นออกเดินทางไปยงั ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรท่ีชว่ยเสริมความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ย

อาหาร ปอด ชว่ยท าใหจิ้ตใจสงบ และเพ่ิมพละก าลงั มีสรรพคุณทางการแพทยช์ว่ยบ  ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจ

ขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

จากน้ันน าทา่นแวะชอ้ปท่ีรา้นเคร่ืองส าอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพ่ือ

เลือกซ้ือกลบัไปเป็นของฝาก มีใหเ้ลือกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกินแคร์บ  ารุงผิวแบรนดอ์ยา่ง 

DEWINS และแบรนด ์JSM ท่ีเป็นสินคา้หลกัของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครีมหอยทาก ครีมน ้าแตก ครีมขดัขี้ ไคล 

สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยงัมีสินคา้อ่ืนๆ อาทิเชน่ ครีมวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รีม 

ยาสระผม ฯลฯ 

จากน้ันน าทา่นไปยงัหน่ึงในทาวเวอร์ท่ีมีวิวท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย โซลทาวเวอร ์ต ัง้อยูบ่นภูเขานัมซานใจกลางกรุง

โซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพ้ืนดิน ไมว่า่จะเป็นชว่ง

กลางวนั ชว่งกลางคืน หรือฤดูกาลไหนๆ ก็ยงัไดร้ับความนิยมเสมอมา ทัง้จากนักทอ่งเท่ียวและคูร่ักชาวเกาหลี 

เพราะเป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวทัว่ท ัง้กรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนรามา่ นับเป็นอีกสถานท่ีสุดแสนโรแมน

ติกแหง่หน่ึงท่ีคูร่ักทุกคูไ่มค่วรพลาด นอกจากน้ียงัมีไฮไลทส์ าคญัของกรุงโซลท่ีนักทอ่งเท่ียวทุกคนจะตอ้งมาแวะ

เช็คอินคือ สถานท่ีคลอ้งกุญแจช่ือดงั Love Key Ceremony ท่ีมีความเช่ือวา่ คูร่ักท่ีมาคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะมีความ

รักท่ียืนยาวไปตลอดกาล ** ราคาทวัรน้ี์ไม่รวมกญุแจและค่าข้ึนลิฟท ์**   

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหาร (5) เมนู จิมทคั ไก่อบซีอ๊ิววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองดัง้เดิม เป็นไก่ผดัรวม

กบัวุน้เสน้ มนัฝรัง่ แครอท พริก และซอสด า เน้ือไก่ท่ีน่ิม รสชาติคลา้ยกบัไก่พะโลสู้ตรเกาหลี  

จากน้ันน าทา่นยอ้นรอยอดีตกลบัไปยงัสมยัโชซอน หมู่บา้นโบราณบุกชอนฮนัอก หมูบ่า้นโบราณท่ีซอ่นตวัอยู ่

ทา่มกลางเมืองใหญ ่ในแตล่ะฤดูกาลจะมีบรรยากาศท่ีแตกตา่งกนัโดยส้ินเชิง หมูบ่า้นแหง่น้ียงัรักษาความสวยงาม

ของหมูบ่า้นโบราณดัง้เดิมเอาไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี ถือเป็นหน่ึงในหมูบ่า้นแบบฮนัอกท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในประเทศ 

เกาหลี ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวยอดนิยม และยงัถูกลอ้มรอบไปดว้ยสถานท่ีเชิงประวติัศาสตร์ อาทิ 

พระราชวงัเคียงบกกุง พระราชวงัชางด็อกกุง ซ่ึงบา้นฮันอกหลายหลังในหมูบ่า้นไดถู้กดดัแปลงใหเ้ป็นศูนย์

วฒันธรรม เกสตเ์ฮา้ส ์รา้นอาหารมากมาย ท่ีน่ีมีมุมถา่ยรูปชิคๆ ท่ีพลาดไมไ่ดถึ้ง 8 จุด หากใครท่ีมีเป้าหมายวา่จะ

เก็บใหค้รบทัง้ 8 จุดก็เตรียมฟิตร่างกายใหดี้ๆ เพราะในบางจุดจะเป็นเนินท่ีคอ้นขา้งลาดชนั พิเศษ!!! ใส่ชุดฮนั



 

บกเดินเล่นถ่ายรปูสวยๆ เพ่ือเก็บภาพไวเ้ป็นความทรงจ าดีๆ ส าหรบัทริปเกาหลีของทุกคน ** อตัรา

ค่าบริการน้ี รวมค่าเช่าชุดฮนับกแลว้** 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

จากน้ันน าทา่นเดินไปสูดโอโซนใหชุ้ม่ปอด SEOUL OLYMPIC PARK สวนสาธารณะท่ีมีพ้ืนท่ีใหญก่วา่ 1.45 

ลา้นตารางเมตร! เดิมเคยใชเ้ป็นสถานท่ีจดัการแขง่ขนัโอลิมปิก ปัจจุบนัใชเ้ป็นสถานท่ีจดัคอนเสิร์ตระดบัประเทศ

มากมาย และอีกหน่ึงจุดส าหรับผูท่ี้อยากมาซึมซับประวติัศาสตร์ เพราะท่ีแห่งน้ีมีการขุดพบโบราณวตัถุใน

สมยัแพ็คเจอีกดว้ย พบกบัจุดไฮไลทส์วยๆ อาทิ จุดแรก สวนดอกไมป่้า ตรงน้ีจะมีดอกไมน้านาชนิดสลบัพลัด

เปล่ียนทุกฤดูกาล จุดท่ีสอง ทุ่งหญา้มูล่ียสี์ชมพู ในชว่งฤดูใบไมร้่วงน้ีจะไดเ้ห็นทุง่ดอกไมช้มพูเรียงรายสวยงาม 

จุดที่ สาม ALONE TREE จะเป็นเนินโลง่ๆ กวา้งๆ ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของตน้ไมโ้ดดเด่ียว ‘นาฮลโลนามู’ สถานท่ียอดนิยม

แบบน้ี ใครๆตา่งก็อยากจะมาถา่ยรูปกบัเจา้ตน้ไมต้น้น้ี คนเกาหลีจะชอบไปถา่ยรูปโดยเฉพาะในชว่งฤดูหนาว ถือ

เป็นอีกหน่ึงจุดนัดพบระหวา่งครอบครัวหรือแกง๊คเ์พ่ือนท่ีมาสงัสรรคพ์กัผอ่นหยอ่นใจกบัใบไมเ้ขียวขจี ในฤดูใบไม ้

ร่วงยงัสามารถชมใบไมเ้ปล่ียนสีไดต้ลอดทาง  

จากน้ันน าทา่นเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี ดิวต้ีฟรี ท่ีรา้นคา้ปลอดภาษีท่ีใหญท่ี่สุดในโซล แหลง่รวมสินคา้แบรนด์

เนมมากมาย ไมว่า่จะเป็น น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบัหลากหลายแบรนดด์งั 

และสินคา้แบรนดอ่ื์นๆ อีกมากมาย โดยชัน้ใตดิ้นจะเป็นสินคา้แบรนดห์รู และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์อาทิเชน่ 

PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, 

LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในสว่นของชัน้ท่ี 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดงัหลากหลายแบรนด ์อาทิ

เชน่ ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชัน้ 2 เป็นช็อป MCM ชัน้ท่ี 3 เป็นโซนเคร่ืองส าอางค์

หลากหลายแบรนด์ดงั ไม่วา่จะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oré al, SU:M37, ESTEE 

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

และชัน้ท่ี 5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหลี และโซนรา้นอาหาร 
 

 

จากน้ันน าทา่นเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ย่านเมียงดง แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรือ

สยามสแควร์เกาหลี ตลาดแหง่น้ีจะมีเส้ือผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เคร่ืองส าอางคท์ ัง้แบรนดเ์นมช่ือดงั และโล

คอลแบรนด ์รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากท่ีตลาดน้ี 

อาทิเช่น  ร้าน เคร่ืองส าอางค์ค ์ท่ี คุ น้ หูคนไทยท่ีไม่ว ่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 

NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเคร่ืองส าอางคค์จ์ะถูกกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เทา่ และบาง

รุ่นไมมี่ขายในประเทศไทย หรือจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์งัอยา่งรา้น MBC MART ก็มีรองเทา้หลากหลาย

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



 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

ในสว่นของอาหารบริเวณขา้งทางท่ีฮอทฮิตไมแ่พก้นัอยา่งโซน เมียงดงสตรีทฟู้ ด มีอาหารหรือของทานเลน่ใหไ้ด ้

ล้ิมลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตวัใหญอ่บน่ากิน ขนมไขห่รือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของ

เมียงดง กุง้ล็อบสเตอร์ตวัใหญ่ๆ  ยา่งชีสมีรสหวาน ชีสยา่ง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชีสเสียบไมแ้ลว้เอาไปยา่ง 

ตอ๊กโบกี เคก้ขา้วท่ีข้ึนช่ือของเกาหลี ปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหลี เมนูน้ีมีอยูเ่กือบทุกซอกทุกมุมท่ีในตลาด

เมียงดง บะหม่ีด าจาจงัมยอน หน่ึงในเมนูสุดฮิตท่ีเห็นกนับอ่ยในซีร่ีสเ์กาหลี มนัฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม ้พบ

เห็นไดท้ ัว่ไปในเมืองไทย แตข่องท่ีน่ีจะมีไสก้รอกเพ่ิมเขา้มาอีกหน่ึงชัน้ ปลาหมึกยกัษ์ทอดกรอบ เสียบไมแ้บบ

อลงัการโรยดว้ยเกลือ เป็นตน้ แตห่ากคนท่ีชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจา้ดงั ซ่ึงไอติมท่ีกดมาใสโ่คนน้ันสูงถึง 

2 ฟตุ 

เย็น  อิสระอาหารเย็น (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการช็อปป้ิง) 

พกัท่ี    THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / GALAXY HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4)                อิสระท่องเท่ียว และ ช็อปป้ิงเต็มวนั   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

อิสระเต็มวนัใหท้า่นอิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสูส่ถานท่ีทอ่งเที่ ยวอ่ืนๆ โดยมีไกดค์อยใหค้  าแนะน าในการเดินทาง 

อาทิ 

สายช็อปหา้มพลาด! 

- ย่านเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแหง่น้ีจะมีเส้ือผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เคร่ืองส าอางค ์ท ัง้แบ

รนดเ์นมช่ือดงั และโลคอลแบรนด ์รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวยัรุ่นตอ้งการก็สามารถ

หาไดจ้ากท่ีตลาดน้ี อาทิเชน่ รา้นเคร่ืองส าอางคท่ี์คุน้หูคนไทยท่ีไมว่า่จะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE 

SHOP ในส่วนของอาหารขา้งทางท่ีฮอทฮิตไมแ่พก้นัอยา่งโซนสตรีทฟู้ด มีอาหารหรือของทานเลน่ใหไ้ดล้ิ้มลอง

มากมาย ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตวัใหญอ่บน่ากิน ขนมไขห่รือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง 

กุง้ล็อบสเตอร์ตวัใหญ่ๆ  ยา่งชีส มีรสหวาน ชีสยา่ง ต๊อกโบกี เคก้ขา้วท่ีข้ึนช่ือของเกาหลี ปรุงรสดว้ยซอสเผ็ด

สไตลเ์กาหลี เป็นตน้ 

- 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 เป็นยา่นท่ีอยูบ่ริเวณหน้ามหาวิทยาลยัสตรีอีฮวา นอกจากจะเป็นมหาลยัท่ีสวยท่ีสุดแลว้ ยงัมีจุด

ถา่ยรูปฮิปๆ มากมาย ทีน่ียงัเป็นยา่นชอ้ปป้ิงสินคา้แนววยัรุ่นแฟชั่นวยัใสสไตลเ์กาหลี มีท ัง้ของจุกจิก ก๊ิฟชอ้ป 

เคร่ืองประดบั เส้ือผา้ แวน่ตา กระเป๋า รองเทา้ อุปกรณ์เก่ียวกบัโทรศพัท ์เคร่ืองส าอางตา่งๆ เป็นรา้นเล็กๆ ท่ีแฝง

ตวัอยูต่ามตรอกซอกซอยตา่งๆ ยาวเหยียดสองขา้งทาง  

 



 

- ย่านชินซาดง แห่งรวมโลคอลแบรนดด์งั ถนนกาโรซูกิล หรือเรียกกนัวา่ Artists’ Street เต็มไปดว้ยรา้น

เส้ือผา้แฟชัน่แบรนดดี์ไซเนอร์ แบรนดห์รู รา้นกาแฟท่ีตกแตง่แบบชิคๆ ถนสายน้ีจะท าใหคุ้ณไดเ้พลินเพลินเจริญใจ 

เเละเงินในกระเป๋าเป็นอยา่งย่ิง  

- ย่านอพักูจอง เป็นยา่นท่ีน่าไปเดินเที่ ยวมากๆ ของกรุงโซล ยา่นน้ีเป็นยา่นไฮโซของเกาหลีน่ันเอง แน่นอนวา่

หา้งรา้นคา้ตา่งๆ ท่ีอยูใ่นยา่นน้ีจึงเป็นแบรนดด์งัหรูหราระดบัโลก โดยไฮไลทข์องยา่นอพักูจองจะอยูบ่ริเวณ ถนน

โรดิโอ มีหา้งท่ีส าคญัก็คือ Galleria Department Store หา้งหรูหราแหลง่รวมสินคา้แบรนดเ์นมระดบัไฮเอนด ์

นอกจากน้ีตลอดทัง้แนวถนนก็ยงัมีรา้นขายสินคา้แฟชั่นจากดีไซเนอร์แนวหนา้ของเกาหลีใหไ้ดเ้ดินเลือกชอ้ปป้ิง

อยา่งจุใจ 

สายฮิปเตอรต์อ้งไปเช็คอิน! 

- ย่านอิกซอนดง หมูบ่า้นฮนัอกเกา่แกท่ี่สุดแหง่หน่ึงในกรุงโซล มีกล่ินอายความเป็นเกาหลีโบราณ และเป็นยา่น

เกา่แกท่ี่อาจจะใหมส่ าหรับใครหลายๆคน แหลง่รวมคาเฟ่เก๋ๆ  รา้นอาหารชิคๆ ใจกลางกรุงท่ีซอ่นตวัอยูใ่นตรอก

ซอกซอยเล็กๆ สามารถเดินลดัเลาะจากแถวยา่นอินซาดงมาได ้มีท ัง้รา้นอาหารเกาหลี รา้นบิงซู รา้นน่ังชิล 

รา้นพิซซา่ ท่ีตกแตง่ไดอ้ยา่งมีสไตล ์เหมาะส าหรับชาวโซเชียลท่ีชอบอพัรูปสวยๆ ไฮไลทข์องยา่นน้ีจะเป็นคาเฟ่

ดอกไมช่ื้อร้าน มาดงั หน้ารา้นจะเป็นมุมยอดฮิตท่ีคนนิยมมาถ่ายรูป เพราะสีสันสดใสสวยงามของดอกไม ้

นอกจากสายฮิปเตอร์แลว้สายกินก็หา้มพลาด!! ท่ีน่ีมีรา้นขายมนัดูช่ือดงั (เก๊ียวน่ึงเกาหลี) รา้นชางฮวาดงั ตัง้อยู ่

ตรงหวัมุมถนน ซ่ึงจะมีคนตอ่คิวรอเยอะมากๆ 

- ย่านซองซดูง นักทอ่งเที่ ยวสว่นใหญอ่าจจะยงัไมคุ่น้หูกบัยา่นน้ี แตส่ าหรับคนเกาหลีแลว้ ยา่นซองซูดงก าลงั

มาแรงกวา่ท่ีไหนๆ ไดร้ับฉายาวา่เป็น บรูคลนิแห่งกรุงโซล เพราะเคยเป็นท่ีตัง้ของโรงงานเกา่ๆ ในยุค 1960 

ปัจจุบนัถูกแปลงโฉมเป็นแกลอร่ี สตูดิโอ และคาเฟ่ท่ีมีสไตลม์ากๆ จนกลายมาเป็นยา่นฮิปสเตอร์ แหลง่รวมวยัรุ่น

แนวอาร์ตๆ  นอกจากน้ัน ท่ีน่ียงัมีคาเฟ่ช่ือดงัอยา่ง รา้น Café  Onion รา้นคาเฟ่บรรยากาศดีท่ีดงัในเร่ืองเมนูขนม

ปังอบอีกดว้ย 

- ย่านฮงแด นอกจากจะเป็นแหลง่ช็อปป้ิงแลว้ ยงัเป็นแหลง่รวมสุดยอดรา้นอาหารช่ือดงัมากมาย ทัง้ของคาว 

ของหวาน อาหารวา่ง อาทิ รา้นวนัดงัคมัจาทงั รา้นคมัจาทงัท่ีท่ีสุดในฮงแด รา้นตัง้อยูต่รงทางสถานีฮงอิก

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

Bingsu รา้นตัง้อยูต่รงทางสถานีฮงอิกทางออก 9, รา้น 50pick รา้นน่ังชิลท่ีมีค็อกเทลใหเ้ลือกทัง้หมด 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! เป็น

การจ าลองฉากในหนัง แฮร์ร่ี พอตเตอร์ มาไวท่ี้ฮงแด พาทา่นเดินทางเขา้สูโ่ลกเวทมนต ์ณ ชานชาลา 9 3/4 รา้น

ตัง้อยูต่รงทางสถานีฮงอิกทางออก 9 เป็นตน้ 

การเดินทางในกรงุโซล 

- รถประจ าทาง รถบสัท่ีว่ิงในตวัเมืองเป็นการเดินทางท่ีสะดวก ถูกจ าแนกตามสีเพ่ือก าหนดชนิดของรถบสั รถ

บสัสีน ้ าเงิน ว่ิงตามถนนสายหลกั และว่ิงระยะทางไกลรอบกรุงโซล รถบสัสีเขียว ว่ิงระยะสั้น และรับส่ง

ผูโ้ดยสารจากจุดเช่ือมตอ่ระบบขนสง่สาธารณะ เชน่ สถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น รถบสัสีเหลือง ว่ิงวนภายในเขตกรุง

โซล และรถบสัระยะทางไกล รถบสัสีแดง เป็นรถบสัดว่นท่ีว่ิงจากกรุงโซลไปยงัชานเมือง  

- รถแท็กซ่ี แท็กซ่ีเกาหลีส่วนใหญส่ามารถข้ึนแลว้บอกปลายทางท่ีจะลงไดเ้ลย เพราะรถแท็กซ่ีเกาหลีจะไม่

ปฏิเสธผูโ้ดยสารเหมือนท่ีเมืองไทย ยกเวน้แท็กซ่ีตามแหลง่ทอ่งเที่ ยวบางแหง่ แท็กซ่ีบางประเภทอาจจะมีการเรียก

ราคาแบบเหมา โดยมีแท็กซ่ีท ัง้หมด 4 ประเภท ไดแ้ก ่

 



 

1. แบบธรรมดา (Standard) มี 3 สี ไดแ้ก ่ขาว เทา สม้ เป็นแท็กซ่ีท่ีเรียกไดง้า่ยท่ีสุดในบรรดาประเภทอ่ืนๆ ราคา

ในตอนกลางวนัจะเป็นราคาปกติ สว่นในตอนกลางคืนจะมีการชาร์ตเพ่ิม  

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

น่ังสบาย ราคาในตอนกลางวนัและกลางคืนจะเทา่กนั แตจ่ะราคาสูงกวา่แบบธรรมดา หาเรียกไดต้ามหนา้โรงแรม 

หรือสถานีรถไฟตา่งๆ  

3. แบบจมัโบค้นัใหญ ่(Jumbo) เป็นรถตู ้เหมาะกบัคนท่ีเดินทางเป็นกลุม่ ราคาจะพอๆกบัแท็กซ่ีชัน้หน่ึง 

4. แบบอินเตอร์ (International) เป็นแบบพิเศษ คนขบัรถสามารถพูดภาษาอ่ืนได ้ 

- รถไฟใตดิ้น คนเกาหลีในกรุงโซลนิยมรถไฟใตดิ้นเป็นพาหนะหลกัในการเดินทาง เพราะสะดวก รวดเร็ว และ

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในโซล รถไฟใตดิ้นจึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกส าหรับการเดินทางทอ่งเที่ ยวของทา่น สายรถไฟสาย

หลกัๆ จะแยกตามหมายเลขและสี บางสายจะมีช่ือเรียกเป็นของตวัเอง เร่ิมตัง้แต ่สายท่ี 1 ไปจนถึงสายท่ี 9 

รวมถึงสายอ่ืนๆ ท่ีมีช่ือเฉพาะ ดงัน้ี 

 

➊ สาย 1 เป็นเสน้ทางท่ีเกา่แกแ่ละยาวท่ีสุด ว่ิงผา่นใจกลางกรุงโซลยาวไปถึงตา่งจงัหวดั ผูค้นหลากหลายวยัเป็น

สถานีท่ีมีปลายทางเยอะ เวลาเดินทางสายน้ีตอ้งสงัเกตใหดี้ๆ สถานท่ีทอ่งเที่ ยวส าหรับสายน้ี ไดแ้ก ่ตลาดปลา

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

เยซา, คลองชองกเยชอน, พระราชวงัถ็อกซกูงุ เป็นตน้ 

➋ สาย 2 เป็นเสน้ทางท่ีมีความคึกคกัเป็นอยา่งมาก โดยจะว่ิงวนเป็นวงกลมบริเวณใจกลางกรุงโซล เต็มไปดว้ย

นักเรียน นักศึกษาไปจนถึงวยัท  างาน เพราะว่ิงผา่นมหาวิทยาลยัหลายแหง่ โบก้ีจะแน่นบา้งวา่งบา้งสลบักนัไป  

ผา่นสถานท่ีทอ่งเท่ียวส าคญัๆ หลากหลายเเหง่ดว้ยกนั สถานท่ีทอ่งเที่ ยวส 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 สถานท่ีทอ่งเที่ ยวส าหรับสายน้ี ไดแ้ก ่

พระราชวงัเคียงบกกุง, 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 สถานท่ีทอ่งเที่ ยวส าหรับสายน้ี ไดแ้ก ่ตลาดทงแดมุน, ตลาด

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

➎ สาย 5 เป็นเสน้ทางท่ีว่ิงจากทิศตะวนัตกไปทางทิศตะวนัออก ถือเป็นเสน้ทางหลกัท่ีคนในกรุงโซลใชโ้ดยสารใน

ชีวิตประจ าวนัเป็นจ านวนมาก สถานท่ีทอ่งเที่ ยวส าหรับสายน้ี ไดแ้ก ่สวนสาธารณะริมแม่น ้าฮนั, เกาะยออีโด, 

ตึก 63, จตุรสัควางฮวามุน, อนุสาวรีย์พระเจา้เซจง, ศาลเจา้จงมโย, Gimpo International Airport 

เป็นตน้   

➏ สาย 6 เป็นเสน้ทางท่ีเป็นจุดเช่ือมตอ่กบัรถไฟฟ้าหลายสาย สถานท่ีทอ่งเที่ ยวส าหรับสายน้ี ไดแ้ก ่ย่านซอง

ซดูง, ย่านอีแทวอน, สนาม World Cup Stadium, ฮานึลปารค์ เป็นตน้  

➐ สาย 7 เป็นเสน้ทางท่ีเร่ิมตน้ท่ีสถานี Jangam และส้ินสุดท่ีสถานี Bupyeong-gu Office สถานท่ีทอ่งเที่ ยว

ส าหรับสายน้ี ไดแ้ก ่Aiins World, Common Ground เป็นตน้ 

➑ สาย 8 เป็นเสน้ทางท่ีมีระยะทางสัน้ท่ีสุด 

➒ สาย 9 เป็นเสน้ทางท่ีมีจะมีการขา้มสายไปสายที่ ไมมี่จุดตดักบัสายอ่ืนๆ คอ่นขา้งรวดเร็วในการเดินทาง  

■ สายสนามบิน (Airport Railroad หรือ AREX)  

■ สาย Bundang 

■ สาย Shinbundang  

■ สาย Gyeongui-Jungang 



 

■ สาย Incheon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  อิสระอาหารกลางวนั/เย็น (ใหทุ้กทา่นไดอิ้สระตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการทอ่งเที่ ยวและชอ้ปป้ิง)     

พกัท่ี    THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / GALAXY HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5)       พระราชวงัเคียงบกกงุ – สมุนไพรฮอตเกนามู - น ้ามนัสนเข็มแดง – ถนนฮงแด  

                                          ละลายเงินวอนซปุเปอรม์ารเ์ก็ต – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรงุเทพฯ  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (7) 

จากน้ันน าทา่นชมความย่ิงใหญข่อง พระราชวงัเคียงบกกุง พระราชวงัแหง่แรกของราชวงศโ์ชซอนท่ีตัง้อยูใ่จ

กลางกรุงโซล ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีใครมาเกาหลีเป็นครั้งแรกตอ้งไมพ่ลาดท่ีจะแวะมาเยือน ดว้ยฉากหลงัของ

พระราชวงัน้ัเป็นภูเขาพูกกัซาน ท าใหดู้ย่ิงใหญอ่ลงัการเป็นอยา่งมาก เรียกไดว้า่เป็น The Grand Palace ของ

เกาหลีใตเ้ลยก็วา่ได ้มีสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจคือ พระท่ีนัง่คึนจองวอง เป็นพระที่ น่ังท่ีกษัตริยใ์ชอ้อกวา่ราชการ 

และเป็นท่ีทรงงาน ภายในพระที่ น่ังไมส่ามารถเขา้ไปชมได ้แตส่ามารถถา่ยภาพจากดา้นนอกได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรณีท่ีพระราชวงัเคียงบกกุงไม่เปิดท าการ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิปรบัรายการทดแทน

เป็น พระราชวงัชางด็อกกุง พระราชวงัล าดบัท่ีสองท่ีถูกสรา้งตอ่จากพระราชวงัเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 



 

และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัส าคญัท่ียงัคงรักษาไว ้ซ่ึงมีตน้ไมข้นาดยกัษมี์อายุกวา่ 300 ปี บอ่น ้า และศาลา

ริมน ้า พระราชวงัแหง่น้ีเป็นท่ีพ านักของพระมหากษัตริยถึ์ง 9 พระองค ์ปัจจุบนัยงัคงเหลือความงดงามบางสว่น

ของพระราชวงั ไดแ้ก ่พระต าหนักอินจองจอน พระต าหนักแดโจจอน พระต าหนักซอนจองจอน และพระต าหนัก

นักซองแจ 

น าทา่นชม ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ และสูง

เหนือระดบัน ้าทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไมถู่กท าลายจากการด่ืม

แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

น าทา่นเรียนรูก้ารท าผลิตภณัฑท่ี์สกดัจาก น ้ ามนัสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ชว่ย

ควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 

กลางวนั บริการอาหาร (8) เมนู บิบิมบบั ขา้วย าเกาหลีท่ีคลุกเคลา้ผสมกบัผกันานาชนิด โปะดา้นบนดว้ยไข่ 

เสิรฟ์บริการพรอ้มซปุชาบูหมอ้รอ้นๆ  

จากน้ันเดินทางตอ่ไปยงั ย่านฮงแด เป็นยา่นท่ีอยูใ่กล ้ๆ  กบัมหาวิทยาลยัฮงอิก มีผลงานศิลปะท่ีส่วนใหญเ่ป็น

ศิลปะแนวร่วมสมยัจดัวางแสดงเต็มพ้ืนท่ีของถนนปิกสัโซท่ี่ข้ึนช่ือของยา่นน้ี นอกจากน้ันท่ีน่ียงัมีผบั บาร์ คาเฟ่ 

รา้นอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงท  าใหท่ี้น่ีเป็นสีสันของกรุงโซลท่ีนักทอ่งเท่ียวนิยมมา

ทอ่งเที่ ยวไมข่าดสายทัง้กลางวนัและกลางคืน 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

เพลิดเพลินกบัการซ้ือของฝากท่ี ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมตา่งๆ ช็อก

โกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ้ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีม

ลา้งหนา้โสม เคร่ืองส าอางโสม และยงัมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มามา่เกาหลี) นมกลว้ย เป็นตน้ 
 

 
 

19.45 น. เดินทางกลบั กรงุเทพฯ โดยเที่ ยวบินท่ี KE659 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

23.50 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 

 
 

 
 



 

*** ส าคญัมากโปรดอ่าน *** 

ในกรณีท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน เคร่ืองบิน / รถทวัร ์/ รถไฟ กรณุาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครัง้  

ก่อนท าการออกตัว๋โดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนเท่ียวบินหรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้  

มิเช่นนัน้ ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดใดทัง้ส้ิน 

ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ  

 

 

***หมายเหตุ*** 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีข้ึนอยู่ตามความ

เหมาะสม 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ท่ีกรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง** 
 

อตัราค่าบริการ เกาหลี 5 วนั 3 คืน (KOREAN AIR) 

เกาหลี เลสโก ฮิตขัน้เทพ (โซล 3 คืน) 

 

ก าหนดการเดินทาง 

มิถุนายน – กนัยายน 2562 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

ราคา 

จอยแลนด ์

(ไม่รวมตัว๋) 

เด็กทารก 

อายุไม่เกิน 

2 ปี 

พกั 

เด่ียว 

เพ่ิม 

21 – 25 มิถนุายน 2562 21,999 7,900 5,900 5,000 

19 – 23 กรกฎาคม 2562 21,999 7,900 5,900 5,000 

16 – 20 สิงหาคม 2562 21,999 7,900 5,900 5,000 

20 – 24 กนัยายน 2562 21,999 7,900 5,900 5,000 

18 – 22 ตุลาคม 2562 23,999 7,900 5,900 5,000 

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิปท่านละ 50,000 วอน /ทริป/ท่าน  

หรือท่านละ 1,750 บาท/ทริป/ท่าน** 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

**หมายเหตุ** 

1. รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเที่ ยว คา่ทวัร์ท่ีจา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และผูจ้ดัไดช้  าระใหก้บั

สายการบินและสถานท่ีตา่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดินทาง ฉะน้ันหากทา่นไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตาม

รายการไมด่ว้ยสาเหตุใดหรือไดร้ับการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ

เกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ต ัว๋เคร่ืองบินใหแ้กท่า่น ***และทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ 

ราคาน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น ถา้หากเป็นชาวต่างชาติ จะตอ้งเพ่ิมจากราคาค่าทวัรป์กติอีก 100 

USD** กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็นเด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวตา่งชาติ 

หรือกรุ๊ปที่ มีการขอดูงาน **จะตอ้งสอบถามราคาใหมทุ่กครั้ง** 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของทา่นตอ้งการร่วมเดินทางทอ่งเที่ ยวระหวา่งทอ่งเที่ ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาตา่งๆ ตลอดจน

ขอ้แนะน ากรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ หากทา่นมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพ่ือท่ีจะน าไปยงัประเทศน้ันๆ  

หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของน้ันวา่ตอ้งไมเ่ป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษ

ถึงขัน้ประหารชีวิต เจา้หนา้ท่ีจะไมร่ับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์

ลูกคา้เป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีชา่งภาพมาถา่ยรูป และชว่ยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ยชา่งภาพจะน า
ภาพถา่ยมาจ าหน่ายกบัลูกทวัร์ หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซ้ือได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซ้ือ เพราะทางบริษทัทวัร์ไม่

มีการบงัคบัลูกทวัร์ซ้ือแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทวัร์ครั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียวเป็นหมูค่ณะเทา่น้ัน ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไมล่งรา้นชอ้ป

ป้ิง เชน่ น ้ามนัสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดคา่ด าเนินการในการแยกทอ่งเท่ียวเอง 

300 USD ตอ่ทา่น 
 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือ

ยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัต่อไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

- ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์

จดัเตรียมให ้

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนักอ่นการเดินทางเทา่น้ัน ไมเ่ชน่น้ัน ทางบริษทัจะไมคื่นมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆทัง้ส้ิน 

เพราะทางบริษทัไดท้  าการจา่ยคา่ตัว๋กบัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ่ี้ถว้น กอ่นการจองทวัร์ทุกครั้ง เพ่ือ

ประโยชน์แกต่วัทา่นเอง 

ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอียด 

ในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท  าใหลู้กคา้ตอ้งถูกสง่ตวักลบัเขา้

ประเทศไทย จึงมีคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ขากลบั และรวมถึงคา่บริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดว้ย ฉะน้ัน ลูกคา้จะตอ้งเป็น

ผูร้ับผิดชอบในคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนท่ีทางประเทศน้ันๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนทุกกรณี 

หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที่ ยวบินถดัไปที่ มีท่ีน่ังวา่ง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน ทัง้น้ี ข้ึนอยูท่างเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้

เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพิ้จารณา ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุม่ตรวจ และอาจมีการเรียกไปสมัภาษณ์ ในการท่ีทางตรวจคนเขา้เมือง

เรียกสัมภาษณ์น้ัน ข้ึนอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพิ้จารณา และอยูใ่นดุลพินิจของทางเจา้หน้าท่ี ตม. ทางบริษัททวัร์ ไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นน้ีได ้** 

*** ทวัร์ครั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเที่ ยวเป็นหมูค่ณะเทา่น้ัน ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะ

คิดคา่ด าเนินการในการแยกทอ่งเที่ ยวเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 23 กก.    คา่รถรับ-สง่ และน าเที่ ยวตามรายการ 

 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ      ค ่าจา้งมัค คุ เทศก์คอยบ ริการตลอดการ

เดินทาง  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่ท  าหนังสือเดินทาง , คา่โทรศพัท ์, คา่โทรศพัทท์างไกล , คา่อินเตอร์เน็ต , 

คา่ซกัรีด , มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหน้าทวัรก่์อนการ

ใชบ้ริการ) 

 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) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพ่ือส ารองท่ีนัง่ ภายใน 3 วนั

หลงัจากการจอง  

2. นักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินคา่บริการสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเที่ ยวหรือ

เอเจนซ่ีไมช่  าระเงิน หรือช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของทา่นถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ให ้

ถือวา่นักทอ่งเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์น้ันๆ 

3. กรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

4. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษทั เชน่ แฟกซ ์, อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง

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

ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

• กรณีท่ีนักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการ

จองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

• กรณีนักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินคา่บริการคืน นักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท 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 าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคา่ใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากคา่บริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่

นักทอ่งเที่ ยว เชน่ การส ารองท่ีน่ังตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

1. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย

การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมด   

2. 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

ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทอ่งเที่ ยวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเที่ ยวเทา่น้ัน 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ีทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไมมี่วีซา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่น

การเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที่ ยวทุกทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทอ่งเที่ ยวร่วม

เดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการตอ่ไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง 
และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้ง่หนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพรอ้มการ

ช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักทอ่งเที่ ยวสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทอ่งเที่ ยวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บริการน้ีค  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการปรับราคาคา่บริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ภาษี

เช้ือเพลิง คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่อ านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แตมี่เอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของบริษทัก ากบัเทา่น้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

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

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้า่นละ 1 ใบเทา่น้ัน ถา้ส่ิงของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก  าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่น้ัน 

• ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่น้ัน  



 

• ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท  ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผกั , ผลไมส้ด , ไข ่, เน้ือสตัว ์

, ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดตอ่ท่ีจะมาจากส่ิงเหลา่น้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียคา่ปรับในอตัราท่ีสูงมาก  

 


