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วันแรก              กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู) 
20.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เคร่ือง (หวัหน้าทวัร์แนะน าการเดินทาง) สายการ
บิน THAI AIRWAYS จดัที่นัง่แบบ 3-3-3 น า้หนกักระเป๋า 30 กก./ทา่น  
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการ ก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ 
ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่ น่ังบนเคร่ือง เน่ืองจากต้องเป็นไปตาม
ระบบของสายการบิน**)  

 
 
 
 
 
 
 
 
23.30 น. บินลดัฟา้สู ่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ TG656 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
 
วันที่สอง            เกาหลีใต้ (อินชอน) - ANYANG ART PARK - โรงเรียนสอนท ากิมจิ - สวนสนุก EVERLAND     
06.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ินเพ่ือ

สะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว ขอต้อนรับทกุทา่นสูส่าธารณะรัฐเกาหลใีต้ รถ
โค้ชน าทกุทา่นข้ามทะเลตะวนัตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติที่ยาวกวา่ 4.42กม. และ
มียอดโดมสงู 107 เมตร  

 
จากนัน้น าท่านไป ANYANG ART PARK สวนศิลปะสดุฮิปใกล้กรุงโซล มีหลากหลายโซนให้เลือกเดินแบบฟูลออฟชัน่!! อาทิ 
โซน Grass on Vacation เป็นสะพานสขีาวเพื่อข้ามไปยงัจดุอื่นๆ โซน Paper Snake เป็นสิง่ก่อสร้างที่มีความอาร์ตมาก รูปทรง
คล้ายงูตามช่ือคอนเซ็ป โซน Linear Building on The Tree เป็นอโุมงค์ที่มีรูปทรงคดเคีย้วและยาวมาก เดินทะลอุอกไปจะพบ
กบัลานกว้างๆ สนี า้ตาลรูปทรงแปลกตา โซน Grass on Vacation เป็นสะพานสขีาวเพื่อข้ามไปยงัจุดอื่นๆ โซน Paper Snake 
เป็นสิง่ก่อสร้างที่มีความอาร์ตมาก รูปทรงคล้ายงูตามช่ือคอนเซ็ป โซน Artificial Fall เป็นน า้ตกจ าลองขนาดใหญ่ แต่หากเข้า
ไมถ่ึงความอาร์ตนัน้ก็สามารถหามมุชิคๆ เก๋ๆ ถ่ายรูปได้ โซน Dimension Mirror Labyrinth เป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างด้วยกระจก
เหมือนเป็นเขาวงกตกลางป่าใหญ่ โซน Anyang Crate House เป็นการน าเอาพลาสติกที่เหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ 
พอเข้าไปด้านในจะมีแสงลอดเข้ามาตามช่อง ถ่ายรูปออกมาจะดูสวยมาก โซน The Tail of Dragon เป็นหลงัคาบ้านเกาหลี
โบราณที่โผล่ขึน้มาจากดิน ลกัษณะคล้ายหางมงักร โซน Anyang Peak เป็นจุดชมวิวของสวนแห่งนี ้และโซน Re. Vol. Ver. 
เป็นคอนเซ็ปบ้านเล็กกลางป่าใหญ่ นอกจากนี ้ยงัมีงานศิลปะอีกหลายจุดที่น่าสนใจ และสถาปัตยกรรมอื่นที่ซ่อนอยู่ตามที่
ตา่งๆ ในสวนเยอะมาก หากใครที่ไมไ่ด้อินกบังานศิลปะ แคม่าถ่ายรูปก็ถือคุ้มสดุคุ้ม 



 

 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นไปเรียนรู้วฒันธรรมการท ากิมจิของชาวเกาหลทีี่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ อาหารเกาหลีประเภทผกัดองที่อาศยั
ภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยม
รับประทานกิมจิเกือบทุกมือ้ และยงัน าไปปรุงเป็นสว่นประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบนักิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด ส่วน
ใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ด และเปรีย้ว นอกจากนีย้งัสามารถสวมใส ่ชุดประจ าชาติฮันบก ซึง่เป็นชุดประจ าชาติของเกาหลี พร้อม
ถ่ายภาพสวยๆ เก็บไว้เป็นท่ีระลกึ 
 

 
 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (1) เมนู ชาบู ชาบูสไตล์เกาหลี คล้ายการต้มรวมมิตรสุกีห้ม้อไฟ ประกอบไปด้วยเนือ้หมู
สไลด์ ผัก เห็ด และวุ้นเส้นเกาหลี เป็นอีกหน่ึงเมนูยอดฮิตในเกาหลี และยงัเป็นอาหารพืน้เมืองที่มีมาอย่างยาวนาน
อีกด้วย 

 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ ถกูขนานนามว่าเป็นดิสนีย์
แลนด์แห่งเกาหลีใต้  ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ประกอบไปด้วยโซนต่างๆ  ดังนี  ้Global Fair, Magic Land, European 

Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อทา่นก้าวผา่นประตเูข้าไปในสวนสนกุเอเวอร์แลนด์ พบกบัอาคารทรงสวยที่
ตกแตง่ด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียตะวนัออก และอินเดีย ซึ่งผสมผสานจนเข้ากนัลงตวั แวะถ่ายรูปสวยๆ ที ่Magic Tree 
ต้นไม้แฟนตาซีขนาดใหญ่ที่จะเปลีย่นธีมไปตามเทศกาลตา่งๆ ถือเป็นอีกจดุแลนด์มาร์คส าหรับนกัทอ่งเที่ยว 

 
ใครชอบเคร่ืองเล่นหวาดเสียวต้องห้ามพลาดเด็ดขาด !! สนุกกับเคร่ืองเล่นนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตีลงักา 
(Rolling X-Train) ที่เร็วสดุๆ และตีลงักาถึง 2 รอบ เฮอร์ริเคน (Hurricane) เคร่ืองเล่นที่จะหมุนๆ เหวี่ยงๆ ให้หวัใจเต้นรัวกับ
ความสงูเกือบ 20 เมตรจากพืน้ดิน! ดบัเบิล้ร็อกสปิน (Double Rock Spin) ที่จะหมนุๆ ตีลงักา 3 ตลบบนอากาศด้วยความสงูที่
แทบกลัน้หายใจ เรือเหาะไวกิง้ (Columbus Adventure) เตรียมตวัเตรียมใจไปกบัเจ้าเรือเหาะยกัษ์ที่จะเหวี่ยทกุคนขึน้ไปสงูถึง 
30 เมตร ในมมุ 75 องศา และไฮไลค์ที่พลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งนี ้รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) รถไฟเหาะราง
ไม้ที่สูงชันเป็นอันดับ 4 ของโลก ซึ่งมีความชันถงึ 77 องศา และวิ่งด้วยความเร็ว 104 กิโลเมตร/ชั่วโมง  
 

 

 
 

พิเศษ!!! ทางเลือกใหม่ส าหรับทา่นที่ไม่ชอบการรอคิวนานๆ สามารถซือ้บตัร Q-Pass เพื่อขึน้ไปรอเลน่ได้เลย โดยซือ้แพคเกจ
เฉพาะ T-Xpress จ่ายเพิ่มเพียง 30,000 วอน (ราคาส าหรับ 2 ท่าน) จะได้รับตั๋ว Q-Pass และ SD Card ขนาด 16 GB ใส่



 

 

กล้อง Action Camera มาให้ เมื่อถึงด้านบนให้น ากล้องสง่ให้เจ้าหน้าที่เพื่อติดตัง้ ซึง่จะเป็นโบกีส้ดุท้ายของขบวนรถไฟ 1 รอบ
จะนั่งได้เพียง 2 ท่าน เพราะจุดติดตัง้กล้องมีเพียง 1 ชุด จากนัน้ก็ลุย!! และหลงัจากลงจากรถไฟแล้ว ท่านสามารถน า SD 
Card มาตรวจสอบการบนัทกึวีดีโอ หากวีดีโอเสยีจะสามารถขึน้ไปเลน่ใหมไ่ด้อีก 1 รอบ 

 

 
 

พักเหน่ือยจากเคร่ืองเล่น หลุดเข้ามาในโลกของเหล่าสัตว์มากมาย!! ในโลกของ Zootopia หนึ่งในสวนสตัว์ที่ใหญ่ที่สดุ
ของเกาหลี มีสตัว์มากกว่า 2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพนัธุ์  พาทุกท่านท่องไปกับโลกของสตัว์ป่าซาฟารี ขึน้ไปบนรถบัส
ซาฟารีเพื่อใกล้ชิดกบัเหลา่สตัว์ป่ายิ่งขึน้อย่างโซน Safari World พบกบัสตัว์ที่น่าเกรงขามอยา่งสงิโตเจ้าป่า เสืออนัดรุ้าย และ
หมีตวัใหญ่ที่อาจจะโผลม่าทกัทายคณุได้ทกุเมื่อ 

 
 
 



 

 

จะมีอะไรตื่นเต้นไปกว่าการน่ังรถสะเทิน้น า้สะเทิน้บก!! ตะลยุเข้าไปในโซน Lost Valley พร้อมเพลดิเพลินกบัการชมสตัว์
ตา่งๆ ที่เดินเลน่อยา่งอิสระ ถ้าโชคดีอาจจะได้พบกบัสตัว์เหลา่นีม้าขอขนมกินถึงหน้าตา่งรถเลยทีเดียว 
 

 
 

เปลี่ยนบรรยากาศจากเหล่าสัตว์โลกมาเจอความสวยงามของหมู่พฤกษา!! เดินชมสวนดอกไม้ที่ก าลงัออกดอกบาน
สะพร่ังอวดสีสนั ณ สวนดอกไม้สี่ฤดู (Four Season Garden) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพนัธุ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่
หลากหลายตลอดทัง้ปี (ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ด้วยสีสันที่สดของดอกไม้แต่ละชนิดจึงได้รับความนิยมอย่างมาก 
นกัทอ่งเที่ยวที่มาสวนสนกุจึงไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดช่ืนกลบัไปเป็นท่ีระลกึ รวมทัง้ยงัมีการจดัเทศกาล
ในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือนเมษายน – มิถุนายน เป็นสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ 

ในช่วงฤดรู้อน ประมาณเดือนมิถนุายน - สิงหาคม เป็นสวนดอกลิลลี่หลากสีสนั ยงัไม่หมดแค่นัน้ ในช่วงเดือนนีจ้ะมีเทศกาล
คลายร้อนไปกับสายน า้ (Summer Splash) ในฤดูใบไม้ร่วง ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ 
พร้อมกบัมีจดัตกแตง่สวนสนกุให้เข้ากบัเทศกาลฮลัโลวีน (Happy Halloween) มีการจดัขบวนรถแฟนซีแหร่อบสวนสนกุ และมี
เจ้าหน้าที่แตง่ตวัเป็นผีมาเดินแกล้งนกัทอ่งเที่ยวด้วย ในช่วงฤดหูนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธนัวาคม มีการจดังานเฉลิม
ฉลองเทศกาลคริสต์มาส และต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ทุกเทศกาลจะตกแต่งด้วย แสง สี เสียง สดุอลงัการ พร้อมทัง้มีขบวน
พาเหรดมาสร้างความบนัเทิงให้กบัเด็กๆ เช่น White Christmas Parade, Moonlight Parade 
 



 

 

 
 
การแสดขบวนพาเหรดอันน่าตื่นตาตื่นใจ! ชมขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่อย่าง คานิวัล แฟนตาซี พาเหรด (Carnival 
Fantasy Parade) พบกบัโชว์ตา่งๆ จากทัว่ทกุมมุโลก มีทัง้ธีมสไตล์บราซิลอยา่งแซมบาเฟสติวลั (Samba festival) ไปจนถึงธีม
เวนิสคานิวลั (Venice Carnival) จากอิตาลก็ีตบเท้าเข้าร่วมขบวนด้วย สนกุสนานกบัการเต้นร าไปพร้อมๆกนั ช่วงหวัค ่าเป็นอีก
หนึ่งการแสดงที่พลาดไม่ได้เช่นกนั อย่าเพิ่งรีบกลบั! หากท่านยงัไม่ได้ชมการแสดงพลสุดุอลงัการหลงัจากพระอาทิตย์ตกดิน 
และยงัมีขบวนพาเหรดที่จดัเต็มทัง้แสง ส ีเสยีง อยา่งมนูไลท์พาเหรด (Moonlight parade) ให้ทา่นได้ชมอีกด้วย ขบวนพาเหรด
จะมีรอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น. 

เยน็ บริการอาหารเย็น (2) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี เนือ้หมู เนือ้ไก่ เนือ้วัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี เติม
ไม่อัน้ 

พักที่    NEW M HOTEL SUWON / JM HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สาม            ศูนย์สมุนไพรโสม - คอสเมตคิ - ฮอกเกนามู - พระราชวังเคียงบกกุง + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตีฟ้รี  
                         ตลาดเมียงดง   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

จากนัน้น าท่านออกเดินทางไปยงั ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่
ระบบยอ่ยอาหาร ปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละก าลงั มีสรรพคณุทางการแพทย์ช่วยบ ารุงหวัใจ ปอ้งกนัโรคหวัใจขาด
เลอืด เสริมประสทิธิภาพทางเพศ ลดและปอ้งกนัมะเร็ง 
 



 

 

จากนัน้น าทา่นแวะช้อปท่ีร้านเคร่ืองส าอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนกัช้อปชาวไทย เพื่อเลอืกซือ้กลบัไป
เป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บ ารุงผิวแบรนด์อย่าง DEWINS และแบรนด์ JSM ที่
เป็นสินค้าหลกัของทางร้าน ไม่วา่จะเป็นครีมหอยทาก ครีมน า้แตก ครีมขดัขีไ้คล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็นต้น และยงัมีสนิค้า
อื่นๆ อาทิเช่น ครีมวา่นหางจระเข้ แปง้ม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ยาสระผม ฯลฯ 

 
 

 
 

 
 
จากนัน้พาทา่นชม ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ (HOKGENAMU) ต้นไม้ชนิดนีเ้จริญเติบโตในป่าลกึบนภเูขาที่ปราศจากมลภาวะ 
และสูงเหนือระดับน า้ทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดื่ม
แอลกอฮอล์ กาแฟ บหุร่ี สารตกค้างจากอาหาร และยา 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (4) เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลังเหมาะ ยดัไส้ด้วยโสม แปะก๊วย และ
สมุนไพรบ ารุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ 
 
จากนัน้น าทา่นชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวงัแหง่แรกของราชวงศ์โชซอนท่ีตัง้อยูใ่จกลางกรุงโซล ซึ่ง
เป็นอีกหนึ่งสถานท่ีที่ใครมาเกาหลเีป็นครัง้แรกต้องไมพ่ลาดที่จะแวะมาเยือน ด้วยฉากหลงัของพระราชวงันัเ้ป็นภเูขาพกูกัซาน 
ท าให้ดยูิ่งใหญ่อลงัการเป็นอยา่งมาก เรียกได้วา่เป็น The Grand Palace ของเกาหลีใต้เลยก็วา่ได้ มีสถาปัตยกรรมที่นา่สนใจ
คือ พระที่ น่ังคึนจองวอง เป็นพระที่นัง่ที่กษัตริย์ใช้ออกว่าราชการ และเป็นท่ีทรงงาน ภายในพระที่นัง่ไม่สามารถเข้าไปชมได้ 
แตส่ามารถถ่ายภาพจากด้านนอกได้  

 



 

 

 
 

อีกหนึ่งจดุที่พลาดไม่ได้ ศาลากลางน า้คยองเฮรู เป็นห้องโถงที่ใช้จดังานเลีย้ง หรืองานพระราชพิธีต่างๆ ท่ีพิเศษและส าคญั
ของกษัตริย์ในสมยัราชวงศ์โชซอน ศาลาแห่งนีถู้กสร้างขึน้ในปี 1867 บนทะเลสาบขนาดสี่ เหลี่ยม มีความกว้าง 128 
เมตร และยาว 113 เมตร ตัวศาลาส่วนใหญ่สร้างขึน้จากไม้และหิน โดยโครงสร้างไม้ถกูตัง้อยู่บนเสาหินจ านวน 48 
ต้น และมีบันไดไม้เชื่อมระหว่างชัน้สองกับชัน้หน่ึง สว่นบริเวณรอบๆ ของศาลาจะรายล้อมไปด้วยเสาและสะพานหิน ซึ่ง
สะพานหินสามสะพานจะเช่ือมกบัตวัศาลา และบริเวณของพระราชวงั สว่นมุมของรัว้รอบศาลาจะถูกตกแต่งด้วยรูปปัน้ของ
สตัว์สบิสองราศี ด้วยฉากหลงัที่สวยงามของต้นไม้ และสสีนัของใบไม้ที่จะเปลีย่นไปตามฤดกูาล ท าให้ตรงจดุนีเ้ป็นจดุถ่ายรูปท่ี
สวยที่สดุจดุหนึง่ในเขตของพระราชวงัเคียงบกกงุ 

  

 



 

 

 
หมายเหตุ : กรณีที่พระราชวังเคียงบกกุงไม่เปิดท าการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับรายการทดแทนเป็น พระราชวัง
ชางด็อกกุง พระราชวงัล าดบัท่ีสองที่ถกูสร้างตอ่จากพระราชวงัเคียงบกกงุ ในปี ค.ศ. 1405 และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงั
ส าคัญที่ยังคงรักษาไว้ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยักษ์มีอายุกว่า 300 ปี บ่อน า้ และศาลาริมน า้  พระราชวังแห่งนีเ้ป็นที่พ านักของ
พระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ ปัจจุบนัยงัคงเหลือความงดงามบางสว่นของพระราชวงั ได้แก่ พระต าหนกัอินจองจอน พระ
ต าหนกัแดโจจอน พระต าหนกัซอนจองจอน และพระต าหนกันกัซองแจ 
 
จากนัน้น าท่านเลือกซือ้สินค้าปลอดภาษี ดิวตีฟ้รี (DUTY FREE) ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สดุในโซล แหลง่รวมสินค้าแบ
รนด์เนมมากมาย ไม่วา่จะเป็น น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบัหลากหลายแบรนด์ดงั และสินค้า
แบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดยชัน้ใต้ดินจะเป็นสินค้าแบรนด์หรู และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS 
VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นต้น ในสว่นของชัน้ที่ 1 
เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดงัหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นต้น ชัน้ 2 เป็นช็
อป MCM ชัน้ที่ 3 เป็นโซนเคร่ืองส าอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, 
L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นต้น ชัน้ 4 จะเป็นสินค้าแบ
รนด์เนมอื่นๆ และชัน้ท่ี 5 จะเป็นแบรนด์ของเกาหล ีและโซนร้านอาหาร 

 
 
จากนัน้น าท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิง้ ย่านเมียงดง แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควร์
เกาหล ีตลาดแหง่นีจ้ะมีเสือ้ผ้า กางเกง รองเท้า น า้หอม เคร่ืองส าอางค์ทัง้แบรนด์เนมช่ือดงั และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง 
รูปดารา และศิลปินเกาหล ีหรืออะไรท่ีวยัรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดนี ้อาทิเช่น ร้านเคร่ืองส าอางค์ค์ที่คุ้นหคูนไทยที่
ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเคร่ืองส าอางค์ค์จะถูก
กว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นร้านขายรองเท้าแบรนด์ดังอย่างร้ าน 
MBC MART ก็มี รองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, 
CONVERSE, FILA เป็นต้น  
 



 

 

 
 

ในส่วนของอาหารบริเวณข้างทางที่ฮอทฮิตไม่แพ้กันอย่างโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด มีอาหารหรือของทานเล่นให้ได้ลิม้ลอง
มากมาย ไม่วา่จะเป็น หอยเชลล์ย่างตวัใหญ่อบนา่กิน ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุ้ งล็อบสเตอร์
ตวัใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชีสเสียบไม้แล้วเอาไปย่าง ต๊อกโบกี เค้กข้าวที่ขึน้ช่ือของเกาหล ี
ปรุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหล ีเมนนูีม้ีอยูเ่กือบทกุซอกทกุมุมที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ด าจาจงัมยอน หนึง่ในเมนสูดุฮิตที่เห็น
กนับอ่ยในซีร่ีส์เกาหลี มนัฝร่ังเกลียวทอดกรอบเสยีบไม้ พบเห็นได้ทัว่ไปในเมืองไทย แต่ของที่นี่จะมีไส้กรอกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่ง
ชัน้ ปลาหมกึยกัษ์ทอดกรอบ เสยีบไม้แบบอลงัการโรยด้วยเกลอื เป็นต้น แตห่ากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจ้าดงั ซึ่ง
ไอติมที่กดมาใสโ่คนนัน้สงูถึง 2 ฟตุ 
 

 
 
เยน็  อิสระอาหารเยน็ 1 มือ้ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารเยน็ตามอัธยาศัย) 



 

 

พักที่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกนั 
 
วันที่สี่                อิสระท่องเที่ยวและช็อปป้ิงเต็มวนั  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

อิสระเต็มวนัให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ หรือเดินทางสูส่ถานท่ีทอ่งเทีย่วอืน่ๆ โดยมีไกด์คอยให้ค าแนะน าในการเดินทาง อาท ิ
 
- หมู่บ้านบุคชอนฮันอก เป็นอีกหนึ่งสญัลกัษณ์ของกรุงโซล หมู่บ้านแห่งนีเ้ป็นหมู่บ้านท่ีล้อมรอบไปด้วยพระราชวงั ทัง้เคียง
บกกุง และชางด็อกกุง รวมถึงศาลเจ้าจงมโยด้วย มีบ้านเรือนนบัร้อยหลงัที่เป็นบ้านแบบดัง้เดิม ที่เรียกว่า ฮนัอก (Hanok) ให้
ความรู้สกึเหมือนย้อนอดีตไปในสมยัราชวงศ์โชซอน ที่นี่มีมมุเด็ดๆ ที่ไมค่วามพลาดถึง 8 จุดให้ถ่ายรูปด้วยกนั นอกจากนีย้งัมี
ร้านชาช่ือดัง Tea Garden ตัวร้านเป็นบ้านสไตลืฮันอกอายุกว่า 100 ปี ภายในร้านมีโต๊ะที่ใช้นั่งกับพืน้ที่เรียกว่า อนดล 
(Ondol) ซึง่ถกูจดัวางไว้กลางสวนตรงตามกบัคอนเซปช่ือร้าน โดยพนกังานก็จะใสช่ดุฮนับกมาเสิร์ฟ ท าให้ได้ความรู้สกึย้อนยคุ
เข้าไปอีก 

 
- คลองชองเกชอน คลองที่มีภมูิทศัน์ที่สวยงามที่สดุในเกาหลี แหลง่เดินเลน่พกัผอ่นหยอ่นใจทา่มกลางเมืองหลวงที ่ วุน่วาย 
มีสะพานทัง้หมด 20 สะพานท่ีออกแบบมาด้วยคอนเซ็บที่แตกตา่งกนั บริเวณก าแพงทัง้สองข้างริมคลองประดบัด้วยหินอ่อน 
และประติมากรรมที่สวยงาม  
 
- สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ ส าหรับคนรักความสนกุที่ยงัไมจ่ใุจ สามารถไปตามเก็บเคร่ืองเลน่ในสวนสนกุแหง่ที่ 2 ของเกาหล ีซึง่
มีช่ือเสียงไม้แพ้สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ได้ โดยวิธีเดินทางก็ง่ายแสนง่ายเพราะตัง้อยู่ในกรุงโซล ท่ีนี่ รวบรวมเคร่ืองเล่นสนกุๆ ไว้
มากมาย ถูกแบ่งออกเป็นโซน Indoor จะถูกจัดอยู่ในธีมผจญภัย (Adventure) และ Outdoor จะถูกจัดในธีมเกาะเวทมนต์ 
(Magic Island) สามารถเที่ยวได้ตลอดเวลาแม้ว่าสภาพอากาศจะไม่เป็นใจ **หมายเหตุ อัตราค่าบริการน้ี ไม่รวมค่าบัตร
เข้าสวนสนุก** 
 

 
 
สายช็อปห้ามพลาด! 
 
- ย่านเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนีจ้ะมีเสือ้ผ้า กางเกง รองเท้า น า้หอม เคร่ืองส าอางค์ ทัง้แบรนด์เนมช่ือดงั 
และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวยัรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดนี ้อาทเิช่น 



 

 

ร้านเคร่ืองส าอางค์ที่คุ้นหูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ในส่วนของอาหารข้างทางที่ฮอท
ฮิตไม่แพ้กนัอย่างโซนสตรีทฟู้ด มีอาหารหรือของทานเลน่ให้ได้ลิม้ลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์ย่างตวัใหญ่อบน่ากิน 
ขนมไขห่รือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุ้ งล็อบสเตอร์ตวัใหญ่ๆ ยา่งชีส มีรสหวาน ชีสยา่ง ต๊อกโบกี เค้กข้าวที่
ขึน้ช่ือของเกาหล ีปรุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เป็นต้น 

 
- ย่านฮงแด เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆ กบัมหาวิทยาลยัฮงอิก มีร้านช็อปมากมายทัง้เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอางค์ รองเท้า ยิ่งช่วงกลางคืน
จะคึกคกัเป็นพิเศษ มีผบั บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทกุแหง่ ถือเป็นแหลง่รวมตวัของวยัรุ่นทัง้วนั
มัธยม และวัยมหา ’ลัย โดยในช่วงเย็นๆ จะมีกลุ่มวัยรุ่นมาเต้นโชว์ความสามารถ  บนถนนจะกลายเป็นลานการแสดง
ความสามารถด้านต่างๆ ทัง้เลน่ดนตรี ร้อง เต้น แบบจัดเต็ม! ท าให้ถนนแห่งนีค้กึคกั และเป็นสีสนัของกรุงโซลทัง้กลางวนัและ
กลางคืน 

 
- ย่านอีแด เป็นย่านที่อยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลยัสตรีอีฮวา นอกจากจะเป็นมหาลยัที่สวยที่สุดแล้ว ยังมีจุดถ่ายรูปฮิปๆ 
มากมาย ทีนี่ยงัเป็นยา่นช้อปปิง้สนิค้าแนววยัรุ่นแฟชัน่วยัใสสไตล์เกาหลี มีทัง้ของจกุจิก ก๊ิฟช้อป เคร่ืองประดบั เสือ้ผ้า แวน่ตา 
กระเป๋า รองเท้า อปุกรณ์เก่ียวกบัโทรศพัท์ เคร่ืองส าอางตา่งๆ เป็นร้านเล็กๆ ที่แฝงตวัอยูต่ามตรอกซอกซอยตา่งๆ ยาวเหยียด
สองข้างทาง  
 
- ย่านชินซาดง แหง่รวมโลคอลแบรนด์ดงั ถนนกาโรซูกิล หรือเรียกกนัวา่ Artists’ Street เต็มไปด้วยร้านเสือ้ผ้าแฟชัน่แบรนด์
ดีไซเนอร์ แบรนด์หรู ร้านกาแฟท่ีตกแตง่แบบชิคๆ ถนสายนีจ้ะท าให้คณุได้เพลนิเพลนิเจริญใจ เเละเงินในกระเป๋าเป็นอยา่งยิ่ง  
 
- ย่านอัพกูจอง เป็นยา่นท่ีนา่ไปเดินเที่ยวมากๆ ของกรุงโซล ยา่นนีเ้ป็นยา่นไฮโซของเกาหลนีัน่เอง แนน่อนวา่ห้างร้านค้าตา่งๆ 
ที่อยู่ในย่านนีจ้ึงเป็นแบรนด์ดงัหรูหราระดบัโลก โดยไฮไลท์ของย่านอพักูจองจะอยู่บริเวณ ถนนโรดิโอ มีห้างที่ส าคญัก็คือ 
Galleria Department Store ห้างหรูหราแหลง่รวมสนิค้าแบรนด์เนมระดบัไฮเอนด์ นอกจากนีต้ลอดทัง้แนวถนนก็ยงัมีร้านขาย
สนิค้าแฟชัน่จากดีไซเนอร์แนวหน้าของเกาหลใีห้ได้เดินเลอืกช้อปปิง้อยา่งจใุจ 
สายฮิปเตอร์ต้องไปเช็คอิน! 

 
- ย่านอิกซอนดง หมู่บ้านฮันอกเก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งในกรุงโซล มีกลิ่นอายความเป็นเกาหลีโบราณ และเป็นย่านเก่าแก่ที่
อาจจะใหมส่ าหรับใครหลายๆคน แหลง่รวมคาเฟ่เก๋ๆ ร้านอาหารชิคๆ ใจกลางกรุงที่ซอ่นตวัอยูใ่นตรอกซอกซอยเลก็ๆ สามารถ
เดินลดัเลาะจากแถวยา่นอินซาดงมาได้ มีทัง้ร้านอาหารเกาหลี ร้านบิงซู ร้านนัง่ชิล ร้านพิซซา่ ที่ตกแต่งได้อยา่งมีสไตล์ เหมาะ
ส าหรับชาวโซเชียลที่ชอบอพัรูปสวยๆ ไฮไลท์ของย่านนีจ้ะเป็นคาเฟ่ดอกไม้ช่ือร้าน มาดงั หน้าร้านจะเป็นมมุยอดฮิตที่คนนิยม
มาถ่ายรูป เพราะสีสนัสดใสสวยงามของดอกไม้ นอกจากสายฮิปเตอร์แล้วสายกินก็ห้ามพลาด!! ที่นี่มีร้านขายมนัดูช่ือดัง 
(เก๊ียวนึง่เกาหล)ี ร้านชางฮวาดัง ตัง้อยูต่รงหวัมมุถนน ซึง่จะมีคนตอ่คิวรอเยอะมากๆ 
 



 

 

 
 

- ย่านซองซูดง นกัท่องเที่ยวสว่นใหญ่อาจจะยงัไม่คุ้นหูกบัย่านนี ้แต่ส าหรับคนเกาหลีแล้ว ย่านซองซูดงก าลงัมาแรงกว่าที่
ไหนๆ ได้รับฉายาว่าเป็น บรูคลินแห่งกรุงโซล เพราะเคยเป็นที่ตัง้ของโรงงานเก่าๆ ในยุค 1960 ปัจจุบนัถูกแปลงโฉมเป็น
แกลอร่ี สตดูิโอ และคาเฟ่ที่มีสไตล์มากๆ จนกลายมาเป็นยา่นฮิปสเตอร์ แหลง่รวมวยัรุ่นแนวอาร์ตๆ  นอกจากนัน้ ที่น่ียงัมีคาเฟ่
ช่ือดงัอยา่ง ร้าน Café Onion ร้านคาเฟ่บรรยากาศดีที่ดงัในเร่ืองเมนขูนมปังอบอีกด้วย 
 

 
 
- ย่านฮงแด นอกจากจะเป็นแหล่งช็อปปิง้แล้ว ยังเป็นแหล่งรวมสดุยอดร้านอาหารช่ือดงัมากมาย ทัง้ของคาว ของหวาน 
อาหารวา่ง อาทิ ร้านวันดังคัมจาทัง ร้านคมัจาทงัที่ที่สดุในฮงแด ร้านตัง้อยูต่รงทางสถานีฮงอิกทางออก 3, ร้าน Peony ร้าน
เค้กโฮมเมดเจ้าดัง เมนูที่ห้ามพลาดคือ Strawberry Short Cake และ Strawberry Bingsu ร้านตัง้อยู่ตรงทางสถานีฮงอิก
ทางออก 9, ร้าน 50pick ร้านนัง่ชิลที่มีค็อกเทลให้เลือกทัง้หมด 50 แบบ ร้านตัง้อยูต่รงทางสถานีฮงอิกทางออก 8, ร้านฮงงิก
เกจาง กบัเมนสูดุแซ่บอย่างปสูดดองซีอิ๊วม บฟุเฟ่ต์ปดูอง กุ้งดอง แบบครบเซ็ทเติมไมอ่ัน้ ราคาแรงแตรั่บรองความอร่อย ร้าน
ตัง้อยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 2, ร้านเซมาอึลชิกดัง ร้านหมูย่างช่ือดงั กนัสาดสีเหลือง กบัเมนูที่ต้องสัง่คือ ซุปกิมจิ 7 
นาที ร้านตัง้อยูต่รงทางสถานีฮงอิกทางออก 9, ร้านพิพิรี ร้านบิบิมบบัแบบรีฟิล 5000 วอน เป็นร้านยอดนิยมของวยัรุ่นและวยั
ท างานเพราะราคาถูกมาก ร้านตัง้อยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 9 และร้านคาเฟ่ King ‘s Cross คาเฟ่นีส้าวกแฮร์ร่ีห้าม
พลาด! จ าลองฉากในหนงั แฮร์ร่ี พอตเตอร์ มาไว้ที่ฮงแด พาท่านเดินทางไปโลกเวทมนต์ด้วยรถไฟ ชานชาลา 9 3/4 ร้านตัง้อยู่
ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 9 เป็นต้น 
 



 

 

 
 

การเดินทางในกรุงโซล 
 
- รถประจ าทาง รถบสัที่วิ่งในตวัเมืองเป็นการเดนิทางที่สะดวก ถกูจ าแนกตามสเีพื่อก าหนดชนิดของรถบสั รถบัสสีน า้เงนิ วิ่ง
ตามถนนสายหลกั และวิ่งระยะทางไกลรอบกรุงโซล รถบัสสีเขียว วิ่งระยะสัน้ และรับสง่ผู้ โดยสารจากจดุเช่ือมตอ่ระบบขนสง่
สาธารณะ เช่น สถานีรถไฟฟา้ใต้ดิน รถบัสสีเหลือง วิ่งวนภายในเขตกรุงโซล และรถบสัระยะทางไกล รถบัสสีแดง เป็นรถบสั
ดว่นท่ีวิ่งจากกรุงโซลไปยงัชานเมือง  
 
- รถแท็กซี่ แท็กซี่เกาหลีสว่นใหญ่สามารถขึน้แล้วบอกปลายทางที่จะลงได้เลย เพราะรถแท็กซี่เกาหลีจะไม่ปฏิเสธผู้ โดยสาร
เหมือนที่เมืองไทย ยกเว้นแท็กซี่ตามแหลง่ทอ่งเที่ยวบางแห่ง แท็กซี่บางประเภทอาจจะมีการเรียกราคาแบบเหมา โดยมีแท็กซี่
ทัง้หมด 4 ประเภท ได้แก่ 
 
1. แบบธรรมดา (Standard) มี 3 สี ได้แก่ ขาว เทา ส้ม เป็นแท็กซี่ที่เรียกได้ง่ายที่สุดในบรรดาประเภทอื่นๆ  ราคาในตอน
กลางวนัจะเป็นราคาปกติ สว่นในตอนกลางคืนจะมีการชาร์ตเพิ่ม  
2. แบบชัน้หนึง่ (Deluxe) มี 2 ส ีคือ ด าและเหลอืง ด้านข้างกระจกจะมีป้ายค าวา่ Deluxe แปะอยู่ ภายในกว้างนัง่สบาย ราคา
ในตอนกลางวนัและกลางคืนจะเทา่กนั แตจ่ะราคาสงูกวา่แบบธรรมดา หาเรียกได้ตามหน้าโรงแรม หรือสถานีรถไฟตา่งๆ  
3. แบบจมัโบ้คนัใหญ่ (Jumbo) เป็นรถตู้  เหมาะกบัคนที่เดินทางเป็นกลุม่ ราคาจะพอๆกบัแท็กซี่ชัน้หนึง่ 
4. แบบอินเตอร์ (International) เป็นแบบพิเศษ คนขบัรถสามารถพดูภาษาอื่นได้  
 
- รถไฟใต้ดิน คนเกาหลีในกรุงโซลนิยมรถไฟใต้ดินเป็นพาหนะหลกัในการเดินทาง เพราะสะดวก รวดเร็ว และครอบคลมุทกุ
พืน้ที่ในโซล รถไฟใต้ดินจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส าหรับการเดินทางท่องเที่ยวของท่าน สายรถไฟสายหลกัๆ จะแยกตาม
หมายเลขและส ีบางสายจะมีช่ือเรียกเป็นของตวัเอง เร่ิมตัง้แต ่สายที่ 1 ไปจนถึงสายที่ 9 รวมถึงสายอื่นๆ ที่มีช่ือเฉพาะ ดงันี ้
 

➊ สาย 1 เป็นเส้นทางที่เก่าแก่และยาวที่สดุ วิ่งผ่านใจกลางกรุงโซลยาวไปถึงต่างจังหวดั ผู้คนหลากหลายวยัเป็นสถานีที่มี
ปลายทางเยอะ เวลาเดินทางสายนีต้้องสงัเกตให้ดีๆ สถานท่ีท่องเที่ยวส าหรับสายนี ้ได้แก่ ตลาดปลานอร์ยางจิน, ตลาดนัม
แดมุน , ทางเดินลอยฟ้า Seoullo 7071, ประตูดงแดมุน , ตลาดควางจัง, วัดโชกเยซา , คลองชองกเยชอน , 
พระราชวังถอ็กซูกุง เป็นต้น 



 

 

➋ สาย 2 เป็นเส้นทางที่มีความคึกคกัเป็นอย่างมาก โดยจะวิ่งวนเป็นวงกลมบริเวณใจกลางกรุงโซล เต็มไปด้วยนกัเรียน 
นกัศึกษาไปจนถึงวยัท างาน เพราะวิ่งผ่านมหาวิทยาลยัหลายแห่ง โบกีจ้ะแน่นบ้างว่างบ้างสลบักนัไป ผ่านสถานที่ท่องเที่ยว
ส าคญัๆ หลากหลายเเห่งด้วยกัน สถานที่ท่องเที่ยวส าหรับสายนี ้ได้แก่ วัดพงอึนซา, Coex Aquarium, Coex Mall, สวน
สนุกล็อตเต้เวิร์ล, YG Entertainment, Sinchon Station, Hongik Station, ย่านฮงแด, พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ Trick 
Eyes & Ice Museum, ย่านอีแด, มหาลัยสตรีอีฮวา เป็นต้น 

➌ สาย 3 เป็นเส้นทางที่วิ่งจากทางตะวนัตกเฉียงเหนือไปยงัทางด้านตะวนัออกเฉียงใต้ของกรุงโซล เช่ือมระหว่างเมืองโกยาง
กบักรุงโซล  เป็นอีกหนึ่งสายที่ได้รับความนิยมในการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวส าหรับสายนี ้ได้แก่ พระราชวังเคียง
บ ก กุ ง , ห มู่ บ้ าน นั ม ซ าน ฮั น อ ก ก ล , Seoul Museum of History, The National Folk Museum of Korea, SM 
Entertainment, ถนนกาโรซูกิล, ย่านชินซาดง, Apgujeong Station เป็นต้น 

➍ สาย 4 เป็นเส้นทางที่วิ่งจากทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีการวิ่งผ่านใจกลางกรุงโซล เเละ
ผ่านเเหล่งช็อปปิง้ส าคญัมากมาย สถานที่ท่องเที่ยวส าหรับสายนี ้ได้แก่ ตลาดทงแดมุน, ตลาดเมียงดง, Dongdaemun 

History & Culture, Ihwa Mural Village, สวนสาธารณะนักซาน เป็นต้น  

➎ สาย 5 เป็นเส้นทางที่วิ่งจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ถือเป็นเส้นทางหลักที่คนในกรุงโซลใช้โดยสารใน
ชีวิตประจ าวนัเป็นจ านวนมาก สถานที่ท่องเที่ยวส าหรับสายนี ้ได้แก่ สวนสาธารณะริมแม่น า้ฮัน, เกาะยออีโด, ตึก 63, 

จตุรัสควางฮวามุน, อนุสาวรีย์พระเจ้าเซจง, ศาลเจ้าจงมโย, Gimpo International Airport เป็นต้น   

➏ สาย 6 เป็นเส้นทางที่เป็นจดุเช่ือมตอ่กบัรถไฟฟ้าหลายสาย สถานท่ีทอ่งเที่ยวส าหรับสายนี ้ได้แก่ ย่านซองซูดง, ย่านอีแท
วอน, สนาม World Cup Stadium, ฮานึลปาร์ค เป็นต้น  

➐ สาย 7 เป็นเส้นทางที่เร่ิมต้นที่สถานี Jangam และสิน้สดุที่สถานี Bupyeong-gu Office สถานที่ท่องเที่ยวส าหรับสายนี ้
ได้แก่ Aiins World, Common Ground เป็นต้น 

➑ สาย 8 เป็นเส้นทางที่มีระยะทางสัน้ท่ีสดุ 

➒ สาย 9 เป็นเส้นทางที่มีจะมีการข้ามสายไปสายที่ไมม่ีจดุตดักบัสายอื่นๆ คอ่นข้างรวดเร็วในการเดินทาง  
 
■ สายสนามบิน (Airport Railroad หรือ AREX)  
■ สาย Bundang 
■ สาย Shinbundang  
■ สาย Gyeongui-Jungang 
■ สาย Incheon 
 
 



 

 

 
  อิสระอาหารกลางวนัและเยน็ (ให้ทุกท่านได้อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง) 
พักที่    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกนั 
 
วันที่ห้า              น า้มันสน - พลอยอเมทิส - BUCHEON AIINS WORLD - ฮุนได พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท  
                         ละลายเงนิวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต -สนามบินอนิชอน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

 
น าท่านเรียนรู้การท าผลิตภัณฑ์ที่สกัดจาก น า้มันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วย
ควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย 
 
จากนัน้น าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเป็นแดนของ
พลอยสีม่วง พลอยแห่งสขุภาพและน าโชค โดยมีตัง้แต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ 
พลอยนีจ้ะงามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสร้อยข้อมือ 
 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (7) เมนู บลูโกกิ หมูหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยน าหมู
ลงในกระทะพร้อมน า้ซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงและข้าวสวย  

 
จากนัน้น าท่านไปเที่ยวรอบโลกกบัเมืองจ าลอง BUCHEON AIINS WORLD โดยโซนแต่ละนัน้จะแบ่งไปตา่งๆ ตามทวีปตา่งๆ 
ตัง้แตย่โุรป เอเชีย ตะวนัออกกลาง อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ จดัแสดงแลนด์มาร์คที่มีช่ือเสยีงของโลกมารวมอยูใ่นท่ีเดยีวกนั ไม่
ว่าจะเป็น หอนาฬิกาบ๊ิกเบน โคลอสเซียม หอไอเฟล ตึก Empire State ก าแพงเมืองจีน ทัชมาฮาล หอเอนเมืองปิซ่า เทพี
เสรีภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย ส่วนในตอนกลางคืนที่นี่ยังมีเทศกาล World Night View Fantasy Lighting Festival มีไฟ
ประดบัสวยๆ ให้ได้ชมกนัทกุวนัตลอดทัง้ปี 
 

 
 
จากนัน้น าท่านไปยงั ฮุนได พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท แหลง่ช๊อบปิง้ขนาดใหญ่มีทัง้หมด 3 ชัน้ เต็มไปด้วยร้านแบรนด์แฟชัน่กว่า 
230 ร้าน มีร้านสินค้าแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกมากมาย อาทิเช่น GUCCI, COACH, GIORDANO, DKNY, CALVIN 
KLEIN เป็นต้น รวมถึงสนิค้าแบรนด์ดงัจากเกาหลทีี่มีให้ทา่นได้เลอืกสรรกนัอยา่งละลานตา 
 
น าท่านเพลินเพลินกบัการแวะซือ้ของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็
ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม 
เคร่ืองส าอางโสม และยงัมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชินราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกล้วย เป็นต้น 

 
 
18.00 น. น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติอินชอน 

21.25 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที่ TG655 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 

01.25 น. ถึงประเทศไทย สนามบนินานาชาติสุวรรณภมิู พร้อมด้วยความประทบัใจ 



 

 

 
  

 
*** ส าคัญมากโปรดอ่าน *** 

ในกรณีที่ต้องออกตั๋วภายใน เคร่ืองบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่อนท าการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้  
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบนิหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

มิเช่นนัน้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดใดทัง้สิน้ 
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วนั 3 คืน (THAI AIRWAYS) 
KOREA BEAUTY ART ซูวอน - โซล - โซล 

 

***หมายเหต*ุ** 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร  
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 

 

**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ  

ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท** 
 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณี
ใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋กบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้น กอ่นการจอง

ทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 

ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหล้กูคา้ตอ้งถูกสง่ตัวกลับ

เขา้ประเทศไทย จงึมีค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นตั๋วขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอืน่ๆที่เกดิขึน้ดว้ย ฉะนั้น ลูกคา้จะตอ้งเป็น
ผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทุก

กรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งวา่ง หรอืตามวนัเดนิทางของตั๋วเครือ่งบนิ ทัง้นี้ ขึน้อยู่ทางเจา้หนา้ทีต่รวจ

คนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ัดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้เมอืงเรยีก

สมัภาษณ์นัน้ ขึน้อยูก่ับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททัวร ์ไม่สามารถเขา้
ไปแทรกแซงในสว่นนีไ้ด ้** 

*** ทัวรค์รัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเทา่นัน้ ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์ทางบรษัิทจะ
คดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
มี.ค. / พ.ค.-มิ.ย. 2562 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 
2-3 ท่าน 

ราคา 
จอยแลนด์ 
(ไม่รวมตั๋ว) 

ราคา 
เด็กอายุไม่เกนิ 

2 ขวบ 

พัก 
เดี่ยว 
เพิ่ม 

01 – 05 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 
06 – 10 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 
07 – 11 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 
08 – 12 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 
13 – 17 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 
14 – 18 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 
15 – 19 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 
20 – 24 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 
21 – 25 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 
22 – 26 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 
27 – 31 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562  20,999 7,900 5,900 5,000 
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 
22 – 26 พฤษภาคม 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 
23 – 27 พฤษภาคม 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 
24 – 28 พฤษภาคม 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 
05 – 09 มิถุนายน 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 
07 – 11 มิถุนายน 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 
12 – 16 มิถุนายน 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 
14 – 18 มิถุนายน 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

 
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทปิ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 50,000 วอน /ทริป/ท่าน  
หรือท่านละ 1,750 บาท/ทริป/ท่าน ** 

**หมายเหตุ** 
1. รับเฉพาะผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กบัผู้จดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จดัได้ช าระให้กบัสายการบิน

และสถานท่ีตา่งๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ด้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไมด้่วยสาเหตใุดหรือ
ได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จดัขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงิน
สดสว่นใดๆ รวมทัง้ค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านัน้ ถ้าหาก



 

 

เป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนกัเรียน นกัศึกษา ครู  ธุรกิจขาย
ตรงเคร่ืองส าอางค์  หมอ  พยาบาล  ชาวตา่งชาติ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดงูาน จะต้องสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจนข้อแนะน า
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะน าไปยงัประเทศนัน้ๆ  หรือน ากลบัประเทศ
ไทย ควรตรวจสิ่งของนัน้ว่าต้องไม่เป็นสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่ของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิต  เจ้าหน้าที่จะไม่
รับฝากกระเป๋าหรือสิง่ของใดใด 

3. โรงแรมที่พกัที่ประเทศเกาหลใีต้อาจะมีการสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถึงผลประโยชน์ลกูค้าเป็นหลกั 
4. ประเทศเกาหลใีต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสดุท้ายช่างภาพจะน าภาพถ่ายมา

จ าหนา่ยกบัลกูทวัร์ หากว่าทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได้ แตถ้่าท่านใดไมส่นใจก็ไมต้่องซือ้ เพราะทางบริษัททวัร์ไม่มีการบงัคบัลกูทวัร์ซือ้แต่
อยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า 

5. ทวัร์ครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้อปปิ ้ง เช่น 
น า้มนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดคา่ด าเนินการในการแยกทอ่งเที่ยวเอง 300 USD ตอ่ทา่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 30 กก.    คา่รถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ทา่น    คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ      คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือ

ยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

- ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์

จดัเตรียมให ้

- ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

 

 คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น คา่ท าหนงัสือเดินทาง , คา่โทรศพัท์ , คา่โทรศพัท์ทางไกล , คา่อินเตอร์เน็ต , คา่ซักรีด , มินิ
บาร์ในห้อง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 คา่วีซา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว  
เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า  
1) พาสปอร์ต  
2) ใบประจ าตวัคนตา่งด้าว  
3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ 
4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)  
5) สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้ามี)  
6) รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ 2 รูป  
(ส าหรับหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว เจ้าของหนงัสอืเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่) 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อส ารองที่ น่ัง ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง  
2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการสว่นที่เหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั กรณีนกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่

ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ  ให้ถือว่านกัท่องเที่ยวสละ
สทิธ์ิการเดินทางในทวัร์นัน้ๆ 

3. กรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั จะต้องช าระครบเต็มจ านวนเลย 
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 

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

ถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

 
 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

• กรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลกิการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที่บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อแจ้งยกเลกิการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทางบริษัทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

• กรณีนกัทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ 
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อท าเร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบหนงัสอืมอบอ านาจ
พร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้
ครบถ้วน  



 

 

โดยมีเงื่อนไขการคนืเงนิค่าบริการดังนี ้
- ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของเงินคา่บริการ 
- ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 50 ของเงินคา่บริการ 
- ยกเลกิก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินคา่บริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 

ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัคา่ใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นกัทอ่งเที่ยว เช่น 
การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

1. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือ
ผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมด   

2. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 9.00 
น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่า
เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางกรณีมีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางไมถ่ึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ด้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออก
เมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไมค่ืนเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกัทอ่งเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบันกัท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  
แต่หากทางนกัท่องเที่ยวทกุท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะ
เดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง และอื่นๆ 
เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้สง่หน้าหนงัสอืเดินทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ภมูิอากาศ และเวลา ณ 
วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้บริษัทจะค านงึถึงความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท 

เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตัิ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าช้า 

เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับ
ราคาคา่บริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภยัสาย
การบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ  



 

 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของ
บริษัทก ากบัเทา่นัน้  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
 

• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไ ม่เกิน 
1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ 
อนญุาตให้ถือได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถ้าสิง่ของดงักลา่วมีขนาดบรรจภุณัฑ์มากกวา่ที่ก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลด
ใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้ 

• สิง่ของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใ ต้
ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้  

• ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั , ผลไม้สด , ไข่ , เนือ้สตัว์ , ไส้กรอกฯ 
เพื่อเป็นการปอ้งกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีคา่ปรับในอตัราที่สงูมาก  

 
 
 
 
 


