
 
 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลับสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหวัหน้าทัวรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ  

โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ และข้ึนอยู่กบัสภาพการณ์ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลับสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหวัหน้าทัวรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ  

โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ และข้ึนอยู่กบัสภาพการณ์ปัจจุบัน 

วนัแรก              กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) – เกาหลใีต ้– เทศกาลไฟประดบั ANSAN STARLIGHT 

05.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ AIR 
ASIA X เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง (หัวหนา้ทัวร์

แนะน าการเดนิทาง) สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 
3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน (หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย)  
**หมายเหตุ** เคาน์เตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเคร ือ่งออกอย่างน้อย 60 นาท ีและ

ผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข ึน้เคร ือ่งกอ่นเวลาเคร ือ่งออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่
บนเคร ือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ**)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.05 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่XJ708 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

15.20 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณา
ปรับนาฬกิาเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร
แลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู ่สาธารณะรัฐเกาหลใีต ้รถโคช้พาท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง 

หรอืสะพานเพือ่ความหวงัในการรวมชาตทิีย่าวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร  
จากนัน้น ามุ่งหนา้ลงมาทางใตข้องกรุงโซล ชมงานเทศกาลประดบัไฟ (Ansan Starlight Village Photo 
Land) จัดขึน้ที่เมืองอันซาน เต็มไปดว้ยไฟ LED ประดับตามตน้ไมส้วยงามไปทั่วบริเวณ เสมือนอยู่ใน

ดนิแดนแห่งสวรรคต์อ้นรับเทศกาล Santa Village Light Festival ภายในสวนจะมจีุดส าหรับถ่ายรูปมากมาย
กวา่ 100 จุด ใหค้นรักการถ่ายภาพไดส้นุกสนานไปกับหมู่บา้นเล็กๆ แห่งน้ี ซึง่ถูกจัดแสดงแยกออกเป็นโซน 
ทั ้ง Road of Cupid, Road of Love, Forest of Light เป็นตน้ ซึ่งไฟนั้นจะเปิดใหช้มทุกวันตลอดช่วง

เทศกาล (ยกเวน้ในวนัทีม่สีภาพอากาศแปรปรวน ไฟอาจถูกปิดเพือ่ความปลอดภัย)  
 

 
 



 
 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลับสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหวัหน้าทัวรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ  

โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ และข้ึนอยู่กบัสภาพการณ์ปัจจุบัน 

*** หมายเหตุ หากไม่สามารถไปดูเทศกาลไฟได ้หรอืทางสถานทีย่กเลกิเทศกาล ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิป์รบัรายการทวัร ์ทดแทนเป็น >> ป้อมฮวาซอง (HWASEONG FORTRESS) ตัง้อยู่ใจกลาง
เมืองเพื่อเป็นรากฐานส าหรับการสรา้งเมืองใหม่ในบริเวณน้ี สรา้งขึ้นดว้ยหิน และอิฐเผาในยุคของ
อาณาจักรโชซอน ก าแพงของป้อมฮวาซองมีความยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร มีป้อมปราการ หรือประตูเมือง

ทัง้หมด 4 ทศิ ประกอบดว้ยเชงิเทนิ 48 หลงั และมรีูปแบบทางสถาปัตยกรรมทีย่ ิง่ใหญ่และงดงาม *** 
 
เย็น เมน ูชาบ ูชาบ ูสุก ีห้มอ้ไฟสไตลเ์กาหล ีอาหารพืน้เมอืงของเกาหล ีลกัษณะคลา้ยสุก ีห้มอ้ไฟ (1) 

พกัที ่   JM HOTEL / M SUWON HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่อง            ลานสก ี- วดัวาวูจองซา - ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่- สวนสนุก EVERLAND  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
น าท่านไปสมัผัสประสบการณห์นา้หนาวสดุสนุกบน ลานสกขีนาดใหญ ่มเีวลาใหท้่านไดส้นุกกบัการเลน่สกี
อย่างเต็มที ่ซ ึง่ปลอดภัยไม่มีอันตราย การเตรียมตัวก่อนเลน่สกคีวรเตรียมถุงมือสก ีผา้พันคอ แวน่กันแดด 

เสือ้แจ๊คเก็ตกนัน ้าหรอืผา้ร่ม และกางเกงรัดรูป พรอ้มกบัรับฟังขอ้แนะน า และฝึกวธิกีารเลน่จากไกดท์อ้งถิน่
กอ่นลงสนามจรงิ ทัง้น้ีเพือ่ความปลอดภัยของท่านเองเป็นส าคญั (**ราคาทวัรย์งัไม่รวมคา่อปุกรณ์การ
เลน่สก ีสกลีฟิท ์สโนวส์เลด สกคีา่เลน่รวมชุดประมาณ 50,000 วอน**) 
 

 
 

*** หมายเหตุ ปรมิาณของหมิะ และการเปิดใหบ้รกิารของลานสก ีข ึน้อยูก่บัความเอ ือ้อ านวยของ
สภาพอากาศในแต่ละปี หากมหีมิะไม่เพยีงพอลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิาร ในกรณีทีล่านสกไีม่
สามารถเปิดบรกิาร ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรม ปรบัเปลีย่นเป็น ONE 

MOUNT (SNOW PARK*) สวนสนุกอีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจเมื่อเดนิทางไปเที่ยวเกาหลี ท่านจะไดพ้บ
กลบัโลกแห่งลานน ้าแข็งเลน่หมิะ 365 วนั เมอืงหมิะจ าลองตัง้อยู่ที่เมอืง GOYANG แหลง่ท่องเทีย่วใกลก้รุง
โซล "Snow Park" ในร่มที่ใหญ่สุดของประเทศเกาหลี เพลดิเพลนิกับการขี่เครื่องเล่นสุดน่ารักบนลาน

น ้าแข็ง เช่น จักรยานคู่รัก จักรยานเดี่ยว รถเฟอรร์ี่ กะบะสเลดแซนตา้ เป็นตน้ หรือเขา้สู่โลกของหิมะที่
อณุหภูมติลิบ -2 องศาเซลเซยีส กบัการเลน่สโนสเลค บนลานหมิะ (ราคาทัวรน้ี์ไม่รวมคา่เขา้ SNOW PARK 
15,000 วอน หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดนิชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย มีทัง้ H&M, ADIDAS และมีอีก

หลากหลายแบรนดช์ัน้น า) *** 



 
 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลับสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหวัหน้าทัวรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ  

โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ และข้ึนอยู่กบัสภาพการณ์ปัจจุบัน 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง วดัวาวจูองซา (WauJeongSa Temple) สรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1970 โดยนักบวช

แฮต๊อก นิกายหินยาน เป็นวัดเก่าแก่ที่ตัง้อยู่ท่ามกลางภูเขา เมื่อเขา้ไปยังไม่ทันถึงตัววัดจะเห็นเศียร
พระพุทธรูปไมส้ลักขนาดใหญ่สีทองอร่ามโดดเด่นมาแต่ไกล ซึง่เป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญของวัดน้ี เศียร
พระพุทธรูปน้ีมีความสูงถงึ 8 เมตร วางตัง้อยู่บนกองหนิขนาดใหญ่ ไดร้ับการบันทึกลง Guinness World 

Records ใหเ้ป็น “รูปสลกัจากไมท้ีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก” ดา้นหนา้ของเศยีรพระพุทธรูปจะเป็นสระน ้า ซึง่
มพีระองคเ์ล็กๆ วางอยู่รอบสระ ยาวไปจนถงึกองหนิทีเ่ป็นฐานของเศยีรพระพุทธรูป สว่นภายในโบสถย์ังจะมี
พระพุทธรูปปางไสยาสน์ แกะดว้ยไมส้นที่น ามาจากประเทศอนิโดนีเซียสูง 3 เมตรยาว 12 เมตร ซึ่ง

ธรรมชาตทิีว่ดัวาวจูองซามคีวามสวยงามไปตามฤดกูาล  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู ่ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่ใหท้่านไดช้มิสตรอเบอรร์ีส่ดๆ หวาน

ฉ ่าจากไร่ และยังสามารถซือ้กลบัมาฝากคนทีเ่มอืงไทยไดด้ว้ย โดยจะมกีารแพ็คใส่

กลอ่งสวยงาม และสง่ใหท้่านวนัสดุทา้ย 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (3) เมนู บฟุเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ีเนือ้หมู เนือ้ไก ่เนือ้ววั ปลาหมกึ 
อาหารเกาหล ีเตมิไมอ่ ัน้ 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่
ทีสุ่ดของประเทศ ถูกขนานนามว่าเป็น ดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา โดยมบีรษัิทซัม
ซงุเป็นเจา้ของ ทุกคนจะไดท้่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร ์สงิโตเจา้ป่า และเสอืดนิแดนแห่ง

เทพนิยาย และสนุกกบัเครื่องเล่นนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตลีังกา (Rolling X-Train) เฮอรร์เิคน 
(Double Rock Spin) เรอืเหาะไวกิง้ (Columbus Adventure) และไฮไลทท์ีพ่ลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งน้ี 
รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ดว้ยบัตรเขา้ชมแบบไม่จ ากัดจ านวนรอบ 

นอกจากน้ียังมีสวนดอกไมท้ี่ก าลังออกดอกบานสะพรั่งอวดสีสัน ณ สวนดอกไมส้ี่ฤดู (Four Season 
Garden) ซึง่จะเปลีย่นแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตามฤดกูาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทัง้ปี (ทัง้น้ีขึน้อยู่กับ
สภาพอากาศ) ดว้ยสสีนัที่สดของดอกไมแ้ตล่ะชนดิจงึไดร้ับความนิยมอย่างมาก นักท่องเที่ยวทีม่าสวนสนุก

จงึไม่พลาดทีจ่ะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชืน่กลบัไปเป็นทีร่ะลกึ  
 



 
 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลับสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหวัหน้าทัวรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ  

โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ และข้ึนอยู่กบัสภาพการณ์ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (4) เมนู บูลโกก ิหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยน า

หมูลงในกระทะพรอ้มน า้ซุปปรงุรส เมือ่สุกรบัประทานพรอ้มเคร ือ่งเคยีงและขา้วสวย 
พกัที ่   THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม            น า้มนัสน - COSMETIC - พระราชวงัชางด็อกกงุ - DUTY FREE - โซลทาวเวอร ์- ตลาดเมยีง
ดง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากนัน้น าท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็นผลติภัณฑท์ี่สกัดจากน ้ามันสน มีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลด
ไขมัน ชว่ยควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย  
น าท่านแวะชอ้ปที่รา้นเครื่องส าอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพื่อ

เลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก มีใหเ้ลือกมากมายหลากหลายแบนด ์ไม่ว่าจะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผิวแบรนด ์
DEWINS และ JSM ที่เป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน ้าแตก ครีมขัดขี้ไคล 
สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยังมีสนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีว่านหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮ

นดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 
 

 

 
 
 
 

จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวังล าดับที่สองที่ถูก
สรา้งตอ่จากพระราชวงัเคยีงบกกงุ เคยใชเ้ป็นทีพ่ านักของพระมหากษัตรยิห์ลายพระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ช
ซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังส าคัญที่ยังคงรักษาไว ้พระราชวังหลวงทัง้ 5 ที่ในโซลนัน้ จะมี

ลกัษณะหนา้ตาคลา้ยๆ กัน แตกตา่งกนัทีท่ัศนียภาพเท่านัน้ รวมถงึความพเิศษของแต่ละสถานที่ดว้ย อย่าง
ตัวพระราชวังชางด็อกกุงแห่งน้ีก็มีไฮไลทท์ี่น่าสนใจคอื สวนฮูวอน หรอืสวนแห่งความลับน่ันเอง (Secret 
Garden) ภายในพระราชวังประกอบไปดว้ยเขตพระราชฐานชัน้นอก พระราชฐานชัน้ใน และสวนดา้นหลังที่

ใชส้ าหรับเป็นทีพ่ักผ่อนของพระมหากษัตรยิใ์นสมัยโบราณ เมือ่เดนิเขา้มาบรเิวณดา้นในพระราชวงัจะเจอกับ
ลานกวา้งๆ เป็นพื้นที่สาธารณะที่นักท่องเที่ยวสามารถเดนิชมได ้พระราชวังแห่งน้ีเคยถูกเผาท าลายไป



 
 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลับสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหวัหน้าทัวรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ  

โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ และข้ึนอยู่กบัสภาพการณ์ปัจจุบัน 

ในช่วงปี 1592 ก่อนจะถูกบูรณะในปี 1611 และไดก้ลายเป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมนับตัง้แต่นั้นเป็นตน้มา 

ปัจจุบันยังคงเหลอืความงดงามบางส่วนของพระราชวังเอาไว ้นอกจากนัน้ยังมีตน้ไมข้นาดยักษ์มีอายุกว่า 
300 ปี บ่อน ้า และศาลารมิน ้า  
 

 
 

*** หมายเหตุ: กรณีทีพ่ระราชวงัชางด็อกกุงไม่เปิดท าการ ขอสงวนสทิธิป์รบัรายการทอ่งเทีย่ว 
ทดแทนเป็น พระราชวงัถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5 พระราชวังเก่าแก่ของราชวงศโ์ช
ซอน มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ตัง้โดดเด่นสง่างามอยู่ท่ามกลางอาคารสไตลต์ะวันตกใจกลางกรุงโซล แต่
สวยงามร่มรืน่ไปดว้ยตน้ไม ้ยิง่ชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสแีลว้ยิง่สวยงามไปอกี ในแตล่ะวนัจะมกีารเปลีย่นเวรยาม

ของทหาร หากมาไดถู้กจังหวะจะไดช้มพธิเีปลีย่นเวรยามประจ าวนั ซึง่ในหนึง่วนันัน้จะม ี3 รอบ คอื รอบแรก
ตอน 11.00 น. รอบทีส่อง 14.00 น. และรอบสดุทา้ยตอน 15.30 น. *** 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (6) เมนู ไกตุ่๋นโสม เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพ ไกข่นาดก าลงัเหมาะ ยดัไส้

ดว้ยโสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบ ารงุรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 
 

จากนัน้น าท่านเลือกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ี(DUTY FREE) ที่รา้นคา้ปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล 

แหล่งรวมสินคา้แบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น ้ าหอม เสื้อผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา 
เครือ่งประดบัหลากหลายแบรนดด์งั และสนิคา้แบรนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู 
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิ เช่น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, 

COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในส่วนของชัน้ที่ 1 เป็นช็อป CHANNEL 
และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชัน้ 2 เป็นช็อป 
MCM ชัน้ที่ 3 เป็นโซนเครื่องส าอางคห์ลากหลายแบรนดด์ัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด ์SULWHASOO, HERA, 

LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็น
ตน้ ชัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ และชัน้ที ่5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลับสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหวัหน้าทัวรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ  

โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ และข้ึนอยู่กบัสภาพการณ์ปัจจุบัน 

จากนัน้น าท่านไปยังหนึ่งในทาวเวอรท์ี่มวีวิที่สวยทีสุ่ดในเอเชยี โซลทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) ตัง้อยู่

บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสงู 479 เมตร
จากพื้นดนิ ซึง่ยังคงไดร้ับความนิยมเสมอมา ทั ้งจากนักท่องเที่ยวและคู่รักชาวเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นช่วง
กลางวันหรอืช่วงกลางคนื ไม่ว่าจะฤดูกาลไหนๆ เพราะเป็นจุดชมววิที่มองเห็นววิทั่วทัง้กรุงโซล และบรเิวณ

รอบๆแบบพาโนราม่า นับเป็นอกีสถานทีสุ่ดแสนโรแมนตกิแห่งหนึ่งทีคู่่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด ถอืเป็นไฮไลท์
ส าคัญของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอนิ นอกจากน้ียังมีไฮไลทส์ าคัญของกรุงโซลที่
นักท่องเทีย่วทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอนิ คอื สถานทีค่ลอ้งกญุแจชือ่ดงั Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่

วา่ คู่รักที่มาคลอ้งกุญแจที่น่ีจะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล **ราคาทวัรน์ีไ้ม่รวมกุญแจและค่าขึน้
ลฟิท*์* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรัพยใ์นดวงใจ
ของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควรเ์กาหล ีตลาดแห่งน้ีจะมเีสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เครือ่งส าอางค์
ทัง้แบรนดเ์นมชื่อดัง และโลคอลแบรนด ์รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศลิปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่น
ตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที่ตลาดน้ี อาทเิช่น รา้นเครื่องส าอางคค์ท์ี่คุน้หูคนไทยที่ไม่วา่จะเป็น ETUDE, 

SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่องส าอางค์ค์จะถูกกว่า
ประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เท่า และบางรุ่นไม่มขีายในประเทศไทย หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้ชือ่ดงั รา้น 
MBC MART ก็มีรองเท า้หลากหลายแบรนด์ดังให เ้ลือกมากมาย อาทิเช่น  ADIDAS, NIKE, NEW 

BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้ ในส่วนของอาหารขา้งทางที่ฮอทฮติไม่แพก้ันอย่างโซน 
เมยีงดงสตรทีฟู้ ด (MYEONG-DONG STREET FOOD) มีอาหารหรอืของทานเล่นใหไ้ดล้ิม้ลองมากมาย 
ไม่วา่จะเป็น หอยเชลลย์่างตวัใหญ่อบน่ากนิ ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมียงดง กุง้ล็

อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ ย่างชสีมีรสหวาน ชสีย่าง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปย่าง ตอ๊กโบก ี
เคก้ขา้วทีข่ ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูน้ีมอียู่เกอืบทุกซอกทุกมุมทีใ่นตลาดเมยีง
ดง บะหมี่ด าจาจังมยอน หนึง่ในเมนูสดุฮติทีเ่ห็นกนับ่อยในซรีีส่เ์กาหล ีมันฝรั่งเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบ

เห็นไดท้ั่วไปในเมืองไทย แตข่องที่น่ีจะมไีสก้รอกเพิม่เขา้มาอกีหนึง่ชัน้ ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไม ้
แบบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แต่หากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอตมิโคนเจา้ดัง ซึง่ไอตมิที่กดมาใส่

โคนนัน้สงูถงึ 2 ฟตุ 
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เย็น  อสิระอาหารเย็น 1 มือ้ (ใหท้กุทา่นอสิระตามอธัยาศยั) 
พกัที ่   THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่               พพิทิธภณัฑส์าหรา่ย+ท าขา้วหอ่สาหรา่ย - ศูนยส์มุนไพรโสม - สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอะ   

                         เมทสิ - ยา่นฮงแด - ละลายเงนิวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - สนามบนิอนิชอน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (SEAWEED MUSEUM) เรียนรูก้าร
ท าสาหร่ายของชาวเกาหลี การบอกเล่าเรื่องราวขัน้ตอนความเป็นมาของ

สาหร่าย ตัง้แตเ่ป็นหัวเชือ้จนถงึขัน้ตอนสุดทา้ย ในประเทศเกาหลใีตส้าหร่าย
นัน้เป็นที่นิยมมาก อาหารเกาหลหีลากหลายเมนูลว้นมีสว่นผสมของสาหร่าย 
ยกตัวอย่างเช่น ขา้วย าเกาหล ี(บบิมิบับ) และน าท่านเรียนรู ้การท าขา้วหอ่สาหรา่ย (คมิบับ) อาหารง่ายๆ 

ทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน โดยการน าขา้วสุก และส่วนผสมอืน่ๆหลากชนดิ เชน่ แตงกวา แครอท ผักโขม 
ไขเ่จยีว ปูอัด แฮม เป็นตน้ วางแผ่บนแผ่นสาหร่าย มว้นเป็นแท่งยาวๆ แลว้หั่นเป็นชิน้พอดคี า เสริฟ์พรอ้มหัว
ไชเทา้ดอง และกมิจ ิชาวเกาหลนียิมรับประทานคมิบับระหวา่งการปิกนกิ หรอืงานกจิกรรมกลางแจง้  
จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหล ี(GINSEN CENTER) สมุนไพรโสมขึน้ที่ชือ่ว่าเป็น
ราชาแห่งมวลสมุนไพร ถูกน ามาใชเ้พือ่สขุภาพเป็นเวลานานากวา่ 2,000 ปี ในต ารายาแผนระบุว่า โสมเป็น
สมุนไพรที่ช่วยเสรมิความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยท าใหจ้ิตใจสงบ มีสรรพคุณทาง

การแพทยค์อืชว่ยบ ารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง  
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (8) เมนู ขา้วย าบบิมิบบั ขา้วย าเกาหล ีเสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รวม

รอ้นๆ 
 

จากนัน้พาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นิดน้ีเจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่

ปราศจากมลภาวะ และสงูเหนือระดบัน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ย
ดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้ง
จากอาหาร และยา 
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โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ และข้ึนอยู่กบัสภาพการณ์ปัจจุบัน 

จากนัน้น าชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ (AMETHYST) เกาหลเีป็นถิน่ของพลอยสมี่วง พลอยแห่ง

สขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่สมี่วงออ่นเย็นตาจนถงึสมี่วงไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อ
มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งหู และสรอ้ยขอ้มอื  
จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยัง ย่านฮงแด (HONGDAE STREET) เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของ

มหาวทิยาลยัฮงอกิ จงึเป็นศนูยร์วมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวทิยาลยั มกีารแสดงตามถนนเป็นระยะๆ ส่วนใหญ่
เป็นวัยรุ่นมาเตน้ cover แสดงความสามารถ มรีา้นกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้
แฟชัน่ ไนทค์ลบั ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจใน ราคาของสนิคา้ และรา้นอาหารตา่งๆ ไม่แพงมาก 

ซึง่จะคกึคกัเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งบ่ายไปจนถงึดกึ รา้นคา้แตล่ะรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของทีข่ายสว่นใหญ่
เป็นสนิคา้แฟชัน่ เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ กิ๊ฟชอ้ป เป็นตน้ 
 

 
 

จากนัน้น าท่านแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมตา่งๆ ช็อก
โกแล็ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้

โสม ครีมลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม และยังมีกมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี นม
กลว้ย เป็นตน้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลับสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหวัหน้าทัวรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ  

โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ และข้ึนอยู่กบัสภาพการณ์ปัจจุบัน 

วนัทีห่า้              สนามบนิอนิชอน  - กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) 

01.05 น. เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่XJ703 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

04.55 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง พรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 

 

 

 

 

 
*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 

ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เคร ือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่

ทกุคร ัง้  
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 

 ขอบพระคุณทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้  

ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บั
การสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
**พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัรวมถงึวนักลบั และพาสปอรต์จะตอ้งไมช่ ารดุหรอืฉกีขาด การ

ผา่นเขา้-ออกประเทศ ขึน้อยูก่บัการพจิารณานาของทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง ทางบรษิทัไมส่ามารถเขา้
ไปแทรกแซงได*้* 

 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไม่

วา่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋กบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความ

ใหถ้ ีถ่ว้น กอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 

ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีที่ลกูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหลู้กคา้ตอ้งถูก

สง่ตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมีคา่ใชจ้่ายที่เกดิขึน้ในการเปลีย่นตัว๋ขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอืน่ๆที่เกดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ 

ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้ับผิดชอบในค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ัดและทางสายการบินจะไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที่ยวบนิถัดไปทีม่ทีี่น่ังวา่ง หรอืตามวนัเดนิทางของ
ตัว๋เครือ่งบนิ ทัง้น้ี ขึน้อยู่ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ัดไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ ์ในการทีท่างตรวจคนเขา้

เมืองเรียกสัมภาษณ์นัน้ ขึน้อยู่กับทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้จิารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจา้หนา้ที่ ตม. ทาง

บรษัิททัวร ์ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นน้ีได ้** 
*** ทัวรค์รัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทัวร ์ทาง

บรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ท่าน *** 

 



 
 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลับสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหวัหน้าทัวรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ  

โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ และข้ึนอยู่กบัสภาพการณ์ปัจจุบัน 

อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี5 วนั 3 คนื (AIR ASIA X) 
KOREA WINTER SNOW (ซูวอน - โซล – โซล) 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ธนัวาคม 2561 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ราคา 

จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ัว๋) 

ราคา 

เด็กอายไุม่
เกนิ 2 ปี 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

05 – 09 ธนัวาคม 61 วนัพอ่ 18,899 7,900 5,900 5,000 

06 – 10 ธนัวาคม 61 วนัรฐัธรรมนูญ 19,899 7,900 5,900 5,000 

07 – 11 ธนัวาคม 61 วนัรฐัธรรมนูญ 19,899 7,900 5,900 5,000 

08 – 12 ธนัวาคม 61 วนัรฐัธรรมนูญ 19,899 7,900 5,900 5,000 

09 – 13 ธนัวาคม 2561 18,899 7,900 5,900 5,000 

13 – 17 ธนัวาคม 2561 15,899 7,900 5,900 5,000 

14 – 18 ธนัวาคม 2561 18,899 7,900 5,900 5,000 

15 – 19 ธนัวาคม 2561 18,899 7,900 5,900 5,000 

19 – 23 ธนัวาคม 2561 18,899 7,900 5,900 5,000 

20 – 24 ธนัวาคม 2561 18,899 7,900 5,900 5,000 

21 – 25 ธนัวาคม 2561 19,899 7,900 5,900 5,000 

22 – 26 ธนัวาคม 2561 19,899 7,900 5,900 5,000 

23 – 27 ธนัวาคม 2561 19,899 7,900 5,900 5,000 

24 – 28 ธนัวาคม 2561 19,899 7,900 5,900 5,000 

25 – 29 ธนัวาคม 2561 20,899 7,900 5,900 5,000 

26 – 30 ธนัวาคม 2561 20,899 7,900 5,900 5,000 

27 – 31 ธนัวาคม 2561 21,899 7,900 5,900 5,000 

28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62 วนัปีใหม ่ 24,899 7,900 5,900 5,000 

29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 วนัปีใหม ่ 25,899 7,900 5,900 5,000 

30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62 วนัปีใหม ่ 25,899 7,900 5,900 5,000 

31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 62 วนัปีใหม ่ 24,899 7,900 5,900 5,000 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่*** 
** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน /ทรปิ/ทา่น** 

 

**หมายเหตุ** 
1. รับเฉพาะผูม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวรท์ี่จ่ายใหก้ับผูจ้ัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ัดได ้

ช าระใหก้ับสายการบนิและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดนิทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทาง

หรือใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจ้ัดขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้ค่าตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่่าน 
***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ราคานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ ถา้หากเป็นชาวต่างชาต ิและ

พระ จะตอ้งเพิม่จากราคาค่าทวัรป์กตอิกี 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนักเรียน นักศกึษา ครู  
ธุรกจิขายตรงเครือ่งส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิพระ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารขอดงูาน จะตอ้งสอบถามราคาใหม่
ทุกครัง้** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเที่ยวระหวา่งท่องเที่ยวในประเทศเกาหล ีหรอืปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีร่ับผดิชอบ หากท่านมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่เพือ่ทีจ่ะน าไป
ยังประเทศนัน้ๆ  หรอืน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้ว่าตอ้งไม่เป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมาย

บางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้ประหารชวีติ เจา้หนา้ทีจ่ะไม่รับฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 
3. ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเท่านัน้ ไม่เชน่นัน้ทางบรษัิทจะไม่คนืมัดจ าไม่ว่าดว้ย

กรณีใดๆทัง้สิน้ เพราะวา่ทางบรษัิทไดท้ าการจ่ายคา่ตั๋วไปใหก้ับการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี่

ถว้นกอ่นการจองทัวรท์ุกครัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัท่านเอง 



 
 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลับสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหวัหน้าทัวรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ  

โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ และข้ึนอยู่กบัสภาพการณ์ปัจจุบัน 

4. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง

ผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 
5. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถ่ายรูป และชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวนัสดุทา้ยชา่งภาพ

จะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลูกทัวร ์หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ เพราะ

ทางบรษัิททัวรไ์ม่มกีารบังคบัลกูทัวรซ์ือ้แตอ่ย่างใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
6. ทัวรค์รัง้น้ีมวีัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลง

รา้นชอ้ปป้ิง เชน่ น ้ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนินการในการแยก

ท่องเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ท่าน 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 
 คา่ต ัว๋เคร ือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง ือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเช่น คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง , คา่โทรศพัท ์, คา่โทรศพัทท์างไกล , 

คา่อนิเตอรเ์น็ต , คา่ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่  
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่วซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว  
 

เอกสารประกอบในการยืน่วซีา่  
 

1) พาสปอรต์  
2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว  
3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่ 

4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  
5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  
6) รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ 2 รปู  

(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเร ือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 
90 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจ
เขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดังตอ่ไปนี้ 

1. พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นับจากวันไปถงึ 
2. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทัวรจั์ดเตรยีมให ้
3. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหลไีด ้(เชน่ 

เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
4. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหล ี(เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) ทาง

ทัวรจั์ดเตรยีมให ้

5. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหล ีทางทัวรจั์ดเตรยีมให ้



 
 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลับสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหวัหน้าทัวรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ  

โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ และข้ึนอยู่กบัสภาพการณ์ปัจจุบัน 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ท่าน เพือ่ส ารองทีน่ั่ง ภายใน 3 วนัหลงัจาก

การจอง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณี
ใดๆ ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 
4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงัน้ี วนั

จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุด

นักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ี
ชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้

ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงิน

คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีง ือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ
สายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงัน้ี วนัจันทร ์

ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวนัหยุดนักขัต
ฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
 

1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทัง้หมด หรือ

ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วัน
ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวซี่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี

นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับ

ทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัที่เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ี บรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว

สว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสูญหาย

หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 



 
 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลับสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหวัหน้าทัวรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ  

โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ และข้ึนอยู่กบัสภาพการณ์ปัจจุบัน 

7. อัตราค่าบรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิ์ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเท่านัน้  

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
 

• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่ เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ
รวมกนัทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่า
ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

• สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

• ประเทศเกาหล ีมีกฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเน้ือสตัวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก , ผลไมส้ด , ไข ่, 
เน้ือสัตว ์, ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคตดิต่อที่จะมาจากสิง่เหล่าน้ี หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับใน
อตัราทีส่งูมาก  

 

 

 


