
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัแรก            กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
 

20.00 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตสิุวรรณภมู ิช ัน้ 4 ประตู 5 เคานเ์ตอร ์N สายการบนิ KOREAN 
AIR (KE) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครือ่ง (หัวหนา้
ทัวรแ์นะน าการเดนิทาง) **หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่ง
นอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข ึน้เคร ือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 40 นาท ี(**ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ**)  

 
 

 
 
 
 
 



 

23.15 น. บนิลัดฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่KE652 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
 

วนัทีส่อง          ประเทศเกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) – หมูบ่า้นโบราณอนึพยอง – เทศกาลตกปลาน า้แข็ง 
                       สกรีสีอรท์ – ลานสก ี

 

06.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิชอน (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิาของทา่น
เป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ ขอ
ตอ้นรับทกุทา่นสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้รถโคช้น าทกุทา่นขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง 
หรอืสะพานเพือ่ความหวังในการรวมชาตทิีย่าวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร  จากนัน้น าทา่น
เดนิทางสูห่มู่บา้นโบราณเกาหล ีEUNPYEONG HANOK VILLAGE หมู่บา้นโบราณทีต่ัง้อยูท่า่มกลาง
ธรรมชาตทิีม่ภีเูขาโอบลอ้ม บรรยากาศธรรมชาตทิีส่วยงาม เงยีบสงบ ภายในหมูบ่า้นมคีาเฟ่ในสไตสฮ์นัอก 
ทัง้แบบดัง้เดมิ และผสมผสานสมัยใหม่ไดอ้ยา่งลงตัว สามารถเดนิไดเ้พลนิๆ สบายๆ มรีา้นอาหาร คาเฟ่ 
และยังมพีพิธิภัณฑท์ีน่่าสนใจอกีมากมาย ออกเดนิทางสู ่เมอืงฮวาชอน อยูห่า่งจากกรงุโซลไปทางเหนือ
ประมาณ 120 กโิลเมตร เมอืงแหง่ภเูขาสงู ซึง่เป็นทีตั่ง้ของเทศกาลฤดหูนาวชือ่ดังระดับโลกอยา่งเทศกาล
ตกปลาน ้าแข็งน่ันเอง เมือ่ฤดหูนาวเวยีนมาถงึล าธารจะแข็งเป็นน ้าแข็งจนสามารถลงไปยนืได ้ชาวบา้นและ
นักทอ่งเทีย่วก็จะแหก่นัไปเจาะหลมุบนน ้าแข็ง และเริม่ตกปลาน ้าแข็ง จากนัน้รว่มฉลองเทศกาลสดุยิง่ใหญ ่
เทศกาลตกปลาน า้แข็ง หนึ่งปีมเีพยีงครัง้เดยีว จัดขึน้ประมาณชว่งกลางเดอืนมกราคมของทุกปี ซึง่มี
นักทอ่งเทีย่วมาเยอืนนับลา้นคนตอ่ปี ไมว่า่จะเป็นเด็ก หรอืผูใ้หญจ่ะมาเทศกาลนี้เพือ่ตกปลาเทรา้ท ์ฉายา
ของมันคอื “The Queen of Valley หรอื ราชนิีแหง่ขนุเขา” โดยปลาเทรา้ทภ์เูขาจะอาศัยอยูใ่นน ้าเย็นทีม่ี
อณุหภมูติ า่กวา่ 20 องศาเซลเซยีส นับวา่เป็นปลาทีส่วยงามและหายาก ซึง่นักทอ่งเทีย่วทีต่กปลามาไดนั้น้ 
สามารถน าปลามาท าเป็นซชู ิหรอืซาชมิแิลว้รับประทานไดเ้ลย ภายในงานจะมกีจิกรรมทา้ความหนาวตา่งๆ 
อาทเิชน่ การแขง่ขันจับปลาเทรา้ทด์ว้ยมอืเปลา่ การตกปลาใตน้า้แข็ง การโชวแ์กะสลักน ้าแข็ง เลน่เลือ่น
หมิะ และอืน่ๆ ถอืไดว้า่เป็นงานใหญท่ีห่ลายคนเฝ้ารอคอย เนื่องจากจัดแคปี่ละครัง้ในชว่งเวลาเพยีงสัน้ๆ 
เทศกาลนี้ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นเทศกาลตัวอยา่งโดยกระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเทีย่วของเกาหลี 
นอกจากนัน้ยังมรีายการบันเทงิ และเกมสก์ารเลน่ตา่งๆ มากมาย เชน่ สนามการเลน่สไลเดอรน์ ้าแข็ง การ
แขง่ขันฟตุบอลบนน ้าแข็ง และกฬีาน ้าแข็งอืน่ๆ มแีขง่ขันชงิแชมป์สนัุขลากเลือ่นหมิะ และรถแขง่หมิะ ซึง่
เหมาะกับเด็กๆ และครอบครัว (พเิศษ!! หรรษาฟรีๆ  พรอ้มอุปกรณ์ตกปลา) หมายเหตุ : เนือ่งดว้ย
เทศกาลตกปลานีจ้ะจดัข ึน้ท ีเ่มอืงฮวาชอน ชว่งประมาณกลางเดอืน ม.ค. ถงึตน้เดอืน ก.พ. ซึง่ยงั
ไมร่ะบุวนัทีใ่นการจดัเทศกาล วนัเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในปีน ัน้ๆ 
หากไมส่ามารถไปตกปลาน า้แข็งได ้ในกรณีทีน่ า้แข็งยงัไมส่ามารถลงไปยนืตกปลาได ้ท ัง้นีท้าง
บรษิทัจะน าทา่นไปตกปลาทีซ่าราซอม หรอืหากเกดิเหตสุดุวสิยัขดัขอ้งอืน่ๆ ทางบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม ทดแทนโปรแกรมเป็น >> เกาะนาม ิแหลง่
ทอ่งเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงของเกาหลใีตท้ีส่ามารถทอ่งเทีย่วไดทั้ง้ปี มขีนาดเพยีง 460,000 ตารางเมตร ตัง้อยู่
กลางทะเลสาปชองเพยีง บนเกาะจะมบีรรยากาศรม่รืน่เต็มไปดว้ยตน้สน ตน้เกาลัด ตน้แปะกว๊ย ตน้ซากรุะ 
ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ้ืน่ๆ ทีพ่ลัดกันออกดอกเปลีย่นสใีหช้มกันทกุฤดกูาล ความน่าสนใจของเกาะ
นามอิยูต่รงทีธ่รรมชาตสิวยงามของตน้ไมน้อ้ยใหญท่ีม่อียูม่ากมาย โดยเฉพาะทวิตน้สนสงูใหญท่ีข่ ึน้เรยีง
รายเป็นแนวยาว และมาปลกุความรักซรีสีเ์กาหลดีว้ยการเดนิชลิๆ ไปบนถนนทีม่ตีน้ไมข้นาบขา้ง ซึง่เป็น
ถนนที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่าง “Ginkgo Tree Lane” เมื่อผ่านพน้ช่วงกลางเดือนตุลาคมไป อุโมงคต์น้
แปะกว๊ยจะถกูยอ้มไปดว้ยสเีหลอืงอรา่ม เรยีงแถวทอดตัวยาวกวา่ 80 เมตร เป็นจุดทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมา
ถา่ยรูปมากทีส่ดุ นับเป็นสัญลักษณ์อยา่งหนึง่ทีนั่กทอ่งเทีย่วจะตอ้งไปถา่ยรปูเก็บความประทับใจไว ้ยิง่ไป
กว่านั้นในช่วงฤดูใบไมเ้ปลี่ยนส ีตน้ไมบ้นเกาะก็จะเริม่มีสสีันสวยงามสรา้งบรรยากาศที่โรแมนตกิมาก 
ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การมาเที่ยวเกาะนามจิะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนสงิหาคม และเดือน
ตลุาคม หากใครชอบบรรยากาศหนาวๆ มหีมิะปกคลมุก็จะอยูใ่นชว่งเดอืนธันวาคม-มกราคม 
 

กลางวนั บรกิารอาหาร (2) เมนู บูลโกก ิหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยน าหมู
ลงในกระทะพรอ้มน า้ซุปปรงุรส เมือ่สกุรบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้วสวย 

  ออกเดนิทางสู ่สกรีสีอรท์ น าทา่นไปสัมผัสประสบการณ์หนา้หนาว พรอ้มเสริฟ์ความฟินขัน้สดุใหท้กุทา่น
ดว้ยการพาไปเลน่สก ีและนอนพักทีส่กรีสีอรท์  จากนัน้มเีวลาใหท้า่นไดส้นุกกับการเลน่สกอียา่งเต็มทีบ่น 
ลานสกขีนาดใหญ ่เมือ่เขา้สูฤ่ดหูนาวภเูขาของเกาหลจีะถกูปกคลมุไปดว้ยหมิะขาวโพลน โซนลานสกจีะ
ประกอบไปดว้ยเนินสกมีอืใหม ่และอกีเนินส าหรับคนทีเ่ล่นสกจีนโปรแลว้ ซึง่ปลอดภัยไมม่อีันตรายใดๆ 
การเตรยีมตวักอ่นเลน่สกคีวรเตรยีม ถุงมอืสก ีผา้พนัคอ แวน่กนัแดด เสือ้แจค๊เก็ตกนัน า้หรอืผา้
รม่ และกางเกงรดัรปู พรอ้มกบัรับฟังขอ้แนะน า และฝึกวธิกีารเลน่จากไกดท์อ้งถิน่กอ่นลงสนามจรงิ ทัง้นี้
เพือ่ความปลอดภัยของผูเ้ลน่เองเป็นส าคัญ ส าหรับคนทีช่ านาญแลว้ สามารถน่ังกระเชา้ขึน้ไปไดบ้นเขาได ้
เลย (** ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่าอุปกรณ์การเลน่สก ีสกลีฟิท  ์สโนวส์เลด สก ีค่าเล่นรวมชุดแลว้
ประมาณ 50,000 วอน **)  หมายเหตุ : ปรมิาณของหมิะ และการเปิดใหบ้รกิารของลานสก ี
ข ึน้อยู่กบัความเอือ้อ านวยของสภาพอากาศในแต่ละปี หากมหีมิะไม่เพยีงพอลานสกอีาจจะปิด
ใหบ้รกิาร ในกรณีทีล่านสกไีมส่ามารถเปิดบรกิาร ทางบรษิทัขอสงวนสทิธทิดแทนโปรแกรม >> 
ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวนสนุกอกีหนึง่แหง่ทีน่่าสนใจเมือ่เดนิทางไปเทีย่วเกาหลี พบกลับ
โลกแหง่ลานน ้าแข็ง และเลน่หมิะไดต้ลอด 365 วัน เมอืงหมิะจ าลองตัง้อยูท่ีเ่มอืงโกยาง แหลง่ทอ่งเทีย่ว
ใกลก้รุงโซล ซึง่เป็น "Snow Park" ในร่มทีใ่หญส่ดุของประเทศเกาหล ีเพลดิเพลนิกับการขีเ่ครือ่งเลน่สดุ
น่ารักบนลานน ้าแข็ง เชน่ จักรยานคูรั่ก จักรยานเดีย่ว รถเฟอรร์ี ่กะบะสเลดแซนตา้ เป็นตน้ หรอืจะเลอืกเขา้
สูโ่ลกของหมิะทีอ่ณุหภมูติลิบ -2 องศาเซลเซยีส กบัการเลน่สโนสเลคบนลานหมิะก็ได ้(ราคาทัวรน์ี้ไมร่วม



 

ค่าเขา้ SNOW PARK 15,000 วอน หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดินชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย มี
หลากหลายแบรนดช์ัน้น าใหเ้ลอืกมากมาย) 
 

เย็น บรกิารอาหาร (3) เมนู ชาบู ชาบูสไตลเ์กาหล ีคลา้ยการตม้รวมมติรสกุ ีห้มอ้ไฟ ประกอบไปดว้ย
เนือ้หมูสไลด ์ผกั เห็ด และวุน้เสน้เกาหล ีเป็นอกีหนึง่เมนูยอดฮติในเกาหล ีและยงัเป็นอาหาร
พืน้เมอืงทีม่มีาอยา่งยาวนานอกีดว้ย 

พกัที ่   PHOENIX SKI RESORT / APENSIA SKI RESORT หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม         ไร่สตรอเบอรร์ ี ่– สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– พพิธิภณัฑส์าหร่าย – คอสเมตคิ – คลองชอง              

กเยชอน 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ โรงแรม (4) 
จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู ่ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่ใหท้่านไดช้มิสตรอเบอรร์ีส่ดๆ หวานฉ ่าจากไร่ หากตดิใจ
รสชาตทิีแ่สนหวานก็สามารถเลอืกซือ้กลับมาฝากคนทีเ่มอืงไทยไดด้ว้ย โดยจะมกีารแพ็คใสก่ลอ่งสวยงาม 
และน าสง่ถงึสนามบนิในวันสดุทา้ยกอ่นเดนิทางกลับ  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์
สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ ถกูขนานนามวา่เป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่เกาหลใีต ้ตัง้อยูท่า่มกลาง
หุบเขา  ประกอบไปดว้ยโซนต่างๆ  ดั งนี้  Global Fair, Magic Land, European Adventure, 
American Adventure, Zootopia เมื่อท่านกา้วผ่านประตูเขา้ไปในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พบกับ
อาคารทรงสวยทีต่กแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรยีตะวันออก และอนิเดยี ซึง่ผสมผสานจนเขา้กนัลง
ตัว แวะถา่ยรปูสวยๆ ที ่Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญท่ีจ่ะเปลีย่นธมีไปตามเทศกาลตา่งๆ ถอืเป็น
อกีจุดแลนดม์ารค์ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว  หลุดเขา้มาในโลกของเหลา่สตัวม์ากมาย ในโซน Zootopia 
หนึง่ในสวนสัตวท์ีใ่หญท่ีส่ดุของเกาหล ีมสีัตวม์ากกวา่ 2,000 ตัว จาก 200 กวา่สายพันธุ ์พาทกุทา่นทอ่ง
ไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีขึน้ไปบนรถบัสซาฟารเีพือ่ใกลช้ดิกับเหล่าสัตวป่์ายิง่ขึน้อย่างโซน Safari 
World พบกับสัตวท์ีน่่าเกรงขามอย่างสงิโตเจา้ป่า เสอือันดุรา้ย และหมตีัวใหญท่ีอ่าจจะโผล่มาทักทาย
คุณไดทุ้กเมือ่ ตืน่เตน้ไปกบัการน ัง่รถสะเท ิน้น า้สะเท ิน้บก ตะลุยเขา้ไปในโซน Lost Valley พรอ้ม
เพลดิเพลนิกับการชมสัตวต์่างๆ ทีเ่ดนิเล่นอย่างอสิระ ถา้โชคดอีาจจะไดพ้บกับเจา้หมมีาขอขนมกนิถงึ
หนา้ตา่งรถเลยทเีดยีว เปลีย่นบรรยากาศจากเหลา่สตัวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมูพ่ฤกษา เดนิ
ชมสวนดอกไมท้ีก่ าลังออกดอกบานสะพร่ังอวดสสีัน ณ สวนดอกไมส้ ีฤ่ด ูซ ึง่จะเปลีย่นแปลงพันธุด์อกไม ้
ไปตามฤดกูาลในรปูแบบทีห่ลากหลายตลอดทัง้ปี (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) ดว้ยสสีนัทีส่ดของดอกไม ้
แต่ละชนิดจึงไดรั้บความนิยมอย่างมาก นักท่องเที่ยวที่มาสวนสนุกจึงไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปเก็บ
บรรยากาศความสดชืน่กลับไปเป็นทีร่ะลกึ รวมทัง้ยังมกีารจัดเทศกาลในแต่ละเดอืน ในเดอืนมกราคม-
กุมภาพนัธ ์จะมเีทศกาลหมิะ และการเลน่เลือ่นหมิะ รวมถงึ การแสดขบวนพาเหรดอนันา่ตืน่ตาตืน่
ใจ ชมขบวนพาเหรดสดุยิง่ใหญอ่ยา่ง คานวิัล แฟนตาซ ีพาเหรด (Carnival Fantasy Parade) พบกับโชว์
ตา่งๆ จากทั่วทกุมมุโลก มทัีง้ธมีสไตลบ์ราซลิอยา่งแซมบาเฟสตวิัล (Samba festival) ไปจนถงึธมีเวนิส
คานิวัล (Venice Carnival) จากอติาลก็ีตบเทา้เขา้ร่วมขบวนดว้ย สนุกสนานกับการเตน้ร าไปพรอ้มๆกัน 
ชว่งหัวค ่าเป็นอกีหนึ่งการแสดงทีพ่ลาดไม่ไดเ้ชน่กัน อย่าเพิง่รีบกลับ! หากยังไม่ไดช้มการแสดงพลุสดุ
อลังการหลังจากพระอาทติยต์กดนิ และยังมขีบวนพาเหรดทีจั่ดเต็มทัง้แสง ส ีเสยีง อยา่งมนูไลทพ์าเหรด 
(Moonlight parade) ใหท้า่นไดช้มอกีดว้ย ขบวนพาเหรดจะมรีอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น. 

กลางวนั บรกิารอาหาร (5) เมนู บฟุเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ีเนือ้หม ูเนือ้ไก ่เนือ้ววั ปลาหมกึ อาหาร
เกาหล ีเตมิไมอ่ ัน้  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย เรยีนรูก้ารท าสาหรา่ยของชาวเกาหล ีการบอกเลา่เรือ่งราว

ขัน้ตอนความเป็นมาของสาหร่าย ตัง้แตเ่ป็นหัวเชือ้จนถงึขัน้ตอนสดุทา้ย ในประเทศเกาหลใีตส้าหร่ายนัน้

เป็นทีน่ยิมมาก อาหารเกาหลหีลากหลายเมนูลว้นมสีว่นผสมของสาหร่าย ยกตัวอยา่งเชน่ ขา้วย าเกาหล ี

(บบิมิบับ) จากนัน้น าทา่นแวะชอ้ปทีร่า้นเครือ่งส าอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักช ้

อปชาวไทย เพือ่เลอืกซือ้กลับไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแคร์

บ ารุงผวิแบรนดอ์ยา่ง DEWINS และแบรนด ์JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครมีหอยทาก 

ครมีน ้าแตก ครมีขัดขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้

แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯล จากนัน้เดนิทางไปยัง คลองชองกเยชอน คลองใจกลาง

กรุงที่มีภูมทิัศน์ทีส่วยงามทีสุ่ดในเกาหลี แหล่งเดนิเล่นพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางเมอืงหลวงทีวุ่่นวาย 

ในชว่งนี้ทีเ่กาหลก็ีจะเป็นฤดหูนาว จะมกีารจัดเทศกาลเฉลมิฉลองวันครสิตม์าส และเฉลมิฉลองวันปีใหม่ 

ในบรรยากาศหนาวๆ ผูค้นมากมายก็จะเริ่มมาชมความสวยงามของการประดับไฟตามถนน สถานที่

ทอ่งเทีย่วใหญ่ๆ  ตา่งๆ ซึง่จดุนี้เป็นอกีหนึง่จดุทีม่กีารจัดแสดงงานโคมหรอืประดับไฟอยูต่ลอดทัง้ปี ในชว่ง

ครสิตม์าสยาวไปจนถงึส ิน้ปีน ัน้ บรเิวณคลองก็มกีารจดัไฟภายใตช้ือ่งาน Seoul Christmas 

Festival ดงึดดูใจใหใ้ครหลายคนใหอ้ยากมาเดนิเลน่ถา่ยรปูสวยๆ กัน ** เทศกาลประดบัไฟจะจดัขึน้

ช่วงประมาณวนัที ่8 ธ.ค. – วนัที ่1 ม.ค. ท ัง้นีว้นัและเวลาในการจดังานแตล่ะปี ข ึน้อยูก่บัสภาพ

อากาศและความสะดวกของทางสถานที ่** 

เย็น บรกิารอาหาร (5) เมนู จมิทคั ไกอ่บซอี ิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงด ัง้เดมิ เป็นไกผ่ดั

รวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร ัง่ แครอท พรกิ และซอสด า เนือ้ไกท่ ีน่ ิม่ รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ี 

พกัที ่   RAMADA GIMPO HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 



 

วนัทีส่ ี ่            ศนูยส์มนุไพรโสม – โซลทาวเวอร ์– พระราชวงัเคยีงบกกงุ – ยา่นอกิซอนดง – ดวิตีฟ้ร ี– ตลาด
เมยีงดง 

 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ โรงแรม (6) 
จากนั้นน าท่านออกเดนิทางไปยัง ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหล  ีสมุนไพรทีช่่วยเสรมิความแข็งแรงใหแ้ก่

ระบบยอ่ยอาหาร ปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบ และเพิม่พละก าลัง มสีรรพคณุทางการแพทยช์ว่ยบ ารุงหัวใจ 

ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็งจากนั้นน าท่านชมความ

ยิง่ใหญข่อง พระราชวงัเคยีงบกกงุ พระราชวังแหง่แรกของราชวงศโ์ชซอนทีตั่ง้อยูใ่จกลางกรุงโซล ซึง่

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครมาเกาหลีเป็นครั ้งแรกตอ้งไม่พลาดที่จะแวะมาเยือน ดว้ยฉากหลังของ

พระราชวังนัเ้ป็นภเูขาพกูักซาน ท าใหด้ยู ิง่ใหญอ่ลังการเป็นอยา่งมาก เรยีกไดว้า่เป็น The Grand Palace 

ของเกาหลใีตเ้ลยก็วา่ได ้มสีถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจคอื พระทีน่ ัง่คนึจองวอง เป็นพระทีน่ั่งทีก่ษัตรยิใ์ช ้

ออกวา่ราชการ และเป็นทีท่รงงาน ภายในพระทีน่ั่งไมส่ามารถเขา้ไปชมได ้แตส่ามารถถา่ยภาพจากดา้น

นอกได ้หมายเหตุ : กรณีทีพ่ระราชวงัเคยีงบกกุงไม่เปิดท าการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิป์รบั

รายการทดแทนเป็น พระราชวงัชางด็อกกุง พระราชวังล าดับทีส่องทีถ่กูสรา้งต่อจากพระราชวังเคยีง

บกกงุ ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังส าคัญทีย่ังคงรักษาไว ้ซึง่มตีน้ไมข้นาดยักษ์มี

อายุกว่า 300 ปี บอ่น ้า และศาลารมิน ้า พระราชวังแห่งนี้เป็นทีพ่ านักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองค ์

ปัจจุบันยังคงเหลอืความงดงามบางสว่นของพระราชวัง ไดแ้ก ่พระต าหนักอนิจองจอน พระต าหนักแดโจ

จอน พระต าหนักซอนจองจอน และพระต าหนักนักซองแจจากนัน้น าทา่นไปยังหนึง่ในทาวเวอรท์ีม่วีวิทีส่วย

ทีส่ดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ตัง้อยูบ่นภเูขานัมซานใจกลางกรุงโซล มคีวามสงูจากฐานหอคอยประมาณ 

236.7 เมตร และมคีวามสงู 479 เมตรจากพืน้ดนิ ไมว่า่จะเป็นชว่งกลางวัน ชว่งกลางคนื หรอืฤดกูาลไหนๆ 

ก็ยังไดรั้บความนยิมเสมอมา ทัง้จากนักทอ่งเทีย่วและคูรั่กชาวเกาหลี เพราะเป็นจุดชมววิทีม่องเห็นววิทั่ว

ทัง้กรุงโซล และบรเิวณรอบๆ แบบพาโนรามา่ นับเป็นอกีสถานทีส่ดุแสนโรแมนตกิแหง่หนึง่ทีคู่รั่กทกุคูไ่ม่

ควรพลาด นอกจากนี้ยังมไีฮไลทส์ าคัญของกรงุโซลทีนั่กทอ่งเทีย่วทกุคนจะตอ้งมาแวะเช็คอนิคอื สถานที่

คลอ้งกญุแจชือ่ดัง Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่วา่ คูรั่กทีม่าคลอ้งกญุแจทีน่ี่จะมคีวามรักทีย่นืยาว

ไปตลอดกาล ** ราคาทวัรน์ีไ้มร่วมกญุแจและคา่ขึน้ลฟิท ์10,000 วอน **   

กลางวนั บรกิารอาหาร (5) เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม 

แปะกว๊ย และสมนุไพรบ ารงุรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยัง ยา่นอกิซอนดง หมูบ่า้นฮันอกเกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึ่งในกรุงโซล มกีลิน่อาย
ความเป็นเกาหลีโบราณ และเป็นย่านเก่าแก่ที่อาจจะใหม่ส าหรับใครหลายๆคน แหล่งรวมคาเฟ่เก๋ๆ 
รา้นอาหารชคิๆ ใจกลางกรงุทีซ่อ่นตัวอยูใ่นตรอกซอกซอยเล็กๆ สามารถเดนิลัดเลาะจากแถวยา่นอนิซาดง
มาได ้มทีัง้รา้นอาหารเกาหล ีรา้นบงิซ ูรา้นน่ังชลิ รา้นพซิซา่ ทีต่กแตง่ไดอ้ยา่งมสีไตล ์เหมาะส าหรับชาว
โซเชยีลทีช่อบอพัรปูสวยๆ ไฮไลทข์องยา่นนี้จะเป็นคาเฟ่ดอกไมช้ือ่รา้น มาดัง หนา้รา้นจะเป็นมมุยอดฮติที่
คนนยิมมาถา่ยรปู เพราะสสีนัสดใสสวยงามของดอกไม ้นอกจากสายฮปิเตอรแ์ลว้สายกนิก็หา้มพลาด!! ทีน่ี่
มรีา้นขายมนัดชูือ่ดัง (เกี๊ยวนึง่เกาหล)ี รา้นชางฮวาดงั ตัง้อยูต่รงหัวมมุถนน ซึง่จะมคีนตอ่ควิรอเยอะมากๆ 
จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีทีร่า้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญท่ีส่ดุในโซล แหลง่รวมสนิคา้
แบรนดเ์นมมากมาย ไมว่า่จะเป็น น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับหลากหลาย
แบรนด์ดัง และสนิคา้แบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดยชัน้ใตด้ินจะเป็นสนิคา้แบรนด์หรู และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, 
MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในส่วนของชัน้ที่ 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดัง
หลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชัน้ 2 เป็นช็อป MCM ชัน้ที ่3 
เป็นโซนเครื่องส าอางค์หลากหลายแบรนดดั์ง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด ์SULWHASOO, HERA, LANEIGE, 
L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ ชัน้ 4 
จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ และชัน้ที ่5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร จากนัน้น าทา่น
เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรอืสยามสแควร์
เกาหล ีตลาดแหง่นี้จะมเีสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เครือ่งส าอางคทั์ง้แบรนดเ์นมชือ่ดัง และโลคอล
แบรนด ์รวมถงึซดีเีพลง รูปดารา และศลิปินเกาหล ีหรอือะไรทีว่ัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากทีต่ลาดนี้ 
อาทเิช่น รา้นเครื่องส าอางค์ค์ที่คุน้หูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่องส าอางคค์จ์ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เท่า 
และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอย่างรา้น MBC MART ก็มี
รองเทา้หลากหลายแบรนด์ดังใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, 
CONVERSE, FILA เป็นตน้  ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางทีฮ่อทฮติไมแ่พก้ันอยา่งโซน เมยีงดงสตรี
ทฟู้ ด มอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้ิม้ลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตัวใหญอ่บน่ากนิ ขนม
ไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็อบสเตอรตั์วใหญ่ๆ  ยา่งชสีมรีสหวาน ชสียา่ง โดย
การเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปยา่ง ตอ๊กโบก ีเคก้ขา้วทีข่ ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรงุรสดว้ยซอสเผ็ด
สไตลเ์กาหล ีเมนูนี้มอียูเ่กอืบทกุซอกทุกมมุทีใ่นตลาดเมยีงดง บะหมีด่ าจาจังมยอน หนึ่งในเมนูสดุฮติที่
เห็นกันบอ่ยในซรีีส่เ์กาหล ีมันฝร่ังเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ั่วไปในเมอืงไทย แตข่องทีน่ี่จะมี
ไสก้รอกเพิม่เขา้มาอกีหนึง่ชัน้ ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แต่
หากคนทีช่อบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดัง ซึง่ไอตมิทีก่ดมาใสโ่คนนัน้สงูถงึ 2 ฟตุ 



 

 
เย็น   อสิระอาหารเย็น (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการช็อปป้ิง) 
พกัที ่   RAMADA GIMPO HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้           สมนุไพรฮอตเกนาม ู– น า้มนัสนเข็มแดง – ถนนฮงแด – ละลายเงนิวอนซปุเปอรม์ารเ์ก็ต   
                      สนามบนิอนิชอน – กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ  

 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ โรงแรม (7) 
น าทา่นชม ศนูยส์มนุไพรฮอตเกนาม ูตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ และ
สงูเหนือระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็ง ไมถ่กูท าลายจาก
การดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยาจากนัน้น าทา่นเรยีนรูก้ารท าผลติภณัฑท์ีส่กดั
จาก น า้มนัสนเข็มแดง มสีรรพคุณชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลใน
ร่างกาย จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยัง ยา่นฮงแด เป็นยา่นทีอ่ยูใ่กล ้ๆ  กับมหาวทิยาลัยฮงอกิ มผีลงานศลิปะที่
สว่นใหญเ่ป็นศลิปะแนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพืน้ทีข่องถนนปิกัสโซท่ีข่ ึน้ชือ่ของยา่นนี้ นอกจากนัน้ทีน่ี่
ยังมผัีบ บาร ์คาเฟ่ รา้นอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทกุแหง่ จงึท าใหท้ีน่ี่เป็นสสีนัของกรงุโซล
ทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาทอ่งเทีย่วไมข่าดสายทัง้กลางวันและกลางคนื 

กลางวนั บรกิารอาหาร (8) เมนู บบิมิบบั ขา้วย าเกาหลที ีค่ลุกเคลา้ผสมกบัผกันานาชนดิ โปะดา้นบนดว้ย

ไข ่เสริฟ์พรอ้มซุปชาบหูมอ้รอ้นๆ  

เพลดิเพลนิกับการซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมตา่งๆ 
ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสมในรปูแบบขนม ชาโสม โคลนพอก
หนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เครื่องส าอางโสม และยังมีกมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหลี) ชนิราเมง (มาม่า
เกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้. 

17.20 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่KE651 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
21.30 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

***หมายเหตขุอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความเหมาะสม*** 

 

** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 
ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้  

กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 

 

**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ท ีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ
ในรายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ 
ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั** 
 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 

 

อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี5 วนั 3 คนื KOREAN AIR 
เกาหล ียงอนิ โซล เลสโก เอ็กซต์รา้ สก ี 

 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ทา่นละ่ 6,999 บาท 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่*** 
** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน/ทรปิ/ทา่น** 

ก าหนดการเดนิทาง 
ธนัวาคม – มนีาคม 2563 

ราคาผูใ้หญ ่
(หอ้งละ 2-3 ทา่น) 

จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ัว๋) 

พกัเดีย่ว 

13 – 14 ธนัวาคม 2562 23,999 12,999 7,000 

17 – 21 มกราคม 2563 23,999 12,999 7,000 

14 – 18 กมุภาพนัธ ์2563 23,999 12,999 7,000 

13 – 17 มนีาคม 2563 21,999 9,999 7,000 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**หมายเหต*ุ* 

1. รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระ
ใหก้ับสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใช ้

บรกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครื่องบนิใหแ้กท่่าน ***และทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ราคานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิม่จากราคา
คา่ทวัรป์กตอิกี 100 USD** กรณีตัดกรุ๊ปเหมาทีเ่ป็นเด็กนักเรยีน นักศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรงเครือ่งส าอางค ์ หมอ  
พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารขอดงูาน **จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนขอ้แนะน ากรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ หากทา่นมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ื่นเพือ่ทีจ่ะน าไปยัง
ประเทศนัน้ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ตอ้งไมเ่ป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบาง
ประเภท อาจมโีทษถงึขัน้ประหารชวีติ เจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

3. โรงแรมทีพั่กทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชน์
ลกูคา้เป็นหลัก 

4. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสดุทา้ยชา่งภาพจะ
น าภาพถา่ยมาจ าหน่ายกบัลกูทัวร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษัิท
ทัวรไ์มม่กีารบงัคับลกูทัวรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวรค์รัง้นี้มวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเทา่นัน้ ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไมล่งรา้นช ้
อปป้ิง เชน่ น ้ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่ว
เอง 300 USD ตอ่ทา่น 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 23 กก.    คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง , ค่าโทรศัพท ์, ค่าโทรศัพทท์างไกล , ค่า

อนิเตอรเ์น็ต , คา่ซักรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วซีา่  
1) พาสปอรต์  2) ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว  3) ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่ 4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  
5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  6) รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ 2 รูป  (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทาง
ตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไม่
วา่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋กบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้น กอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหลู้กคา้ตอ้งถกู

สง่ตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นตั๋วขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ 
ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งวา่ง หรอืตามวันเดนิทางของ
ตั๋วเครือ่งบนิ ทัง้นี ้ข ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ัดไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้
เมอืงเรยีกสัมภาษณ์นัน้ ขึน้อยู่กับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยู่ในดุลพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทาง
บรษัิททัวร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนีไ้ด ้** 

*** ทัวรค์รัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ 
ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ ภายใน 1 วันหลังจากการ

จอง  

2. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ไมช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่ว จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุ
นักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
• กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

• กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

 

โดยมเีง ือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ท ัง้หมด 

 ท ัง้นี ้ทางบรษิทัจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่ว

ใหแ้กน่กัทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ ัง่ต ัว๋เคร ือ่งบนิ การจองทีพ่กัฯลฯ 

1. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ
สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

2. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็น
วันหยดุท าการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 

10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ี

นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทาง

ใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ว

สว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  



 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ

รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่
ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

• สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

• ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไมส้ด , ไข ่, 
เนื้อสัตว ์, ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับใน
อตัราทีส่งูมาก  

 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิ หรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่

ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี ้
- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลไีด ้ (เช่น เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหล ี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัร ์
จดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้


