
 
 
 
 
 

 
 

วันแรก        สนามบินดอนเมือง 
 

23.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออก (อาคาร 1) ชัน้ 3 ประตู

ทางเข้าหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA X โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และ
อ านวยความสะดวกสายการบิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ังจัด
ที่น่ังแบบ 3-3-3 น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน (หากต้องการซือ้น า้หนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 



   

วันท่ีสอง      สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - ONE MOUNT (SNOW PARK*) 
- สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์  

 

02.40 น. น าท่านเดินทางสู ่ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ700  ** ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง ไม่มี      
  บริการอาหารบนเคร่ือง ** 
10.05 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) 

หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพาน
แขวนยองจอง หรือสะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสงู 107 เมตร
น าท่านเดินทางสู่ ONE MOUNT (SNOW PARK*) ธีมพาร์คและช้อปปิง้มอลล์ขนาดใหญ่ มีเสือ้ผ้า
แฟชัน่เกาหลีให้เลือกช้อปมากมาย ทัง้แบรนด์เกาหลี และแบรนด์ชัน้น ามากมาย แบ่งเป็น 2 โซนหลกัๆ 
โซนแรก WATER PARK มีสระน า้ทัง้แบบในร่ม และแบบกลางแจ้งให้ได้สนกุ และผ่อนคลายในช่วงหน้า
ร้อน และโซน SNOW PARK เอาใจคณุหนูๆ พาไปสนุกกบัเมืองหิมะจ าลองในสกีโดมขนาดใหญ่ ซึ่งฤดู
ไหนก็สามารถเที่ยวได้สบายๆ ภายในมีกิจกรรมให้เล่นมากมาย ไม่ว่าจะเลน่สกีหรือสเก็ตที่นี่ก็มีอุปกรณ์
เตรียมไว้ให้ครบครัน  มีช่วง SNOW TIME สดุโรแมนติก ให้คณุได้สมัผสักบัละอองหิมะที่โปรยปรายลง
มา เพลิดเพลินไปกับเหล่าพลขับที่น่ารักอย่าง เจ้าสุนัขทัง้หลายบนรถลากเลื่ อน เยี่ยมชมที่ท างาน
ของลุงซานต้า และมองดูเหล่าเอลฟ์ตัวน้อยก าลงัเตรียมของขวัญวันคริสต์มาสกันอย่างขะมักเขม้นที่ 
หมู่ บ้านซานต้า ซึ่งตกแต่งสไตล์ยุโรปเหนือ หรือจะไต่ภูเขาหิมะที่สูงชัน และสไลด์ลงเนินหิมะอย่าง
สนุกสนาน บนลานเลื่อนหิมะ นอกจากนีย้งัมี ทะเลสาบน า้แข็ง โบลิ่งลานน า้แข็ง และถ า้น า้แข็ง เป็น
ต้น (อัตาราค่าบริการนี ้ไม่รวมค่าเข้า และกิจกรรมภายในสกีโดม (SNOW PARK*) หากท่านใด
ที่ไม่สนใจเข้าสกีโดม สามารถเดินช้ออปป้ิงได้ตามอธัยาศัย) 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ด
เล็กน้อย โดยน าหมูลงในกระทะพร้อมน า้ซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงและ
ข้าวสวย  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนกุกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ ถกูขนาน
นามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ประกอบไปด้วยโซนต่างๆ ดังนี ้Global 

Fair, Magic Land, European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อท่านก้าวผ่านประตู
เข้าไปในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พบกับอาคารทรงสวยที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรีย
ตะวันออก และอินเดีย ซึ่งผสมผสานจนเข้ากันลงตัว แวะถ่ายรูปสวยๆ ท่ี Magic Tree ต้นไม้แฟนตาซี
ขนาดใหญ่ที่จะเปลี่ยนธีมไปตามเทศกาลต่างๆ ถือเป็นอีกจุดแลนด์มาร์คส าหรับนกัท่องเที่ยว ใครชอบ
เคร่ืองเล่นหวาดเสียวต้องห้ามพลาดเด็ดขาด สนุกกับเคร่ืองเล่นนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตี
ลงักา (Rolling X-Train) ที่เร็วสดุๆ และตีลงักาถึง 2 รอบ เฮอร์ริเคน (Hurricane) เคร่ืองเล่นที่จะหมุนๆ 
เหวี่ยงๆ ให้หัวใจเต้นรัวกับความสูงเกือบ 20 เมตรจากพืน้ดิน! ดับเบิล้ร็อกสปิน ที่จะหมุนๆ ตีลงักา 3 
ตลบบนอากาศด้วยความสงูที่แทบกลัน้หายใจ เรือเหาะไวกิง้ เตรียมตวัเตรียมใจไปกบัเจ้าเรือเหาะยกัษ์



ที่จะเหวี่ยทุกคนขึน้ไปสงูถึง 30 เมตร ในมมุ 75 องศา และไฮไลค์ที่พลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งนี ้รถไฟ
เหาะรางไม้ (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไม้ที่สูงชันเป็นอันดับ 4 ของโลก ซึ่งมีความชันถึง 77 องศา 
และวิ่งด้วยความเร็ว 104 กิโลเมตร/ชั่วโมง พักเหนื่อยจากเคร่ืองเล่น หลุดเข้ามาในโลกของเหล่าสัตว์
มากมาย โซน Zootopia หนึ่งในสวนสตัว์ที่ใหญ่ที่สดุของเกาหลี มีสตัว์มากกว่า 2,000 ตวั จาก 200 กว่า
สายพนัธุ์ พาทกุท่านท่องไปกบัโลกของสตัว์ป่าซาฟารี ขึน้ไปบนรถบสัซาฟารีเพื่อใกล้ชิดกบัเหล่าสตัว์ป่า
ยิ่งขึน้อย่างโซน Safari World พบกบัสตัว์ที่น่าเกรงขามอย่างสิงโตเจ้าป่า เสืออนัดรุ้าย และหมีตวัใหญ่ที่
อาจจะโผล่มาทักทายคุณได้ทุกเมื่อ ตะลุยเข้าไปในโซน Lost Valley ต่ืนเต้นไปกับการนั่งรถสะเทิน้น า้
สะเทิน้บก พร้อมเพลิดเพลินกับการชมสัตว์ต่างๆ ที่เดินเล่นอย่างอิสระ ถ้าโชคดีอาจจะได้พบกับสัตว์
เหล่านีม้าขอขนมกินถึงหน้าต่างรถเลยทีเดียวเปลี่ยนบรรยากาศจากเหล่าสตัว์โลกมาเจอความสวยงาม
ของหมู่พฤกษา สวนดอกไม้ส่ีฤดู เดินชมสวนดอกไม้ที่ก าลังออกดอกบานสะพร่ังอวดสีสัน ซึ่งจะ
เปลี่ยนแปลงพนัธุ์ดอกไม้ไปตามฤดกูาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทัง้ปี (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 
ด้วยสีสนัที่สดของดอกไม้แต่ละชนิดจึงได้รับความนิยมอย่างมาก ท่านไม่ควรพลาดที่จะมาถ่ายรูปเก็บ
บรรยากาศความสดชื่นกลบัไปเป็นที่ระลกึ รวมทัง้ยงัมีการจดัเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดู
ใบไม้ผลิ ประมาณเดือนเมษายน – มิถุนายน จะจัดแสดงเป็นสวนดอกทวิลิป และดอกกุหลาบ  

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี เนือ้หมู เนือ้ไก่ เนือ้วัว 
ปลาหมึก อาหารเกาหลี เติมไม่อัน้ 

พักที่    JM HOTEL / NEW M HOTEL / SUWON KOREA TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสาม     โซลทาวเวอร์ - ถนนซากุระ ม. คยองฮี - ศูนย์สมุนไพรโสม - คอสเมติค - ร้านกาแฟ  
943 KING’S    CROSS - ถนนฮงแด 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านไปยัง โซลทาวเวอร์ หนึ่งในทาวเวอร์ที่มีวิวที่สวยที่สดุในเอเชีย ตัง้อยู่บนภูเขานัมซานใจกลาง
กรุงโซล มีความสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสงู 479 เมตรจากพืน้ดิน ไม่ว่าจะ
เป็นช่วงกลางวนั ช่วงกลางคืน หรือฤดกูาลไหนๆ ก็ยงัได้รับความนิยมเสมอมา ทัง้จากนกัท่องเที่ยวและ
คู่รักชาวเกาหลี เพราะเป็นจดุชมวิวที่มองเห็นวิวทัว่ทัง้กรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นบัเป็น
อีกสถานที่สดุแสนโรแมนติกแห่งหนึ่งที่คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด นอกจากนีย้งัมีไฮไลท์ส าคญัของกรุงโซลที่
นกัท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะเช็คอินคือ สถานที่คล้องกุญแจชื่อดงั Love Key Ceremony ที่มีความ
เชื่อว่า คู่รักที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล (อัตราค่าบริการนี ้ไม่รวมค่า
กุญแจ และค่าขึน้ลิฟท์ ประมาณ 11,000 วอน)  จากนัน้น าท่านไปถ่ายภาพความประทบัใจของดอก
ซากรุะได้ที่ ถนนซากุระ มหาวิยาลัยคยองฮ ีมหาวิทยาลยัที่สวยที่สดุในเกาหลี เมื่อย่างเข้าฤดใูบไม้ผลิ
ต้นซากรุะกว่า 200 ต้น ที่ปลกูเรียงรายอยู่สองข้างทางถนน จากหน้าประตมูหาวิทยาลยัไปถึงตวัอาคารท่ี
มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิกภายในมหาวิทยาลยั ซึง่ใหญ่โตคล้ายกบัวิหารในแถบยโุรป ดอกซากรุะจะแข่ง
กนับานสะพร่ังอวดความงามให้ผู้คนที่มาเยือนได้ถ่ายรูปกนั ท าให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดชมซากระที่สวยงาม
ของกรุงโซล (หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระขึน้อยู่กับสภาพอากาศในแต่ล่ะปี หากดอก
ซากุระไม่บาน หรือหมดฤดูกาลแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการท่องเท่ียว ทดแทน
เป็น คลองชองกเยชอน คลองที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามที่สุดในเกาหลี แหล่งเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ



ท่ามกลางเมืองหลวงที่วุ่นวาย มีสะพานทัง้หมด 20 สะพานที่ออกแบบมาด้วยคอนเซ็บที่แตกต่างกัน 
บริเวณก าแพงทัง้สองข้างริมคลองประดบัด้วยหินอ่อน และประติมากรรมที่สวยงาม) 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลังเหมาะ 
ยัดไส้ด้วยโสม แปะก๊วย และสมุนไพรบ ารุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ  
จากนัน้น าท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่
ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละก าลงั มีสรรพคณุทางการแพทย์ช่วยบ ารุงหวัใจ 
ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง จากนัน้น าท่านแวะช้อปที่
ร้านเคร่ืองส าอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพื่อเลือกซือ้กลับไป
เป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บ ารุงผิวแบรนด์อย่าง DEWINS 
และแบรนด์ JSM ที่เป็นสินค้าหลักของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน า้แตก ครีมขัดขีไ้คล 
สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็นต้น และยังมีสินค้าอ่ืนๆ อาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม 
แฮนด์ครีม ยาสระผม ฯลฯ พาท่านเข้าสู่โลกเวทมนตร์ที่ 943 KING’S CROSS คาเฟ่สุดแนวที่จ าลอง
บรรยากาศมาจากหนงัเร่ืองดงั แฮร์ร่ี พอตเตอร์ สาวกต้องห้ามพลาด!! ถ่ายรูปกบัมมุสดุฮิต ชานชาลา
ที่เก้าเศษสามส่วนสี่ ชานชาลาที่อยู่ในสถานีรถไฟคิงส์ครอส กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึ่งเป็นทาง
เชื่อมต่อระหว่างโลกมักเกิล้กับโลกเวทมนตร์ ตัง้อยู่ระหว่างชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 นั่งจิบ
เคร่ืองด่ืมพร้อมสัมผัสกลิ่นอายเวทมนต์ เพลิดเพลินกับมุมถ่ายรูปต่างๆ (อัตราค่าบริการนี ้ไม่รวม
เคร่ืองดื่มและของว่าง หากต้องการรับประทานกรุณาช าระเพิ่มเติม) จากนัน้เดินทางต่อไปยัง 
ย่านฮงแด เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆ กบัมหาวิทยาลยัฮงอิก มีผลงานศิลปะที่สว่นใหญ่เป็นศิลปะแนวร่วมสมัย
จดัวางแสดงเต็มพืน้ที่ของถนนปิกสัโซ่ที่ขึน้ชื่อของย่านนี ้นอกจากนัน้ที่นี่ยงัมีผบั บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหาร
มากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงท าให้ที่นี่เป็นสีสันของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวนิยมมา
ท่องเที่ยวไม่ขาดสายทัง้กลางวนัและกลางคืน 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู สุกีส้ไตล์เกาหลีคล้ายสุกีห้ม้อไฟ ประกอบไป
ด้วยเนือ้หมูสไลด์ ผัก เห็ด และวุ้นเส้นเกาหลี เป็นอีกหน่ึงเมนูยอดฮิตในเกาหลี และยังเป็น
อาหารพืน้เมืองที่มีมาอย่างยาวนานอีกด้วย 

พักที่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสี่        เทศกาลดอกซากุระ โซลแกรนด์พาร์ค + สวนธีมการ์เด้น - ผลิตภัณพ์น า้มันสน -               
พลอยอเมทสิ  - พระราชวังชางด็อกกุง - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ดิวตีฟ้รี - ตลาด
เมียงดง 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนัน้น าท่านเดินทางไปชมความงามของดอกซากุระ โซลแกรนด์พาร์ค เป็นสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่ทางตอนใต้ของกรุงโซลที่มีจุดชมดอกซากระที่สวยงามไม่แพ้ที่ใด ช่วงที่จัดงานเทศกาลสามารถ
เพลิดเพลินไปกบัการแสดงคอนเสิร์ตกลางแจ้ง และชมดอกซากุระเลียบทะเลสาบของสวนสาธารณะไป
พร้อมๆ กนั รวมถึงกิจกรรมต่างๆ และโซนถ่ายภาพสดุโรแมนติก ภายในเต็มไปด้วยสถานที่ และกิจกรรม
มากมายทีส่ามารถเพลิดเพลินได้ตลอดทัง้วนั  นอกจากนี ้ยงัมี สวนธีมการ์เด้น เป็นสถานที่ภายในโซล
แกรนด์พาร์ค ตัง้อยู่ใกล้ทะเลสาบ ซึ่งจะมีการจดัแสดงดอกไม้ต่างๆ และดอกกุหลาบกว่า 67 สายพนัธุ์ 
และพนัธุ์ไม้นานาชนิดตลอดทัง้ปี (อัตราค่าบริการนี ้รวมค่าเข้าสวนธีมการ์เด้นแล้ว) 



จากนัน้น าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่ง
สขุภาพและน าโชค โดยมีตัง้แต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนีจ้ะงามจับ
ตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี ้ต่างหู และสร้อยข้อมือ จากนัน้น าท่านเรียนรู้การท า ผลิตภัณฑ์น า้มันสน 
ผลิตภณัฑ์ที่สกดัจากน า้มนัสนเข็มแดง มีสรรพคณุช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคมุอาหาร และ
รักษาสมดลุในร่างกาย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จิมทัค ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลี
พืน้เมืองดัง้เดิม เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝร่ัง แครอท พริก และซอสด า เนือ้ไก่ที่น่ิม รสชาติ
คล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี 
จากนัน้น าท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง พระราชวงัล าดบัที่สองที่ถกูสร้างต่อจากพระราชวงัเคียงบก
กงุ เคยใช้เป็นที่พ านกัของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมยัราชวงศ์โชซอน และยงัเป็น 1 ใน 5 ของ
พระราชวังส าคัญที่ยังคงรักษาไว้ พระราชวังหลวงทัง้ 5 ที่ในโซลนัน้ จะมีลักษณะหน้าตาคล้ายๆ กัน 
แตกต่างกนัที่ทศันียภาพ รวมถึงความพิเศษของแต่ละสถานที่ด้วย อย่างตวัพระราชวงัชางด็อกกุงแห่งนี ้
ก็มีไฮไลท์ที่น่าสนใจคือ สวนฮูวอน หรือสวนแห่งความลับนัน่เอง ภายในพระราชวงัประกอบไปด้วยเขต
พระราชฐานชัน้นอก พระราชฐานชัน้ใน และสวนด้านหลงัที่ใช้ส าหรับเป็นที่พกัผ่อนของพระมหากษัตริย์
ในสมัยโบราณ เมื่อเดินเข้ามาบริเวณด้านในพระราชวังจะเจอกับลานกว้าง เป็นพืน้ที่สาธารณะที่
นกัท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ พระราชวงัแห่งนีเ้คยถูกเผาท าลายไปในช่วงปี 1592 ก่อนจะถกูบรูณะใน
ปี 1611 และได้กลายเป็นสมบติัทางวฒันธรรมนับตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา ปัจจุบนัยงัคงเหลือความงดงาม
บางสว่นของพระราชวงัเอาไว้ นอกจากนัน้ยงัมีต้นไม้ขนาดยกัษ์มีอายกุว่า 300 ปี บ่อน า้ และศาลาริมน า้  
 (หมายเหตุ : กรณีที่พระราชวังชางด็อกกุงไม่เปิดท าการ ขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการท่องเท่ียว 
ทดแทนเป็น พระราชวังถ็อกซูกุง 1 ใน 5 พระราชวังเก่าแก่ของราชวงศ์โชซอน มีขนาดไม่เล็ก
ไม่ใหญ่ ตัง้โดดเด่นสง่างามอยู่ท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวันตกใจกลางกรุงโซล แต่สวยงามร่ม
ร่ืนไปด้วยต้นไม้ ย่ิงช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วยิ่งสวยงามไปอีก ในแต่ละวันจะมีการเปลี่ยนเวร
ยามของทหาร หากมาได้ถูกจังหวะจะได้ชมพิธีเปล่ียนเวรยามประจ าวัน ซึ่งในหน่ึงวันนัน้จะมี 
3 รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบที่สอง 14.00 น. และรอบสุดท้ายตอน 15.30 น.) 
จากนัน้พาท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู ต้นไม้ชนิดนีเ้จริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะ และสงูเหนือระดบัน า้ทะเล 50-800 เมตร ช่วยดแูลตบัให้สะอาดแข็งแรง ปอ้งกนัโรคตบัแข็ง ไม่
ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกค้างจากอาหาร และยา จากนัน้น าท่านเลือกซือ้
สินค้าปลอดภาษี ดิวตีฟ้รี (ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สดุในโซล แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย 
ไม่ว่าจะเป็น น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดับหลากหลายแบรนด์ดัง และ
สินค้าแบรนด์อ่ืนๆ อีกมากมาย โดยชัน้ใต้ดินจะเป็นสินค้าแบรนด์หรู และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น 
PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, 
LOEWE, MIU MIU เป็นต้น ในส่วนของชัน้ที่ 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดงัหลากหลายแบรนด์ 
อาทิ เช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เ ป็นต้น  ชัน้  2 เ ป็นช็อป  MCM ชัน้ที่  3 เ ป็นโซน
เคร่ืองส าอางค์หลากหลายแบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, 
SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เ ป็นต้น  ชัน้  4 จะ
เป็นสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ และชัน้ที่ 5 จะเป็นแบรนด์ของเกาหลี และโซนร้านอาหาร 



จากนัน้น าท่านเพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้ ย่านเมียงดง แหลง่ละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน 
หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนีจ้ะมีเสือ้ผ้า กางเกง รองเท้า น า้หอม เคร่ืองส าอางค์ทัง้แบรนด์เนม
ชื่อดงั และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วยัรุ่นต้องการก็สามารถ
หาได้จากที่ตลาดนี ้อาทิเช่น ร้านเคร่ืองส าอางค์ค์ที่คุ้นหูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, 
THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเคร่ืองส าอางค์ค์จะถูกกว่าประเทศไทย
ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นร้านขายรองเท้าแบรนด์ดังอย่าง
ร้าน MBC MART ก็มีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW 
BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นต้น ในส่วนของอาหารบริเวณข้างทางที่ฮอทฮิตไม่แพ้กัน
อย่างโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด มีอาหารหรือของทานเล่นให้ได้ลิม้ลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์
ย่างตัวใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุ้ งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆ 
ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไม้แล้วเอาไปย่าง ต๊อกโบกี เค้กข้าวที่ขึน้ชื่อ
ของเกาหลี ปรุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนูนีม้ีอยู่เกือบทุกซอกทุกมมุที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ด า
จาจังมยอน หนึ่งในเมนูสดุฮิตที่เห็นกันบ่อยในซีร่ีส์เกาหลี มันฝร่ังเกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบเห็นได้
ทัว่ไปในเมืองไทย แต่ของที่นี่จะมีไส้กรอกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งชัน้ ปลาหมึกยกัษ์ทอดกรอบ เสียบไม้แบบ
อลงัการโรยด้วยเกลือ เป็นต้น แต่หากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจ้าดงั ซึ่งไอติมที่กดมาใสโ่คน
นัน้สงูถึง 2 ฟตุ 

เย็น  อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช็อปป้ิง 
พักที่    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีห้า      ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลี
ใต้ - สนามบินดอนเมือง  

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนูอูด้ง 
น าท่านแวะซือ้ของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโก
แล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภณัฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม 
ครีมล้างหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม และยงัมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นม
กล้วย เป็นต้น สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ 
เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

11.20 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ XJ701  ** ใช้เวลา      
  บินประมาณ 5 ชั่วโมง ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง ** 
15.10 น. เดินทางถึงประเทศไทย สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 

************************************************************ 
** ข้อความส าคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด ** 

ในกรณีที่ต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ทัง้เคร่ืองบิน รถทัวร์ และรถไฟ ก่อนท าการออกตั๋วโดยสาร 
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือเวลาบิน 

 โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ามิเช่นนัน้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดใดทัง้สิน้ 
 



การพิจารณาการเข้า-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถือเป็นสิทธิ์ในทางกฎหมายของประเทศนัน้ๆ โดย
ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานเป็นผู้ตัดสินชีข้าด ทางผู้ จัดไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้ หากท่านปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ในการเปล่ียนตั๋วขากลับ และรวมถึงค่าบริการอื่นๆ ท่ีเกิดขึน้ด้วย ฉะนัน้ ท่านจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ
ในค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ท่ีทางประเทศนัน้ๆ เรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ทุกกรณี หากต้องกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่ น่ังว่าง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน 
ทัง้นีข้ึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้ และสายการบินเป็นผู้ พิจารณาเท่านัน้ 
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ และขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัท 
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคา 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคา 
ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

02 - 06 เมษายน 2563 
(วันจักรี) 

19,999 5,000 8,999 

03 - 07 เมษายน 2563 
(วันจักรี) 

19,999 5,000 8,999 

05 - 09 เมษายน 2563 
(วันจักรี) 

15,999 5,000 8,999 

07 - 11 เมษายน 2563 16,999 5,000 8,999 

08 - 12 เมษายน 2563 17,999 5,000 8,999 

10 - 14 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต์) 

24,999 5,000 8,999 

11 - 15 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต์) 

24,999 5,000 8,999 

12 - 16 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต์) 

23,999 5,000 8,999 

13 - 17 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต์) 

23,999 5,000 8,999 

18 - 22 เมษายน 2563 16,999 5,000 8,999 

21 - 25 เมษายน 2563 16,999 5,000 8,999 

22 - 26 เมษายน 2563 17,999 5,000 8,999 

23 - 27 เมษายน 2563 17,999 5,000 8,999 

24 - 28 เมษายน 2563 17,999 5,000 8,999 

25 - 29 เมษายน 2563 16,999 5,000 8,999 



28 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2563 
(วันแรงงาน) 

17,999 5,000 8,999 

29 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2563 
(วันแรงงาน) 

17,999 5,000 8,999 
 

ราคาเด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านล่ะ 5,999 บาท 
 

*** ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทปิ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น *** 
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทปิ ท่านละ 50,000 วอน/ทริป/ท่าน** 

 
โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง ในกรณียกเลิกการเดินทางต้อง
ยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ ทางบริษัทจะไม่คืนมดัจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กับผู้
จัดเป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับทางสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออก
เดินทางเช่นกนั ฉะนัน้ หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง หรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตใุด หรือได้รับการปฏิเสธการ
เข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จดัขอสงวนสิทธิการคืนเงินสด
สว่นใดๆ รวมทัง้ค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้  ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้เพื่อโปรโมทสินค้าในนามของ
ร้านรัฐบาล คือ สมุนไพรโสม, สมุนไพรฮอตเกนามู, น า้มันสน, ศูนย์เคร่ืองส าอางค์ (คอสเมติค), พลอยอเมทิส 
และร้านค้าปลอดภาษี (ดิวตีฟ้รี) ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ 
จึงอยากเรียนชีแ้จงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซือ้
หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้  

• ทัวร์ครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลง
ร้านช็อปปิง้ เช่น ร้านโสม/ฮอกเกนาม/ูน า้มนัสน/เคร่ืองส าอางค์คอสเมติค/พลอยอเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการ
ในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติจะต้องเพิ่มจากราคาค่า
ทวัร์ปกติอีก 100 USD ต่อท่าน  

• ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่ตามความ
เหมาะสม 

• โรงแรมที่พกัที่อาจะมีการสลบัปรับเปลี่ยนขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกั โดยค านึงถึงผลประโยชน์ลกูค้าเป็นหลกั 

• ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรูป และมาจ าหน่ายวันสุดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซือ้ได้ โดยไม่มีการ
บงัคบัลกูทวัร์ทัง้สิน แต่เป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า 

• กรณีตดักรุ๊ปเหมาที่เป็นนกัเรียน นกัศึกษา ครู ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค์ หมอ พยาบาล  ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปที่มี
การขอดงูานจะต้องสอบถามราคาใหม่ทกุครัง้ 

• หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือเกิดปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนข้อแนะน า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้ อ่ืน เพื่อที่จะ
น าไปยังประเทศนัน้ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนัน้ว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิด
กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิต ทางเจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 



อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี 
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พกัตามที่ระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน   ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ     ค่าจ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอบุติัเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถิ่น  
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว  
 

เอกสารประกอบในการย่ืนวีซ่า  
1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตวัคนต่างด้าว 3) ใบส าคญัถิ่นที่อยู่ 4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้ามี)  
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ 2 รูป (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า -ออกด้วย
ตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. ช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อส ารองท่ีน่ัง ภายใน 1 วนัหลงัจากการจอง  
2. ช าระเงินค่าบริการสว่นที่เหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 35 วนั กรณีนกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน 

หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ  ให้ถือว่า
นกัท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นัน้ๆ 

3. กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 35 วนั จะต้องช าระครบเต็มจ านวนเลย 
4. การติดต่อใดๆ 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. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
• กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้

มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ
แจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่า
กรณีใดๆ 

• กรณีนกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงิน
ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน  



โดยมีเงื่อนไขการคืนเงนิค่าบริการดังนี ้
- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั ง้หมด ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหัก

ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นกัท่องเที่ยว เช่น 
การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

1. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 
กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนั
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ 

2. ทัวร์นีเ้ป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด 
หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่าง
น้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี  ้บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ
นกัท่องเที่ยวสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อบุติัเหต ุความเจ็บป่วย ความสญู
หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคเุทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่านัน้  

 



ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่า
ที่ก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านัน้ 

• สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่  และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านัน้  

• ห้ามน าอาหารสดเข้าประเทศเกาหลีใต้ทุกชนิด เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ฯ มีโทษปรับหากฝ่าฝืน  

• ประกาศจากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ตัง้แต่วันที่ 1 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป ห้ามน าเนือ้สัตว์ อาทิเช่น แฮม ไส้กรอก 
เนือ้ดิบ เนือ้ตากแห้ง ฯลฯ เข้ามาภายในประเทศเพื่อป้องกัน และควบคุมการไหลเข้าของโรคระบาดสัตว์จาก
ต่างประเทศ เช่น โรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร โรคปากเป่ือยเท้าเป่ือยในสัตว์ โรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง 
ฯลฯ หากต้องครอบครองผลิตภัณฑ์จากเนือ้สัตว์ดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กรุณาท าเคร่ืองหมายบนใบแจ้ง
สิ่งของที่น าติดตัวมา และแจ้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่สนามบินหรือท่าเรือ หากฝ่าฝืนอาจมี
โทษปรับถึง 10 ล้านวอน และอาจจะมีโอกาสในการห้ามเข้าประเทศ หรือจ ากัดการพ านักในเกาหลีใต้ 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วัน ไม่ว่า
จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมี
คุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหลี ดังต่อไปนี ้
1. พาสปอร์ตจะต้องมีอายมุากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 
2. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
3. ส่ิงที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านกัในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

5. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านกัในประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
 

** สั่งซือ้ซิมกับเราสะดวกไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยาก รอรับได้เลยที่สนามบิน ** 
ส าหรับซิมอินเตอร์เน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่ น เกาหลีใต้ ฮ่องกง มา

เก๊า ไต้หวัน จีน สิงคโปร์ พม่า อินโดนีเซีย โดยมี DATA ให้ใช้งาน 4GB สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 8 วัน หากท่านใดสนใจ
สั่งซือ้ซิม สามารถสั่งซือ้ได้กับทางเจ้าหน้าที่ และช าระเงนิพร้อมมัดจ าค่าทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่ เหลือ 

 
 

 
 

 


