
 
 
 

 

 
 

วนัแรก              สนามบินสุวรรณภูมิ 

20.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C 
สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการ
เช็คอิน  สายการบิน THAI AIRWAYS จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 น า้หนักกระเป๋า 30 กก./ท่าน 

 
 



23.10 น. น าท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยเท่ียวบินท่ี TG658  ** ใช้เวลาบินประมาณ 5 ช่ัวโมง มีบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 

 

วนัทีส่อง      สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้ - เมืองยงอนิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) 
หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถโคช้น าทุกท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพาน
แขวนยองจอง หรือ สะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกวา่ 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองยงอิน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ สวนสนุกเอ
เวอร์แลนด์ ถูกขนานนามวา่เป็นดิสนียแ์ลนด์แห่งเกาหลีใต ้ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขาประกอบไปดว้ยโซน
ต่างๆ  ดัง น้ี  Global Fair, Magic Land, European Adventure, American Adventure, Zootopia เ ม่ื อ
ท่านกา้วผ่านประตูเขา้ไปในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พบกบัอาคารทรงสวยท่ีตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรม
แบบวกิตอเรียตะวนัออกและอินเดีย ซ่ึงผสมผสานจนเขา้กนัลงตวั แวะถ่ายรูปสวยๆ ท่ี Magic Tree ตน้ไม้
แฟนตาซีขนาดใหญ่ท่ีจะเปล่ียนธีมไปตามเทศกาลต่างๆ ถือเป็นอีกจุดแลนด์มาร์คส าหรับนกัท่องเท่ียว 
ใครชอบเคร่ืองเล่นหวาดเสียวตอ้งห้ามพลาดเด็ดขาด สนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น รถไฟ
เหาะตีลังกา (Rolling X-Train) ท่ีเร็วสุดๆ และตีลงักาถึง 2 รอบ เฮอร์ริเคน (Hurricane) เคร่ืองเล่นท่ีจะ
หมุนๆ เหวี่ยงๆ ให้หัวใจเตน้รัวกบัความสูงเกือบ 20 เมตรจากพื้นดิน! ดับเบิ้ลร็อกสปิน (Double Rock 
Spin) ท่ีจะหมุนๆ ตีลงักา 3 ตลบบนอากาศด้วยความสูงท่ีแทบกลั้นหายใจ เรือเหาะไวกิ้ง (Columbus 
Adventure) เตรียมตวัเตรียมใจไปกบัเจา้เรือเหาะยกัษ์ท่ีจะเหวี่ยทุกคนข้ึนไปสูงถึง 30 เมตร ในมุม 75 
องศา และไฮไลค์ที่พลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไม้ที่
สูงชันเป็นอันดับ 4 ของโลก ซ่ึงมีความชันถึง 77 องศา และวิ่งด้วยความเร็ว 104 กิโลเมตร/ช่ัวโมง พกั
เหน่ือยจากเคร่ืองเล่นหลุดเขา้มาในโลกของเหล่าสัตวม์ากมาย โซน Zootopia หน่ึงในสวนสัตวท่ี์ใหญ่
ท่ีสุดของเกาหลี มีสัตวม์ากกว่า 2,000 ตวั จาก 200 กว่าสายพนัธ์ุ พาทุกท่านท่องไปกบัโลกของสัตวป่์า
ซาฟารี ข้ึนไปบนรถบสัซาฟารีเพื่อใกลชิ้ดกบัเหล่าสัตวป่์ายิง่ข้ึนอยา่งโซน Safari World พบกบัสัตวท่ี์น่า
เกรงขามอยา่งสิงโตเจา้ป่า เสืออนัดุร้าย และหมีตวัใหญ่ท่ีอาจจะโผล่มาทกัทายคุณไดทุ้กเม่ือ ตะลุยเขา้ไป
ในโซน Lost Valley ต่ืนเตน้ไปกบัการนัง่รถสะเทิ้นน ้ าสะเทิ้นบก พร้อมเพลิดเพลินกบัการชมสัตวต่์างๆ 
ท่ีเดินเล่นอยา่งอิสระ ถา้โชคดีอาจจะไดพ้บกบัสัตวเ์หล่าน้ีมาขอขนมกินถึงหนา้ต่างรถเลยทีเดียว 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั เพ่ือความเพลดิเพลนิในการเล่นเคร่ืองเล่น  
เปล่ียนบรรยากาศจากเหล่าสัตวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมู่พฤกษา สวนดอกไม้ส่ีฤดู เดินชมสวน
ดอกไมท่ี้ก าลงัออกดอกบานสะพร่ังอวดสีสัน ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงพนัธ์ุดอกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบท่ี
หลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) ดว้ยสีสันท่ีสดของดอกไมแ้ต่ละชนิดจึงไดรั้บความ
นิยมอยา่งมาก ท่านไม่ควรพลาดท่ีจะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดช่ืนกลบัไปเป็นท่ีระลึก รวมทั้งยงัมี
การจดัเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือนเมษายน – มิถุนายน จะเป็นคิว
ของสวนดอกทวิลปิ และดอกกุหลาบ  

เยน็ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือวัว ปลาหมึก 
อาหารเกาหล ีเติมไม่อั้น 

พกัที ่   JM HOTEL / NEW M HOTEL / SUWON KOREA TOURIST HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 



วนัทีส่าม    เมืองแทอนั - เทศกาลดอกทวิลปิแทอนั - เมืองคันโป - เทศกาลดอกอาซาเลยี - คอสเมติค - ถนนฮงแด  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางไปยงั เมืองแทอัน ถือไดว้า่เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีจดังานเทศกาลดอกไมท่ี้ยิ่งใหญ่ เทศกาล

ดอกทิวลิปแทอัน งานน้ีมีดอกทิวลิปสวยๆ ให้ชมไม่ต่างจากประเทศทางแถบยุโรปเลย เยอะมากถึงขั้น
จดัเป็นเทศกาลชมดอกทิวลิปท่ีติด 1 ใน 5 ของเทศกาลดอกทิวลิปท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีดอกทิวลิปกวา่ 1.2 
ลา้นดอก มากกวา่ 300 สายพนัธ์ุ และดอกไมอ่ื้นๆ เช่น Lupine, Foxglove, Lilies ฯลฯ ในปีน้ีทางเกาหลีได้
วจิยัสีดอกทิวลิปพนัธ์ุใหม่ๆได ้ซ่ึงบางสียงัไม่มีท่ีใดในโลก พื้นท่ีภายในเทศกาลจะเตม็ไปดว้ยดอกทิวลิป
สีสันสดใสมากมาย จดัเรียงเป็นโซนต่างๆ ใหไ้ดเ้ดินชม นอกจากน้ียงัมีรถรางใหบ้ริการสามารถนัง่รถชม
ดอกไมท่ี้จดัไวเ้ป็นโซนๆได้ทั้งงาน เทศกาลเปิดให้เขา้ชมตั้งแต่เช้าจนดึก ซ่ึงจะเปล่ียนบรรยากาศจาก
สวนทิวลิปสวยสดใสภายใตแ้สงแดดในตอนกลางวนั เป็นความตระการตาผสมดว้ยความโรแมนติกใน
ตอนกลางคืนดว้ยการประดบัประดาแสงไฟสุดอลงัการทัว่พื้นท่ีจากนั้นพาท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองคัน
โป พบกบัเทศกาลเทศกาลหา้มพลาดของเมืองน้ี เทศกาลดอกอาซาเลีย หรือท่ีรู้จกักนัอีกช่ือคือกุหลาบพนั
ปีท่ีสวยงามไม่แพซ้ากุระอย่างแน่นอน ซ่ึงจะอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ท่ีมีดอกอาซาเลียปลูกไวเ้ต็มทุกพื้นท่ี 
โดยจะบานในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ เม่ือถึงช่วงเวลาจดังาเทศกาลก็ท าให้เนินเล็กๆ กลายเป็นทุ่งดอกไมสี้ชมพู
แกมม่วงไปทัว่บริเวณ เม่ือเดินข้ึนไปอยู่บนยอดสูงสุดแลว้มองลงมา ท่านจะสามารถมองเห็นดอกอาซา
เลียเป็นทิวทุ่งสวยงาม หรือหากมองจากดา้นล่างข้ึนไปดา้นบนสุดก็ไดว้วิท่ีงดงามไม่แพก้นั ภายในบริเวณ
จะมีการจดังานบนัเทิงเช่น การแสดงดนตรีแบบดั้ งเดิม, นิทรรศการและอ่ืนๆ จนถึงงานเดินขบวน
พาเหรดเปิดงานเทศกาลท่ีทั้งยิ่งใหญ่น่าต่ืนตาต่ืนใจมากๆ มีการละเล่นเกมส์ต่างๆการแสดงคอนเสิร์ต 
คอนเสิร์ต Royal Azalea Blossom, คอนเสิร์ต Royal Aazalea Seolleim, Royal Azalea Full Bloom Concert, 
และงานบนัเทิงน่าสนุกต่างๆ ตลอดการจดังาน (หมายเหตุ : การบานของดอกอาซาเลียขึ้นอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศในแต่ล่ะปี หากดอกอาซาเลยีไม่บานทางสถานที่ยกเลิกเทศกาล หรือหมดฤดูกาล ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิ ปรับรายการทดแทนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK*) ดว้ยพื้นท่ีมากถึง 161,602 ตาราง
เมตร ภายในแบ่งพื้นท่ีเป็นหลายส่วนพร้อมด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย เช่น Fitness & Golf, 
Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park เป็นตน้ พาทุกท่านเดินทางเขา้ในส่วนของ 
สกีโดม ซ่ึงเป็นการจ าลองลานสกีในร่มอนักวา้งใหญ่ ไม่ต่างไปจากลานสกีท่ีนกัท่องเท่ียวจะสัมผสัได้
ในช่วงฤดูหนา (ราคาน้ีไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK* หากท่านใดท่ีไม่สนใจเขา้เล่นสามารถเดินช้อปป้ิง
ไดต้ามอธยัาศยั มีทั้ง H&M, ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนดช์ั้นน า) 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย 
โดยน าหมูลงในกระทะพร้อมน า้ซุปปรุงรส เม่ือสุกรับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงและข้าวสวย  
จากนั้นน าท่านแวะช้อปท่ีร้านเคร่ืองส าอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนกัช้อปชาว
ไทย เพื่อเลือกซ้ือกลบัไปเป็นของฝาก มีใหเ้ลือกมากมายหลากหลายแบนด ์ไม่วา่จะเป็นสกินแคร์บ ารุงผิว
แบรนด์อยา่ง DEWINS และแบรนด์ JSM ท่ีเป็นสินคา้หลกัของทางร้าน ไม่วา่จะเป็นครีมหอยทาก ครีม
น ้ าแตก ครีมขดัข้ีไคล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็นตน้ และยงัมีสินคา้อ่ืนๆ อาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข ้
แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนด์ครีม ยาสระผม ฯลฯจากนั้นเดินทางต่อไปยงั ย่านฮงแด เป็นยา่นท่ีอยูใ่กล้ๆ  
กับมหาวิทยาลยัฮงอิก มีผลงานศิลปะท่ีส่วนใหญ่เป็นศิลปะแนวร่วมสมยัจดัวางแสดงเต็มพื้นท่ีของ
ถนนปิกสัโซ่ท่ีข้ึนช่ือของยา่นน้ี นอกจากนั้นท่ีน่ียงัมีผบั บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอย



แทบทุกแห่ง จึงท าให้ท่ีน่ีเป็นสีสันของกรุงโซลท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาท่องเท่ียวไม่ขาดสายทั้งกลางวนั
และกลางคืน 

เยน็ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู จิมทัค ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็น
ไก่ผดัรวมกบัวุ้นเส้น มันฝร่ัง แครอท พริก และซอสด า เน้ือไก่ทีน่ิ่ม รสชาติคล้ายกบัไก่พะโล้สูตรเกาหล ี

พกัที ่  BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วันที่ส่ี      หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - พระราชวังเคียงบกกุง - ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัณฑ์น ้ามันสน - ดิวตีฟ้รี  - 
ตลาดเมียงดง                

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านไป หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง หมู่บา้นฮนัอกเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโซล มีกล่ินอาย
ความเป็นเกาหลีโบราณ และเป็นย่านเก่าแก่ท่ีอาจจะใหม่ส าหรับใครหลายๆคน แหล่งรวมคาเฟ่เก๋ๆ 
ร้านอาหารชิคๆ ใจกลางกรุงท่ีซ่อนตวัอยูใ่นตรอกซอกซอยเล็กๆ สามารถเดินลดัเลาะจากแถวยา่นอินซา
ดงมาได ้มีทั้งร้านอาหารเกาหลี ร้านบิงซู ร้านนัง่ชิล ร้านพิซซ่า ท่ีตกแต่งไดอ้ยา่งมีสไตล์ เหมาะส าหรับ
ชาวโซเชียลท่ีชอบอพัรูปสวยๆ ไฮไลท์ของย่านน้ีจะเป็นคาเฟ่ดอกไมช่ื้อร้าน มาดัง หน้าร้านจะเป็นมุม
ยอดฮิตท่ีคนนิยมมาถ่ายรูป เพราะสีสันสดใสสวยงามของดอกไม ้นอกจากสายฮิปเตอร์แลว้ สายกินก็หา้ม
พลาด!! ท่ีน่ีมีร้านขายมนัดูช่ือดงั (เก๊ียวน่ึงเกาหลี) ช่ือร้าน ชางฮวาดัง ตั้งอยูต่รงหวัมุมถนน ซ่ึงจะมีคนต่อ
คิวรอเยอะมากๆ จากนั้นน าท่านชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวงัแห่งแรกของ
ราชวงศโ์ชซอนท่ีตั้งอยูใ่จกลางกรุงโซล ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีใครมาเกาหลีเป็นคร้ังแรกตอ้งไม่พลาด
ท่ีจะแวะมาเยือน ดว้ยฉากหลงัของพระราชวงันั้ เป็นภูเขาพูกกัซาน ท าให้ดูยิ่งใหญ่อลงัการเป็นอยา่งมาก 
เรียกได้ว่าเป็น The Grand Palace ของเกาหลีใตเ้ลยก็ว่าได้ มีสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจคือ พระที่น่ังคึ
นจองวอง เป็นพระท่ีนัง่ท่ีกษตัริยใ์ชอ้อกวา่ราชการ และเป็นท่ีทรงงาน ภายในพระท่ีนัง่ไม่สามารถเขา้ไป
ชมได้ แต่สามารถถ่ายภาพจากด้านนอกได้ พิเศษ! ให้ท่านได้สวมใส่ชุดฮันบก พร้อมเก็บภาพความ
ประทับใจคู่ โดยมีฉากหลังเป็นพระราชวังเคียงบกกุง  อีกหน่ึงจุดท่ีพลาดไม่ได ้ศาลากลางน ้าคยองเฮรู 
เป็นห้องโถงท่ีใชจ้ดังานเล้ียง หรืองานพระราชพิธีต่างๆ ท่ีพิเศษและส าคญัของกษตัริยใ์นสมยัราชวงศโ์ช
ซอน ถูกสร้างขึ้นในปี 1867 บนทะเลสาบขนาดส่ีเหลี่ยม มีความกว้าง 128 เมตร และยาว 113 เมตร ตัว
ศาลาส่วนใหญ่สร้างขึน้จากไม้และหิน โดยโครงสร้างไม้ถูกตั้งอยู่บนเสาหินจ านวน 48 ต้น และมีบันไดไม้
เช่ือมระหว่างช้ันสองกับช้ันหน่ึง ส่วนบริเวณรอบๆ ของศาลาจะรายลอ้มไปดว้ยเสาและสะพานหิน ซ่ึง
สะพานหินสามสะพานจะเช่ือมกบัตวัศาลา และบริเวณของพระราชวงั ส่วนมุมของร้ัวรอบศาลาจะถูก
ตกแต่งด้วยรูปป้ันของสัตว์สิบสองราศี ด้วยฉากหลังท่ีสวยงามของต้นไม้ และสีสันของใบไม้ท่ีจะ
เปล่ียนไปตามฤดูกาล ท าให้ตรงจุดน้ีเป็นจุดถ่ายรูปท่ีสวยท่ีสุดจุดหน่ึงในเขตของพระราชวงัเคียงบกกุง 
หมายเหตุ : กรณีที่พระราชวังเคียงบกกุงไม่เปิดท าการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับรายการทดแทนเป็น 
พระราชวังชางด็อกกุง พระราชวงัล าดบัท่ีสองท่ีถูกสร้างต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 
และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัส าคญัท่ียงัคงรักษาไว ้ซ่ึงมีตน้ไมข้นาดยกัษ์มีอายุกว่า 300 ปี บ่อน ้ า 
และศาลาริมน ้า พระราชวงัแห่งน้ีเป็นท่ีพ  านกัของพระมหากษตัริยถึ์ง 9 พระองค ์ปัจจุบนัยงัคงเหลือความ
งดงามบางส่วนของพระราชวงั ไดแ้ก่ พระต าหนกัอินจองจอน พระต าหนกัแดโจจอน พระต าหนกัซอน
จองจอน และพระต าหนกันกัซองแจ 



กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร เมนู บิบิมบับ ข้าวย าสไตล์เกาหลี เสิร์ฟบริการพร้อมซุปชาบูหม้อ
ร้อนๆ 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยงั ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่
ระบบยอ่ยอาหาร ปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละก าลงั มีสรรพคุณทางการแพทยช่์วยบ ารุงหวัใจ 
ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็งน าท่านเรียนรู้การท า
ผลิตภณัฑท่ี์สกดัจาก ผลติภัณฑ์น า้มันสน มีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหาร และ
รักษาสมดุลในร่างกายจากนั้นน าท่านเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี ดิวตีฟ้รี ท่ีร้านคา้ปลอดภาษีท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในโซล แหล่งรวมสินคา้แบรนด์เนมมากมาย ไม่วา่จะเป็น น ้ าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา 
เคร่ืองประดบัหลากหลายแบรนด์ดงั และสินคา้แบรนด์อ่ืนๆ อีกมากมาย โดยชั้นใตดิ้นจะเป็นสินคา้แบ
รนด์ห รู  และ เค ร่ือง ด่ืมแอลกอฮอล์  อา ทิ เ ช่น  PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, 
LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นต้น ในส่วนของชั้นท่ี 1 
เป็นช็อป  CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, 
TISSOT เป็นตน้ ชั้น 2 เป็นช็อป MCM ชั้นท่ี 3 เป็นโซนเคร่ืองส าอางค์หลากหลายแบรนด์ดงั ไม่ว่าจะ
เ ป็นแบรนด์  SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, 
CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ ชั้น 4 จะเป็นสินคา้แบรนดเ์นมอ่ืนๆ และชั้นท่ี 5 จะเป็น
แบรนด์ของเกาหลี และโซนร้านอาหาร จากนั้นน าท่านเพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิง ย่านเมียงดง แหล่ง
ละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งน้ีจะมีเส้ือผา้ กางเกง 
รองเทา้ น ้ าหอม เคร่ืองส าอางค์ทั้งแบรนด์เนมช่ือดงั และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และ
ศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากท่ีตลาดน้ี อาทิเช่น ร้านเคร่ืองส าอางคค์์ท่ีคุน้หู
คนไทยท่ีไม่วา่จะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE 
ราคาเคร่ืองส าอางคค์จ์ะถูกกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือ
จะเป็นร้านขายรองเท้าแบรนด์ดังอย่างร้าน MBC MART ก็มีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือก
มากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  ในส่วนของ
อาหารบริเวณขา้งทางท่ีฮอทฮิตไม่แพก้นัอยา่งโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด มีอาหารหรือของทานเล่นให้ไดล้ิ้ม
ลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์ย่างตวัใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาล
ของเมียงดง กุง้ล็อบสเตอร์ตวัใหญ่ๆ ยา่งชีสมีรสหวาน ชีสยา่ง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไมแ้ลว้
เอาไปยา่ง ตอ๊กโบกี เคก้ขา้วท่ีข้ึนช่ือของเกาหลี ปรุงรสดว้ยซอสเผด็สไตล์เกาหลี เมนูน้ีมีอยูเ่กือบทุกซอก
ทุกมุมท่ีในตลาดเมียงดง บะหม่ีด าจาจงัมยอน หน่ึงในเมนูสุดฮิตท่ีเห็นกนับ่อยในซีร่ีส์เกาหลี มนัฝร่ัง
เกลียวทอดกรอบเสียบไม ้พบเห็นไดท้ัว่ไปในเมืองไทย แต่ของท่ีน่ีจะมีไส้กรอกเพิ่มเขา้มาอีกหน่ึงชั้น 
ปลาหมึกยกัษท์อดกรอบ เสียบไมแ้บบอลงัการโรยดว้ยเกลือ เป็นตน้ แต่หากคนท่ีชอบของหวานก็จะมีไอ
ติมโคนเจา้ดงั ซ่ึงไอติมท่ีกดมาใส่โคนนั้นสูงถึง 2 ฟุต 

เยน็  อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
พกัที ่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 



วันที่ห้า     โซลทาวเวอร์ - สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - สวนศิลปะอันยาง - ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต - 
สนามบินอนิชอน - สนามบินสุวรรณภูม ิ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านไปยงัหน่ึงในทาวเวอร์ท่ีมีวิวท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย โซลทาวเวอร์ ตั้งอยู่บนภูเขานมัซานใจ
กลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน ไม่วา่
จะเป็นช่วงกลางวนั ช่วงกลางคืน หรือฤดูกาลไหนๆ ก็ยงัไดรั้บความนิยมเสมอมา ทั้งจากนกัท่องเท่ียว
และคู่รักชาวเกาหลี เพราะเป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนราม่า 
นบัเป็นอีกสถานท่ีสุดแสนโรแมนติกแห่งหน่ึงท่ีคู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด นอกจากน้ียงัมีไฮไลทส์ าคญัของ
กรุงโซลท่ีนกัท่องเท่ียวทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอินคือ สถานท่ีคลอ้งกุญแจช่ือดงั Love Key Ceremony ท่ี
มีความเช่ือว่า คู่รักท่ีมาคล้องกุญแจท่ีน่ีจะมีความรักท่ียืนยาวไปตลอดกาล (อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
กุญแจ และค่าขึน้ลิฟท์ 11,000 วอน) จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโต
ในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดบัน ้ าทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตบัให้สะอาด
แข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร และ
ยา จากนั้นน าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่ง
สุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตา
เม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยขอ้มือ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลังเหมาะ ยัดไส้ด้วย
โสม แปะก๊วย และสมุนไพรบ ารุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ 
น าท่านเดินทางไปยงั ANYANG ART PARK สวนศิลปะสุดฮิปใกลก้รุงโซล มีหลากหลายโซนให้เลือก
เดินแบบฟูลออฟชัน่ อาทิ โซน Grass on Vacation เป็นสะพานสีขาว จุดแรกท่ีทุกคนจะตอ้งเจอเพื่อขา้ม
ไปยงัจุดอ่ืนๆ โซน Paper Snake เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีความอาร์ตมาก รูปทรงคลา้ยงูตามช่ือคอนเซ็ป โซน 
Linear Building on The Tree เป็นอุโมงค์ท่ีมีรูปทรงคดเค้ียวและยาวมาก เดินทะลุออกไปจะพบกบัลาน
กวา้งๆ สีน ้ าตาลรูปทรงแปลกตา โซน Artificial Fall เป็นน ้ าตกจ าลองขนาดใหญ่ แต่หากเขา้ไม่ถึงความ
อาร์ตนั้นก็สามารถหามุมชิคๆ เก๋ๆ ถ่ายรูปได ้โซน Dimension Mirror Labyrinth เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสร้าง
ดว้ยกระจกเหมือนเป็นเขาวงกตกลางป่าใหญ่ โซน Anyang Crate House เป็นการน าเอาพลาสติกท่ีเหลือ
ใชม้าสร้างสรรคเ์ป็นงานศิลปะ พอเขา้ไปดา้นในจะมีแสงลอดเขา้มาตามช่อง ถ่ายรูปออกมาจะดูสวยมาก 
โซน The Tail of Dragon เป็นหลงัคาบา้นเกาหลีโบราณท่ีโผล่ข้ึนมาจากดิน ลกัษณะคลา้ยหางมงักร โซน 
Anyang Peak เป็นจุดชมวิวของสวนแห่งน้ี และโซน Re. Vol. Ver. เป็นคอนเซ็ปบา้นเล็กกลางป่าใหญ่ 
นอกจากน้ี ยงัมีงานศิลปะอีกหลายจุดท่ีน่าสนใจ และสถาปัตยกรรมอ่ืนท่ีซ่อนอยูต่ามท่ีต่างๆ ในสวนเยอะ
มาก หากใครท่ีไม่ไดอิ้นกบังานศิลปะ แค่มาถ่ายรูปก็ถือว่าคุม้สุดคุม้ น าท่านเพลินเพลินกบัการแวะซ้ือ
ของฝากท่ี ซุปเปอร์มาร์เกต็ (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อก
โก ้ผลิตภณัฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้า
โสม เคร่ืองส าอางโสม และยงัมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย เป็นตน้ 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้  เพื่อเดินทางกลบัสู่
กรุงเทพฯ 



21.25 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TG655  ** ใช้เวลา 
  บินประมาณ 5 ช่ัวโมง มีบริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 
01.25 น. เดินทางถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 

************************************************** 
** ข้อความส าคัญ โปรดอ่านอย่างละเอยีด ** 

ในกรณีทีต้่องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ทั้งเคร่ืองบิน รถทวัร์ และรถไฟ ก่อนท าการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ามิเช่นน้ัน 

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดใดทั้งส้ิน 
 
การพิจารณาการเข้า-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถือเป็นสิทธ์ิในทางกฎหมายของประเทศน้ันๆ โดยทางเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเป็นผู้ตัดสินช้ีขาด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ หากท่านปฏิเสธมิ
ให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึง
ค่าบริการอ่ืนๆ ทีเ่กดิขึน้ด้วย ฉะน้ัน ท่านจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบในค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ที่ทางประเทศน้ันๆ เรียกเกบ็ ทางผู้จัด
และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หากต้องกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังว่าง 
หรือตามวันเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน ทั้งนี้ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้ และสายการบิน
เป็นผู้พจิารณาเท่าน้ัน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณใีดๆ ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาทวัร์/ท่าน 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาพกัเดี่ยวเพิม่ ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

15 - 19 เมษายน 2563 21,999 5,000 8,999 

16 - 20 เมษายน 2563 21,999 5,000 8,999 

17 - 21 เมษายน 2563 21,999 5,000 8,999 

18 - 22 เมษายน 2563 19,999 5,000 8,999 

19 - 21 เมษายน 2563 21,999 5,000 8,999 

22 - 26 เมษายน 2563 21,999 5,000 8,999 

23 - 27 เมษายน 2563 21,999 5,000 8,999 

24 - 28 เมษายน 2563 21,999 5,000 8,999 

25 - 29 เมษายน 2563 19,999 5,000 8,999 

28 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2563 
(วนัแรงงาน) 

22,999 5,000 8,999 

29 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2563 
(วนัแรงงาน) 

23,999 5,000 8,999 



30 เมษายน - 04 พฤษภาคม2563 
(วนัแรงงาน) 

23,999 5,000 8,999 

03 - 07 พฤษภาคม 2563 
(วนัฉัตรมงคล/วันวสิาขบูชา) 

22,999 5,000 8,999 

04 - 08 พฤษภาคม 2563 
(วนัฉัตรมงคล/วันวสิาขบูชา) 

20,999 5,000 8,999 

06 - 10 พฤษภาคม 2563 
(วนัฉัตรมงคล/วันวสิาขบูชา) 

21,999 5,000 8,999 

08 - 12 พฤษภาคม 2563 
(วนัฉัตรมงคล/วันวสิาขบูชา) 

21,999 5,000 8,999 

 

ราคาเด็กทารกอายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านล่ะ 5,999 บาท 
 

*** ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทปิ คนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น *** 
** ทางบริษัทขออนุญาตเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าทปิ ท่านละ 50,000 วอน/ทริป/ท่าน** 

 

โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง ในกรณียกเลิกการเดินทางตอ้งยกเลิก 30 
วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ าไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ค่าทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผูจ้ดัเป็นการ
ช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระให้กบัทางสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกนั 
ฉะนั้น หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทาง หรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด หรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออก
นอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ 
รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้  ร่วมกบัการท่องเที่ยวเกาหลใีต้เพ่ือโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ 
สมุนไพรโสม, สมุนไพรฮอตเกนามู, น า้มันสน, ศูนย์เคร่ืองส าอางค์ (คอสเมติค), พลอยอเมทสิ และร้านค้าปลอดภาษี (ดิวตี้
ฟรี) ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้าน
รัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่
มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  

 ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลง
ร้านช็อปป้ิง เช่น ร้านโสม/ฮอกเกนามู/น ้ ามนัสน/เคร่ืองส าอางคค์อสเมติค/พลอยอเมทิส ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนินการ
ในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ราคาน้ีเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น ถา้หากเป็นชาวต่างชาติจะตอ้งเพิ่มจากราคาค่าทวัร์
ปกติอีก 100 USD ต่อท่าน  

 ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูต่ามความ
เหมาะสม 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั โดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 
 ประเทศเกาหลีใตมี้ช่างภาพมาถ่ายรูป และมาจ าหน่ายวนัสุดทา้ย ลูกทวัร์ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้โดยไม่มีการบงัคบั

ลูกทวัร์ทั้งสิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 



 กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา ครู ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค ์หมอ พยาบาล  ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปท่ีมีการ
ขอดูงานจะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุกคร้ัง 

 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางระหว่างการท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือเกิดปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนขอ้แนะน า กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้น เพื่อท่ีจะน าไป
ยงัประเทศนั้นๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นวา่ตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมาย
บางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวติ ทางเจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน    ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  
 

เอกสารประกอบในการย่ืนวซ่ีา  
1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเอง
ก่อนจะยืน่วซ่ีา) 
 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. ช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพ่ือส ารองทีน่ั่ง ภายใน 1 วนัหลงัจากการจอง  
2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 35 วนั กรณีนกัท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณี
ใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอ้ยกวา่ 35 วนั จะตอ้งช าระครบเตม็จ านวนเลย 
4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ , อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์
ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 
 



เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 

 กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิก
การจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

 กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้าย

จริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน 
การจองท่ีพกัฯลฯ 

1. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์
ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา และอยา่งนอ้ย 
10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 



6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  
 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

 ห้ามน าอาหารสดเข้าประเทศเกาหลใีต้ทุกชนิด เช่น ผกั ผลไม้สด ไข่ฯ มีโทษปรับหากฝ่าฝืน  

 ประกาศจากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป ห้ามน าเน้ือสัตว์ อาทิเช่น แฮม ไส้กรอก เน้ือดิบ 
เน้ือตากแห้ง ฯลฯ เข้ามาภายในประเทศเพ่ือป้องกัน และควบคุมการไหลเข้าของโรคระบาดสัตว์จากต่างประเทศ เช่น 
โรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร โรคปากเป่ือยเท้าเป่ือยในสัตว์ โรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง ฯลฯ หากต้องครอบครอง
ผลิตภัณฑ์จากเน้ือสัตว์ดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กรุณาท าเคร่ืองหมายบนใบแจ้งส่ิงของที่น าติดตัวมา และแจ้งด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่สนามบินหรือท่าเรือ หากฝ่าฝืนอาจมีโทษปรับถึง 10 ล้านวอน และอาจจะมีโอกาส
ในการห้ามเข้าประเทศ หรือจ ากดัการพ านักในเกาหลใีต้ 

 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศเกาหลีให้กับคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั ไม่
ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยัน
การมีคุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหล ีดังต่อไปนี ้
1. พาสปอร์ตจะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 
2. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
3. ส่ิงท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด บตัร
เครดิต เป็นตน้) 
4. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวร์จัดเตรียม
ให้ 
5. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศเกาหลี ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 

 
 
 



** ส่ังซ้ือซิมกบัเราสะดวกไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยาก รอรับได้เลยทีส่นามบิน ** 
ส าหรับซิมอินเตอร์เน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไม่วา่จะเป็น ญี่ปุ่น เกาหลี
ใต้ ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน จีน สิงคโปร์ พม่า อินโดนีเซีย โดยมี DATA ให้ใชง้าน 4GB สามารถใชง้านไดต่้อเน่ืองสูงสุด 8 
วนั หากท่านใดสนใจส่ังซ้ือซิม สามารถส่ังซ้ือได้กบัทางเจ้าหน้าที ่และช าระเงินพร้อมมัดจ าค่าทวัร์ หรือค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 

 

 
 
 


