
 
 
 
 
 

 
วันแรก              สนามบินสุวรรณภูมิ 
20.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ 

N สายการบิน KOREAN AIR (KE) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวก  
                       สายการบิน KOREAN AIR จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 น า้หนักกระเป๋า 23 กก./ท่าน 

 



23.15 น. น าท่านเดินทางสู ่ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินท่ี KE652  
                        ** ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง มีบริการอาหารและเคร่ืองบนเคร่ือง ** 

วันท่ีสอง            สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เมืองหมิะจ าลอง ONE MOUNT 
                        (SNOW  PARK*)  สวนศิลปะอันยาง - สวนอูจูการ์เด้น 
06.40 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลงัจาก

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชน าทุกท่านข้ามทะเลตะวนัตกด้วยสะพานแขวนยองจอง 
หรือ สะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสงู 107 เมตร  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ONE MOUNT (SNOW PARK*) ธีมพาร์คและช้อปปิง้มอลล์ขนาดใหญ่ มีเสือ้ผ้า
แฟชัน่เกาหลีให้เลือกช้อปมากมาย ทัง้แบรนด์เกาหลี และแบรนด์ชัน้น ามากมาย แบ่งเป็น 2 โซนหลกัๆ โซนแรก 
WATER PARK มีสระน า้ทัง้แบบในร่ม และแบบกลางแจ้งให้ได้สนุก และผ่อนคลายในช่วงหน้าร้อน และโซน 
SNOW PARK เอาใจคณุหนูๆ พาไปสนุกกับเมืองหิมะจ าลองในสกีโดมขนาดใหญ่ ซึ่งฤดไูหนก็สามารถเที่ยว
ได้สบายๆ ภายในมีกิจกรรมให้เลน่มากมาย ไม่ว่าจะเลน่สกีหรือสเก็ตที่นี่ก็มีอปุกรณ์เตรียมไว้ให้ครบครัน มีช่วง 
SNOW TIME สดุโรแมนติก ให้คณุได้สมัผสักบัละอองหิมะที่โปรยปรายลงมา  
เพลิดเพลินไปกบัเหลา่พลขบัที่น่ารักอย่าง เจ้าสุนัขทัง้หลายบนรถลากเลื่อน เยี่ยมชมที่ท างานของลงุซานต้า 
และมองดเูหล่าเอลฟ์น้อยก าลังเตรียมของขวญัวนัคริสต์มาสกนัอย่างขะมกัเขม้นที่ หมู่บ้านซานต้า ที่ตกแต่ง
สไตล์ยโุรปเหนือ ไต่ภเูขาหิมะที่สงูชนั และสไลด์ลงเนินหิมะอย่างสนุกสนาน บนลานเลื่อนหิมะ นอกจากนีย้งั
มี ทะเลสาบน า้แข็ง โบลิ่งลานน า้แข็ง และถ า้น า้แข็ง เป็นต้น (อัตราค่าบริการนี ้ไม่รวมค่าเข้า และกิจกรรม
ภายในสกีโดม (SNOW PARK*) หากท่านใดที่ไม่สนใจเข้าสกีโดม สามารถเดินช้ออปป้ิงได้ตามอธัยา
ศัย) 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ด
เล็กน้อย โดยน าหมูลงในกระทะพร้อมน า้ซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงและข้าว
สวย  
จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงั ANYANG ART PARK สวนศิลปะสดุฮิปใกล้กรุงโซล มีหลากหลายโซนให้เลือก
เดินแบบฟูลออฟชั่น อาทิ โซน Grass on Vacation เป็นสะพานสีขาว จุดแรกที่ทุกคนจะต้องเจอเพื่อข้ามไปยัง
จุดอ่ืนๆ โซน Paper Snake เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความอาร์ตมาก รูปทรงคล้ายงูตามชื่อคอนเซ็ป โซน Linear 
Building on The Tree เป็นอุโมงค์ที่มีรูปทรงคดเคีย้วและยาวมาก เดินทะลุออกไปจะพบกับลานกว้างๆ สี
น า้ตาลรูปทรงแปลกตา โซน Artificial Fall เป็นน า้ตกจ าลองขนาดใหญ่ แต่หากเข้าไม่ถึงความอาร์ตนัน้ก็
สามารถหามมุชิคๆ เก๋ๆ ถ่ายรูปได้ โซน Dimension Mirror Labyrinth เป็นสิ่งกอ่สร้างที่สร้างด้วยกระจกเหมือน
เป็นเขาวงกตกลางป่าใหญ่ โซน Anyang Crate House เป็นการน าเอาพลาสติกที่เหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็น
งานศิลปะ พอเข้าไปด้านในจะมีแสงลอดเข้ามาตามช่อง ถ่ายรูปออกมาจะดสูวยมาก โซน The Tail of Dragon 
เป็นหลงัคาบ้านเกาหลีโบราณที่โผล่ขึน้มาจากดิน ลกัษณะคล้ายหางมังกร โซน Anyang Peak เป็นจุดชมวิว
ของสวนแห่งนี ้และโซน Re. Vol. Ver. เป็นคอนเซ็ปบ้านเล็กกลางป่าใหญ่ นอกจากนี ้ยงัมีงานศิลปะอีกหลาย
จดุที่น่าสนใจ และสถาปัตยกรรมอื่นที่ซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆ ในสวนเยอะมาก หากใครที่ไม่ได้อินกบังานศิลปะ แค่
มาถ่ายรูปก็ถือวา่คุ้มสดุคุ้ม 
จากนัน้พาท่านไปสัมผัสโลกแห่งแสงสีและดวงดาวที่ อูจูการ์เด้น สวนที่ถูกประดับตกแต่งไปด้วยดวงไฟ
มากมาย พืน้ที่ ของสวนขนาดใหญ่จะเต็มไปด้วยดวงไฟหลากหลายดวงแข่งกันส่องแสงยามค ่าคืน ซึ่งจะแบ่ง
ออกเป็นหลายๆ โซนด้วยกัน อาทิ โซน Flower Garden ที่ไม่ใช่แค่สวนดอกไม้ธรรมดาๆ แต่เป็นสวนที่ท าจาก



ไฟดวงเล็กๆ น ามาประกอบกนัเป็นดอกไม้ช่อใหญ่สวยงามมากๆ ส่วนโซน ทะเลแห่งดวงดาว ทัว่ทัง้บริเวณจะ
เต็มไปด้วยแสงไฟวิบวับราวกับหมู่ดาวยามค ่าคืน หลุดเข้าไปอยู่ในอุโมงค์ดวงดาวไปถ่ายรูปเก๋ๆ ท่ี Tunnel 
Galaxy อโุมงค์ไฟระยิบระยบัที่ถกูโอบล้อมไปด้วยดวงไฟมากมาย  

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู สุกีห้ม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพืน้เมืองของเกาหลี 
ลักษณะคล้ายสุกีห้ม้อไฟ 

พักที่    SUWON M HOTEL / SUWON NEW TOURIST HOTEL / JM HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันท่ีสาม            โรงเรียนสอนท ากิมจิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - คอสเมติค – ผลิตภัณฑ์น า้มันสน 
                       - ถนนฮงแด 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านไปเรียนรู้วฒันธรรมการท ากิมจิของชาวเกาหลีที่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ เป็นอาหารเกาหลีประเภทผัก
ดองที่อาศยัภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมกัพริกสีแดงและผกัต่างๆ โดยทัว่ไปจะเป็นผกักาดขาว 
ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมือ้ และยงัน าไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบนั
กิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด สว่นใหญ่จะมีรสเผ็ดและเปรีย้ว  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองยงอิน ซึง่เป็นที่ตัง้ของสวนสนกุกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ สวนสนุกเอ

เวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาประกอบไปด้วยโซนต่างๆ 
ดงันี ้Global Fair, Magic Land, European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อท่านก้าวผ่าน
ประตูเข้าไปในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พบกับอาคารทรงสวยที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรีย
ตะวันออกและอินเดีย ซึ่งผสมผสานจนเข้ากันลงตัว แวะถ่ายรูปสวยๆ ท่ี Magic Tree ต้นไม้แฟนตาซีขนาด
ใหญ่ที่จะเปลี่ยนธีมไปตามเทศกาลต่างๆ ถือเป็นอีกจดุแลนด์มาร์คส าหรับนกัท่องเที่ยว  
ใครชอบเคร่ืองเล่นหวาดเสียวต้องห้ามพลาดเด็ดขาด สนุกกับเคร่ืองเล่นนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตี
ลังกา (Rolling X-Train) ที่เร็วสุดๆ และตีลังกาถึง 2 รอบ เฮอร์ริเคน (Hurricane) เคร่ืองเล่นที่จะหมุนๆ 
เหวี่ยงๆ ให้หัวใจเต้นรัวกับความสูงเกือบ 20 เมตรจากพืน้ดิน! ดับเบิล้ร็อกสปิน (Double Rock Spin) ที่จะ
หมุนๆ ตีลังกา 3 ตลบบนอากาศด้วยความสูงที่แทบกลัน้หายใจ เรือเหาะไวกิง้ (Columbus Adventure) 
เตรียมตัวเตรียมใจไปกบัเจ้าเรือเหาะยกัษ์ที่จะเหวี่ยทุกคนขึน้ไปสงูถึง 30 เมตร ในมมุ 75 องศา และไฮไลค์ที่
พลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งนี ้รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไม้ท่ีสูงชันเป็นอันดับ 
4 ของโลก ซึ่งมีความชันถึง 77 องศา และวิ่งด้วยความเร็ว 104 กิโลเมตร/ชั่วโมง  
พกัเหนื่อยจากเคร่ืองเล่นหลดุเข้ามาในโลกของเหล่าสตัว์มากมาย โซน Zootopia หนึ่งในสวนสตัว์ที่ใหญ่ที่สุด
ของเกาหลี มีสตัว์มากกว่า 2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธุ์  พาทุกท่านท่องไปกับโลกของสตัว์ป่าซาฟารี ขึน้
ไปบนรถบัสซาฟารีเพื่อใกล้ชิดกับเหล่าสตัว์ป่ายิ่งขึน้อย่างโซน Safari World พบกับสัตว์ที่น่าเกรงขามอย่าง
สิงโตเจ้าป่า เสืออนัดรุ้าย และหมีตวัใหญ่ที่อาจจะโผลม่าทกัทายคณุได้ทุกเมื่อ ตะลยุเข้าไปในโซน Lost Valley 
ต่ืนเต้นไปกบัการนัง่รถสะเทิน้น า้สะเทิน้บก พร้อมเพลิดเพลินกบัการชมสตัว์ต่างๆ ที่เดินเล่นอย่างอิสระ ถ้าโชค
ดีอาจจะได้พบกบัสตัว์เหลา่นีม้าขอขนมกินถึงหน้าต่างรถเลยทีเดียว 
เปลี่ยนบรรยากาศจากเหล่าสัตว์โลกมาเจอความสวยงามของหมู่พฤกษา สวนดอกไม้ส่ีฤดู เดินชมสวน
ดอกไม้ที่ก าลังออกดอกบานสะพร่ังอวดสีสัน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่
หลากหลายตลอดทัง้ปี (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ด้วยสีสันที่สดของดอกไม้แต่ละชนิดจึงได้รับความนิยม
อย่างมาก ท่านไม่ควรพลาดที่จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลบัไปเป็นที่ระลึก รวมทัง้ยงัมีการจัด



เทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือนมีนาคม - มิถุนายน จะเป็นคิวของ
สวนดอกทวิลิป และดอกกุหลาบ  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี เนือ้หมู เนือ้ไก่ เนือ้วัว 
ปลาหมึก อาหารเกาหลี เติมไม่อัน้ 
จากนัน้น าท่านแวะช้อปที่ร้านเคร่ืองส าอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนกัช้อปชาวไทย เพื่อ
เลือกซือ้กลบัไปเป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บ ารุงผิวแบรนด์อย่าง 
DEWINS และแบรนด์ JSM ที่เป็นสินค้าหลกัของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน า้แตก ครีมขดัขีไ้คล 
สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็นต้น และยงัมีสินค้าอ่ืนๆ อาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ค
รีม ยาสระผม ฯลฯ 
น าท่านเรียนรู้การท าผลิตภัณฑ์ที่สกดัจาก ผลิตภัณฑ์น า้มันสน มีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วย
ควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย 
จากนัน้เดินทางต่อไปยงั ย่านฮงแด เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆ กบัมหาวิทยาลยัฮงอิก มีผลงานศิลปะที่ส่วนใหญ่เป็น
ศิลปะแนวร่วมสมยัจดัวางแสดงเต็มพืน้ที่ของถนนปิกสัโซ่ที่ขึน้ชื่อของย่านนี ้นอกจากนัน้ที่นี่ยงัมีผบั บาร์ คาเฟ่ 
ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงท าให้ที่นี่เป็นสีสนัของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวนิยมมา
ท่องเที่ยวไม่ขาดสายทัง้กลางวนัและกลางคืน 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู จิมทัค ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพืน้เมืองดัง้เดิม 
เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝร่ัง แครอท พริก และซอสด า เนือ้ไก่ที่น่ิม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตร
เกาหล ี

พักที่   BENIKIA M HOTEL / INTERCITY HOTEL / CO OP HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันท่ีสี่              เทศกาลดอกซากุระ ถนนยออีโด - ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์ฮอตเกนามู 
                      - พระราชวังเคียงบกกุง - ดิวตีฟ้รี - ตลาดเมียงดง 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าท่านผ่านชมความงามของ เทศกาลดอกซากุระ ถนนยออีโด ซึ่งก าลงัผลิบานอยู่ทั่วเกาหลี สอง
ข้างทางจะเต็มไปด้วยงามของดอกซากรุะสีชมพอู่อนละลานตา ให้ท่านได้หยิบกล้องขึน้มาถ่ายภาพดอกซากรุะ
เก็บไว้เป็นที่ระลึก อีกทัง้ยงัได้เห็นภาพของคนเกาหลีออกมาปิคนิคตามสวนสาธารณะ ทัง้ที่มาเป็นเพื่อนกลุ่ม
ใหญ่ๆ คู่รัก และครอบครัว ชวนกนัมาพกัผ่อนท าอาหารมานัง่ทานไปคยุไปดดูอกซากรุะไปด้วย 
(หมายเหตุ: ทัง้นีก้ารบานของดอกซากุระขึน้อยู่กับสภาพอากาศ หากดอกซากุระไม่บาน หรือหมด
ฤดูกาล ทางบริษัทขออนุญาตไม่น าท่านไป และไม่มีการหักคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้)  
จากนัน้น าท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบ
ย่อยอาหาร ปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละก าลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกัน
โรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและปอ้งกนัมะเร็ง  
จากนัน้พาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ต้นไม้ชนิดนีเ้จริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ 
และสงูเหนือระดับน า้ทะเล 50-800 เมตร ช่วยดแูลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจาก
การด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บหุร่ี สารตกค้างจากอาหาร และยา 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลังเหมาะ ยัดไส้
ด้วยโสม แปะก๊วย และสมุนไพรบ ารุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ 



จากนัน้น าท่านชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวงัแห่งแรกของราชวงศ์โชซอนท่ีตัง้อยู่ใจ
กลางกรุงโซล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครมาเกาหลีเป็นครัง้แรกต้องไม่พลาดที่จะแวะมาเยือน ด้วยฉากหลัง
ของพระราชวงันัเ้ป็นภูเขาพูกกัซาน ท าให้ดูยิ่งใหญ่อลงัการเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็น The Grand Palace 
ของเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้ มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจคือ พระท่ีน่ังคึนจองวอง เป็นพระที่นัง่ที่กษัตริย์ใช้ออกว่า
ราชการ และเป็นที่ทรงงาน ภายในพระที่นั่งไม่สามารถเข้าไปชมได้ แต่สามารถถ่ายภาพจากด้านนอกได้ 
พิเศษ! ให้ท่านได้สวมใส่ชุดฮันบก พร้อมเก็บภาพความประทับใจคู่  โดยมีฉากหลังเป็นพระราชวัง
เคียงบกกุง 
หมายเหตุ : กรณีที่พระราชวังเคียงบกกุงไม่เปิดท าการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการทดแทน
เป็น พระราชวังชางด็อกกุง พระราชวงัล าดบัที่สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 
และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังส าคัญที่ยังคงรักษาไว้ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยักษ์มีอายุกว่า 300 ปี บ่อน า้ และ
ศาลาริมน า้ พระราชวังแห่งนีเ้ป็นที่พ านักของพระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ ปัจจุบนัยังคงเหลือความงดงาม
บางส่วนของพระราชวงั ได้แก่ พระต าหนักอินจองจอน พระต าหนักแดโจจอน พระต าหนักซอนจองจอน และ
พระต าหนกันกัซองแจ 
จากนัน้น าท่านเลือกซือ้สินค้าปลอดภาษี ดิวตีฟ้รี ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สดุในโซล แหล่งรวมสินค้าแบ
รนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบัหลากหลายแบรนด์
ดัง และสินค้าแบรนด์อ่ืนๆ อีกมากมาย โดยชัน้ใต้ดินจะเป็นสินค้าแบรนด์หรู และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ อาทิ
เช่ น  PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, 
LOEWE, MIU MIU เป็นต้น ในส่วนของชัน้ที่ 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด์ อาทิ
เช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นต้น ชัน้ 2 เป็นช็อป  MCM ชัน้ที่  3 เป็นโซนเคร่ืองส าอางค์
หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE 
LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นต้น ชัน้ 4 จะเป็นสินค้าแบรนด์เนมอ่ืนๆ 
และชัน้ที่ 5 จะเป็นแบรนด์ของเกาหลี และโซนร้านอาหาร 
จากนัน้น าท่านเพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้ ย่านเมียงดง แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือ
สยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนีจ้ะมีเสือ้ผ้า กางเกง รองเท้า น า้หอม เคร่ืองส าอางค์ทัง้แบรนด์เนมชื่อดัง 
และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วยัรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที่
ตลาดนี ้อาทิเช่น ร้านเคร่ืองส าอางค์ค์ที่คุ้นหูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเคร่ืองส าอางค์ค์จะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และ
บางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นร้านขายรองเท้าแบรนด์ดังอย่างร้าน MBC MART ก็มีรองเท้า
หลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, 
FILA เป็นต้น  
ในสว่นของอาหารบริเวณข้างทางที่ฮอทฮิตไม่แพ้กนัอย่างโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด มีอาหารหรือของทานเลน่ให้
ได้ลิม้ลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์ย่างตัวใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาล
ของเมียงดง กุ้งล็อบสเตอร์ตวัใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชีสเสียบไม้แล้วเอาไป
ย่าง ต๊อกโบกี เค้กข้าวที่ขึน้ชื่อของเกาหลี ปรุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนูนีม้ีอยู่เกือบทุกซอกทุกมุมที่ใน
ตลาดเมียงดง บะหมี่ด าจาจังมยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตที่เห็นกันบ่อยในซีร่ีส์เกาหลี มันฝร่ังเกลียวทอดกรอบ
เสียบไม้ พบเห็นได้ทั่วไปในเมืองไทย แต่ของที่นี่จะมีไส้กรอกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งชัน้ ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ 



เสียบไม้แบบอลงัการโรยด้วยเกลือ เป็นต้น แต่หากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจ้าดงั ซึ่งไอติมที่กดมา
ใสโ่คนนัน้สงูถึง 2 ฟตุ 

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
พักที่    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันท่ีห้า              โซลทาวเวอร์ - พลอยอเมทสิ - ละลายเงนิวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต –  
                        สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - สนามบินสุวรรณภูม ิ
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าท่านไปยังหนึ่งในทาวเวอร์ที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร์ ตัง้อยู่บนภูเขานมัซานใจกลาง
กรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพืน้ดิน ไม่ว่าจะเป็น
ช่วงกลางวัน ช่วงกลางคืน หรือฤดูกาลไหนๆ ก็ยังได้รับความนิยมเสมอมา ทัง้จากนักท่องเที่ยวและคู่รักชาว
เกาหลี เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทัว่ทัง้กรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นบัเป็นอีกสถานที่สดุ
แสนโรแมนติกแห่งหนึ่งที่คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด นอกจากนีย้ังมีไฮไลท์ส าคญัของกรุงโซลที่นกัท่องเที่ยวทุกคน
จะต้องมาแวะเช็คอินคือ สถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่า คู่รักที่มาคล้อง
กุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล (อัตราค่าบริการนี ้ไม่รวมกุญแจ และค่าขึน้ลิฟท์ 11,000 
วอน) 
น าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน า
โชค โดยมีตัง้แต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนีจ้ะงามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน 
จี ้ต่างห ูและสร้อยข้อมือ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บิบิมบับ ข้าวย าเกาหลี ประกอบด้วยผักต่างๆพร้อม 
                    กับเนือ้สัตว์หมัก เสิร์ฟบริการพร้อมซุปชาบูหม้อร้อนๆ 

น าท่านเพลินเพลินกับการแวะซือ้ของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนม
ต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภณัฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอก
หน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม และยงัมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นม
กล้วย เป็นต้น 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเดินทางกลบัสู่
กรุงเทพฯ 

17.20 น. น าท่านเดินทางสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินท่ี KE651 
                    ** ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง มีบริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ** 
21.30 น. เดินทางถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 
** ข้อความส าคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด ** 
 
ในกรณีที่ ต้องออกตั๋ วโดยสารภายในประเทศ ทัง้เคร่ืองบิน รถทัวร์ และรถไฟ ก่อนท าการออกตั๋ วโดยสาร กรุณา
สอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 
มิเช่นนัน้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดใดทัง้สิน้ 
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  
 



การพิจารณาการเข้า-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถือเป็นสิทธิ์ในทางกฎหมายของประเทศนัน้ๆ โดย
ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานเป็นผู้ตัดสินชีข้าด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
หากท่านปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในการเปลี่ยนตั๋ว
ขากลับ และรวมถึงค่าบริการอื่นๆ ท่ีเกิดขึน้ด้วย ฉะนัน้ ท่านจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ท่ีทาง
ประเทศนัน้ๆ เรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึน้ทุกกรณี หากต้องกลับ
ประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่ น่ังว่าง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคน
เข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้ และสายการบินเป็นผู้ พิจารณาเท่านัน้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ และ
ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคา 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคา 
ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

11 - 15 เมษายน 2563 29,999 5,000 8,999 
 

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

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

โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง ในกรณียกเลิกการเดินทางต้องยกเลิก 
30 วันก่อนการเดินทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัดเป็นการ
ช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จดัได้ช าระให้กบัทางสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกนั ฉะนัน้ 
หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง หรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจาก
ประเทศในรายการ (ประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จดัขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเคร่ืองบิน
ให้แก่ท่าน 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้  ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้เพื่อโปรโมทสินค้าในนามของร้าน
รัฐบาล คือ สมุนไพรโสม สมุนไพรฮอตเกนามู น า้มันสน ศูนย์เคร่ืองส าอางค์ (คอสเมติค) พลอยอเมทสิ และร้านค้า
ปลอดภาษี (ดิวตีฟ้รี) ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จง
ลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความ
พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้  

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

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะนกัท่องเที่ยวชาวไทยเท่านัน้ ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติจะต้องเพิ่มจากราคาค่าทวัร์
ปกติอีก 100 USD ต่อท่าน  

• ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่ตามความ
เหมาะสม 

• โรงแรมที่พกัที่อาจะมีการสลบัปรับเปลี่ยนขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกั โดยค านึงถึงผลประโยชน์ลกูค้าเป็นหลกั 



• ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรูป และมาจ าหน่ายวันสุดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซือ้ได้ โดยไม่มีการ
บงัคบัลกูทวัร์ทัง้สิน แต่เป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า 

• กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค์ หมอ พยาบาล  ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปที่มี
การขอดงูานจะต้องสอบถามราคาใหม่ทกุครัง้ 

• หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือเกิดปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนข้อแนะน า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้ อ่ืน เพื่อที่จะน าไป
ยงัประเทศนัน้ๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนัน้ว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่ของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิต ทางเจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กับคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 
วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้า
เมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหลี ดังต่อไปนี ้
1. พาสปอร์ตจะต้องมีอายมุากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 
2. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
3. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านกัในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงินสด บตัรเครดิต 
เป็นต้น) 
4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

5. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านกัในประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ                  ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี 
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.    ค่ารถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พกัตามที่ระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน    ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ      ค่ า จ้างมัคคุ เทศ ก์คอยบ ริการตลอดการ
เดินทาง  
 ค่าประกนัอบุติัเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการ
ใช้บริการ) 
 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 าหรับหนงัสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนงัสือเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า -ออกด้วยตนเองก่อน
จะยื่นวีซ่า) 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อส ารองที่ น่ัง ภายใน 1 
วนัหลงัจากการจอง  

2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 35 วนั กรณีนกัท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิ เสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี
ใดๆ ให้ถือว่านกัท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นัน้ๆ 

3. กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วนั จะต้องช าระครบเต็มจ านวนเลย 
4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงันี ้วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

• กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิก
การจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

• กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้ มีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน  

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงนิค่าบริการดังนี ้
- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทัง้หมด ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้

จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นกัท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตั๋ว
เคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

1. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี ้วนัจันทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  



เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วนัก่อน
การเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยว
ร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อบุติัเหต ุความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า
ภาษีเชือ้เพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่านัน้  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกัน
ทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนด
จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านัน้ 

• สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ 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 หากฝ่าฝืนอาจมีโทษ
ปรับถึง 10 ล้านวอน และอาจจะมีโอกาสในการห้ามเข้าประเทศ หรือจ ากัดการพ านักในเกาหลีใต้ 

 



 


