
  

 
 
 

 

  



วนัแรก            สนามบนิดอนเมอืง 

 

23.00 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก (อาคาร 1) ช ัน้ 3 ประตูทางเขา้หมายเลข 
4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ AIR ASIA X โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

 

 สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 น า้หนกักระเป๋า 20 กก. /ทา่น (หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 

วนัทีส่อง          สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้- เทศกาลตกปลาน า้แข็ง - ลานสก ี

 
02.40 น. น าท่านเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่XJ700 

 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง ** 

 
10.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังจากผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถโคช้พาท่านขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพื่อ

ความหวังในการรวมชาตทิีย่าวกว่า 4.42 กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บูลโกก ิหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดย

น าหมูลงในกระทะพรอ้มน า้ซุปปรุงรส เมือ่สุกรบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้วสวย 
   

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปร่วมฉลองเทศกาลสดุยิง่ใหญ่ เทศกาลตกปลาน า้แข็ง หนึง่ปีมเีพยีงครัง้เดยีวเท่านัน้ จัดขึน้

ประมาณชว่งกลางเดือนมกราคมของทุกปี ซึง่มนัีกท่องเทีย่วมาเยอืนนับลา้นคนต่อปี ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรอืผูใ้หญ่จะมา
เทศกาลนี้เพือ่ตกปลาเทรา้ท ์ฉายาของมันคอื “The Queen of Valley หรอื ราชนิีแห่งขนุเขา” โดยปลาเทรา้ทภ์ูเขาจะ
อาศัยอยู่ในน ้าเย็นที่มีอุณหภูมติ ่ากว่า 20 องศาเซลเซยีส นับว่าเป็นปลาที่สวยงามและหายาก ซึง่นักท่องเที่ยวที่ตก

ปลามาไดนั้น้ สามารถน าปลามาท าเป็นซชูหิรอืซาชมิแิลว้รับประทานไดเ้ลย ภายในงานจะมกีจิกรรมทา้ความหนาวต่างๆ 
อาทเิชน่ การแขง่ขันจับปลาเทรา้ทด์ว้ยมอืเปล่า การตกปลาใตน้า้แข็ง การโชวแ์กะสลักน ้าแข็ง เล่นเลือ่นหมิะ และอืน่ๆ  
 

 



 

ถอืไดว่้าเป็นงานใหญ่ทีห่ลายคนเฝ้ารอคอย เนื่องจากจัดแค่ปีละครัง้ในชว่งเวลาเพียงสัน้ๆ เทศกาลนี้ไดรั้บการเสนอให ้
เป็นเทศกาลตัวอย่างโดยกระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของเกาหลี นอกจากนัน้ยังมีรายการบันเทงิ และเกมส์

การเล่นต่างๆ มากมาย เช่น สนามการเล่นสไลเดอร์น ้าแข็ง การแข่งขันฟุตบอลบนน ้าแข็ง และกีฬาน ้าแข็งอื่นๆ มี

แข่งขันชงิแชมป์สุนัขลากเลือ่นหมิะ และรถแข่งหมิะ ซึง่เหมาะกับเด็กๆ และครอบครัว (อตัราค่าบรกิารนี ้ยงัไม่รวม
คา่อุปกรณ์ตกปลา) 
 

(หมายเหตุ : เนือ่งดว้ยเทศกาลตกปลานีจ้ะจดัขึน้ช่วงประมาณวนัที ่04 - 26 มกราคม 2563 ซึง่วนัและเวลา
อาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในปีน ัน้ๆ หากไมส่ามารถไปตกปลาน า้แข็งได ้ในกรณีทีน่ า้แข็ง
ยงัไม่สามารถลงไปยนืตกปลาได ้ท ัง้นีท้างบรษิทัจะน าท่านไปตกปลาทีซ่าราซอม หรอืหากเกดิเหตุสุดวสิยั

ขดัขอ้งอืน่ๆ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม ทดแทนโปรแกรมเป็น 
วดัวาวูจองซา วัดเก่าแก่ที่ตัง้อยู่กลางภูเขา มีเศียรพระพุทธรูปขนาดใหญ่สทีองอร่ามดูโดดเด่น ซึง่เป็นสัญลักษณ์ที่
ส าคัญของวัดนี้ เศียรพระพุทธรูปนี้มีความสูงถงึ 8 เมตร วางตัง้อยู่บนกองหนิขนาดใหญ่ ภายในมีรูปสลักสะสมจาก

พุทธศาสนกิชนทั่วโลกมากกว่า 3,000 องค ์นอกจากนี้ ยังมรูีปป้ันหนิสลักนกฮกูแม่กับลูก เจดยีท์ าดว้ยกอ้นหนิดูแปลก
ตา เมือ่เดนิเขา้สูอ่โุบสถซึง่ตัง้อยู่บนเนนิเขาจะพบกับทีป่ระดษิฐานพระนอนขนาดใหญ่ แกะสลักมาจากไมซ้ึง่น ามาจาก

อนิเดยี มคีวามเกา่แกแ่ละศักดิส์ทิธิเ์ป็นอย่างมาก สว่นบนสดุมพีระพุทธรูปปางสมาธสิทีององคใ์หญ่ประดษิฐานอยู่) 
 

จากนั้นใหท้่านไดส้นุกสนานเพลดิเพลนิบน ลานสกขีนาดใหญ่ เมื่อเขา้สู่ฤดูหนาวภูเขาของเกาหลีจะถูกปกคลุมไป

ดว้ยหิมะขาวโพลน โซนลานสกีจะประกอบไปดว้ยเนินสกีมือใหม่ และอีกเนินส าหรับคนที่เล่นสกีจนโปรแลว้ ซึง่

ปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆ การเตรยีมตวัก่อนเล่นสกคีวรเตรยีม ถุงมอืสก ีผา้พนัคอ แว่นกนัแดด เสือ้
แจ๊คเก็ตกนัน า้หรอืผา้ร่ม และกางเกงรดัรูป พรอ้มกับรับฟังขอ้แนะน า และฝึกวธิีการเล่นจากไกดท์อ้งถิน่กอ่น
ลงสนามจรงิ ทัง้นี้เพือ่ความปลอดภัยของผูเ้ล่นเองเป็นส าคัญ ส าหรับคนทีช่ านาญแลว้ สามารถน่ังกระเชา้ขึน้ไปไดบ้น
เขาไดเ้ลย (อตัราคา่บรกิารนี ้ยงัไมร่วมคา่อุปกรณ์การเลน่สก ีสกลีฟิท ์สโนวส์เลด สก ีคา่เลน่ และรวมชุดแลว้
ประมาณ 50,000 วอน) 

 

 
 

(หมายเหตุ : ปรมิาณของหมิะ และการเปิดใหบ้รกิารของลานสก ีขึน้อยูก่บัความเอือ้อ านวยของสภาพอากาศ
ในแต่ละปี หากมหีมิะไม่เพยีงพอลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิาร ในกรณีทีล่านสกไีม่สามารถเปิดบรกิาร ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิดแทนโปรแกรม ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวนสนุกอีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจเมื่อ

เดนิทางไปเทีย่วเกาหล ีพบกลับโลกแห่งลานน ้าแข็ง และเล่นหมิะไดต้ลอด 365 วัน เมืองหมิะจ าลองตัง้อยู่ทีเ่มอืงโก
ยาง แหล่งท่องเทีย่วใกลก้รุงโซล ซึง่เป็น "Snow Park" ในร่มทีใ่หญ่สดุของประเทศเกาหล ีเพลดิเพลนิกับการขีเ่ครือ่ง
เล่นสุดน่ารักบนลานน ้าแข็ง เช่น จักรยานคู่รัก จักรยานเดี่ยว รถเฟอร์รี่ กะบะสเลดแซนตา้ เป็นตน้ หรือจะเลือกเขา้สู่



โลกของหมิะทีอ่ณุหภูมติลิบ -2 องศาเซลเซยีส กับการเล่นสโนสเลคบนลานหมิะก็ได ้(ราคาทัวรน์ี้ไม่รวมค่าเขา้ SNOW 

PARK 15,000 วอน หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดนิชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย มีหลากหลายแบรนด์ชัน้น าใหเ้ลือก
มากมาย) 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบู ชาบูสไตลเ์กาหล ีคลา้ยการตม้รวมมติรสุกีห้มอ้ไฟ ประกอบไปดว้ย
เนือ้หมูสไลด ์ผกั เห็ด และวุน้เสน้เกาหล ีเป็นอกีหนึง่เมนูยอดฮติในเกาหล ีและยงัเป็นอาหารพืน้เมอืงทีม่มีา
อยา่งยาวนานอกีดว้ย 

 
พกัที ่   JM HOTEL / BENEKIA NEW SUWON HOTEL / SUWON KOREA TOURIST HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม          โรงเรยีนสอนท ากมิจ+ิใสชุ่ดฮนับก - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- คอสเมตคิ - ถนนฮงแด 

 
 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จากนั้นท่านเดนิทางสู่ โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิเพื่อใหท้่านเรียนรูวั้ฒนธรรมการท ากมิจขิองชาวเกาหลี กมิจเิป็นอาหาร
เกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมปัิญญากน้ครัวของชาวเกาหล ีดว้ยการหมักพรกิสแีดงและผักต่างๆ โดยทั่วไปจะเป็น

ผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกมิจิเกือบทุกมื้อ และยังน าไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง 
ปัจจุบันกมิจมิมีากกว่า 187 ชนดิ สว่นใหญ่แลว้จะมรีสเผ็ด และเปรีย้ว ท่านยังสามารถลองสวมใส ่ชุดฮนับก ซึง่เป็นชดุ
ประจ าชาตขิองเกาหล ีพรอ้มถ่ายภาพสวยๆ เก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ีเนือ้หมู เนือ้ไก ่เนือ้ววั ปลาหมกึ 
อาหารเกาหล ีเตมิไมอ่ ัน้ 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ถูกขนานนามว่า
เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลีใต ้ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ประกอบไปดว้ยโซนต่างๆ ดังนี้ Global Fair, Magic Land, 

European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อท่านกา้วผ่านประตูเขา้ไปในสวนสนุกเอเวอร์
แลนด ์พบกับอาคารทรงสวยที่ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียตะวันออก และอนิเดีย ซึง่ผสมผสานจนเขา้
กันลงตัว แวะถ่ายรูปสวยๆ ที ่Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญ่ทีจ่ะเปลีย่นธมีไปตามเทศกาลต่างๆ ถอืเป็นอกีจุด

แลนดม์ารค์ส าหรับนักท่องเทีย่ว  
 



 
 

ใครชอบเครื่องเล่นหวาดเสียวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตีลังกา 
(Rolling X-Train) ทีเ่ร็วสดุๆ และตลีังกาถงึ 2 รอบ เฮอรร์เิคน (Hurricane) เครือ่งเล่นทีจ่ะหมุนๆ เหวีย่งๆ ใหหั้วใจเตน้

รัวกับความสูงเกอืบ 20 เมตรจากพื้นดนิ! ดับเบิล้ร็อกสปิน (Double Rock Spin) ที่จะหมุนๆ ตีลังกา 3 ตลบบนอากาศ
ดว้ยความสงูทีแ่ทบกลัน้หายใจ เรอืเหาะไวกิง้ (Columbus Adventure) เตรยีมตัวเตรยีมใจไปกับเจา้เรอืเหาะยักษ์ที่จะ

เหวี่ยทุกคนขึน้ไปสูงถงึ 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลคท์ีพ่ลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม ้(T-
EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้ี่สูงชันเป็นอันดับ 4 ของโลก ซึง่มีความชันถึง 77 องศา และวิ่งดว้ยความเร็ว 104 
กโิลเมตร/ช่ัวโมง พักเหนื่อยจากเครือ่งเล่น หลุดเขา้มาในโลกของเหล่าสัตวม์ากมาย โซน Zootopia หนึง่ในสวนสัตว์

ทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาหล ีมสัีตวม์ากกว่า 2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธุ ์พาทุกท่านท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารี 
ข ึน้ไปบนรถบัสซาฟารเีพือ่ใกลช้ดิกับเหล่าสัตวป่์ายิง่ข ึน้อย่างโซน Safari World พบกับสัตวท์ีน่่าเกรงขามอย่างสงิโต
เจา้ป่า เสอือันดุรา้ย และหมตีัวใหญ่ทีอ่าจจะโผล่มาทักทายคุณไดทุ้กเมือ่ ตะลุยเขา้ไปในโซน Lost Valley ตืน่เตน้ไป

กับการน่ังรถสะเทิน้น ้าสะเทิน้บก พรอ้มเพลดิเพลนิกับการชมสัตวต์่างๆ ทีเ่ดนิเล่นอย่างอสิระ ถา้โชคดอีาจจะไดพ้บกับ
สัตวเ์หล่านี้มาขอขนมกนิถงึหนา้ต่างรถเลยทเีดยีว 
 



 
 

เปลี่ยนบรรยากาศจากเหล่าสัตว์โลกมาเจอความสวยงามของหมู่พฤกษา เดินชมสวนดอกไมท้ี่ก าลังออกดอกบาน
สะพร่ังอวดสสัีน ณ สวนดอกไมส้ีฤ่ดู ซึง่จะเปลีย่นแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบทีห่ลากหลายตลอดทัง้ปี 
(ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ดว้ยสสัีนทีส่ดของดอกไมแ้ต่ละชนดิจงึไดรั้บความนยิมอย่างมาก นักท่องเทีย่วทีม่าสวน
สนุกจงึไม่พลาดทีจ่ะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชืน่กลับไปเป็นที่ระลกึ รวมทัง้ยังมกีารจัดเทศกาลในแต่ละเดือน 

โดยในทุกฤดูหนาวทุกปีท ัง้เด็กและผูใ้หญจ่ะชอบมาเลน่เลือ่นหมิะ (Sledding) จุดเลน่ยอดฮติทีสุ่ดคงหนไีม่
พน้ Snow Buster ลานเล่นเลือ่นหมิะขนาดใหญ่ ซึง่จะม ีTube Lift คอยส่งทุกคนขึน้ไปบนยอดเนนิเขา ไม่
ต้องเสียเวลาเดนิลากเลื่อนขึน้ไปให้เมือ่ย แต่ถ้าเนินเขานี้สูงเกนิไปส าหรบัเด็กๆ ในเอเวอรแ์ลนดย์งัม ี

Jungfrau Sledge และ Monch Kid’s Sledge ใหเ้ด็กๆ เลอืกเลน่ไดเ้ช่นกนั  
 

 



จากนั้นน าท่านแวะชอ้ปที่รา้นเครื่องส าอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพื่อเลอืก

ซือ้กลับไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไม่ว่าจะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิแบรนดอ์ย่าง DEWINS และ
แบรนด ์JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไม่ว่าจะเป็นครมีหอยทาก ครมีน ้าแตก ครมีขัดขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์
เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีว่านหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

 
จากนั้นเดนิทางต่อไปยัง ย่านฮงแด เป็นย่านที่อยู่ใกล ้ๆ  กับมหาวทิยาลัยฮงอกิ มีผลงานศลิปะที่ส่วนใหญ่เป็นศลิปะ
แนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพื้นที่ของถนนปิกัสโซ่ที่ข ึน้ชือ่ของย่านนี้ นอกจากนั้นที่นี่ยังมีผับ บาร์ คาเฟ่ รา้นอาหาร

มากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จงึท าใหท้ีน่ี่เป็นสสัีนของกรุงโซลทีนั่กท่องเทีย่วนยิมมาท่องเทีย่วไม่ขาดสาย
ทัง้กลางวันและกลางคนื 
 

 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม 
แปะกว๊ย และสมุนไพรบ ารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 

 

พกัที ่  BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่             โซลทาวเวอร ์- ผลติภณัฑน์ า้มนัสน - ศูนยส์มุนไพรโสม - พระราชวงัชางด็อกกุง - ศูนยส์มุนไพรฮอตเก 

                       นามู - ดวิตีฟ้ร ี- ตลาดเมยีงดง 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

จากนั้นน าท่านไปยังหนึง่ในทาวเวอร์ทีม่ีววิทีส่วยทีสุ่ดในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ตัง้อยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล 
มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดนิ ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวัน ช่วง
กลางคนื หรอืฤดูกาลไหนๆ ก็ยังไดรั้บความนยิมเสมอมา ทัง้จากนักท่องเทีย่วและคู่รักชาวเกาหลี เพราะเป็นจุดชมวิวที่

มองเห็นววิทั่วทัง้กรุงโซล และบรเิวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นับเป็นอกีสถานทีส่ดุแสนโรแมนตกิแห่งหนึง่ทีคู่่รักทุกคู่ไม่
ควรพลาด นอกจากนี้ยังมไีฮไลทส์ าคัญของกรุงโซลทีนั่กท่องเทีย่วทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอนิคอื สถานทีค่ลอ้งกญุแจ
ชือ่ดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชือ่ว่า คู่รักที่มาคลอ้งกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล ** ราคา

ทวัรน์ีไ้มร่วมกุญแจและคา่ขึน้ลฟิท ์10,000 วอน**   
 



 
 
จากนัน้น าท่านเรยีนรูก้ารท า ผลติภณัฑน์ า้มนัสน ทีส่กัดจากน ้ามันสนเข็มแดง มสีรรพคุณชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน 
ชว่ยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 

 
จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยัง ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหล ีสมุนไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหาร 

ปอด ช่วยท าใหจ้ติใจสงบ และเพิม่พละก าลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู จมิทคั ไกอ่บซอี ิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงด ัง้เดมิ เป็น
ไกผ่ดัรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร ัง่ แครอท พรกิ และซอสด า เนือ้ไกท่ีน่ ิม่ รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลสู้ตรเกาหล ี
 

จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัชางด็อกกุง พระราชวังล าดับทีส่องทีถู่กสรา้งต่อจากพระราชวังเคยีงบกกงุ เคยใชเ้ป็นที่
พ านักของพระมหากษัตรยิห์ลายพระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังส าคัญทีย่ังคงรักษา
ไว ้พระราชวังหลวงทัง้ 5 ทีใ่นโซลนัน้ จะมลีักษณะหนา้ตาคลา้ยๆ กัน แตกต่างกันทีท่ัศนียภาพ รวมถงึความพเิศษของ

แต่ละสถานที่ดว้ย อย่างตัวพระราชวังชางด็อกกุงแห่งนี้ก็มีไฮไลท์ที่น่าสนใจคือ สวนฮูวอน หรือสวนแห่งความลับ
น่ันเอง ภายในพระราชวังประกอบไปดว้ยเขตพระราชฐานชัน้นอก พระราชฐานชัน้ใน และสวนดา้นหลังทีใ่ชส้ าหรับเป็น
ทีพั่กผ่อนของพระมหากษัตรยิใ์นสมัยโบราณ เมื่อเดนิเขา้มาบรเิวณดา้นในพระราชวังจะเจอกับลานกวา้ง เป็นพื้นที่

สาธารณะทีนั่กท่องเทีย่วสามารถเดนิชมได ้พระราชวังแห่งนี้เคยถูกเผาท าลายไปในชว่งปี 1592 กอ่นจะถูกบูรณะในปี 
1611 และไดก้ลายเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมนับตัง้แต่นั้นเป็นตน้มา ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของ
พระราชวังเอาไว ้นอกจากนัน้ยังมตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายุกว่า 300 ปี บ่อน ้า และศาลารมิน ้า  

 



 
 

(หมายเหตุ : กรณีทีพ่ระราชวงัชางด็อกกุงไม่เปิดท าการ ขอสงวนสทิธิป์รบัรายการท่องเทีย่ว ทดแทนเป็น 
พระราชวงัถ็อกซูกุง 1 ใน 5 พระราชวังเก่าแก่ของราชวงศโ์ชซอน มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ตัง้โดดเด่นสง่างามอยู่
ท่ามกลางอาคารสไตลต์ะวันตกใจกลางกรุงโซล แต่สวยงามร่มรืน่ไปดว้ยตน้ไม ้ยิง่ชว่งฤดูใบไมเ้ปลีย่นสแีลว้ยิง่สวยงาม

ไปอกี ในแต่ละวันจะมกีารเปลีย่นเวรยามของทหาร หากมาไดถู้กจังหวะจะไดช้มพธิเีปลีย่นเวรยามประจ าวัน ซึง่ในหนึง่
วันนัน้จะม ี3 รอบ คอื รอบแรกตอน 11.00 น. รอบทีส่อง 14.00 น. และรอบสดุทา้ยตอน 15.30 น.)  

 

จากนั้นน าท่านชม ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูง
เหนือระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดื่ม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 
จากนั้นน าท่านเลือกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีที่รา้นคา้ปลอดภาษีที่ใหญ่ทีสุ่ดในโซล แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นม
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับหลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบ

รนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู และเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS 
VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในสว่นของชัน้

ที่ 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ 
ชัน้ 2 เป็นช็อป MCM ชัน้ที่ 3 เป็นโซนเครื่องส าอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, 
HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ 

ชัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ และชัน้ที ่5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 
 

 
จากนั้นน าท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ย่านเมยีงดง แหล่งละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามส
แควรเ์กาหล ีตลาดแห่งนี้จะมเีสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เครือ่งส าอางคท์ัง้แบรนดเ์นมชือ่ดัง และโลคอลแบรนด ์
รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที่ตลาดนี้ อาทิเช่น รา้น

เครื่องส าอางค์ค์ที่คุน้ หูคนไทยที่ไม่ ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 



INNISFREE ราคาเครื่องส าอางคค์จ์ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย 

หรือจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอย่างรา้น MBC MART ก็มีรองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลือกมากมาย อาทิ
เชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้ 

 

 
 
ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางทีฮ่อทฮติไม่แพก้ันอย่างโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของทานเล่นใหไ้ดล้ิม้
ลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลลย์่างตัวใหญ่อบน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็

อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ ย่างชสีมรีสหวาน ชสีย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปย่าง ต๊อกโบก ีเคก้ขา้วที่
ข ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหลี เมนูนี้มีอยู่เกอืบทุกซอกทุกมุมทีใ่นตลาดเมียงดง บะหมี่ด าจาจังม
ยอน หนึง่ในเมนูสดุฮติทีเ่ห็นกันบ่อยในซรีี่สเ์กาหล ีมันฝร่ังเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ั่วไปในเมืองไทย แต่

ของทีน่ี่จะมไีสก้รอกเพิม่เขา้มาอกีหนึง่ชัน้ ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แต่หาก
คนทีช่อบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดัง ซึง่ไอตมิทีก่ดมาใสโ่คนนัน้สงูถงึ 2 ฟตุ 
 

 
 
เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการช็อปป้ิง 
พกัที ่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
วนัทีห่า้            พลอยอเมทสิ - หมูบ่า้นโบราณอนึพยอง - ละลายเงนิวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - สนามบนิอนิชอน  
                       สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 



จากนั้นน าท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่งสุขภาพและน า

โชค โดยมตีัง้แต่สมี่วงออ่นเย็นตา จนถงึสมี่วงไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ต่างหู 
และสรอ้ยขอ้มอื 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูห่มู่บา้นโบราณเกาหล ีหมูบ่า้นโบราณอนึพยอง หมู่บา้นโบราณทีต่ัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตทิี่
มีภูเขาโอบลอ้ม บรรยากาศธรรมชาตทิี่สวยงาม เงียบสงบ ภายในหมู่บา้นมีคาเฟ่ในสไตสฮ์ันอก ทัง้แบบดัง้เดมิและ
ผสมผสานสมัยใหม่อย่างลงตัว สามารถเดนิไดเ้พลนิๆ สบายๆ มีรา้นอาหาร คาเฟ่ และยังมีพพิธิภัณฑท์ี่น่าสนใจอีก

มากมาย 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บบิมิบบั ขา้วย าเกาหล ีประกอบดว้ยผกัตา่งๆ พรอ้มกบัเนือ้สตัวห์มกั 

เสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รอ้นๆ  
 

จากนั้นน าท่านเพลนิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนม

ต่างๆ ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรียลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้
โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี นมกลว้ย เป็น

ตน้ 
 
สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ 

 
16.25 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่XJ709  
 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง ** 
 
20.45 น. เดนิทางถงึประเทศไทย สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 
 

*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 

 
ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ ท ัง้เครือ่งบนิ รถทวัร ์และรถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
มเิช่นน ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้สิน้ 

ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร ์

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคา 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

06 – 10 มกราคม 2563  14,999 5,000 8,999 

07 – 11 มกราคม 2563  14,999 5,000 8,999 

08 – 12 มกราคม 2563  15,999 5,000 8,999 

09 – 13 มกราคม 2563  15,999 5,000 8,999 

10 – 14 มกราคม 2563  15,999 5,000 8,999 

11 – 15 มกราคม 2563  15,999 5,000 8,999 

12 – 16 มกราคม 2563  14,999 5,000 8,999 

13 – 17 มกราคม 2563  14,999 5,000 8,999 

14 – 18 มกราคม 2563  14,999 5,000 8,999 

15 – 19 มกราคม 2563  15,999 5,000 8,999 

16 – 20 มกราคม 2563  15,999 5,000 8,999 



17 – 21 มกราคม 2563  15,999 5,000 8,999 

24 – 28 มกราคม 2563  15,999 5,000 8,999 

25 – 29 มกราคม 2563  15,999 5,000 8,999 

26 – 30 มกราคม 2563  14,999 5,000 8,999 

27 – 31 มกราคม 2563  14,999 5,000 8,999 

 

ราคาเด็กทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ่ 5,999 บาท 

 
*** คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ *** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน/ทรปิ/ทา่น** 
 
โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจองทวัรทุ์กคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง ในกรณียกเลกิการเดนิทางตอ้งยกเลกิ 30 วัน

กอ่นการเดนิทางเท่านัน้ ไม่เชน่นัน้ ทางบรษัิทจะไม่คนืมัดจ าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ค่าทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจ้ัดเป็นการช าระแบบจ่ายช าระ
ขาด และผูจ้ัดไดช้ าระใหก้ับทางสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดนิทางเช่นกัน ฉะนั้น หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทาง 

หรือใชบ้รกิารตามรายการไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด หรือไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และ
ประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจ้ัดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่่าน 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลเกาหลใีต ้ ร่วมกบัการท่องเทีย่วเกาหลใีตเ้พือ่โปรโมทสนิคา้ในนามของรา้นรฐับาล คอื 
สมุนไพรโสม, สมุนไพรฮอตเกนามู, น า้มนัสน, ศูนยเ์ครือ่งส าอางค ์(คอสเมตคิ), พลอยอเมทสิ และรา้นคา้ปลอดภาษ ี(ดวิตี้
ฟร)ี ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์ เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้น

รฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงคจ์ะซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มี
การบงัคบัใดๆ ท ัง้สิน้  

• ทัวร์ครัง้นี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงรา้นช็อปป้ิง 
เชน่ รา้นโสม/ฮอกเกนามู/น ้ามันสน/เครือ่งส าอางคค์อสเมตคิ/พลอยอเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิค่าด าเนนิการในการแยกท่องเที่ยว
เอง 300 USD ตอ่ทา่น 

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ ราคานี้เฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่านัน้ ถา้หากเป็นชาวต่างชาตจิะตอ้งเพิม่จากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 
100 USD ตอ่ทา่น  

• ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรม หรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามความเหมาะสม 

• โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยค านงึถงึผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลัก 
• ประเทศเกาหลใีตม้ีชา่งภาพมาถ่ายรูป และมาจ าหน่ายวันสดุทา้ย ลูกทัวรท์่านใดสนใจสามารถซือ้ได ้โดยไม่มกีารบังคับลูกทัวร์

ทัง้สนิ แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

• กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็นนักเรียน นักศกึษา ครู ธุรกจิขายตรงเครื่องส าอางค ์หมอ พยาบาล  ชาวต่างชาต ิหรือกรุ๊ปที่มีการขอดู
งานจะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุกครัง้ 

• หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดนิทางระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือเกดิปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะน า กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ที่รับผดิชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ื่น เพื่อที่จะน าไปยังประเทศนัน้ๆ  

หรอืน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้ว่าตอ้งไม่เป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้
ประหารชวีติ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะไม่รับฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

 

** ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด ** 
 

การพจิารณาการเขา้-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถอืเป็นสทิธิใ์นทางกฎหมายของประเทศน ัน้ๆ โดยทาง

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานเป็นผูต้ดัสนิชีข้าด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้หากท่า
ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง ซึง่มคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นต ัว๋ขากลบั และรวมถงึ
ค่าบรกิารอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะน ัน้ ท่านจะตอ้งเป็นผู้รบัผดิชอบในค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศน ัน้ๆ เรยีกเก็บ ทางผูจ้ดั

และทางสายการบนิจะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทุกกรณี หากตอ้งกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ทีีน่ ัง่วา่ง หรอื
ตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเข้าเมอืงของประเทศเกาหลใีต ้และสายการบนิเป็นผู้

พจิารณาเทา่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ และขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรบัผดิชอบของบรษิทั 

 

 
 
 



 

** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 
 

ส าหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไม่ว่าจะเป็น ญีปุ่่ น 
เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้าน

ไดต้่อเนื่องสูงสุด 8 วัน หากทา่นใดสนใจส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้ไดก้บัทางเจา้หนา้ที ่และช าระเงนิพรอ้ม
มดัจ าคา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 

 
 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหกั้บคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วัน ไม่

ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื่อยืนยนัการ

มีคุณสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี ดงัต่อไปน้ี 

1. พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง 

2. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

3. ส่ิงที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็น

ตน้) 

4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



5. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.    ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 ค่าทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน    ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ      ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถิน่  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าวซีา่ส าหรับพาสปอรต์ต่างดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วซี่า  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว  

3) ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู่  

4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมุดบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว 2 รูป (ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วี

ซา่) 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ ภายใน 3 วันหลังจาก
การจอง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอ
เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า

นักท่องเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกว่า 30 วัน จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์, อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึ

ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

• กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลกิการเดินทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

• กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  



โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิ

จากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจอง
ทีพั่กฯลฯ 

1. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

2. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ

เดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอืเดนิทาง 

และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 

ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของบรษัิทก ากับเท่านัน้  
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

• สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

• หา้มน าอาหารสดเขา้ประเทศเกาหลใีตทุ้กชนดิ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไขฯ่ มโีทษปรบัหากฝ่าฝืน  

• ประกาศจากสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ต ัง้แตว่นัที ่1 ม.ิย. 2562 เป็นตน้ไป หา้มน าเนือ้สตัว ์อาทเิช่น แฮม ไสก้รอก เนือ้ดบิ เนือ้
ตากแหง้ ฯลฯ เขา้มาภายในประเทศเพือ่ป้องกนั และควบคุมการไหลเขา้ของโรคระบาดสตัวจ์ากตา่งประเทศ เช่น โรคอหิ
วาหแ์อฟรกิาในสุกร โรคปากเป่ือยเทา้เป่ือยในสตัว ์โรคไขห้วดันกชนดิกอ่โรครุนแรง ฯลฯ หากตอ้งครอบครองผลติภณัฑ์
จากเนือ้สตัวด์งักล่าวอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้กรุณาท าเครือ่งหมายบนใบแจง้สิง่ของทีน่ าตดิตวัมา และแจง้ด่านควบคุม

โรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศทีส่นามบนิหรอืทา่เรอื หากฝ่าฝืนอาจมโีทษปรบัถงึ 10 ลา้นวอน และอาจจะมโีอกาสในการหา้ม
เขา้ประเทศ หรอืจ ากดัการพ านกัในเกาหลใีต ้

 

 

 



 


