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วนัแรก              กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ 

20.30 น. คณะพรอ้มกันที่ สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิ THAI AIRWAYS 
(TG) เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครือ่ง (หัวหนา้ทัวรแ์นะน าการ

เดนิทาง) สายการบนิ THAI AIRWAYS จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 30 กก./ทา่น  
**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิาร ก่อนเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม 
ณ ประตูข ึน้เครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้ง

เป็นไปตามระบบของสายการบนิ**)  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
23.30 น. บนิลัดฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่TG656 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

 

วนัทีส่อง            เกาหลใีต ้(อนิชอน) - ANYANG ART PARK - โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิ- สวนสนุก EVERLAND     

06.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิชอน (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา
ทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่

สาธารณะรัฐเกาหลใีต ้รถโคช้น าทกุทา่นขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพือ่ความหวังในการ

รวมชาตทิีย่าวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร  
 

จากนั้นน าท่านไป ANYANG ART PARK สวนศิลปะสุดฮปิใกลก้รุงโซล มีหลากหลายโซนใหเ้ลือกเดนิแบบฟู
ลออฟชัน่!! อาท ิโซน Grass on Vacation เป็นสะพานสขีาวเพือ่ขา้มไปยังจุดอืน่ๆ โซน Paper Snake เป็นสิง่กอ่สรา้ง
ทีม่คีวามอารต์มาก รปูทรงคลา้ยงูตามชือ่คอนเซ็ป โซน Linear Building on The Tree เป็นอโุมงคท์ีม่รีปูทรงคดเคีย้ว

และยาวมาก เดนิทะลอุอกไปจะพบกับลานกวา้งๆ สนี ้าตาลรปูทรงแปลกตา โซน Grass on Vacation เป็นสะพานสขีาว
เพื่อขา้มไปยังจุดอื่นๆ โซน Paper Snake เป็นสิง่ก่อสรา้งที่มีความอารต์มาก รูปทรงคลา้ยงูตามชือ่คอนเซ็ป โซน 
Artificial Fall เป็นน ้ าตกจ าลองขนาดใหญ่ แต่หากเขา้ไม่ถงึความอารต์นั้นก็สามารถหามุมชคิๆ เก๋ๆ ถ่ายรปูได ้โซน 

Dimension Mirror Labyrinth เป็นสิง่ก่อสรา้งที่สรา้งดว้ยกระจกเหมือนเป็นเขาวงกตกลางป่าใหญ่ โซน Anyang 
Crate House เป็นการน าเอาพลาสตกิทีเ่หลอืใชม้าสรา้งสรรคเ์ป็นงานศลิปะ พอเขา้ไปดา้นในจะมแีสงลอดเขา้มาตาม
ชอ่ง ถา่ยรปูออกมาจะดสูวยมาก โซน The Tail of Dragon เป็นหลังคาบา้นเกาหลโีบราณทีโ่ผลข่ ึน้มาจากดนิ ลักษณะ

คลา้ยหางมังกร โซน Anyang Peak เป็นจุดชมววิของสวนแหง่นี้ และโซน Re. Vol. Ver. เป็นคอนเซ็ปบา้นเล็กกลาง
ป่าใหญ่ นอกจากนี้ ยังมงีานศลิปะอกีหลายจุดทีน่่าสนใจ และสถาปัตยกรรมอืน่ทีซ่อ่นอยูต่ามทีต่่างๆ ในสวนเยอะมาก 
หากใครทีไ่มไ่ดอ้นิกับงานศลิปะ แคม่าถา่ยรปูก็ถอืคุม้สดุคุม้ 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นไปเรยีนรูวั้ฒนธรรมการท ากมิจขิองชาวเกาหลทีี ่โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิอาหารเกาหลปีระเภทผักดองที่
อาศัยภูมปัิญญากน้ครัวของชาวเกาหล ีดว้ยการหมักพรกิสแีดงและผักตา่งๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลี

นยิมรับประทานกมิจเิกอืบทุกมื้อ และยังน าไปปรุงเป็นสว่นประกอบอาหารอกีหลายอย่าง ปัจจุบันกมิจมิมีากกว่า 187 
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ชนิด สว่นใหญ่แลว้จะมรีสเผ็ด และเปรีย้ว นอกจากนี้ยังสามารถสวมใส ่ชุดประจ าชาตฮินับก ซึง่เป็นชดุประจ าชาติ

ของเกาหล ีพรอ้มถา่ยภาพสวยๆ เก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 
 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (1) เมนู ชาบู ชาบูสไตลเ์กาหล ีคลา้ยการตม้รวมมติรสุกีห้มอ้ไฟ ประกอบไปดว้ยเนือ้
หมูสไลด ์ผกั เห็ด และวุน้เสน้เกาหล ีเป็นอกีหนึง่เมนูยอดฮติในเกาหล ีและยงัเป็นอาหารพืน้เมอืงทีม่มีาอยา่ง
ยาวนานอกีดว้ย 

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ถูกขนานนามว่า
เป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่เกาหลใีต ้ตัง้อยูท่่ามกลางหบุเขา ประกอบไปดว้ยโซนต่างๆ ดังนี้ Global Fair, Magic Land, 

European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อท่านกา้วผ่านประตูเขา้ไปในสวนสนุกเอเวอร์
แลนด ์พบกับอาคารทรงสวยที่ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรยีตะวันออก และอนิเดยี ซึง่ผสมผสานจนเขา้
กันลงตัว แวะถา่ยรปูสวยๆ ที ่Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญ่ทีจ่ะเปลีย่นธมีไปตามเทศกาลตา่งๆ ถอืเป็นอกีจุด

แลนดม์ารค์ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว 
 

ใครชอบเครือ่งเลน่หวาดเสยีวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด!! สนุกกับเครือ่งเลน่นานาชนดิไมว่า่จะเป็น รถไฟเหาะ
ตลีังกา (Rolling X-Train) ทีเ่ร็วสดุๆ และตลีังกาถงึ 2 รอบ เฮอรร์เิคน (Hurricane) เครือ่งเลน่ทีจ่ะหมุนๆ เหวีย่งๆ ให ้
หัวใจเตน้รัวกับความสงูเกอืบ 20 เมตรจากพืน้ดนิ! ดับเบิล้ร็อกสปิน (Double Rock Spin) ทีจ่ะหมุนๆ ตลีังกา 3 ตลบ
บนอากาศดว้ยความสงูทีแ่ทบกลัน้หายใจ เรอืเหาะไวกิง้ (Columbus Adventure) เตรยีมตัวเตรยีมใจไปกับเจา้เรอืเหาะ

ยักษ์ทีจ่ะเหวีย่ทุกคนขึน้ไปสงูถงึ 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลคท์ีพ่ลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งนี ้รถไฟ
เหาะรางไม ้(T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้ีสู่งชนัเป็นอนัดบั 4 ของโลก ซึง่มคีวามชนัถงึ 77 องศา และ

ว ิง่ดว้ยความเร็ว 104 กโิลเมตร/ช ัว่โมง  
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พเิศษ!!! ทางเลอืกใหมส่ าหรับทา่นทีไ่มช่อบการรอควินานๆ สามารถซือ้บัตร Q-Pass เพือ่ขึน้ไปรอเลน่ไดเ้ลย 

โดยซือ้แพคเกจเฉพาะ T-Xpress จ่ายเพิม่เพยีง 30,000 วอน (ราคาส าหรับ 2 ท่าน) จะไดรั้บตั๋ว Q-Pass และ 
SD Card ขนาด 16 GB ใสก่ลอ้ง Action Camera มาให ้เมือ่ถงึดา้นบนใหน้ ากลอ้งสง่ใหเ้จา้หนา้ทีเ่พือ่ตดิตัง้ 
ซึง่จะเป็นโบกีส้ดุทา้ยของขบวนรถไฟ 1 รอบจะน่ังไดเ้พยีง 2 ทา่น เพราะจุดตดิตัง้กลอ้งมเีพยีง 1 ชดุ จากนัน้ก็

ลยุ!! และหลังจากลงจากรถไฟแลว้ ท่านสามารถน า SD Card มาตรวจสอบการบันทกึวดีโีอ หากวดีโีอเสยีจะ
สามารถขึน้ไปเลน่ใหมไ่ดอ้กี 1 รอบ 

 

 
 

พกัเหนือ่ยจากเครือ่งเลน่ หลดุเขา้มาในโลกของเหลา่สตัวม์ากมาย!! ในโลกของ Zootopia หนึง่ในสวน

สัตวท์ี่ใหญ่ทีส่ดุของเกาหล ีมสีัตวม์ากกว่า 2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธุ ์พาทุกท่านท่องไปกับโลกของสัตวป่์า
ซาฟาร ีขึน้ไปบนรถบัสซาฟารเีพือ่ใกลช้ดิกับเหล่าสัตวป่์ายิง่ข ึน้อย่างโซน Safari World พบกับสัตวท์ีน่่าเกรงขาม
อยา่งสงิโตเจา้ป่า เสอือันดรุา้ย และหมตีัวใหญ่ทีอ่าจจะโผลม่าทักทายคณุไดท้กุเมือ่ 
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จะมอีะไรตืน่เตน้ไปกวา่การน ัง่รถสะเท ิน้น า้สะเท ิน้บก!! ตะลุยเขา้ไปในโซน Lost Valley พรอ้มเพลดิเพลนิ

กับการชมสตัวต์า่งๆ ทีเ่ดนิเลน่อยา่งอสิระ ถา้โชคดอีาจจะไดพ้บกับสตัวเ์หลา่นี้มาขอขนมกนิถงึหนา้ตา่งรถเลยทเีดยีว 

 

 
 

เปลีย่นบรรยากาศจากเหลา่สตัวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมูพ่ฤกษา!! เดนิชมสวนดอกไมท้ีก่ าลัง
ออกดอกบานสะพร่ังอวดสสีัน ณ สวนดอกไมส้ีฤ่ดู (Four Season Garden) ซึง่จะเปลีย่นแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตาม
ฤดกูาลในรูปแบบทีห่ลากหลายตลอดทัง้ปี (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพอากาศ) ดว้ยสสีนัทีส่ดของดอกไมแ้ตล่ะชนดิจงึไดรั้บ
ความนยิมอยา่งมาก นักทอ่งเทีย่วทีม่าสวนสนุกจงึไมพ่ลาดทีจ่ะมาถา่ยรปูเก็บบรรยากาศความสดชืน่กลับไปเป็นทีร่ะลกึ 
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รวมทัง้ยังมกีารจัดเทศกาลในแต่ละเดอืน อาทเิชน่ ในช่วงฤดูใบไมผ้ล ิประมาณเดอืนเมษายน – มถิุนายน เป็น

สวนดอกทวิลปิ และดอกกุหลาบ ในชว่งฤดรูอ้น ประมาณเดอืนมถินุายน - สงิหาคม เป็นสวนดอกลลิลีห่ลากสสีนั ยัง
ไม่หมดแค่นั้น ในชว่งเดอืนนี้จะมเีทศกาลคลายรอ้นไปกับสายน ้ า (Summer Splash) ในฤดูใบไมร้่วง ประมาณเดอืน
ตุลาคม - พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ พรอ้มกับมจัีดตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กับเทศกาลฮัลโลวนี (Happy 

Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซแีห่รอบสวนสนุก และมีเจา้หนา้ที่แต่งตัวเป็นผีมาเดนิแกลง้นักท่องเที่ยวดว้ย 
ในชว่งฤดหูนาวประมาณเดอืนพฤศจกิายน - ธันวาคม มกีารจัดงานเฉลมิฉลองเทศกาลครสิตม์าส และตอ้นรับเทศกาลปี
ใหม ่ทกุเทศกาลจะตกแตง่ดว้ย แสง ส ีเสยีง สดุอลังการ พรอ้มทัง้มขีบวนพาเหรดมาสรา้งความบันเทงิใหก้ับเด็กๆ เชน่ 

White Christmas Parade, Moonlight Parade 
 

 
 

การแสดขบวนพาเหรดอนัน่าตืน่ตาตืน่ใจ! ชมขบวนพาเหรดสุดยิง่ใหญ่อย่าง คานิวัล แฟนตาซ ีพาเหรด 
(Carnival Fantasy Parade) พบกับโชวต์า่งๆ จากทั่วทกุมุมโลก มทีัง้ธมีสไตลบ์ราซลิอย่างแซมบาเฟสตวัิล (Samba 
festival) ไปจนถงึธมีเวนสิคานวัิล (Venice Carnival) จากอติาลกี็ตบเทา้เขา้รว่มขบวนดว้ย สนุกสนานกับการเตน้ร าไป

พรอ้มๆกัน ชว่งหัวค ่าเป็นอกีหนึง่การแสดงทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ชน่กัน อยา่เพิง่รบีกลับ! หากทา่นยังไมไ่ดช้มการแสดงพลสุดุ
อลังการหลังจากพระอาทติยต์กดนิ และยังมขีบวนพาเหรดทีจั่ดเต็มทัง้แสง ส ีเสยีง อยา่งมูนไลทพ์าเหรด (Moonlight 
parade) ใหท้า่นไดช้มอกีดว้ย ขบวนพาเหรดจะมรีอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น. 

 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณปั์จจุบนั 
 

 
 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (2) เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ีเนือ้หมู เนือ้ไก ่เนือ้ววั ปลาหมกึ อาหารเกาหล ี
เตมิไมอ่ ัน้ 

พกัที ่   NEW M HOTEL SUWON / JM HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม            ศนูยส์มุนไพรโสม - คอสเมตคิ - ฮอกเกนามู - พระราชวงัเคยีงบกกุง + ใสชุ่ดฮนับก - ดวิตีฟ้ร ี 
                         ตลาดเมยีงดง   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางไปยัง ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหล ี(GINSEN CENTER) สมนุไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรง

ใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหาร ปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบ และเพิม่พละก าลัง มสีรรพคณุทางการแพทยช์ว่ยบ ารงุหัวใจ ป้องกัน
โรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง 
 

จากนั้นน าทา่นแวะชอ้ปทีร่า้นเครือ่งส าอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพือ่เลอืก
ซือ้กลับไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบ์ ารงุผวิแบรนดอ์ยา่ง DEWINS และ
แบรนด ์JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีน ้าแตก ครมีขัดขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์

เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 
 
 

 

 
 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณปั์จจุบนั 
 

 

จากนั้นพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจาก
มลภาวะ และสงูเหนือระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไมถ่กูท าลายจาก
การดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (4) เมนู ไกตุ่น๋โสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไกข่นาดก าลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย 

และสมุนไพรบ ารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 

 
จากนั้นน าท่านชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัเคยีงบกกุง พระราชวังแหง่แรกของราชวงศโ์ชซอนทีต่ัง้อยูใ่จกลาง
กรุงโซล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครมาเกาหลีเป็นครัง้แรกตอ้งไม่พลาดที่จะแวะมาเยือน ดว้ยฉากหลังของ

พระราชวังนั้เป็นภเูขาพูกักซาน ท าใหดู้ย ิง่ใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เรยีกไดว้า่เป็น The Grand Palace ของเกาหลี
ใตเ้ลยก็ว่าได ้มสีถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจคอื พระทีน่ ัง่คนึจองวอง เป็นพระทีน่ั่งทีก่ษัตรยิใ์ชอ้อกวา่ราชการ และเป็นที่
ทรงงาน ภายในพระทีน่ั่งไม่สามารถเขา้ไปชมได ้แต่สามารถถา่ยภาพจากดา้นนอกได ้พเิศษ!! ฟรชุีดฮนับก ใหท้า่น

ไดแ้ตง่ชุดประจ าชาตเิกาหลเีดนิชมพระราชวงั และถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึส าหรบัทรปิเกาหลขีองทกุทา่น 
 

 
 

อกีหนึ่งจุดทีพ่ลาดไม่ได ้ศาลากลางน า้คยองเฮรู เป็นหอ้งโถงทีใ่ชจั้ดงานเลีย้ง หรอืงานพระราชพธิตี่างๆ ทีพ่เิศษ
และส าคัญของกษัตรยิใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน ศาลาแหง่นีถู้กสรา้งขึน้ในปี 1867 บนทะเลสาบขนาดสีเ่หลีย่ม มี

ความกวา้ง 128 เมตร และยาว 113 เมตร ตวัศาลาส่วนใหญ่สรา้งขึน้จากไมแ้ละหนิ โดยโครงสรา้งไมถู้ก
ต ัง้อยูบ่นเสาหนิจ านวน 48 ตน้ และมบีนัไดไมเ้ชือ่มระหว่างช ัน้สองกบัช ัน้หนึง่ สว่นบรเิวณรอบๆ ของศาลาจะ
รายลอ้มไปดว้ยเสาและสะพานหนิ ซึง่สะพานหนิสามสะพานจะเชือ่มกับตัวศาลา และบรเิวณของพระราชวัง สว่นมมุของ

รัว้รอบศาลาจะถูกตกแต่งดว้ยรปูป้ันของสัตวส์บิสองราศี ดว้ยฉากหลังทีส่วยงามของตน้ไม ้และสสีันของใบไมท้ีจ่ะ
เปลีย่นไปตามฤดกูาล ท าใหต้รงจุดนี้เป็นจุดถา่ยรปูทีส่วยทีส่ดุจุดหนึง่ในเขตของพระราชวังเคยีงบกกงุ 

  



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณปั์จจุบนั 
 

 
 

หมายเหตุ : กรณีทีพ่ระราชวงัเคยีงบกกุงไม่เปิดท าการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิป์รบัรายการทดแทนเป็น 
พระราชวงัชางด็อกกุง พระราชวังล าดับทีส่องทีถู่กสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกกงุ ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็น 1 

ใน 5 ของพระราชวังส าคัญทีย่ังคงรักษาไว ้ซึง่มตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายุกว่า 300 ปี บ่อน ้า และศาลารมิน ้า พระราชวัง
แห่งนี้เป็นทีพ่ านักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองค ์ปัจจุบันยังคงเหลอืความงดงามบางสว่นของพระราชวัง ไดแ้ก ่
พระต าหนักอนิจองจอน พระต าหนักแดโจจอน พระต าหนักซอนจองจอน และพระต าหนักนักซองแจ 

 
จากนั้นน าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ี(DUTY FREE) ทีร่า้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ที่สดุในโซล แหล่งรวม
สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ไมว่า่จะเป็น น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับหลากหลายแบรนด์

ดัง และสนิคา้แบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดยชัน้ใตด้ ินจะเป็นสนิคา้แบรนด์หรู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น 
PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU 
MIU เป็นตน้ ในสว่นของชัน้ที ่1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX, HERMES, 

OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชัน้ 2 เป็นชอ็ป MCM ชัน้ที ่3 เป็นโซนเครือ่งส าอางคห์ลากหลายแบรนดด์ัง ไมว่า่จะเป็นแบ
ร น ด์  SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, 
BIOTHERM, MAC เป็นตน้ ชัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบรนด์เนมอื่นๆ และชัน้ที่ 5 จะเป็นแบรนด์ของเกาหลี และโซน

รา้นอาหาร 

 
 
จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรอืสยามส

แควรเ์กาหล ีตลาดแห่งนี้จะมเีสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เครือ่งส าอางคท์ัง้แบรนดเ์นมชือ่ดัง และโลคอลแบรนด ์
รวมถงึซดีีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรอือะไรที่วัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที่ตลาดนี้ อาทเิช่น รา้น

เครื่องส าอางค์ค์ที่คุน้หูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 
INNISFREE ราคาเครือ่งส าอางคค์จ์ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เท่า และบางรุ่นไม่มขีายในประเทศไทย 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณปั์จจุบนั 
 

หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอย่างรา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลอืกมากมาย อาทิ

เชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  
 

 
 

ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางทีฮ่อทฮติไมแ่พก้ันอย่างโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้ ิม้

ลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตัวใหญ่อบน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็
อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ ยา่งชสีมรีสหวาน ชสียา่ง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปย่าง ต๊อกโบก ีเคก้ขา้วที่
ข ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรงุรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนี้มอียูเ่กอืบทุกซอกทุกมุมทีใ่นตลาดเมยีงดง บะหมีด่ าจาจังม

ยอน หนึง่ในเมนูสดุฮติทีเ่ห็นกันบอ่ยในซรีีส่เ์กาหล ีมันฝร่ังเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ั่วไปในเมอืงไทย แต่
ของทีน่ี่จะมไีสก้รอกเพิม่เขา้มาอกีหนึ่งชัน้ ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แต่

หากคนทีช่อบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดัง ซึง่ไอตมิทีก่ดมาใสโ่คนนัน้สงูถงึ 2 ฟตุ 
 

 
 

เย็น  อสิระอาหารเย็น 1 มือ้ (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 
พกัที ่  BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่               อสิระทอ่งเทีย่วและช็อปป้ิงเต็มวนั  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
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อสิระเต็มวันใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าในการเดนิทาง อาท ิ

 
- หมูบ่า้นบุคชอนฮนัอก เป็นอกีหนึง่สญัลักษณ์ของกรุงโซล หมู่บา้นแหง่นี้เป็นหมูบ่า้นทีล่อ้มรอบไปดว้ยพระราชวัง 
ทัง้เคยีงบกกุง และชางด็อกกุง รวมถงึศาลเจา้จงมโยดว้ย มบีา้นเรอืนนับรอ้ยหลังทีเ่ป็นบา้นแบบดัง้เดมิ ทีเ่รยีกวา่ ฮัน

อก (Hanok) ใหค้วามรูส้กึเหมอืนยอ้นอดตีไปในสมัยราชวงศโ์ชซอน ทีน่ี่มมีุมเด็ดๆ ทีไ่มค่วามพลาดถงึ 8 จุดใหถ้า่ยรูป
ดว้ยกัน นอกจากนี้ยังมรีา้นชาชือ่ดัง Tea Garden ตัวรา้นเป็นบา้นสไตลฮืันอกอายกุวา่ 100 ปี ภายในรา้นมโีต๊ะทีใ่ชน่ั้ง
กับพืน้ทีเ่รยีกวา่ อนดล (Ondol) ซึง่ถกูจัดวางไวก้ลางสวนตรงตามกับคอนเซปชือ่รา้น โดยพนักงานก็จะใสช่ดุฮันบกมา

เสริฟ์ ท าใหไ้ดค้วามรูส้กึยอ้นยคุเขา้ไปอกี 
 

- คลองชองเกชอน คลองทีม่ภีมูทิศัน์ทีส่วยงามทีส่ดุในเกาหล ีแหลง่เดนิเลน่พักผอ่นหยอ่นใจทา่มกลางเมอืงหลวงที ่ 

วุน่วาย มสีะพานทัง้หมด 20 สะพานทีอ่อกแบบมาดว้ยคอนเซบ็ทีแ่ตกตา่งกัน บรเิวณก าแพงทัง้สองขา้งรมิคลองประดับ
ดว้ยหนิออ่น และประตมิากรรมทีส่วยงาม  
 

- สวนสนุกล็อตเตเ้วลิด ์ส าหรับคนรักความสนุกทีย่ังไม่จุใจ สามารถไปตามเก็บเครือ่งเล่นในสวนสนุกแห่งที ่2 ของ
เกาหล ีซึง่มชีือ่เสยีงไมแ้พส้วนสนุกเอเวอรแ์ลนดไ์ด ้โดยวธิเีดนิทางก็ง่ายแสนง่ายเพราะตัง้อยูใ่นกรงุโซล ทีน่ี่รวบรวม

เครือ่งเล่นสนุกๆ ไวม้ากมาย ถูกแบ่งออกเป็นโซน Indoor จะถูกจัดอยู่ในธมีผจญภัย (Adventure) และ Outdoor จะ
ถกูจัดในธมีเกาะเวทมนต ์(Magic Island) สามารถเทีย่วไดต้ลอดเวลาแมว้า่สภาพอากาศจะไม่เป็นใจ **หมายเหต ุ
อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วมคา่บตัรเขา้สวนสนุก** 

 

 
 

สายช็อปหา้มพลาด! 
 

- ยา่นเมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีตลาดแห่งนี้จะมเีสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เครือ่งส าอางค ์ทัง้แบรนด์
เนมชือ่ดัง และโลคอลแบรนด ์รวมถงึซดีเีพลง รปูดารา และศลิปินเกาหล ีหรอือะไรทีวั่ยรุน่ตอ้งการก็สามารถหาไดจ้าก
ทีต่ลาดนี้ อาทเิชน่ รา้นเครือ่งส าอางคท์ีคุ่น้หูคนไทยทีไ่มว่่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ในสว่น

ของอาหารขา้งทางทีฮ่อทฮติไมแ่พก้ันอยา่งโซนสตรทีฟู้ด มอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้ ิม้ลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น 
หอยเชลลย์า่งตัวใหญ่อบน่ากนิ ขนมไข่หรอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ ยา่ง
ชสี มรีสหวาน ชสียา่ง ต๊อกโบก ีเคก้ขา้วทีข่ ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรงุรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเป็นตน้ 

 
- ยา่นฮงแด เป็นยา่นทีอ่ยู่ใกล ้ๆ  กับมหาวทิยาลัยฮงอกิ มรีา้นช็อปมากมายทัง้เสือ้ผา้ เครือ่งส าอางค ์รองเทา้ ยิง่ชว่ง
กลางคนืจะคกึคักเป็นพเิศษ มผัีบ บาร ์คาเฟ่ รา้นอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทกุแหง่ ถอืเป็นแหล่งรวมตัว

ของวัยรุ่นทัง้วันมัธยม และวัยมหา’ลัย โดยในชว่งเย็นๆ จะมกีลุ่มวัยรุน่มาเตน้โชวค์วามสามารถ บนถนนจะกลายเป็น
ลานการแสดงความสามารถดา้นต่างๆ ทัง้เล่นดนตร ีรอ้ง เตน้ แบบจัดเต็ม! ท าใหถ้นนแห่งนี้คกึคัก และเป็นสสีันของ
กรงุโซลทัง้กลางวันและกลางคนื 

 
- ยา่นอแีด เป็นยา่นทีอ่ยูบ่รเิวณหนา้มหาวทิยาลัยสตรอีฮีวา นอกจากจะเป็นมหาลัยทีส่วยทีส่ดุแลว้ ยังมจีุดถา่ยรปูฮปิๆ 
มากมาย ทนีี่ยังเป็นยา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แนววัยรุ่นแฟชัน่วัยใสสไตลเ์กาหล ีมทีัง้ของจุกจกิ กิ๊ฟชอ้ป เครือ่งประดับ เสือ้ผา้ 

แว่นตา กระเป๋า รองเทา้ อุปกรณ์เกีย่วกับโทรศัพท ์เครือ่งส าอางต่างๆ เป็นรา้นเล็กๆ ทีแ่ฝงตัวอยู่ตามตรอกซอกซอย
ตา่งๆ ยาวเหยยีดสองขา้งทาง  

 
- ยา่นชนิซาดง แห่งรวมโลคอลแบรนด์ดัง ถนนกาโรซูกลิ หรอืเรยีกกันวา่ Artists’ Street เต็มไปดว้ยรา้นเสือ้ผา้
แฟชั่นแบรนดด์ไีซเนอร ์แบรนดห์รู รา้นกาแฟทีต่กแต่งแบบชคิๆ ถนสายนี้จะท าใหคุ้ณไดเ้พลนิเพลนิเจรญิใจ เเละเงนิ

ในกระเป๋าเป็นอยา่งยิง่  
 
- ยา่นอพักูจอง เป็นย่านทีน่่าไปเดนิเทีย่วมากๆ ของกรงุโซล ย่านนี้เป็นย่านไฮโซของเกาหลน่ัีนเอง แน่นอนว่าหา้ง

รา้นคา้ตา่งๆ ทีอ่ยูใ่นยา่นนี้จงึเป็นแบรนดด์ังหรหูราระดับโลก โดยไฮไลทข์องยา่นอัพกจูองจะอยูบ่รเิวณ ถนนโรดโิอ มี
หา้งทีส่ าคัญก็คอื Galleria Department Store หา้งหรหูราแหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมระดับไฮเอนด ์นอกจากนี้ตลอด
ทัง้แนวถนนก็ยังมรีา้นขายสนิคา้แฟชัน่จากดไีซเนอรแ์นวหนา้ของเกาหลใีหไ้ดเ้ดนิเลอืกชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ 
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สายฮปิเตอรต์อ้งไปเช็คอนิ! 
 

- ย่านอกิซอนดง หมู่บา้นฮันอกเก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งในกรุงโซล มกีลิน่อายความเป็นเกาหลีโบราณ และเป็นย่าน
เก่าแก่ทีอ่าจจะใหม่ส าหรับใครหลายๆคน แหล่งรวมคาเฟ่เก๋ๆ รา้นอาหารชคิๆ ใจกลางกรุงทีซ่อ่นตัวอยู่ในตรอกซอก

ซอยเล็กๆ สามารถเดนิลัดเลาะจากแถวย่านอนิซาดงมาได ้มทีัง้รา้นอาหารเกาหล ีรา้นบงิซ ูรา้นน่ังชลิ รา้นพซิซา่ ที่
ตกแตง่ไดอ้ยา่งมสีไตล ์เหมาะส าหรับชาวโซเชยีลทีช่อบอัพรปูสวยๆ ไฮไลทข์องย่านนี้จะเป็นคาเฟ่ดอกไมช้ือ่รา้น มา
ดัง หนา้รา้นจะเป็นมุมยอดฮติทีค่นนิยมมาถ่ายรปู เพราะสสีนัสดใสสวยงามของดอกไม ้นอกจากสายฮปิเตอรแ์ลว้สาย

กนิก็หา้มพลาด!! ทีน่ี่มรีา้นขายมันดชูือ่ดัง (เกี๊ยวนึง่เกาหล)ี รา้นชางฮวาดงั ตัง้อยูต่รงหัวมมุถนน ซึง่จะมคีนตอ่ควิรอ
เยอะมากๆ 
 

 
 

- ยา่นซองซูดง นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่อาจจะยังไมคุ่น้หกูับยา่นนี้ แต่ส าหรับคนเกาหลแีลว้ ยา่นซองซดูงก าลังมาแรง
กว่าทีไ่หนๆ ไดรั้บฉายาว่าเป็น บรูคลนิแห่งกรุงโซล เพราะเคยเป็นที่ตัง้ของโรงงานเก่าๆ ในยุค 1960 ปัจจุบันถูก
แปลงโฉมเป็นแกลอรี ่สตูดโิอ และคาเฟ่ที่มีสไตล์มากๆ จนกลายมาเป็นย่านฮปิสเตอร ์แหล่งรวมวัยรุ่นแนวอารต์ๆ  

นอกจากนัน้ ทีน่ี่ยังมคีาเฟ่ชือ่ดังอยา่ง รา้น Café Onion รา้นคาเฟ่บรรยากาศดทีีด่ังในเรือ่งเมนูขนมปังอบอกีดว้ย 
 

 
 
- ยา่นฮงแด นอกจากจะเป็นแหล่งช็อปป้ิงแลว้ ยังเป็นแหล่งรวมสดุยอดรา้นอาหารชือ่ดังมากมาย ทัง้ของคาว ของ
หวาน อาหารว่าง อาท ิรา้นวนัดงัคมัจาทงั รา้นคัมจาทังทีท่ี่สดุในฮงแด รา้นตัง้อยู่ตรงทางสถานีฮงอกิทางออก 3, 

รา้น Peony รา้นเคก้โฮมเมดเจา้ดัง เมนูที่หา้มพลาดคือ Strawberry Short Cake และ Strawberry Bingsu รา้น
ตัง้อยูต่รงทางสถานีฮงอกิทางออก 9, รา้น 50pick รา้นน่ังชลิทีม่คี็อกเทลใหเ้ลอืกทัง้หมด 50 แบบ รา้นตัง้อยูต่รงทาง
สถานีฮงอกิทางออก 8, รา้นฮงงกิเกจาง กับเมนูสดุแซบ่อยา่งปสูดดองซอีิ๊วม บฟุเฟ่ตป์ดูอง กุง้ดอง แบบครบเซท็เตมิ

ไมอ่ัน้ ราคาแรงแตรั่บรองความอรอ่ย รา้นตัง้อยูต่รงทางสถานีฮงอกิทางออก 2, รา้นเซมาอลึชกิดงั รา้นหมยูา่งชือ่ดัง 
กันสาดสเีหลอืง กับเมนูทีต่อ้งสัง่คอื ซปุกมิจ ิ7 นาท ีรา้นตัง้อยูต่รงทางสถานีฮงอกิทางออก 9, รา้นพพิริ ีรา้นบบิมิบับ
แบบรฟิีล 5000 วอน เป็นรา้นยอดนิยมของวัยรุ่นและวัยท างานเพราะราคาถูกมาก รา้นตัง้อยู่ตรงทางสถานีฮงอิก

ทางออก 9 และรา้นคาเฟ่ King ‘s Cross คาเฟ่นี้สาวกแฮรร์ีห่า้มพลาด! จ าลองฉากในหนัง แฮรร์ี ่พอตเตอร ์มาไวท้ีฮ่ง
แด พาทา่นเดนิทางไปโลกเวทมนตด์ว้ยรถไฟ ชานชาลา 9 3/4 รา้นตัง้อยูต่รงทางสถานีฮงอกิทางออก 9 เป็นตน้ 
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การเดนิทางในกรงุโซล 

 
- รถประจ าทาง รถบัสทีว่ ิง่ในตัวเมอืงเป็นการเดนิทางทีส่ะดวก ถกูจ าแนกตามสเีพือ่ก าหนดชนดิของรถบัส รถบสัสนี า้
เงนิ วิง่ตามถนนสายหลัก และวิง่ระยะทางไกลรอบกรุงโซล รถบสัสเีขยีว วิง่ระยะสัน้ และรับส่งผูโ้ดยสารจากจุด

เชือ่มต่อระบบขนส่งสาธารณะ เชน่ สถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ รถบสัสเีหลอืง วิง่วนภายในเขตกรุงโซล และรถบัสระยะ
ทางไกล รถบสัสแีดง เป็นรถบัสดว่นทีว่ ิง่จากกรงุโซลไปยังชานเมอืง  
 

- รถแท็กซี ่แท็กซีเ่กาหลสีว่นใหญ่สามารถขึน้แลว้บอกปลายทางทีจ่ะลงไดเ้ลย เพราะรถแท็กซีเ่กาหลจีะไมป่ฏเิสธ
ผูโ้ดยสารเหมอืนทีเ่มอืงไทย ยกเวน้แท็กซีต่ามแหลง่ทอ่งเทีย่วบางแหง่ แท็กซีบ่างประเภทอาจจะมกีารเรยีกราคาแบบ
เหมา โดยมแีท็กซีท่ัง้หมด 4 ประเภท ไดแ้ก ่

 
1. แบบธรรมดา (Standard) ม ี3 ส ีไดแ้ก่ ขาว เทา สม้ เป็นแท็กซีท่ีเ่รยีกไดง้่ายทีส่ดุในบรรดาประเภทอืน่ๆ ราคาใน

ตอนกลางวันจะเป็นราคาปกต ิสว่นในตอนกลางคนืจะมกีารชารต์เพิม่  
2. แบบชัน้หนึ่ง (Deluxe) มี 2 ส ีคอื ด าและเหลือง ดา้นขา้งกระจกจะมีป้ายค าว่า Deluxe แปะอยู่ ภายในกวา้งน่ัง
สบาย ราคาในตอนกลางวันและกลางคนืจะเท่ากัน แต่จะราคาสูงกว่าแบบธรรมดา หาเรยีกไดต้ามหนา้โรงแรม หรอื

สถานีรถไฟตา่งๆ  
3. แบบจัมโบค้ันใหญ่ (Jumbo) เป็นรถตู ้เหมาะกับคนทีเ่ดนิทางเป็นกลุม่ ราคาจะพอๆกับแท็กซีช่ัน้หนึง่ 
4. แบบอนิเตอร ์(International) เป็นแบบพเิศษ คนขับรถสามารถพดูภาษาอืน่ได ้ 

 
- รถไฟใตด้นิ คนเกาหลีในกรุงโซลนิยมรถไฟใตด้นิเป็นพาหนะหลักในการเดินทาง เพราะสะดวก รวดเร็ว และ
ครอบคลมุทุกพืน้ทีใ่นโซล รถไฟใตด้นิจงึเป็นอกีหนึ่งทางเลอืกส าหรับการเดนิทางท่องเทีย่วของท่าน สายรถไฟสาย

หลักๆ จะแยกตามหมายเลขและส ีบางสายจะมชีือ่เรยีกเป็นของตัวเอง เริม่ตัง้แต ่สายที ่1 ไปจนถงึสายที ่9 รวมถงึสาย
อืน่ๆ ทีม่ชี ือ่เฉพาะ ดังนี้ 
 

➊ สาย 1 เป็นเสน้ทางทีเ่ก่าแก่และยาวที่สดุ วิง่ผ่านใจกลางกรุงโซลยาวไปถงึต่างจังหวัด ผูค้นหลากหลายวัยเป็น

สถานีทีม่ปีลายทางเยอะ เวลาเดนิทางสายนี้ตอ้งสังเกตใหด้ีๆ  สถานทีท่่องเทีย่วส าหรับสายนี้ ไดแ้ก ่ตลาดปลานอร์

ยางจนิ, ตลาดนมัแดมุน, ทางเดนิลอยฟ้า Seoullo 7071, ประตูดงแดมุน, ตลาดควางจงั, วดัโชกเยซา, 
คลองชองกเยชอน, พระราชวงัถ็อกซูกุง เป็นตน้ 

➋ สาย 2 เป็นเสน้ทางทีม่คีวามคกึคักเป็นอยา่งมาก โดยจะวิง่วนเป็นวงกลมบรเิวณใจกลางกรงุโซล เต็มไปดว้ยนักเรยีน 

นักศกึษาไปจนถงึวัยท างาน เพราะวิง่ผ่านมหาวทิยาลัยหลายแห่ง โบกีจ้ะแน่นบา้งว่างบา้งสลับกันไป ผ่านสถานที่
ทอ่งเทีย่วส าคัญๆ หลากหลายเเหง่ดว้ยกัน สถานทีท่อ่งเทีย่วส าหรับสายนี้ ไดแ้ก่ วดัพงอนึซา, Coex Aquarium, 
Coex Mall, สวนสนุกล็อตเตเ้วริล์, YG Entertainment, Sinchon Station, Hongik Station, ยา่นฮงแด, 

พพิธิภณัฑภ์าพสามมติ ิTrick Eyes & Ice Museum, ยา่นอแีด, มหาลยัสตรอีฮีวา เป็นตน้ 
➌ สาย 3 เป็นเสน้ทางทีว่ ิง่จากทางตะวันตกเฉียงเหนือไปยังทางดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องกรงุโซล เชือ่มระหวา่งเมอืง

โกยางกับกรงุโซล เป็นอกีหนึ่งสายทีไ่ดรั้บความนยิมในการเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วส าหรับสายนี้ ไดแ้ก ่พระราชวงั
เคียงบกกุง, หมู่บ้านนมัซานฮนัอกกล, Seoul Museum of History, The National Folk Museum of 

Korea, SM Entertainment, ถนนกาโรซูกลิ, ยา่นชนิซาดง, Apgujeong Station เป็นตน้ 

➍ สาย 4 เป็นเสน้ทางทีว่ ิง่จากทางทศิตะวันตกเฉียงใตไ้ปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมกีารวิง่ผ่านใจกลางกรุง

โซล เเละผ่านเเหลง่ชอ็ปป้ิงส าคัญมากมาย สถานทีท่อ่งเทีย่วส าหรับสายนี้ ไดแ้ก ่ตลาดทงแดมนุ, ตลาดเมยีงดง, 
Dongdaemun History & Culture, Ihwa Mural Village, สวนสาธารณะนกัซาน เป็นตน้  

➎ สาย 5 เป็นเสน้ทางทีว่ ิง่จากทศิตะวันตกไปทางทศิตะวันออก ถอืเป็นเสน้ทางหลักที่คนในกรุงโซลใชโ้ดยสารใน

ชวีติประจ าวันเป็นจ านวนมาก สถานทีท่อ่งเทีย่วส าหรับสายนี้ ไดแ้ก่ สวนสาธารณะรมิแมน่ า้ฮนั, เกาะยออโีด, ตกึ 
63, จตรุสัควางฮวามุน, อนุสาวรยีพ์ระเจา้เซจง, ศาลเจา้จงมโย, Gimpo International Airport เป็นตน้   

➏ สาย 6 เป็นเสน้ทางทีเ่ป็นจุดเชือ่มต่อกับรถไฟฟ้าหลายสาย สถานทีท่่องเทีย่วส าหรับสายนี้ ไดแ้ก ่ยา่นซองซูดง, 

ยา่นอแีทวอน, สนาม World Cup Stadium, ฮานลึปารค์ เป็นตน้  

➐ สาย 7 เป็นเสน้ทางทีเ่ร ิม่ตน้ทีส่ถานี Jangam และสิน้สุดทีส่ถานี Bupyeong-gu Office สถานทีท่่องเทีย่วส าหรับ

สายนี้ ไดแ้ก ่Aiins World, Common Ground เป็นตน้ 

➑ สาย 8 เป็นเสน้ทางทีม่รีะยะทางสัน้ทีส่ดุ 

➒ สาย 9 เป็นเสน้ทางทีม่จีะมกีารขา้มสายไปสายทีไ่มม่จีุดตัดกับสายอืน่ๆ คอ่นขา้งรวดเร็วในการเดนิทาง  
 

■ สายสนามบนิ (Airport Railroad หรอื AREX)  
■ สาย Bundang 

■ สาย Shinbundang  
■ สาย Gyeongui-Jungang 

■ สาย Incheon 

 

 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณปั์จจุบนั 
 

 
  อสิระอาหารกลางวนัและเย็น (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 
พกัที ่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้              น า้มนัสน - พลอยอเมทสิ - BUCHEON AIINS WORLD - ฮุนได พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท  
                         ละลายเงนิวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต -สนามบนิอนิชอน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 
น าท่านเรยีนรูก้ารท าผลติภัณฑท์ี่สกัดจาก น า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) มสีรรพคุณชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน 
ชว่ยควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในรา่งกาย 

 
จากนั้นน าท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลเีป็นแดน
ของพลอยสมี่วง พลอยแหง่สขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แตส่มี่วงอ่อนเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน์ มเีสน่ห์

เยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มือ 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (7) เมนู บลูโกก ิหมูหมกัสไตลส์มยัใหม่เกาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดย

น าหมูลงในกระทะพรอ้มน า้ซุปปรุงรส เมือ่สุกรบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้วสวย  
 

จากนัน้น าทา่นไปเทีย่วรอบโลกกับเมอืงจ าลอง BUCHEON AIINS WORLD โดยโซนแตล่ะนัน้จะแบง่ไปตา่งๆ ตาม

ทวปีต่างๆ ตัง้แต่ยุโรป เอเชยี ตะวันออกกลาง อเมรกิาเหนือ อเมรกิาใต ้จัดแสดงแลนดม์ารค์ทีม่ชี ือ่เสยีงของโลกมา
รวมอยูใ่นทีเ่ดยีวกัน ไมว่า่จะเป็น หอนาฬกิาบิ๊กเบน โคลอสเซยีม หอไอเฟล ตกึ Empire State ก าแพงเมอืงจนี ทัชมา

ฮาล หอเอนเมอืงปิซา่ เทพีเสรภีาพ และอื่นๆ อกีมากมาย ส่วนในตอนกลางคนืทีน่ี่ยังมเีทศกาล World Night View 
Fantasy Lighting Festival มไีฟประดับสวยๆ ใหไ้ดช้มกันทกุวันตลอดทัง้ปี 
 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณปั์จจุบนั 
 

 
 
จากนัน้น าทา่นไปยัง ฮุนได พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท แหลง่ชอ๊บป้ิงขนาดใหญ่มทีัง้หมด 3 ชัน้ เต็มไปดว้ยรา้นแบรนดแ์ฟชัน่
กว่า 230 รา้น มีรา้นสนิคา้แบรนด์ต่างประเทศใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น GUCCI, COACH, GIORDANO, DKNY, 

CALVIN KLEIN เป็นตน้ รวมถงึสนิคา้แบรนดด์ังจากเกาหลทีีม่ใีหท้า่นไดเ้ลอืกสรรกันอยา่งละลานตา 
 
น าท่านเพลนิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ 

ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม 
ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 

 
 
18.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตอินิชอน 
21.25 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG655 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
01.25 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

  

 
*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 

ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้  

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหต*ุ** 

ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร  
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 

 

**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ  

ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท** 

 
**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณี
ใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋กบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้น กอ่นการจอง

ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 

ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหล้กูคา้ตอ้งถูกสง่ตัวกลับ



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณปั์จจุบนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี5 วนั 3 คนื (THAI AIRWAYS) 
KOREA BEAUTY ART ซูวอน - โซล - โซล 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ม.ีค. / พ.ค.-ม.ิย. 2562 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ราคา 

จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ัว๋) 

ราคา 

เด็กอายุไมเ่กนิ 
2 ขวบ 

พกั 

เดีย่ว 
เพ ิม่ 

01 – 05 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

06 – 10 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

07 – 11 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

08 – 12 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

13 – 17 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

14 – 18 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

15 – 19 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

20 – 24 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

21 – 25 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

22 – 26 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

27 – 31 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2562  20,999 7,900 5,900 5,000 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

22 – 26 พฤษภาคม 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

23 – 27 พฤษภาคม 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

24 – 28 พฤษภาคม 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

29 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

30 พ.ค. – 03 ม.ิย. 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

31 พ.ค. – 04 ม.ิย. 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

05 – 09 มถิุนายน 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

07 – 11 มถิุนายน 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

12 – 16 มถิุนายน 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

14 – 18 มถิุนายน 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่*** 
** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน /ทรปิ/ทา่น  

หรอืทา่นละ 1,750 บาท/ทรปิ/ทา่น ** 

 
**หมายเหต*ุ* 

1. รับเฉพาะผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว ค่าทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับสาย

การบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเชน่กันก่อนออกเดนิทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณปั์จจุบนั 
 

ดว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผู ้

จัดขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงนิสดส่วนใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครือ่งบนิใหแ้ก่ท่าน ***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ์ราคานีเ้ฉพาะ
นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ป
เหมาทีเ่ป็น เด็กนักเรยีน นักศกึษา คร ู ธุรกจิขายตรงเครือ่งส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาต ิหรอืกรุ๊ปที่มกีารขอดูงาน 

จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 
2. หากมเีพื่อนหรอืญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเทีย่วในประเทศเกาหล ีหรอืปัญหาต่างๆ ตลอดจน

ขอ้แนะน ากรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ หากทา่นมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่เพือ่ทีจ่ะน าไปยังประเทศนัน้ๆ  หรอื

น ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนั้นว่าตอ้งไม่เป็นสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้
ประหารชวีติ เจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

3. โรงแรมทีพั่กทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็น

หลัก 
4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสุดทา้ยช่างภาพจะน า

ภาพถา่ยมาจ าหน่ายกับลูกทัวร ์หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซือ้ได ้แต่ถา้ท่านใดไมส่นใจก็ไม่ตอ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททัวรไ์ม่มี

การบังคับลกูทัวรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
5. ทัวรค์รัง้นี้มวัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง 

เชน่ น ้ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนินการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD 
ตอ่ทา่น 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.    คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง , ค่าโทรศัพท ์, คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต , ค่า

ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่  

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือ

ยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายมุากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

- ส่ิงท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์

จดัเตรียมให ้

- ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านกัในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณปั์จจุบนั 
 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

เอกสารประกอบในการยืน่วซี่า  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว  

3) ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่ 

4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ 2 รปู  

(ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

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

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี(่ผูม้ ีชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

 กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงินคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทั ้งนี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

1. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
2. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีซีา่ และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณปั์จจุบนั 
 

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วรว่มเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
 
 กรณุาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุกชิน้

ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ 
จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไมส้ด , ไข ่, เนื้อสัตว ์, 

ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก  

 

 

 

 
 


