
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก            กรุงเทพฯ (สนามบนินานาชาตดิอนเมือง) 
��.�� น. คณะพร้อมกนัที� สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร � ชั�น   ประตู $ เคาน์เตอร์ $ สายการบิน AIR ASIA X 

เจ้าหน้าที�ของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกในการขึ$นเครื� อง (หัวหน้าทวัร์แนะนําการ
เดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื� อง AIRBUS A112-122 จาํนวน 144 ที�นั�ง จดัที�นั�งแบบ 1-1-1 นํ$ าหนัก
กระเป๋า 72 กก./ท่าน (หากตอ้งการซื$อนํ$าหนกัเพิ�ม ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย)  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื�องออกอยา่งนอ้ย ?2 นาที และผูโ้ดยสารพร้อม ณ ประตู
ขึ$นเครื�องก่อนเวลาเครื�องออก C2 นาที (**ขอสงวนสิทธิE ในการเลือกที�นั�งบนเครื�อง เนื�องจากตอ้งเป็นไปตามระบบ
ของสายการบิน**) 

 
,�.�- น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที�ยวบินที� XJ704 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื<อง) 
 

วนัที<สอง          เกาหลใีต้ (สนามบนินานาชาตอินิชอน) – สวนสนุก EVERLAND เต็มวัน 
04. - น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอนิชอน (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ไทย 7 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ�น

เพื�อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่สาธารณะ
รัฐเกาหลีใต ้รถโคช้นาํทุกท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพื�อความหวงัในการรวม
ชาติที�ยาวกวา่ C.C7กม. และมียอดโดมสูง L24 เมตร  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (�) เมนู อูด้ง  
จากนั$นนาํท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที�ใหญ่ที�สุดของประเทศ ถูกขนานนามว่า
เป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลีใต ้ตั$งอยูท่่ามกลางหุบเขา ประกอบไปดว้ยโซนต่างๆ ดงันี$  Global Fair, Magic Land, 
European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื�อท่านกา้วผ่านประตูเขา้ไปในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
พบกบัอาคารทรงสวยที�ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียตะวนัออก และอินเดีย ซึ�งผสมผสานจนเขา้กนัลงตวั 
แวะถ่ายรูปสวยๆ ที� Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซีขนาดใหญ่ที�จะเปลี�ยนธีมไปตามเทศกาลต่างๆ ถือเป็นอีกจุดแลนด์
มาร์คสาํหรับนกัท่องเที�ยว 
ใครชอบเครื<องเล่นหวาดเสียวต้องห้ามพลาดเด็ดขาด!! สนุกกบัเครื�องเล่นนานาชนิดไม่วา่จะเป็น รถไฟเหาะตีลงักา 
(Rolling X-Train) ที�เร็วสุดๆ และตีลงักาถึง 7 รอบ เฮอร์ริเคน (Hurricane) เครื�องเล่นที�จะหมุนๆ เหวี�ยงๆ ใหห้วัใจ
เตน้รัวกบัความสูงเกือบ 72 เมตรจากพื$นดิน! ดบัเบิ$ลร็อกสปิน (Double Rock Spin) ที�จะหมุนๆ ตีลงักา 1 ตลบบน
อากาศดว้ยความสูงที�แทบกลั$นหายใจ เรือเหาะไวกิ$ง (Columbus Adventure) เตรียมตวัเตรียมใจไปกบัเจา้เรือเหาะ
ยกัษที์�จะเหวี�ยทุกคนขึ$นไปสูงถึง 12 เมตร ในมุม 4h องศา และไฮไลค์ที<พลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งนี� รถไฟเหาะ



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รางไม้ (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไม้ที<สูงชันเป็นอันดับ 4 ของโลก ซึ<งมีความชันถึง 77 องศา และวิ<งด้วย
ความเร็ว 104 กโิลเมตร/ชั<วโมง  

                                   
พิเศษ!!! ทางเลือกใหม่สาํหรับท่านที�ไม่ชอบการรอคิวนานๆ สามารถซื$อบตัร Q-Pass เพื�อขึ$นไปรอเล่นได้
เลย โดยซื$อแพคเกจเฉพาะ T-Xpress จ่ายเพิ�มเพียง 12,222 วอน (ราคาสาํหรับ 7 ท่าน) จะไดรั้บตัmว Q-Pass 
และ SD Card ขนาด L? GB ใส่กลอ้ง Action Camera มาให้ เมื�อถึงดา้นบนให้นาํกลอ้งส่งให้เจา้หนา้ที�เพื�อ

ติดตั$ง ซึ�งจะเป็นโบกี$สุดทา้ยของขบวนรถไฟ L รอบจะนั�งไดเ้พียง 7 ท่าน เพราะจุดติดตั$งกลอ้งมีเพียง L ชุด จากนั$นก็
ลุย!! และหลงัจากลงจากรถไฟแล้ว ท่านสามารถนาํ SD Card มาตรวจสอบการบนัทึกวีดีโอ หากวีดีโอเสียจะ
สามารถขึ$นไปเล่นใหม่ไดอี้ก L รอบ 
พกัเหนื<อยจากเครื<องเล่น หลุดเข้ามาในโลกของเหล่าสัตว์มากมาย!! ในโลกของ Zootopia หนึ�งในสวนสัตวที์�ใหญ่
ที�สุดของเกาหลี มีสตัวม์ากกวา่ 2,000 ตวั จาก 200 กวา่สายพนัธ์ุ พาทุกท่านท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ขึ$นไป
บนรถบสัซาฟารีเพื�อใกลชิ้ดกบัเหล่าสตัวป่์ายิ�งขึ$นอยา่งโซน Safari World พบกบัสัตวที์�น่าเกรงขามอยา่งสิงโตเจา้
ป่า เสืออนัดุร้าย และหมีตวัใหญ่ที�อาจจะโผล่มาทกัทายคุณไดทุ้กเมื�อ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                  
จะมีอะไรตื<นเต้นไปกว่าการนั<งรถสะเทิ�นนํ�าสะเทิ�นบก!! ตะลุยเขา้ไปในโซน Lost Valley พร้อมเพลิดเพลินกบัการ
ชมสตัวต่์างๆ ที�เดินเล่นอยา่งอิสระ ถา้โชคดีอาจจะไดพ้บกบัสตัวเ์หล่านี$มาขอขนมกินถึงหนา้ต่างรถเลยทีเดียว 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนั (ให้ทุกท่านได้อสิระตามอธัยาศัย เพื<อความสะดวกในการเล่นเครื<องเล่น) 
เปลี<ยนบรรยากาศจากเหล่าสัตว์โลกมาเจอความ
สวยงามของหมู่พฤกษา!! เดินชมสวนดอกไมที้�กาํลงั
ออกดอกบานสะพรั�งอวดสีสัน ณ สวนดอกไม้สี<ฤดู 

( Four Season Garden) ซึ� งจ ะ เ ป ลี� ย น แ ปล งพัน ธ์ุ
ดอกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบที�หลากหลายตลอด
ทั$งปี (ทั$ งนี$ ขึ$ นอยู่กับสภาพอากาศ) ด้วยสีสันที�สด
ของดอกไมแ้ต่ละชนิดจึงไดรั้บความนิยมอย่างมาก 
นกัท่องเที�ยวที�มาสวนสนุกจึงไม่พลาดที�จะมาถ่ายรูป
เกบ็บรรยากาศความสดชื�นกลบัไปเป็นที�ระลึก รวมทั$งยงัมีการจดัเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ 
ประมาณเดือนเมษายน – มิถุนายน เป็นสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ ในช่วงฤดูร้อน ประมาณเดือนมิถุนายน - 
สิงหาคม เป็นสวนดอกลิลลี<หลากสีสัน ยังไม่หมดแค่นั�น ในช่วงเดือนนี�จะมีเทศกาลคลายร้อนไปกับสายนํ�า 
(Summer Splash) ในฤดูใบไมร่้วง ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ พร้อมกบัมีจดั
ตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กบัเทศกาลฮลัโลวีน (Happy Halloween) มีการจดัขบวนรถแฟนซีแห่รอบสวนสนุก และมี
เจา้หนา้ที�แต่งตวัเป็นผีมาเดินแกลง้นกัท่องเที�ยวดว้ย ในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธนัวาคม มีการจดั
งานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส และตอ้นรับเทศกาลปีใหม่ ทุกเทศกาลจะตกแต่งดว้ย แสง สี เสียง สุดอลงัการ 
พร้อมทั$งมีขบวนพาเหรดมาสร้างความบนัเทิงใหก้บัเดก็ๆ เช่น White Christmas Parade, Moonlight Parade 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

การแสดขบวนพาเหรดอันน่าตื<นตาตื<นใจ! ชมขบวนพาเหรดสุดยิ�งใหญ่อยา่ง คานิวลั แฟนตาซี พาเหรด (Carnival 
Fantasy Parade) พบกบัโชวต่์างๆ จากทั�วทุกมุมโลก มีทั$งธีมสไตลบ์ราซิลอยา่งแซมบาเฟสติวลั (Samba festival) ไป
จนถึงธีมเวนิสคานิวลั (Venice Carnival) จากอิตาลีก็ตบเทา้เขา้ร่วมขบวนดว้ย สนุกสนานกบัการเตน้รําไปพร้อมๆ
กนั ช่วงหัวคํ�าเป็นอีกหนึ� งการแสดงที�พลาดไม่ไดเ้ช่นกนั อย่าเพิ�งรีบกลบั! หากท่านยงัไม่ไดช้มการแสดงพลุสุด
อลงัการหลงัจากพระอาทิตยต์กดิน และยงัมีขบวนพาเหรดที�จดัเตม็ทั$งแสง สี เสียง อยา่งมูนไลทพ์าเหรด (Moonlight 
parade) ใหท่้านไดช้มอีกดว้ย ขบวนพาเหรดจะมีรอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น. 

เยน็ บริการอาหารเยน็ (,) เมนู บุฟเฟต์บาบีควิปิ� งย่างสไตล์เกาหล ีเนื�อหมู เนื�อไก่ เนื�อววั ปลาหมึก อาหารเกาหล ีไม่อั�น 
พกัที<    JM HOTEL / NEW M SUWON หรือระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที<สาม        เรียนรู้วธีิการทาํคมิบบัข้าวห่อสาหร่าย – โซลทาวเวอร์ – ผลติภณัฑ์นํ�ามันสน – คอสเมติค  
                     หมู่บ้านโบราณอกิซอนดง – พระราชวังเคยีงบกกงุ+ชุดฮันบก – ดวิตี�ฟรี – ตลาดเมยีงดง                      

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( ) 
พาไปเรียนรู้ การทําข้าวห่อสาหร่าย (คิมบบั) อาหารง่ายๆ ที�คนเกาหลีนิยมรับประทาน โดยการนาํขา้วสุก และ
ส่วนผสมอื�นๆหลากชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผกัโขม ไข่เจียว ปูอดั แฮม เป็นตน้ วางแผบ่นแผน่สาหร่าย มว้นเป็น
แท่งยาวๆ แลว้หั�นเป็นชิ$นพอดีคาํ เสิร์ฟพร้อมหวัไชเทา้ดอง และกิมจิ ชาวเกาหลีนิยมรับประทานคิมบบัระหวา่งการ
ปิกนิก หรืองานกิจกรรมกลางแจง้ 
จากนั$นนาํท่านไปยงัหนึ�งในทาวเวอร์ที�มีวิวที�สวยที�สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร์ ตั$งอยูบ่นภูเขานมัซานใจกลางกรุงโซล 
มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 71?.4 เมตร และมีความสูง C4� เมตรจากพื$นดิน ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวนั ช่วง
กลางคืน หรือฤดูกาลไหนๆ กย็งัไดรั้บความนิยมเสมอมา ทั$งจากนกัท่องเที�ยวและคู่รักชาวเกาหลี เพราะเป็นจุดชมวิว
ที�มองเห็นวิวทั�วทั$งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นบัเป็นอีกสถานที�สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ�งที�คู่รัก
ทุกคู่ไม่ควรพลาด นอกจากนี$ ยงัมีไฮไลทส์าํคญัของกรุงโซลที�นกัท่องเที�ยวทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอินคือ สถานที�
คลอ้งกุญแจชื�อดงั Love Key Ceremony ที�มีความเชื�อวา่ คู่รักที�มาคลอ้งกุญแจที�นี�จะมีความรักที�ยืนยาวไปตลอดกาล 
** ราคาทวัร์นี�ไม่รวมกญุแจและค่าขึ�นลฟิท์ 10,000 วอน**   
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                   
 

จากนั$นนาํท่านเรียนรู้การทาํ ผลิตภัณฑ์นํ�ามันสน ที�สกดัจากนํ$ ามนัสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยบาํรุงร่างกาย ลด
ไขมนั ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 
จากนั$นนาํท่านแวะชอ้ปที�ร้านเครื�องสําอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนกัชอ้ปชาวไทย เพื�อ
เลือกซื$อกลบัไปเป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บาํรุงผิวแบรนด์อย่าง 
DEWINS และแบรนด์ JSM ที�เป็นสินคา้หลกัของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมนํ$ าแตก ครีมขดัขี$ ไคล 
สแตมเซลล ์โบทอ็กซ์ เป็นตน้ และยงัมีสินคา้อื�นๆ อาทิเช่น ครีมวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รีม ยา
สระผม ฯ  

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน (4) เมนู คัมจาทัง เเกงมันฝรั<งกระดูกหมู ซึ<งประกอบไปด้วยส่วนผสมที<สําคญัคือ กระดูกหมู
ส่วนซี<โครง สันหลงั มันฝรั<ง ต้นหอม พริกแกง งาดาํป่า ใบงาเขียว และเห็ด  
จากนั$นนาํท่านไป หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง หมู่บา้นฮนัอกเก่าแก่ที�สุดแห่งหนึ�งในกรุงโซล มีกลิ�นอายความเป็น
เกาหลีโบราณ และเป็นยา่นเก่าแก่ที�อาจจะใหม่สาํหรับใครหลายๆคน แหล่งรวมคาเฟ่เก๋ๆ ร้านอาหารชิคๆ ใจกลาง
กรุงที�ซ่อนตวัอยูใ่นตรอกซอกซอยเลก็ๆ สามารถเดินลดัเลาะจากแถวยา่นอินซาดงมาได ้มีทั$งร้านอาหารเกาหลี ร้าน
บิงซู ร้านนั�งชิล ร้านพิซซ่า ที�ตกแต่งไดอ้ยา่งมีสไตล ์เหมาะสาํหรับชาวโซเชียลที�ชอบอพัรูปสวยๆ ไฮไลทข์องยา่นนี$
จะเป็นคาเฟ่ดอกไมชื้�อร้าน มาดัง หน้าร้านจะเป็นมุมยอดฮิตที�คนนิยมมาถ่ายรูป เพราะสีสันสดใสสวยงามของ
ดอกไม ้นอกจากสายฮิปเตอร์แลว้สายกินกห็า้มพลาด!! ที�นี�มีร้านขายมนัดูชื�อดงั (เกี�ยวนึ�งเกาหลี) ชื�อร้าน ชางฮวาดัง 
ตั$งอยูต่รงหวัมุมถนน ซึ�งจะมีคนต่อคิวรอเยอะมากๆ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

จากนั$นนาํท่านชมความยิ�งใหญ่ของ พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวงัแห่งแรกของราชวงศโ์ชซอนที�ตั$งอยูใ่จกลาง
กรุงโซล ซึ� งเป็นอีกหนึ� งสถานที�ที�ใครมาเกาหลีเป็นครั$ งแรกต้องไม่พลาดที�จะแวะมาเยือน ด้วยฉากหลังของ
พระราชวงันั$ เป็นภูเขาพกูกัซาน ทาํใหดู้ยิ�งใหญ่อลงัการเป็นอยา่งมาก เรียกไดว้า่เป็น The Grand Palace ของเกาหลีใต้
เลยก็ว่าได ้มีสถาปัตยกรรมที�น่าสนใจคือ พระที<นั<งคึนจองวอง เป็นพระที�นั�งที�กษตัริยใ์ชอ้อกวา่ราชการ และเป็นที�
ทรงงาน ภายในพระที�นั�งไม่สามารถเขา้ไปชมได ้แต่สามารถถ่ายภาพจากดา้นนอกได ้พเิศษสุดๆ !!! ใส่ชุดฮันบกเดิน
ชม และถ่ายรูปสวยๆ ในพระราชวัง เพื<อเก็บภาพไว้เป็นความทรงจําดีๆ สําหรับทริปเกาหลีของทุกท่าน **อัตรา
ค่าบริการนี� รวมค่าเช่าชุดฮันบกแล้ว ** 

                                 
หมายเหตุ : กรณทีี<พระราชวงัเคยีงบกกงุไม่เปิดทาํการ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ}ปรับรายการทดแทนเป็น พระราชวัง
ชางด็อกกุง พระราชวงัลาํดบัที�สองที�ถูกสร้างต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. LC2h และยงัเป็น L ใน h ของ
พระราชวงัสาํคญัที�ยงัคงรักษาไว ้ซึ�งมีตน้ไมข้นาดยกัษมี์อายกุวา่ 122 ปี บ่อนํ$า และศาลาริมนํ$า พระราชวงัแห่งนี$ เป็น
ที�พาํนักของพระมหากษตัริยถึ์ง � พระองค์ ปัจจุบนัยงัคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวงั ไดแ้ก่ พระ
ตาํหนกัอินจองจอน พระตาํหนกัแดโจจอน พระตาํหนกัซอนจองจอน และพระตาํหนกันกัซองแจ 
จากนั$นนาํท่านเลือกซื$อสินคา้ปลอดภาษี ดิวตี�ฟรี ที�ร้านคา้ปลอดภาษีที�ใหญ่ที�สุดในโซล แหล่งรวมสินคา้แบรนด์
เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น นํ$ าหอม เสื$อผา้ เครื�องสาํอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื�องประดบัหลากหลายแบรนด์ดงั และ
สินคา้แบรนดอื์�นๆ อีกมากมาย โดยชั$นใตดิ้นจะเป็นสินคา้แบรนดห์รู และเครื�องดื�มแอลกอฮอล ์อาทิเช่น PRADA, 
DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เป็นตน้ ในส่วนของชั$นที� L เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดงัหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, HERMES, 
OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชั$น 7 เป็นชอ็ป MCM ชั$นที� 1 เป็นโซนเครื�องสาํอางคห์ลากหลายแบรนดด์งั ไม่วา่จะเป็น
แ บร น ด์  SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN 
DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ ชั$น C จะเป็นสินคา้แบรนดเ์นมอื�นๆ และชั$นที� h จะเป็นแบรนดข์องเกาหลี และ
โซนร้านอาหาร 

 
จากนั$นนาํท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิ$ ง ย่านเมียงดง แหล่งละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามส
แควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี$ จะมีเสื$อผา้ กางเกง รองเทา้ นํ$ าหอม เครื�องสาํอางคท์ั$งแบรนดเ์นมชื�อดงั และโลคอลแบรนด ์
รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที�วยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที�ตลาดนี$  อาทิเช่น ร้าน
เครื�องสาํอางคค์ที์�คุน้หูคนไทยที�ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 
INNISFREE ราคาเครื�องสาํอางคค์จ์ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 7 ถึง 1 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย 
หรือจะเป็นร้านขายรองเทา้แบรนดด์งัอยา่งร้าน MBC MART กมี็รองเทา้หลากหลายแบรนดด์งัใหเ้ลือกมากมาย อาทิ
เช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  

                  
ในส่วนของอาหารบริเวณขา้งทางที�ฮอทฮิตไม่แพก้นัอยา่งโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด มีอาหารหรือของทานเล่นใหไ้ดลิ้$ม
ลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลลย์่างตวัใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

กุง้ลอ็บสเตอร์ตวัใหญ่ๆ ยา่งชีสมีรสหวาน ชีสยา่ง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไมแ้ลว้เอาไปยา่ง ต๊อกโบกี เคก้
ขา้วที�ขึ$นชื�อของเกาหลี ปรุงรสดว้ยซอสเผด็สไตลเ์กาหลี เมนูนี$ มีอยูเ่กือบทุกซอกทุกมุมที�ในตลาดเมียงดง บะหมี�ดาํ
จาจงัมยอน หนึ� งในเมนูสุดฮิตที�เห็นกนับ่อยในซีรี� ส์เกาหลี มนัฝรั�งเกลียวทอดกรอบเสียบไม ้พบเห็นไดท้ั�วไปใน
เมืองไทย แต่ของที�นี�จะมีไสก้รอกเพิ�มเขา้มาอีกหนึ�งชั$น ปลาหมึกยกัษท์อดกรอบ เสียบไมแ้บบอลงัการโรยดว้ยเกลือ 
เป็นตน้ แต่หากคนที�ชอบของหวานกจ็ะมีไอติมโคนเจา้ดงั ซึ�งไอติมที�กดมาใส่โคนนั$นสูงถึง 7 ฟุต 

                          
เยน็ อสิระอาหารเยน็ (ให้ทุกท่านได้อสิระตามอัธยาศัย เพื<อความสะดวกในการช็อปปิ� ง) 
พกัที<   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัที<สี<             อสิระท่องเที<ยว และช็อปปิ� งเต็มวนั 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (-) 

อิสระเตม็วนัใหท้่านอิสระชอ้ปปิ$ ง หรือเดินทางสู่สถานที�ท่องเที�ยวอื�นๆ โดยมีไกดค์อยใหค้าํแนะนาํในการเดินทาง 
อาทิ 
- หมู่บ้านบุคชอนฮันอก เป็นอีกหนึ�งสญัลกัษณ์ของกรุงโซล หมู่บา้นแห่งนี$ เป็นหมู่บา้นที�ลอ้มรอบไปดว้ยพระราชวงั 
ทั$งเคียงบกกงุ และชางดอ็กกุง รวมถึงศาลเจา้จงมโยดว้ย มีบา้นเรือนนบัร้อยหลงัที�เป็นบา้นแบบดั$งเดิม ที�เรียกว่า ฮนั
อก (Hanok) ให้ความรู้สึกเหมือนยอ้นอดีตไปในสมยัราชวงศโ์ชซอน ที�นี� มีมุมเด็ดๆ ที�ไม่ความพลาดถึง � จุดให้
ถ่ายรูปดว้ยกนั นอกจากนี$ยงัมีร้านชาชื�อดงั Tea Garden ตวัร้านเป็นบา้นสไตลืฮนัอกอายกุวา่ L22 ปี ภายในร้านมีโตะ๊
ที�ใชน้ั�งกบัพื$นที�เรียกว่า อนดล (Ondol) ซึ� งถูกจดัวางไวก้ลางสวนตรงตามกบัคอนเซปชื�อร้าน โดยพนกังานก็จะใส่
ชุดฮนับกมาเสิร์ฟ ทาํใหไ้ดค้วามรู้สึกยอ้นยคุเขา้ไปอีก 
- คลองชองเกชอน คลองที�มีภูมิทศัน์ที�สวยงามที�สุดในเกาหลี แหล่งเดินเล่นพกัผอ่นหยอ่นใจท่ามกลางเมืองหลวงที�  
วุน่วาย มีสะพานทั$งหมด 72 สะพานที�ออกแบบมาดว้ยคอนเซ็บที�แตกต่างกนั บริเวณกาํแพงทั$งสองขา้งริมคลอง
ประดบัดว้ยหินอ่อน และประติมากรรมที�สวยงาม  
- สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ สาํหรับคนรักความสนุกที�ยงัไม่จุใจ สามารถไปตามเกบ็เครื�องเล่นในสวนสนุกแห่งที� 7 ของ
เกาหลี ซึ� งมีชื�อเสียงไมแ้พส้วนสนุกเอเวอร์แลนด์ได้ โดยวิธีเดินทางก็ง่ายแสนง่ายเพราะตั$งอยู่ในกรุงโซล ที�นี�



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รวบรวมเครื� องเล่นสนุกๆ ไวม้ากมาย ถูกแบ่งออกเป็นโซน Indoor จะถูกจดัอยู่ในธีมผจญภยั (Adventure) และ 
Outdoor จะถูกจดัในธีมเกาะเวทมนต ์(Magic Island) สามารถเที�ยวไดต้ลอดเวลาแมว้า่สภาพอากาศจะไม่เป็นใจ  
**หมายเหตุ อตัราค่าบริการนี� ไม่รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุก** 
สายช็อปห้ามพลาด! 
- ย่านเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี$ จะมีเสื$อผา้ กางเกง รองเทา้ นํ$ าหอม เครื�องสาํอางค ์ทั$งแบรนด์
เนมชื�อดงั และโลคอลแบรนด ์รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที�วยัรุ่นตอ้งการกส็ามารถหาได้
จากที�ตลาดนี$  อาทิเช่น ร้านเครื�องสาํอางคที์�คุน้หูคนไทยที�ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP 
ในส่วนของอาหารขา้งทางที�ฮอทฮิตไม่แพก้นัอย่างโซนสตรีทฟู้ด มีอาหารหรือของทานเล่นให้ไดลิ้$มลองมากมาย 
ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลลย์า่งตวัใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุง้ลอ็บสเตอร์
ตวัใหญ่ๆ ยา่งชีส มีรสหวาน ชีสยา่ง ตอ๊กโบกี เคก้ขา้วที�ขึ$นชื�อของเกาหลี ปรุงรสดว้ยซอสเผด็สไตลเ์กาหลี เป็นตน้ 
- ย่านฮงแด เป็นยา่นที�อยูใ่กล้ๆ  กบัมหาวิทยาลยัฮงอิก มีร้านช็อปมากมายทั$งเสื$อผา้ เครื�องสาํอางค ์รองเทา้ ยิ�งช่วง
กลางคืนจะคึกคกัเป็นพิเศษ มีผบั บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง ถือเป็นแหล่งรวมตวั
ของวยัรุ่นทั$ งวนัมธัยม และวยัมหา’ลยั โดยในช่วงเย็นๆ จะมีกลุ่มวยัรุ่นมาเตน้โชว์ความสามารถ บนถนนจะ
กลายเป็นลานการแสดงความสามารถดา้นต่างๆ ทั$งเล่นดนตรี ร้อง เตน้ แบบจดัเต็ม! ทาํให้ถนนแห่งนี$ คึกคกั และ
เป็นสีสนัของกรุงโซลทั$งกลางวนัและกลางคืน 
- ย่านอีแด เป็นย่านที�อยู่บริเวณหนา้มหาวิทยาลยัสตรีอีฮวา นอกจากจะเป็นมหาลยัที�สวยที�สุดแลว้ ยงัมีจุดถ่ายรูป
ฮิปๆ มากมาย ทีนี�ยงัเป็นยา่นชอ้ปปิ$ งสินคา้แนววยัรุ่นแฟชั�นวยัใสสไตลเ์กาหลี มีทั$งของจุกจิก กิ�ฟชอ้ป เครื�องประดบั 
เสื$อผา้ แว่นตา กระเป๋า รองเทา้ อุปกรณ์เกี�ยวกบัโทรศพัท ์เครื�องสาํอางต่างๆ เป็นร้านเล็กๆ ที�แฝงตวัอยู่ตามตรอก
ซอกซอยต่างๆ ยาวเหยยีดสองขา้งทาง  
- ย่านชินซาดง แห่งรวมโลคอลแบรนด์ดงั ถนนกาโรซูกิล หรือเรียกกนัว่า Artists’ Street เต็มไปดว้ยร้านเสื$อผา้
แฟชั�นแบรนด์ดีไซเนอร์ แบรนดห์รู ร้านกาแฟที�ตกแต่งแบบชิคๆ ถนสายนี$ จะทาํใหคุ้ณไดเ้พลินเพลินเจริญใจ เเละ
เงินในกระเป๋าเป็นอยา่งยิ�ง  
- ย่านอัพกูจอง เป็นยา่นที�น่าไปเดินเที�ยวมากๆ ของกรุงโซล ยา่นนี$ เป็นยา่นไฮโซของเกาหลีนั�นเอง แน่นอนว่าหา้ง

ร้านคา้ต่างๆ ที�อยูใ่นยา่นนี$ จึงเป็นแบรนดด์งัหรูหราระดบัโลก โดยไฮไลทข์องยา่นอพักูจองจะอยูบ่ริเวณ ถนนโรดโิอ 
มีห้างที�สําคญัก็คือ Galleria Department Store ห้างหรูหราแหล่งรวมสินคา้แบรนด์เนมระดบัไฮเอนด์ นอกจากนี$
ตลอดทั$งแนวถนนกย็งัมีร้านขายสินคา้แฟชั�นจากดีไซเนอร์แนวหนา้ของเกาหลีใหไ้ดเ้ดินเลือกชอ้ปปิ$ งอยา่งจุใจ 
สายฮิปเตอร์ต้องไปเช็คอิน 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- ย่านซองซูดง นกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่อาจจะยงัไม่คุน้หูกบัยา่นนี$  แต่สาํหรับคนเกาหลีแลว้ ยา่นซองซูดงกาํลงัมาแรง

กว่าที�ไหนๆ ไดรั้บฉายาว่าเป็น บรูคลินแห่งกรุงโซล เพราะเคยเป็นที�ตั$งของโรงงานเก่าๆ ในยุค L�?2 ปัจจุบนัถูก
แปลงโฉมเป็นแกลอรี�  สตูดิโอ และคาเฟ่ที�มีสไตลม์ากๆ จนกลายมาเป็นยา่นฮิปสเตอร์ แหล่งรวมวยัรุ่นแนวอาร์ตๆ  
นอกจากนั$น ที�นี�ยงัมีคาเฟ่ชื�อดงัอยา่ง ร้าน Café Onion ร้านคาเฟ่บรรยากาศดีที�ดงัในเรื�องเมนูขนมปังอบอีกดว้ย 
- ย่านฮงแด นอกจากจะเป็นแหล่งช็อปปิ$ งแลว้ ยงัเป็นแหล่งรวมสุดยอดร้านอาหารชื�อดงัมากมาย ทั$งของคาว ของ
หวาน อาหารว่าง อาทิ ร้านวันดังคัมจาทัง ร้านคมัจาทงัที�ที�สุดในฮงแด ร้านตั$งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 1, 
ร้าน Peony ร้านเคก้โฮมเมดเจา้ดงั เมนูที�ห้ามพลาดคือ Strawberry Short Cake และ Strawberry Bingsu ร้านตั$งอยู่
ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก �, ร้าน -�pick ร้านนั�งชิลที�มีค็อกเทลให้เลือกทั$งหมด h2 แบบ ร้านตั$งอยู่ตรงทาง
สถานีฮงอิกทางออก �, ร้านฮงงกิเกจาง กบัเมนูสุดแซ่บอยา่งปูสดดองซีอิ�วม บุฟเฟ่ตปู์ดอง กุง้ดอง แบบครบเซ็ทเติม
ไม่อั$น ราคาแรงแต่รับรองความอร่อย ร้านตั$งอยูต่รงทางสถานีฮงอิกทางออก 7, ร้านเซมาอึลชิกดัง ร้านหมูยา่งชื�อดงั 
กนัสาดสีเหลือง กบัเมนูที�ตอ้งสั�งคือ ซุปกิมจิ 4 นาที ร้านตั$งอยูต่รงทางสถานีฮงอิกทางออก �, ร้านพพิรีิ ร้านบิบิมบบั
แบบรีฟิล h222 วอน เป็นร้านยอดนิยมของวยัรุ่นและวยัทาํงานเพราะราคาถูกมาก ร้านตั$งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิก
ทางออก � และร้านคาเฟ่ King ‘s Cross คาเฟ่นี$สาวกแฮร์รี�หา้มพลาด! จาํลองฉากในหนงั แฮร์รี�  พอตเตอร์ มาไวที้�ฮง
แด พาท่านเดินทางไปโลกเวทมนตด์ว้ยรถไฟ ชานชาลา � 1/C ร้านตั$งอยูต่รงทางสถานีฮงอิกทางออก � เป็นตน้ 
การเดนิทางในกรุงโซล 
- รถประจําทาง รถบสัที�วิ�งในตวัเมืองเป็นการเดินทางที�สะดวก ถูกจาํแนกตามสีเพื�อกาํหนดชนิดของรถบสั รถบัสสี
นํ�าเงนิ วิ�งตามถนนสายหลกั และวิ�งระยะทางไกลรอบกรุงโซล รถบัสสีเขียว วิ�งระยะสั$น และรับส่งผูโ้ดยสารจากจุด
เชื�อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ เช่น สถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น รถบัสสีเหลือง วิ�งวนภายในเขตกรุงโซล และรถบสัระยะ
ทางไกล รถบสัสีแดง เป็นรถบสัด่วนที�วิ�งจากกรุงโซลไปยงัชานเมือง  
- รถแท็กซี< แทก็ซี�เกาหลีส่วนใหญ่สามารถขึ$นแลว้บอกปลายทางที�จะลงไดเ้ลย เพราะรถแทก็ซี�เกาหลีจะไม่ปฏิเสธ
ผูโ้ดยสารเหมือนที�เมืองไทย ยกเวน้แท็กซี�ตามแหล่งท่องเที�ยวบางแห่ง แท็กซี�บางประเภทอาจจะมีการเรียกราคา
แบบเหมา โดยมีแทก็ซี�ทั$งหมด C ประเภท ไดแ้ก่ 
L. แบบธรรมดา (Standard) มี 1 สี ไดแ้ก่ ขาว เทา ส้ม เป็นแทก็ซี�ที�เรียกไดง่้ายที�สุดในบรรดาประเภทอื�นๆ ราคาใน
ตอนกลางวนัจะเป็นราคาปกติ ส่วนในตอนกลางคืนจะมีการชาร์ตเพิ�ม  
7. แบบชั$นหนึ� ง (Deluxe) มี 7 สี คือ ดาํและเหลือง ดา้นขา้งกระจกจะมีป้ายคาํว่า Deluxe แปะอยู่ ภายในกวา้งนั�ง
สบาย ราคาในตอนกลางวนัและกลางคืนจะเท่ากนั แต่จะราคาสูงกวา่แบบธรรมดา หาเรียกไดต้ามหนา้โรงแรม หรือ
สถานีรถไฟต่างๆ  
1. แบบจมัโบค้นัใหญ่ (Jumbo) เป็นรถตู ้เหมาะกบัคนที�เดินทางเป็นกลุ่ม ราคาจะพอๆกบัแทก็ซี�ชั$นหนึ�ง 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

C. แบบอินเตอร์ (International) เป็นแบบพิเศษ คนขบัรถสามารถพดูภาษาอื�นได ้ 
- รถไฟใต้ดิน คนเกาหลีในกรุงโซลนิยมรถไฟใตดิ้นเป็นพาหนะหลกัในการเดินทาง เพราะสะดวก รวดเร็ว และ
ครอบคลุมทุกพื$นที�ในโซล รถไฟใตดิ้นจึงเป็นอีกหนึ�งทางเลือกสาํหรับการเดินทางท่องเที�ยวของท่าน สายรถไฟสาย
หลกัๆ จะแยกตามหมายเลขและสี บางสายจะมีชื�อเรียกเป็นของตวัเอง เริ�มตั$งแต่ สายที� L ไปจนถึงสายที� � รวมถึง
สายอื�นๆ ที�มีชื�อเฉพาะ ดงันี$  

➊ สาย L เป็นเส้นทางที�เก่าแก่และยาวที�สุด วิ�งผ่านใจกลางกรุงโซลยาวไปถึงต่างจงัหวดั ผูค้นหลากหลายวยัเป็น
สถานีที�มีปลายทางเยอะ เวลาเดินทางสายนี$ตอ้งสังเกตใหดี้ๆ สถานที�ท่องเที�ยวสาํหรับสายนี$  ไดแ้ก่ ตลาดปลานอร์
ยางจิน, ตลาดนัมแดมุน, ทางเดินลอยฟ้า Seoullo 7071, ประตูดงแดมุน, ตลาดควางจัง, วัดโชกเยซา, คลองชองกเย
ชอน, พระราชวังถอ็กซูกงุ เป็นตน้ 

➋ สาย 7 เป็นเส้นทางที�มีความคึกคกัเป็นอย่างมาก โดยจะวิ�งวนเป็นวงกลมบริเวณใจกลางกรุงโซล เต็มไปดว้ย
นกัเรียน นกัศึกษาไปจนถึงวยัทาํงาน เพราะวิ�งผา่นมหาวิทยาลยัหลายแห่ง โบกี$จะแน่นบา้งว่างบา้งสลบักนัไป ผา่น
สถานที�ท่องเที�ยวสําคญัๆ หลากหลายเเห่งด้วยกัน สถานที�ท่องเที�ยวสําหรับสายนี$  ได้แก่ วัดพงอึนซา, Coex 
Aquarium, Coex Mall, สวนสนุกลอ็ตเต้เวิร์ล, YG Entertainment, Sinchon Station, Hongik Station, ย่านฮงแด, 
พพิธิภัณฑ์ภาพสามมติิ Trick Eyes & Ice Museum, ย่านอแีด, มหาลัยสตรีอฮีวา เป็นตน้ 

➌ สาย 1 เป็นเส้นทางที�วิ�งจากทางตะวนัตกเฉียงเหนือไปยงัทางดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องกรุงโซล เชื�อมระหว่าง
เมืองโกยางกบักรุงโซล  เป็นอีกหนึ�งสายที�ไดรั้บความนิยมในการเดินทาง สถานที�ท่องเที�ยวสาํหรับสายนี$  ไดแ้ก่ 
พระราชวังเคียงบกกุง, หมู่บ้านนัมซานฮันอกกล, Seoul Museum of History, The National Folk Museum of 
Korea, SM Entertainment, ถนนกาโรซูกลิ, ย่านชินซาดง, Apgujeong Station เป็นตน้ 

➍ สาย C เป็นเสน้ทางที�วิ�งจากทางทิศตะวนัตกเฉียงใตไ้ปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีการวิ�งผา่นใจกลางกรุง
โซล เเละผ่านเเหล่งช็อปปิ$ งสําคญัมากมาย สถานที�ท่องเที�ยวสําหรับสายนี$  ไดแ้ก่ ตลาดทงแดมุน, ตลาดเมียงดง, 
Dongdaemun History & Culture, Ihwa Mural Village, สวนสาธารณะนักซาน เป็นตน้  

➎ สาย h เป็นเสน้ทางที�วิ�งจากทิศตะวนัตกไปทางทิศตะวนัออก ถือเป็นเส้นทางหลกัที�คนในกรุงโซลใชโ้ดยสารใน
ชีวิตประจาํวนัเป็นจาํนวนมาก สถานที�ท่องเที�ยวสาํหรับสายนี$  ไดแ้ก่ สวนสาธารณะริมแม่นํ�าฮัน, เกาะยออีโด, ตึก 
� , จตุรัสควางฮวามุน, อนุสาวรีย์พระเจ้าเซจง, ศาลเจ้าจงมโย, Gimpo International Airport เป็นตน้   

➏ สาย ? เป็นเส้นทางที�เป็นจุดเชื�อมต่อกบัรถไฟฟ้าหลายสาย สถานที�ท่องเที�ยวสาํหรับสายนี$  ไดแ้ก่ ย่านซองซูดง, 
ย่านอแีทวอน, สนาม World Cup Stadium, ฮานึลปาร์ค เป็นตน้  

➐ สาย 4 เป็นเส้นทางที�เริ�มตน้ที�สถานี Jangam และสิ$นสุดที�สถานี Bupyeong-gu Office สถานที�ท่องเที�ยวสาํหรับ
สายนี$  ไดแ้ก่ Aiins World, Common Ground เป็นตน้ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

➑ สาย � เป็นเสน้ทางที�มีระยะทางสั$นที�สุด 

➒ สาย � เป็นเสน้ทางที�มีจะมีการขา้มสายไปสายที�ไม่มีจุดตดักบัสายอื�นๆ ค่อนขา้งรวดเร็วในการเดินทาง  
■ สายสนามบิน (Airport Railroad หรือ AREX)  
■ สาย Bundang 
■ สาย Shinbundang  
■ สาย Gyeongui-Jungang 
■ สาย Incheon 

 
อสิระอาหารกลางวนัและเยน็ (ให้ทุกท่านได้อิสระตามอธัยาศัย เพื<อความสะดวกในการช้อปปิ� ง) 

พกัที<    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัที<ห้า          ศูนย์สมุนไพรโสม - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทสิ – ถนนฮงแด – ฮุนไดพรีเมี<ยม   
                     เอ้าท์เลท – ละลายเงนิวอน ซุปเปอร์มาร์เกต็ – สนามบินนานาชาตอิินชอน  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (�) 
จากนั$นนาํท่านออกเดินทางไปยงั ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที�ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อย
อาหาร ปอด ช่วยทาํใหจิ้ตใจสงบ และเพิ�มพละกาํลงั มีสรรพคุณทางการแพทยช่์วยบาํรุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาด
เลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 
นาํท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดนี$ เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที�ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือ
ระดบันํ$าทะเล h2-�22 เมตร ช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ ไม่ถูกทาํลายจากการดื�มแอลกอฮอล ์
กาแฟ บุหรี�  สารตกคา้งจากอาหาร และยา 
จากนั$นนาํท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนาํ
โชค โดยมีตั$งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยนี$จะงามจบัตาเมื�อมาทาํเป็นแหวน จี$  ต่าง
หู และสร้อยขอ้มือ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน (�) เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไก่ขนาดกําลังเหมาะ ยัดไส้ด้วยโสม แปะก๊วย และ
สมุนไพรบํารุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดนิร้อนๆ 
จากนั$นเดินทางต่อไปยงั ย่านฮงแด เป็นยา่นที�อยูใ่กล้ๆ  กบัมหาวิทยาลยัฮงอิก มีผลงานศิลปะที�ส่วนใหญ่เป็นศิลปะ
แนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพื$นที�ของถนนปิกัสโซ่ที� ขึ$ นชื�อของย่านนี$  นอกจากนั$ นที�นี� ยงัมีผบั บาร์ คาเฟ่ 
ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทาํให้ที�นี� เป็นสีสันของกรุงโซลที�นักท่องเที�ยวนิยมมา
ท่องเที�ยวไม่ขาดสายทั$งกลางวนัและกลางคืน 

                          



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

จากนั$นนาํท่านไปยงั ฮุนได พรีเมี<ยม เอ้าท์เลท แหล่งช๊อบปิ$ งขนาดใหญ่มีทั$งหมด 3 ชั$น เต็มไปดว้ยร้านแบรนด์
แฟชั�นกว่า 230 ร้าน มีร้านสินคา้แบรนด์ต่างประเทศให้เลือกมากมาย อาทิเช่น GUCCI, COACH, GIORDANO, 
DKNY, CALVIN KLEIN เป็นตน้ รวมถึงสินคา้แบรนดด์งัจากเกาหลีที�มีใหท่้านไดเ้ลือกสรรกนัอยา่งละลานตา 
จากนั$นนาํท่านเพลินเพลินกบัการแวะซื$อของฝากที� ซุปเปอร์มาร์เกต็ (ละลายเงินวอน ซื$อ h แถม L) สาหร่าย ขนม 
ต่างๆ ชอ็กโกแลต็หิน ซีเรียลชอ็กโก ้ผลิตภณัฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้
โสม ครีมลา้งหนา้โสม เครื�องสาํอางโสม และยงัมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี$ เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย เป็น
ตน้ 

00.20 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� XJ703 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื<อง) 
04.20 น. ถึงประเทศไทย สนามบนินานาชาติดอนเมือง พร้อมดว้ยความประทบัใจ 

**************************************** 
 
รายการท่องเที�ยวนี$อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัร์และผูป้ระสานงาน

ทอ้งถิ�นในครั$ งนั$นๆ โดยจะยดึถือประโยชนข์องท่านเป็นสาํคญั และขึ$นอยูก่บัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

 
*** สําคญัมากโปรดอ่าน *** 

ในกรณีที<ต้องออกตั�วภายใน เครื<องบิน / รถทวัร์ / รถไฟ ก่อนทาํการออกตั�วโดยสาร กรุณาสอบถามที<เจ้าหน้าที<ทุกครั�ง  
เนื<องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี<ยนเที<ยวบนิหรือเวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

มิเช่นนั�น ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดใดทั�งสิ�น 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

***หมายเหตุ*** 

ขอสงวนสิทธิ}ในการเปลี<ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั�งนี�ขึ�นอยู่ตามความเหมาะสม 

**กรณทีี<กองตรวจคนเข้าเมือง ทั�งที<กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดนิทางออก หรือเข้าประเทศที<ระบุในรายการ

เดนิทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น และขอสงวนสิทธิ}ที<จะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณใีดๆ ซึ<งอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษัท** 

**พาสสปอร์ตจะต้องมอีายมุากกว่า � เดือน นับจากวันไปถงึ** 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ เกาหล ี� วนั   คืน (AIR ASIA X) 
เกาหลี ซูวอน โซล เลสโก ว้าวสุดมนัส์  

 

กาํหนดการเดนิทาง 
กรกฎาคม – กนัยายน ,-�, 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 

,-  ท่าน 

ราคา 
จอยแลนด์ 

(ไม่รวมตั�ว) 

ราคา 
เดก็อายุไม่เกนิ 

, ขวบ 
พกัเดี<ยว 

14 – 19 กรกฎาคม ,-�,  9,999 7,900 5,900 5,000 

15 – 20 กรกฎาคม ,-�,  9,999 7,900 5,900 5,000 

16 – 21 กรกฎาคม ,-�,  9,999 7,900 5,900 5,000 

18 – 23 กรกฎาคม ,-�, 9,999 7,900 5,900 5,000 

19 – 24 กรกฎาคม ,-�, 9,999 7,900 5,900 5,000 

20 – 25 กรกฎาคม ,-�, 9,999 7,900 5,900 5,000 

23 – 28 กรกฎาคม ,-�, 9,999 7,900 5,900 5,000 

24 – 29 กรกฎาคม ,-�, 9,999 7,900 5,900 5,000 

25 – 30 กรกฎาคม ,-�,  
(วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.��)  

13,999 7,900 5,900 5,000 

26 – 31 กรกฎาคม ,-�,  
(วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.��) 

13,999 7,900 5,900 5,000 

27 ก.ค. – �� ส.ค. ,-�, 9,999 7,900 5,900 5,000 

31 ก.ค. – �- ส.ค. ,-�, 9,999 7,900 5,900 5,000 

01 – 06 สิงหาคม ,-�, 12,999 7,900 5,900 5,000 

02 – 07 สิงหาคม ,-�, 12,999 7,900 5,900 5,000 

03 – 08 สิงหาคม ,-�, 12,999 7,900 5,900 5,000 

06 – 11 สิงหาคม ,-�, 11,999 7,900 5,900 5,000 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

07 – 12 สิงหาคม ,-�,  (วนัแม่) 13,999 7,900 5,900 5,000 

08 – 13 สิงหาคม ,-�, (วนัแม่) 13,999 7,900 5,900 5,000 

09 – 14 สิงหาคม ,-�,  (วนัแม่) 13,999 7,900 5,900 5,000 

10 – 15 สิงหาคม ,-�,  (วนัแม่) 13,999 7,900 5,900 5,000 

13 – 18 สิงหาคม ,-�, 11,999 7,900 5,900 5,000 

14 – 19 สิงหาคม ,-�, 11,999 7,900 5,900 5,000 

15 – 20 สิงหาคม ,-�, 11,999 7,900 5,900 5,000 

16 – 21 สิงหาคม ,-�, 12,999 7,900 5,900 5,000 

17 – 22 สิงหาคม ,-�, 12,999 7,900 5,900 5,000 

20 – 25 สิงหาคม ,-�, 11,999 7,900 5,900 5,000 

21 – 26 สิงหาคม ,-�, 11,999 7,900 5,900 5,000 

22 – 27 สิงหาคม ,-�, 11,999 7,900 5,900 5,000 

23 – 28 สิงหาคม ,-�, 11,999 7,900 5,900 5,000 

24 – 29 สิงหาคม ,-�, 11,999 7,900 5,900 5,000 

27 ส.ค. – �� ก.ย. ,-�, 11,999 7,900 5,900 5,000 

28 ส.ค. – �, ก.ย. ,-�, 11,999 7,900 5,900 5,000 

29 ส.ค. – �  ก.ย. ,-�, 11,999 7,900 5,900 5,000 

30 ส.ค. – �$ ก.ย. ,-�, 11,999 7,900 5,900 5,000 

31 ส.ค. – �- ก.ย. ,-�, 11,999 7,900 5,900 5,000 

03 – 08 กนัยายน ,-�, 12,999 7,900 5,900 5,000 

04 – 09 กนัยายน ,-�, 12,999 7,900 5,900 5,000 

06 – 11 กนัยายน ,-�, 12,999 7,900 5,900 5,000 

07 – 12 กนัยายน ,-�, 12,999 7,900 5,900 5,000 

10 – 15 กนัยายน ,-�, 12,999 7,900 5,900 5,000 

11 – 16 กนัยายน ,-�, 12,999 7,900 5,900 5,000 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทปิ คนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ<น*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ �,�-� บาท/ทริป/ท่าน** 
 
 
 

12 – 17 กนัยายน ,-�, 12,999 7,900 5,900 5,000 

13 – 18 กนัยายน ,-�, 12,999 7,900 5,900 5,000 

17 - 22 กนัยายน ,-�, 12,999 7,900 5,900 5,000 

18 – 23 กนัยายน ,-�, 12,999 7,900 5,900 5,000 

19 – 24 กนัยายน ,-�, 12,999 7,900 5,900 5,000 

20 – 25 กนัยายน ,-�, 12,999 7,900 5,900 5,000 

21 – 26 กนัยายน ,-�, 12,999 7,900 5,900 5,000 

24 – 29 กนัยายน ,-�, 12,999 7,900 5,900 5,000 

25 – 30 กนัยายน ,-�, 12,999 7,900 5,900 5,000 

26 ก.ย. – �� ต.ค. ,-�, 12,999 7,900 5,900 5,000 

27 ก.ย. – �, ต.ค. ,-�, 12,999 7,900 5,900 5,000 

28 ก.ย. – �  ต.ค. ,-�, 12,999 7,900 5,900 5,000 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
**หมายเหตุ** 
1. รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว ค่าทวัร์ที�จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผูจ้ดัไดช้าํระใหก้บัสาย

การบินและสถานที�ต่างๆ แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั$นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผู ้
จดัขอสงวนสิทธิE การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั$งค่าตัmวเครื� องบินให้แก่ท่าน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ}  ราคานี�เฉพาะ
นักท่องเที<ยวชาวไทยเท่านั�น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ<มจากราคาค่าทวัร์ปกติอกี 100 USD** กรณีตดักรุ๊ปเหมาที�เป็นเดก็
นกัเรียน นกัศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื�องสาํอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปที�มีการขอดูงาน **จะตอ้งสอบถาม
ราคาใหม่ทุกครั$ ง** 

2. หากมีเพื�อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเที�ยวระหว่างท่องเที�ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะนาํกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ที�รับผิดชอบ หากท่านมีความจาํเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอื้�นเพื�อที�จะนาํไปยงัประเทศนั$นๆ  หรือ

ในกรณยีกเลกิการเดนิทาง ต้องยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเท่านั�น ไม่เช่นนั�น ทางบริษัทจะไม่คืนมดัจําไม่ว่าด้วยกรณใีดๆ
ทั�งสิ�น เพราะทางบริษัทได้ทาํการจ่ายค่าตั�วกบัการสายการบนิเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี<ถ้วน ก่อนการจองทวัร์ทุก

ครั�ง เพื<อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

ข้อความสําคญั โปรดอ่านอย่างละเอยีด 
ในกรณีที�ลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทาํใหลู้กคา้ตอ้งถูกส่งตวั

กลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ$นในการเปลี�ยนตัmวขากลบั และรวมถึงค่าบริการอื�นๆที�เกิดขึ$นดว้ย ฉะนั$น ลูกคา้
จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ$นที�ทางประเทศนั$นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ ัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ$นทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบินถดัไปที�มีที�นั�งว่าง หรือตามวนัเดินทางของตัmวเครื�องบิน 
ทั$งนี$  ขึ$นอยูท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพิ้จารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการที�ทางตรวจคนเขา้
เมืองเรียกสมัภาษณ์นั$น ขึ$นอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพิ้จารณา และอยูใ่นดุลพินิจของทางเจา้หนา้ที� ตม. ทางบริษทัทวัร์ 
ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงในส่วนนี$ได ้** 

*** ทวัร์ครั$ งนี$ มีวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั$น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทาง
บริษทัจะคิดค่าดาํเนินการในการแยกท่องเที�ยวเอง 122 USD ต่อท่าน *** 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

นาํกลบัประเทศไทย ควรตรวจสิ�งของนั$นว่าตอ้งไม่เป็นสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ� งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั$น
ประหารชีวิต เจา้หนา้ที�จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ�งของใดใด 

3. โรงแรมที�พกัที�ประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลบัปรับเปลี�ยนขึ$นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้
เป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ยช่างภาพจะนํา
ภาพถ่ายมาจาํหน่ายกบัลูกทวัร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื$อได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื$อ เพราะทางบริษทัทวัร์ไม่มี
การบงัคบัลูกทวัร์ซื$อแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

5. ทวัร์ครั$ งนี$ มีวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั$น ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลงร้านชอ้ปปิ$ ง 
เช่น นํ$ ามนัสน / ร้านโสม / ฮอ็ตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษทัจะคิดค่าดาํเนินการในการแยกท่องเที�ยวเอง 122 USD ต่อ
ท่าน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
อตัราค่าบริการนี�รวม 
� ค่าตัmวเครื�องบินไป-กลบั พร้อมคณะ     � ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี 
� ค่านํ$าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 72 กก.  � ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 7 ท่าน   � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื$อที�ระบุในรายการ    � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ L,222,222 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศเกาหลใีห้กบัคนไทย ผู้ที<ประสงค์จะพาํนักระยะสั�นในประเทศเกาหลไีม่เกนิ 90 วนั ไม่ว่า

จะด้วยวตัถุประสงค์เพื<อการท่องเที<ยว เยี<ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื<นเอกสารในขั�นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื<อยืนยนัการมี

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศเกาหล*ี ดงัต่อไปนี� 

- พาสปอร์ตจะต้องมอีายุมากกว่า � เดือน นับจากวันไปถงึ 
- ตั�วเครื<องบินขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
- สิ<งที<ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที<อาจเกดิขึ�นในระหว่างที<พาํนักในประเทศเกาหลไีด้ (เช่น เงนิสด บัตร

เครดติ เป็นต้น) 
- ชื<อ ที<อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที<พาํนักในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื<นๆ) ทางทวัร์จดัเตรียมให้ 
- กาํหนดการเดนิทางระหว่างที<พาํนักในประเทศเกาหล ีทางทวัร์จดัเตรียมให้ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 
� ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่า
ซกัรีด , มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น  
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 4% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 1% 
� ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  
 
เอกสารประกอบในการยื<นวีซ่า  
L) พาสปอร์ต  
7) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว  
1) ใบสาํคญัถิ�นที�อยู ่ 
C) สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  
h) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  
?) รูปถ่ายสีขนาด 7 นิ$ว 7 รูป  
(สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื�นวีซ่า) 
 
เงื<อนไขการชําระค่าบริการ 

1. นักท่องเที<ยวต้องชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื<อสํารองที<นั<ง ภายใน 1 วนัหลงัจากการจอง  

2. นกัท่องเที�ยวตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั$งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนกัท่องเที�ยวไม่ชาํระเงิน หรือ
ชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเชค็ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อว่านกัท่องเที�ยวสละสิทธิE
การเดินทางในทวัร์นั$นๆ 

3. กรณีที�นกัท่องเที�ยว จองการเดินทางนอ้ยกวา่ 12 วนั จะตอ้งชาํระครบเตม็จาํนวนเลย 
4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ , อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี$  วนัจนัทร์ ถึง

ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษที์�รัฐบาล
ประกาศในปีนั$นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เงื<อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
• กรณีที�นกัท่องเที�ยวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นกัท่องเที�ยว(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษทัอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

• กรณีนกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที�บริษทัอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรับเงินค่าบริการคืน โดย
แนบหนงัสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชี
ธนาคารที�ตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมีเงื<อนไขการคืนเงนิค่าบริการดงันี� 
- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 12 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ L22 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ Lh วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ h2 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ Lh วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั$งหมด 

ทั$งนี$  ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายที�ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจัดการนําเที�ยวให้แก่
นกัท่องเที�ยว เช่น การสาํรองที�นั�งตัmวเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

1. การเดินทางที�ตอ้งการันตีมดัจาํหรือซื$อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการ
บิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั$งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี$  วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษที์�รัฐบาล
ประกาศในปีนั$นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิE ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื<อนไขและข้อกาํหนดอื<นๆ 
1. ทวัร์นี$สาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั$น 

2. ทวัร์นี$ เป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั$งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั$งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิE ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า Lh ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 4 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย L2 วนัก่อนการ



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เดินทางสาํหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนกัท่องเที�ยวร่วมเดินทาง
นอ้ยกวา่ที�ทางบริษทักาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิE ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คาํนาํหนา้ชื�อ เลขที�หนงัสือเดินทาง 
และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัmวเครื�องบิน ในกรณีที�นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อม
การชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิE ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั$งนี$  บริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิE ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที�เพิ�มขึ$นของนกัท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิด
ของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี$คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษทัเสนอราคา ดงันั$น ทางบริษทัขอสงวนสิทธิE ใน
การปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ$น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัmวเครื�องบิน ค่าภาษีเชื$อเพลิง 
ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั$น  

 
ข้อแนะนําก่อนการเดนิทาง 
• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ที�จะนาํติดตวัขึ$นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน L22 มิลลิลิตรต่อชิ$น และรวมกนัทุก

ชิ$นไม่เกิน L,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ� งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาํออกมาให้เจา้หน้าที�ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท่้านละ L ใบเท่านั$น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั$น 

• สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�
โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั$น  

• ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มนาํผลิตภณัฑที์�ทาํมาจากพืช และเนื$อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไมส้ด , ไข่ , เนื$อสัตว ์, 
ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี$  หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราที�สูงมาก  

 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


