
 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

วนัแรก          กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
23.00 น. คณะพร้อมกนัที� สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร � ชั น ! ประตู % เคาน์เตอร์ % สายการบิน AIR ASIA X 

เจา้หน้าที�ของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกในการขึ$นเครื�อง (หัวหนา้ทวัร์แนะนาํการ
เดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A112-122 จาํนวน 144 ที�นั�ง จดัที�นั�งแบบ 1-1-1 นํ$ าหนกั
กระเป๋า 72 กก./ท่าน (หากตอ้งการซื$อนํ$ าหนกัเพิ�ม ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย) **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิด
บริการก่อนเวลาเครื3องออกอย่างน้อย 56 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ นเครื3องก่อนเวลาเครื3องออก %6 
นาท ี(**ขอสงวนสิทธิ>ในการเลือกที3นั3งบนเครื3อง เนื3องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน**) 

 
อพัเกรด ที3นั3ง HOT SEAT ราคา 1,600 บาท / เที3ยว (หมายเหตุ: ราคาอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงตามขอ้กาํหนด

ของสายการบิน) 
HOT SEAT เป็นที�นั�งภายในห้องโดยสารบริเวณด้านหน้าของเครื�องบิน ซึ�งเป็นที�นั�งแบบมพืี(นที�วางขามากเป็น

พิเศษ 

 
 

 

วนัที3สอง      เกาหลใีต้ (สนามบินอนิชอน) – เทศกาลตกปลานํ าแขง็ – THE GARDEN OF MORNING CALM  
6S.%6 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลใีต้ โดยเที�ยวบินที� XJ700 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื3อง) 
10.6W น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าไทย 7 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่
สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโคช้นําทุกท่านขา้มทะเลตะวนัตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพื�อ
ความหวงัในการรวมชาติที�ยาวกวา่ I.I7กม. และมียอดโดมสูง J24 เมตร  

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน (�) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนําหมูลงใน
กระทะพร้อมนํ าซุปปรุงรส เมื3อสุกรับประทานพร้อมเครื3องเคยีงและข้าวสวย 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
จากนั$นนาํท่านเดินทางไปร่วมฉลองเทศกาลสุดยิ�งใหญ่ เทศกาลตกปลานํ าแข็ง หนึ�งปีมีเพียงครั$ งเดียว!! จดัขึ$น
ประมาณช่วงกลางเดือนมกราคมของทุกปี ซึ� งมีนักท่องเที�ยวมาเยือนนับลา้นคนต่อปี ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือ
ผูใ้หญ่จะมาเทศกาลนี$ เพื�อตกปลาเทร้าท ์ฉายาของมนัคือ “The Queen of Valley หรือ ราชินีแห่งขนุเขา” โดยปลา
เทร้าทภู์เขาจะอาศยัอยู่ในนํ$ าเยน็ที�มีอุณหภูมิตํ�ากว่า 72 องศาเซลเซียส นบัว่าเป็นปลาที�สวยงามและหายาก ซึ� ง
นกัท่องเที�ยวที�ตกปลามาไดน้ั$น สามารถนาํปลามาทาํเป็นซูชิหรือซาชิมิแลว้รับประทานไดเ้ลย ภายในงานจะมี
กิจกรรมทา้ความหนาวต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขนัจบัปลาเทร้าท์ดว้ยมือเปล่า การตกปลาใตน้้าแข็ง การโชว์
แกะสลกันํ$ าแขง็ เล่นเลื�อนหิมะ และอื�นๆ ถือไดว้า่เป็นงานใหญ่ที�หลายคนเฝ้ารอคอย เนื�องจากจดัแค่ปีละครั$ งใน
ช่วงเวลาเพียงสั$นๆ เทศกาลนี$ ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นเทศกาลตวัอยา่งโดยกระทรวงวฒันธรรม และการท่องเที�ยว
ของเกาหลี นอกจากนั$นยงัมีรายการบนัเทิง และเกมส์การเล่นต่างๆ มากมาย เช่น สนามการเล่นสไลเดอร์นํ$ าแขง็ 
การแข่งขนัฟุตบอลบนนํ$ าแขง็ และกีฬานํ$ าแขง็อื�นๆ มีแข่งขนัชิงแชมป์สุนขัลากเลื�อนหิมะ และรถแข่งหิมะ ซึ� ง
เหมาะกบัเดก็ๆ และครอบครัว (พเิศษ!! หรรษาฟรีๆ พร้อมอุปกรณ์ตกปลา) 

 

 
 

หมายเหตุ : เนื3องด้วยเทศกาลตกปลานี จะจัดขึ นที3เมืองฮวาชอน ช่วงประมาณกลางเดือน ม.ค. ถึงต้นเดือน ก.พ. 
ซึ3งยังไม่ระบุวันที3ในการจัดเทศกาล วันเวลาอาจมีการเปลี3ยนแปลง ขึ นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั นๆ หากไม่
สามารถไปตกปลานํ าแข็งได้ ในกรณีที3นํ าแข็งยังไม่สามารถลงไปยืนตกปลาได้ ทั งนี ทางบริษัทจะนําท่านไปตก
ปลาที3ซาราซอม หรือหากเกิดเหตุสุดวิสัยขัดข้องอื3นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ>ในการปรับเปลี3ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม ทดแทนโปรแกรมเป็น >> เกาะนามิ แหล่งท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงของเกาหลีใตที้�สามารถ



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ท่องเที�ยวไดท้ั$งปี มีขนาดเพียง I`2,222 ตารางเมตร ตั$งอยูก่ลางทะเลสาปชองเพียง บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื�น
เตม็ไปดว้ยตน้สน ตน้เกาลดั ตน้แปะก๊วย ตน้ซากรุะ ตน้เมเปิ$ ล และตน้ไมด้อกไมอื้�นๆ ที�พลดักนัออกดอกเปลี�ยน
สีใหช้มกนัทุกฤดูกาล ความน่าสนใจของเกาะนามิอยูต่รงที�ธรรมชาติสวยงามของตน้ไมน้อ้ยใหญ่ที�มีอยูม่ากมาย 
โดยเฉพาะทิวตน้สนสูงใหญ่ที�ขึ$นเรียงรายเป็นแนวยาว และมาปลุกความรักซีรีส์เกาหลีดว้ยการเดินชิลๆ ไปบน
ถนนที�มีตน้ไมข้นาบขา้ง ซึ� งเป็นถนนที�โด่งดงัไปทั�วโลกอยา่ง “Ginkgo Tree Lane” เมื�อผา่นพน้ช่วงกลางเดือน
ตุลาคมไป อุโมงค์ตน้แปะก๊วยจะถูกยอ้มไปด้วยสีเหลืองอร่าม เรียงแถวทอดตวัยาวกว่า j2 เมตร เป็นจุดที�
นักท่องเที�ยวนิยมมาถ่ายรูปมากที�สุด นับเป็นสัญลกัษณ์อย่างหนึ� งที�นักท่องเที�ยวจะตอ้งไปถ่ายรูปเก็บความ
ประทบัใจไว ้ยิ�งไปกว่านั$นในช่วงฤดูใบไมเ้ปลี�ยนสี ตน้ไมบ้นเกาะก็จะเริ�มมีสีสันสวยงามสร้างบรรยากาศที�โร
แมนติกมาก ช่วงเวลาที�เหมาะสมแก่การมาเที�ยวเกาะนามิจะอยูใ่นช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม และเดือน
ตุลาคม หากใครชอบบรรยากาศหนาวๆ มีหิมะปกคลุมกจ็ะอยูใ่นช่วงเดือนธนัวาคม-มกราคม 
 
จากนั$นนาํท่านตื�นตาตื�นใจกบัเทศกาลประดบัไฟสุดอลงัการประจาํฤดูหนาวที�สวน THE GARDEN OF THE 
MORNING CALM สวนนี$ ไดรั้บฉายาของประเทศเกาหลีที�ไดชื้�อว่าเป็นดินแดนแห่งความสงบยามเชา้ สวน
ดอกไมที้�งดงามและกวา้งใหญ่ เปิดให้บริการแก่นกัท่องเที�ยวตลอดทั$งปี โดยสวนนั$นตั$งอยูใ่นเขตเมืองในเมือง
คาพยอง ด้วยขนาดพื$นที�กว่า 330,000 ตารางเมตร โดยแบ่งพื$นที�ออกเป็นทั$งหมด 6 สวนหลกัคือ Hakyung 
Garden, Hometown House Garden, Bonsai Garden, Moonlight Garden, Sky Path และ Garden of Eden เนื�องจาก
สวนแห่งนี$ เต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพรรณที�ส่งกลิ�นหอมหวานอบอวลไปทั�วทั$งสวน รวมถึงตน้สนมากมายที�
มอบทศันียภาพแห่งความงามที�ไม่เหมือนที�ไหน จึงถือได้ว่าเป็นสวรรค์สําหรับคนที�ชื�นชอบการถ่ายภาพ 
ครอบครัว คู่รักและผูที้�ชื�นชอบธรรมชาติ ที�มกัจะมาพกัผ่อนรวมทั$งถ่ายภาพสวยๆของที�นี� เสมอ ที�นี�ยงัเป็น
สถานที�ถ่ายทาํในซีรียชื์�อดงั You're beautiful อีกดว้ย 
 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
เยน็ บริการอาหารเย็น (S) เมนู ชาบู ชาบูสไตล์เกาหล ีคล้ายการต้มรวมมิตรสุกี หม้อไฟ ประกอบไปด้วยเนื อหมูสไลด์ 

ผัก เห็ด และวุ้นเส้นเกาหลี เป็นอีกหนึ3งเมนูยอดฮิตในเกาหลี และยังเป็นอาหารพื นเมืองที3มีมาอย่างยาวนานอีก
ด้วย 

 
พกัที3    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกนั 
 

วนัที3สาม       ไร่สตรอเบอร์รี3 – ลานสก ี– สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมตคิ  
 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (!) 

จากนั$นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอร์รี3 ใหท่้านไดชิ้มสตรอเบอร์รี�สดๆ หวานฉํ�าจากไร่ หากติดใจรสชาติที�
แสนหวานก็สามารถเลือกซื$อกลบัมาฝากคนที�เมืองไทยไดด้ว้ย โดยจะมีการแพค็ใส่กล่องสวยงาม และนาํส่งถึง
สนามบินในวนัสุดทา้ยก่อนเดินทางกลบั  
จากนั$นมีเวลาให้ท่านไดส้นุกกบัการเล่นสกีอยา่งเตม็ที�บน ลานสกขีนาดใหญ่ เมื�อเขา้สู่ฤดูหนาวภูเขาของเกาหลี
จะถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะขาวโพลน โซนลานสกีจะประกอบไปดว้ยเนินสกีมือใหม่ และอีกเนินสาํหรับคนที�
เล่นสกีจนโปรแลว้ ซึ� งปลอดภยัไม่มีอนัตรายใดๆ การเตรียมตัวก่อนเล่นสกคีวรเตรียม ถุงมือสก ีผ้าพนัคอ แว่น
กันแดด เสื อแจ๊คเก็ตกันนํ าหรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป พร้อมกบัรับฟังขอ้แนะนาํ และฝึกวิธีการเล่นจากไกด์
ทอ้งถิ�นก่อนลงสนามจริง ทั$งนี$ เพื�อความปลอดภยัของผูเ้ล่นเองเป็นสาํคญั สาํหรับคนที�ชาํนาญแลว้ สามารถนั�ง



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

กระเชา้ขึ$นไปไดบ้นเขาไดเ้ลย (** ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสก ีสกลีฟิท์ สโนว์สเลด สก ีค่าเล่นรวม
ชุดแล้วประมาณ W6,666 วอน **) 
 

 
 

หมายเหตุ : ปริมาณของหิมะ และการเปิดให้บริการของลานสกี ขึ นอยู่กับความเอื ออํานวยของสภาพอากาศใน
แต่ละปี หากมีหิมะไม่เพยีงพอลานสกอีาจจะปิดให้บริการ ในกรณีที3ลานสกไีม่สามารถเปิดบริการ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิทดแทนโปรแกรม ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวนสนุกอีกหนึ� งแห่งที�น่าสนใจเมื�อเดินทาง
ไปเที�ยวเกาหลี พบกลบัโลกแห่งลานนํ$ าแขง็ และเล่นหิมะไดต้ลอด 365 วนั เมืองหิมะจาํลองตั$งอยูที่�เมืองโกยาง 
แหล่งท่องเที�ยวใกลก้รุงโซล ซึ�งเป็น "Snow Park" ในร่มที�ใหญ่สุดของประเทศเกาหลี เพลิดเพลินกบัการขี�เครื�อง
เล่นสุดน่ารักบนลานนํ$ าแขง็ เช่น จกัรยานคู่รัก จกัรยานเดี�ยว รถเฟอร์รี�  กะบะสเลดแซนตา้ เป็นตน้ หรือจะเลือก
เขา้สู่โลกของหิมะที�อุณหภูมิติลบ -2 องศาเซลเซียส กบัการเล่นสโนสเลคบนลานหิมะก็ได ้(ราคาทวัร์นี$ ไม่รวม
ค่าเขา้ SNOW PARK ประมาณ 15,000 วอน หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดินช้อปปิ$ งตามอธัยาศยั มี
หลากหลายแบรนดช์ั$นนาํใหเ้ลือกมากมาย) 
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (%) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ งย่างสไตล์เกาหล ีเนื อหมู เนื อไก่ เนื อววั ปลาหมึก อาหารเกาหล ี
เติมไม่อั น 
 
จากนั$นนาํท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สุดของประเทศ ถูกขนานนามว่า
เป็นดิสนียแ์ลนด์แห่งเกาหลีใต ้ตั$งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ประกอบไปดว้ยโซนต่างๆ ดงันี$  Global Fair, Magic 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

Land, European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื�อท่านกา้วผ่านประตูเขา้ไปในสวนสนุกเอ
เวอร์แลนด์ พบกับอาคารทรงสวยที�ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียตะวนัออก และอินเดีย ซึ� ง
ผสมผสานจนเขา้กนัลงตวั แวะถ่ายรูปสวยๆ ที� Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซีขนาดใหญ่ที�จะเปลี�ยนธีมไปตาม
เทศกาลต่างๆ ถือเป็นอีกจุดแลนด์มาร์คสําหรับนักท่องเที�ยว ใครชอบเครื3องเล่นหวาดเสียวต้องห้ามพลาด
เด็ดขาด สนุกกบัเครื�องเล่นนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตีลงักา (Rolling X-Train) ที�เร็วสุดๆ และตีลงักา
ถึง 7 รอบ เฮอร์ริเคน (Hurricane) เครื�องเล่นที�จะหมุนๆ เหวี�ยงๆ ให้หัวใจเตน้รัวกบัความสูงเกือบ 72 เมตรจาก
พื$นดิน! ดบัเบิ$ลร็อกสปิน (Double Rock Spin) ที�จะหมุนๆ ตีลงักา 1 ตลบบนอากาศดว้ยความสูงที�แทบกลั$น
หายใจ เรือเหาะไวกิ$ง (Columbus Adventure) เตรียมตวัเตรียมใจไปกบัเจา้เรือเหาะยกัษที์�จะเหวี�ยทุกคนขึ$นไปสูง
ถึง 12 เมตร ในมุม 4� องศา และไฮไลคที์�พลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งนี$  รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) 
รถไฟเหาะรางไมที้�สูงชนัเป็นอนัดบั 4 ของโลก ซึ� งมีความชนัถึง 77 องศา และวิ�งดว้ยความเร็ว 104 กิโลเมตร/
ชั�วโมง  

 

 
 

พักเหนื3อยจากเครื3องเล่น หลุดเข้ามาในโลกของเหล่าสัตว์มากมาย ในโซน Zootopia หนึ� งในสวนสัตวที์�ใหญ่
ที�สุดของเกาหลี มีสัตวม์ากกว่า 2,000 ตวั จาก 200 กว่าสายพนัธ์ุ พาทุกท่านท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี 
ขึ$นไปบนรถบสัซาฟารีเพื�อใกลชิ้ดกบัเหล่าสัตวป่์ายิ�งขึ$นอยา่งโซน Safari World พบกบัสัตวที์�น่าเกรงขามอยา่ง
สิงโตเจา้ป่า เสืออนัดุร้าย และหมีตวัใหญ่ที�อาจจะโผล่มาทกัทายคุณไดทุ้กเมื�อ ตื3นเต้นไปกบัการนั3งรถสะเทิ นนํ า
สะเทิ นบก ตะลุยเขา้ไปในโซน Lost Valley พร้อมเพลิดเพลินกบัการชมสัตวต่์างๆ ที�เดินเล่นอยา่งอิสระ ถา้โชค



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ดีอาจจะไดพ้บกบัเจา้หมีมาขอขนมกินถึงหนา้ต่างรถเลยทีเดียว เปลี3ยนบรรยากาศจากเหล่าสัตว์โลกมาเจอความ
สวยงามของหมู่พฤกษา เดินชมสวนดอกไมที้�กาํลงัออกดอกบานสะพรั�งอวดสีสัน ณ สวนดอกไม้สี3ฤดู ซึ� งจะ
เปลี�ยนแปลงพนัธ์ุดอกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบที�หลากหลายตลอดทั$งปี (ทั$งนี$ ขึ$นอยู่กบัสภาพอากาศ) ดว้ย
สีสันที�สดของดอกไมแ้ต่ละชนิดจึงไดรั้บความนิยมอย่างมาก นักท่องเที�ยวที�มาสวนสนุกจึงไม่พลาดที�จะมา
ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื�นกลับไปเป็นที�ระลึก รวมทั$ งยงัมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน ในเดือน
มกราคม-กมุภาพนัธ์ จะมีเทศกาลหิมะ และการเล่นเลื3อนหิมะ 

 

 
 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

การแสดขบวนพาเหรดอนัน่าตื3นตาตื3นใจ ชมขบวนพาเหรดสุดยิ�งใหญ่อยา่ง คานิวลั แฟนตาซี พาเหรด (Carnival 
Fantasy Parade) พบกบัโชวต่์างๆ จากทั�วทุกมุมโลก มีทั$งธีมสไตลบ์ราซิลอยา่งแซมบาเฟสติวลั (Samba festival) 
ไปจนถึงธีมเวนิสคานิวลั (Venice Carnival) จากอิตาลีก็ตบเทา้เขา้ร่วมขบวนดว้ย สนุกสนานกบัการเตน้รําไป
พร้อมๆกนั ช่วงหวัคํ�าเป็นอีกหนึ�งการแสดงที�พลาดไม่ไดเ้ช่นกนั อยา่เพิ�งรีบกลบั! หากยงัไม่ไดช้มการแสดงพลุ
สุดอลงัการหลงัจากพระอาทิตยต์กดิน และยงัมีขบวนพาเหรดที�จดัเต็มทั$งแสง สี เสียง อย่างมูนไลทพ์าเหรด 
(Moonlight parade) ใหท่้านไดช้มอีกดว้ย ขบวนพาเหรดจะมีรอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น. 

 
 

จากนั$นนาํท่านออกเดินทางไปยงั ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหล ีสมุนไพรที�ช่วยเสริมความแขง็แรงให้แก่ระบบยอ่ย
อาหาร ปอด ช่วยทาํใหจิ้ตใจสงบ และเพิ�มพละกาํลงั มีสรรพคุณทางการแพทยช่์วยบาํรุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจ
ขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 
 
จากนั$นนาํท่านแวะชอ้ปที�ร้านเครื�องสาํอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนกัชอ้ปชาวไทย เพื�อ
เลือกซื$อกลบัไปเป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บาํรุงผิวแบรนด์อย่าง 
DEWINS และแบรนด ์JSM ที�เป็นสินคา้หลกัของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมนํ$ าแตก ครีมขดัขี$ไคล 
สแตมเซลล ์โบทอ็กซ์ เป็นตน้ และยงัมีสินคา้อื�นๆ อาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนด์ค
รีม ยาสระผม ฯลฯ 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เยน็ บริการอาหารเย็น (5) เมนู บิบิมบับ ข้าวยําเกาหลี ประกอบด้วยผักต่างๆ พร้อมกับเนื อสัตว์หมัก เสิร์ฟบริการ
พร้อมซุปร้อนๆ 

 
พกัที3   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกนั 
 

วนัที3สี3            ผลติภฑัณ์นํ ามันสน – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พระราชวงัชางดอ็กกงุ – พลอยอเมทสิ  
                     ดวิตี ฟรี – ตลาดเมียงดง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
 

จากนั$นนาํท่านเรียนรู้การทาํ ผลิตภัณฑ์นํ ามันสน ที�สกดัจากนํ$ ามนัสนเขม็แดง มีสรรพคุณช่วยบาํรุงร่างกาย ลด
ไขมนั ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 
 
จากนั$นนาํท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดนี$ เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที�ปราศจากมลภาวะ และ
สูงเหนือระดบันํ$าทะเล �2-j22 เมตร ช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ ไม่ถูกทาํลายจากการดื�ม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี�  สารตกคา้งจากอาหาร และยา 
 
จากนั$นนาํท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง พระราชวงัลาํดบัที�สองที�ถูกสร้างต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง เคยใช้
เป็นที�พาํนกัของพระมหากษตัริยห์ลายพระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัสาํคญั
ที�ยงัคงรักษาไว ้พระราชวงัหลวงทั$ง 5 ที�ในโซลนั$น จะมีลกัษณะหน้าตาคลา้ยๆ กนั แตกต่างกนัที�ทศันียภาพ 
รวมถึงความพิเศษของแต่ละสถานที�ดว้ย อย่างตวัพระราชวงัชางด็อกกุงแห่งนี$ ก็มีไฮไลทที์�น่าสนใจคือ สวนฮู
วอน หรือสวนแห่งความลบันั�นเอง ภายในพระราชวงัประกอบไปดว้ยเขตพระราชฐานชั$นนอก พระราชฐาน
ชั$นใน และสวนดา้นหลงัที�ใชส้ําหรับเป็นที�พกัผ่อนของพระมหากษตัริยใ์นสมยัโบราณ เมื�อเดินเขา้มาบริเวณ
ดา้นในพระราชวงัจะเจอกบัลานกวา้ง เป็นพื$นที�สาธารณะที�นกัท่องเที�ยวสามารถเดินชมได ้พระราชวงัแห่งนี$ เคย
ถูกเผาทาํลายไปในช่วงปี 1592 ก่อนจะถูกบูรณะในปี 1611 และไดก้ลายเป็นสมบติัทางวฒันธรรมนบัตั$งแต่นั$น
เป็นตน้มา ปัจจุบนัยงัคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวงัเอาไว ้นอกจากนั$นยงัมีตน้ไมข้นาดยกัษมี์อายุ
กวา่ 300 ปี บ่อนํ$า และศาลาริมนํ$า  

 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
หมายเหตุ : กรณีที3พระราชวังชางด็อกกุงไม่เปิดทําการ ขอสงวนสิทธิ>ปรับรายการท่องเที3ยว ทดแทนเป็น 

พระราชวังถ็อกซูกุง J ใน � พระราชวงัเก่าแก่ของราชวงศโ์ชซอน มีขนาดไม่เลก็ไม่ใหญ่ ตั$งโดดเด่นสง่างามอยู่
ท่ามกลางอาคารสไตลต์ะวนัตกใจกลางกรุงโซล แต่สวยงามร่มรื�นไปดว้ยตน้ไม ้ยิ�งช่วงฤดูใบไมเ้ปลี�ยนสีแลว้ยิ�ง
สวยงามไปอีก ในแต่ละวนัจะมีการเปลี�ยนเวรยามของทหาร หากมาไดถู้กจงัหวะจะไดช้มพิธีเปลี�ยนเวรยาม
ประจาํวนั ซึ� งในหนึ� งวนันั$นจะมี 3 รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบที�สอง 14.00 น. และรอบสุดทา้ยตอน 
15.30 น.  
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (�) เมนู จิมทัค ไก่อบซีอิ�ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลพืี นเมืองดั งเดิม เป็นไก่ผดัรวมกบั
วุ้นเส้น มันฝรั3ง แครอท พริก และซอสดํา เนื อไก่ที3นิ3ม รสชาติคล้ายกบัไก่พะโล้สูตรเกาหล ี

 
จากนั$นนาํท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและ
นาํโชค โดยมีตั$งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยนี$จะงามจบัตาเมื�อมาทาํเป็นแหวน 
จี$  ต่างหู และสร้อยขอ้มือ 

 
จากนั$นนาํท่านเลือกซื$อสินคา้ปลอดภาษี ดิวตี ฟรี ที�ร้านคา้ปลอดภาษีที�ใหญ่ที�สุดในโซล แหล่งรวมสินคา้แบ
รนดเ์นมมากมาย ไม่วา่จะเป็น นํ$ าหอม เสื$อผา้ เครื�องสาํอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื�องประดบัหลากหลายแบรนดด์งั 
และสินคา้แบรนด์อื�นๆ อีกมากมาย โดยชั$นใตดิ้นจะเป็นสินคา้แบรนด์หรู และเครื�องดื�มแอลกอฮอล ์อาทิเช่น 
PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในส่วนของชั$นที� J เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดงัหลากหลายแบรนด์ อาทิ
เช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชั$น 7 เป็นช็อป MCM ชั$นที� 1 เป็นโซนเครื� องสําอางค์
หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE 
LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ ชั$น I จะเป็นสินคา้แบรนดเ์นมอื�นๆ 
และชั$นที� � จะเป็นแบรนดข์องเกาหลี และโซนร้านอาหาร 

 
จากนั$นนาํท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิ$ ง ย่านเมียงดง แหล่งละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรือ
สยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี$ จะมีเสื$อผา้ กางเกง รองเทา้ นํ$ าหอม เครื�องสาํอางคท์ั$งแบรนดเ์นมชื�อดงั และโล
คอลแบรนด ์รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที�วยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที�ตลาดนี$  
อาทิเช่น ร้านเครื� องสําอางค์ค์ที� คุ ้นหูคนไทยที�ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื�องสําอางคค์จ์ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 7 ถึง 1 เท่า และ
บางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นร้านขายรองเทา้แบรนด์ดังอย่างร้าน MBC MART ก็มีรองเท้า
หลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, 
FILA เป็นตน้ 

 
ในส่วนของอาหารบริเวณขา้งทางที�ฮอทฮิตไม่แพก้นัอยา่งโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด มีอาหารหรือของทานเล่นให้
ไดลิ้$มลองมากมาย ไม่วา่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตวัใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของ
เมียงดง กุง้ลอ็บสเตอร์ตวัใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไมแ้ลว้เอาไปย่าง 
ต๊อกโบกี เคก้ขา้วที�ขึ$นชื�อของเกาหลี ปรุงรสดว้ยซอสเผด็สไตลเ์กาหลี เมนูนี$ มีอยูเ่กือบทุกซอกทุกมุมที�ในตลาด



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เมียงดง บะหมี�ดาํจาจงัมยอน หนึ�งในเมนูสุดฮิตที�เห็นกนับ่อยในซีรี� ส์เกาหลี มนัฝรั�งเกลียวทอดกรอบเสียบไม ้
พบเห็นไดท้ั�วไปในเมืองไทย แต่ของที�นี�จะมีไส้กรอกเพิ�มเขา้มาอีกหนึ� งชั$น ปลาหมึกยกัษท์อดกรอบ เสียบไม้
แบบอลงัการโรยดว้ยเกลือ เป็นตน้ แต่หากคนที�ชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจา้ดงั ซึ� งไอติมที�กดมาใส่โคน
นั$นสูงถึง 7 ฟุต 

 
เยน็  อสิระอาหารเย็น � มื อ (ให้ทุกท่านได้อสิระตามอธัยาศัย เพื3อความสะดวกในการช็อปปิ ง) 
พกัที3    GRAND PALACE / CHOYANG / AIR REX HOTEL หรือระดับเดียวกนั 
 

วนัที3ห้า          ละลายเงนิวอนซุปเปอร์มาร์เกต็ – สนามบินอนิชอน  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า (�) เมนู อูด้ง 
 

จากนั$นนาํท่านเพลินเพลินกบัการแวะซื$อของฝากที� ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื$อ � แถม J) สาหร่าย 
ขนมต่างๆ ช็อกโกแลต็หิน ซีเรียลช็อกโก ้ผลิตภณัฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลน
พอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เครื�องสาํอางโสม และยงัมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี$ เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) 
นมกลว้ย เป็นตน้ 

 
11.15 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� XJ701 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื3อง) 
15.05 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมดว้ยความประทบัใจ 
 

******************************************* 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

*** สําคญัมากโปรดอ่าน *** 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ในกรณทีี3ต้องออกตั�วภายใน เครื3องบิน / รถทวัร์ / รถไฟ ก่อนทาํการออกตั�วโดยสาร กรุณาสอบถามที3เจ้าหน้าที3ทุกครั ง  
เนื3องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี3ยนเที3ยวบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

มิเช่นนั น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดใดทั งสิ น 
ขอบพระคุณทุกท่านที3ใช้บริการ  

  
 

 
 
 

 
 
 

อตัราค่าบริการ เกาหล ีW วนั ! คืน AIR ASIA X 
เกาหล ีฮวาชอน โซล เลสโก โอ้โห ไอซ์ ฟิชชิ3ง 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
มกราคม – กมุภาพนัธ์ SW5! 

ราคาผู้ใหญ่ 
(ห้องละ S-! ท่าน) 

จอยแลนด์ 
(ไม่รวมตั�ว) 

พกัเดี3ยว 

06 – �6 มกราคม SW5! �5,��� �,��� 5,000 

07 – �� มกราคม SW5! 16,999 �,��� 5,000 

08 – �S มกราคม SW5! 17,999 �,��� 5,000 

09 – �! มกราคม SW5! 17,999 �,��� 5,000 

10 – �% มกราคม SW5! 17,999 �,��� 5,000 

11 – �W มกราคม SW5! 16,999 �,��� 5,000 

12 – �5 มกราคม SW5! 16,999 �,��� 5,000 

13 – �� มกราคม SW5! 16,999 �,��� 5,000 

14 – �� มกราคม SW5! 16,999 �,��� 5,000 

15 – �� มกราคม SW5! 17,999 �,��� 5,000 

16 – S6 มกราคม SW5! 17,999 �,��� 5,000 

***หมายเหตุ***  
ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั$งนี$ข ึ$นอยูต่ามความ

เหมาะสม 
**กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืง ท ั$งที�กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที�ระบใุน

รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ั$งส ิ$น และขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึ�งอยู่
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ**  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

17 – S� มกราคม SW5! 17,999 �,��� 5,000 

24 – S� มกราคม SW5! 
(วนัตรุษจีน) 

18,999 �,��� 5,000 

25 – S� มกราคม SW5! 
(วนัตรุษจีน) 

18,999 �,��� 5,000 

26 – !6 มกราคม SW5! 16,999 �,��� 5,000 

27 – !� มกราคม SW5! 16,999 �,��� 5,000 

03 – 6� กมุภาพนัธ์ SW5! 16,999 �,��� 5,000 

04 – 6� กมุภาพนัธ์ SW5! 16,999 �,��� 5,000 

06 – �6 กมุภาพนัธ์ SW5! 
(วนัมาฆบูชา) 

18,999 �,��� 5,000 

07 – �� กมุภาพนัธ์ SW5! 
(วนัมาฆบูชา) 

18,999 �,��� 5,000 

08 – �S กมุภาพนัธ์ SW5! 
(วนัมาฆบูชา) 

18,999 �,��� 5,000 

09 – �! กมุภาพนัธ์ SW5! 16,999 �,��� 5,000 

10 – �% กมุภาพนัธ์ SW5! 16,999 �,��� 5,000 

11 – �W กมุภาพนัธ์ SW5! 16,999 �,��� 5,000 

12 – �5 กมุภาพนัธ์ SW5! 17,999 �,��� 5,000 

13 – �� กมุภาพนัธ์ SW5! 17,999 �,��� 5,000 

14 – �� กมุภาพนัธ์ SW5! 17,999 �,��� 5,000 

15 – �� กมุภาพนัธ์ SW5! 16,999 �,��� 5,000 

16 – S6 กมุภาพนัธ์ SW5! 16,999 �,��� 5,000 

17 – S� กมุภาพนัธ์ SW5! 16,999 �,��� 5,000 

18 – SS กมุภาพนัธ์ SW5! 16,999 �,��� 5,000 

19 – S! กมุภาพนัธ์ SW5! 17,999 �,��� 5,000 

20 – S% กมุภาพนัธ์ SW5! 17,999 �,��� 5,000 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

 
ราคาเด็กอายุไม่เกนิ S ปี ท่านล่ะ W,999 บาท 

 
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทปิ คนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ3น*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าทปิ ท่านละ 50,000 วอน/ทริป/ท่าน* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 – SW กมุภาพนัธ์ SW5! 17,999 �,��� 5,000 

22 – S5 กมุภาพนัธ์ SW5! 16,999 �,��� 5,000 

23 – S� กมุภาพนัธ์ SW5! 16,999 �,��� 5,000 

24 – S� กมุภาพนัธ์ SW5! 16,999 �,��� 5,000 

25 – S� กมุภาพนัธ์ SW5! 16,999 �,��� 5,000 

S5 ก.พ. – 6� มี.ค. SW5! 17,999 �,��� 5,000 

S� ก.พ. – 6S มี.ค. SW5! 17,999 �,��� 5,000 

S� ก.พ. – 6! มี.ค. SW5! 17,999 �,��� 5,000 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั$น ไมเ่ชน่น ั$น ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไม่
วา่ดว้ยกรณีใดๆท ั$งส ิ$น เพราะทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ต ั:วกบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ ี�ถว้น กอ่นการจองทวัรท์กุคร ั$ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีที�ลกูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้ -ออก นอกประเทศได ้ทําใหล้กูคา้

ตอ้งถกูสง่ตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ*นในการเปลี�ยนตั+วขากลับ และรวมถงึคา่บรกิารอื�นๆที�
เกดิขึ*นดว้ย ฉะนั*น ลูกคา้จะตอ้งเป็นผู◌รั้บผดิชอบในคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ*นที�ทางประเทศนั*นๆเรยีกเก็บ ทางผูจั้ด
และทางสายการบนิจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ*นทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�
มทีี�นั�งวา่ง หรอืตามวันเดนิทางของตั+วเครื�องบนิ ทั *งนี* ขึ*นอยูท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลี
ใตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสัมภาษณ์ ในการที�ทาง
ตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสัมภาษณ์นั*น ขึ*นอยูก่ับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทาง
เจา้หนา้ที� ตม. ทางบรษัิททวัร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนี*ได ้** 

*** ทัวรค์รั *งนี*มวีัตถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั*น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจาก
กรุ๊ปทวัร ์ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเที�ยวเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

**หมายเหตุ** 
1. รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว ค่าทวัร์ที�จ่ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผูจ้ดัไดช้าํระ

ให้กบัสายการบินและสถานที�ต่างๆ แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั$นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธิ� การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั$งค่าตั�วเครื�องบินให้แก่ท่าน ***และทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ> ราคานี เฉพาะนักท่องเที3ยวชาวไทยเท่านั น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ3มจากราคาค่าทัวร์ปกติ
อีก 100 USD** กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที�เป็นเด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื� องสําอางค์  หมอ  พยาบาล  
ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปที�มีการขอดูงาน **จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุกครั$ ง** 

2. หากมีเพื�อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเที�ยวระหว่างท่องเที�ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนขอ้แนะนาํกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ที�รับผิดชอบ หากท่านมีความจาํเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอื้�นเพื�อที�จะนาํไปยงั
ประเทศนั$นๆ  หรือนาํกลบัประเทศไทย ควรตรวจสิ�งของนั$นว่าตอ้งไม่เป็นสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ� งของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั$นประหารชีวิต เจา้หนา้ที�จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ�งของใดใด 

3. โรงแรมที�พกัที�ประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลบัปรับเปลี�ยนขึ$นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์
ลูกคา้เป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ยช่างภาพจะ
นาํภาพถ่ายมาจาํหน่ายกบัลูกทวัร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื$อได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจกไ็ม่ตอ้งซื$อ เพราะทางบริษทั
ทวัร์ไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์ซื$อแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

5. ทวัร์ครั$ งนี$ มีวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั$น ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลงร้านช้
อปปิ$ ง เช่น นํ$ ามนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษทัจะคิดค่าดาํเนินการในการแยกท่องเที�ยว
เอง 122 USD ต่อท่าน 

 
 

 
 
 
 

 
 
อตัราค่าบริการนี รวม 
� ค่าตั�วเครื�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  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั$นในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั$นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนั
การมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลี  *ดงัตอ่ไปนี$  
- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ  
- ต ั:วเครื�องบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ$นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศเกาหลไีด ้ )เชน่ เงนิสด บตัร

เครดติ เป็นตน้(  
- ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พาํนกัในประเทศเกาหล ี(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีม

ให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พาํนกัในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ J,222,222 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนี ไม่รวม 
� ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต 
, ค่าซกัรีด , มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้
บริการ) 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น  
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 4% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 1% 
� ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  
 
เอกสารประกอบในการยื3นวซ่ีา  
J) พาสปอร์ต  
7) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว  
1) ใบสาํคญัถิ�นที�อยู ่ 
I) สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  
�) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  
`) รูปถ่ายสีขนาด 7 นิ$ว 7 รูป  
(สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื�นวีซ่า) 
 
เงื3อนไขการชําระค่าบริการ 

1. นักท่องเที3ยวหรือเอเจนซี3ต้องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื3อสํารองที3นั3ง ภายใน 1 วนัหลงัจาก
การจอง  

2. นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั$งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนกัท่องเที�ยว
หรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี
ใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเที�ยวสละสิทธิ� การเดินทางในทวัร์นั$นๆ 

3. กรณีที�นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� จองการเดินทางนอ้ยกวา่ 12 วนั จะตอ้งชาํระครบเตม็จาํนวนเลย 
4. 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. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษที์�

รัฐบาลประกาศในปีนั$นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

เงื3อนไขการยกเลกิการเดินทาง 
• กรณีที�นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�(ผูมี้ชื�อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษทัอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการ
จองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

• กรณีนกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที�บริษทัอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ 
และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมีเงื3อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี  
- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 12 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ J22 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ J� วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ �2 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ J� วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั$งหมด 

ทั$งนี$  ทางบริษทัจะหักค่าใชจ่้ายที�ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนาํเที�ยวให้แก่
นกัท่องเที�ยว เช่น การสาํรองที�นั�งตั�วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

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

2. 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. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษที์�
รัฐบาลประกาศในปีนั$นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื3อนไขและข้อกาํหนดอื3นๆ 
1. ทวัร์นี$สาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั$น 
2. ทวัร์นี$ เป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั$งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั$งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า J� ท่าน โดยจะแจง้ให้กบั

นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 4 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย J2 วนัก่อน
การเดินทางสาํหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเที�ยวทุกท่านยนิดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนกัท่องเที�ยวร่วม
เดินทางนอ้ยกวา่ที�ทางบริษทักาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนาํหน้าชื�อ เลขที�หนังสือ
เดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบิน ในกรณีที�นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบัทาง
บริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั$งนี$  บริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเที�ยวส่วน
ใหญ่เป็นสาํคญั 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ$นของนักท่องเที�ยวที�มิได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี$ คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษทัเสนอราคา ดงันั$น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิ� ในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ$น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครื�องบิน ค่า
ภาษีเชื$อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั$น  

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 
• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ที�จะนาํติดตวัขึ$นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน J22 มิลลิลิตรต่อชิ$น และรวมกนั

ทุกชิ$นไม่เกิน J,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ� งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาํออกมาให้เจา้หน้าที�ตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท่้านละ J ใบเท่านั$น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที�กาํหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั$น 

• สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั$น  

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


