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วนัแรกของการเดินทาง (1)             สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

20.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 เคานเ์ตอร ์N สายการบิน 

KOREAN AIR (KE) โดยมเีจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวก  

สายการบิน KOREAN AIR จัดที่น ัง่แบบ 3-3-3 น ้าหนกักระเป๋า 23 กก./ท่าน 

 
23.15 น. น าท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต ้โดยเที่ยวบินที่ KE652  

** ใชเ้วลาบินประมาณ 5 ชัว่โมง มีบริการอาหารและเครื่องบนเครื่อง ** 

วนัที่สองของการเดินทาง (2)           สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - โรงเรียนสอนท ากิมจิ - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์

 

06.40 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และศุลกากรแล้ว รถโค้ชน าทุกท่านข้ามทะเลตะวันตกผ่านสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพ่ือความหวังในการรวมชาติที่

ยาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสงู 107 เมตร  

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยัง เกาะนามิ ตั้งอยู่ใจกลางทะเลสาป

ชองเพียง แหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของเกาหลีใต้และสามารถ

ท่องเที่ยวได้ทั้งปี มีขนาดเพียง 460,000 ตารางเมตร บนเกาะ

จะมีบรรยากาศร่มร่ืนเตม็ไปด้วยต้นสน ต้นเกาลัด ต้นแปะกว๊ย 

ต้นซากุระ ต้นเมเป้ิล และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆ พลัดกันออกดอก

เปลี่ยนสีให้ชมกันทุกฤดูกาล การข้ามไปเกาะนามินั้นต้องนั่งเรือ

เฟอร่ีข้ามไปโดยจะใช้เวลาสั้นๆ เพียงแค่ 5 นาท ีความน่าสนใจ

ของเกาะนามิอยู่ตรงธรรมชาติที่สวยงามของต้นไม้น้อยใหญ่ซึ่งมี

อยู่มากมาย โดยเฉพาะทิวต้นสนสูงใหญ่ที่ขึ้ นเรียงรายเป็นแนว

ยาว และมาปลุกความรักซีรีส์เกาหลีด้วยการเดินชิลๆ ไปบน

ถนนที่ มี ต้นไม้ขนาบข้างเป็นถนนที่ โด่งดังไปทั่วโลกอย่าง 

“Ginkgo Tree Lane” เมื่ อผ่านพ้นช่วงกลางเดือนตุลาคมไป 

อุโมงค์ต้นแปะก๊วยจะถูกย้อมไปด้วยสีเหลืองอร่าม เรียงแถว

ทอดตัวยาวกว่า 80 เมตร เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูป

มากที่สุด นับเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะต้องไป

ถ่ายรูปเกบ็ความประทบัใจไว้  
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เกาะนามิโด่งดังจากซีร่ีย์เร่ือง Winter Sonata โดยใช้เกาะนามิเป็นสถานที่ถ่ายท าคู่รักมายมากมักไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปกบัจุด

ไฮไลทบ์นเกาะสุดโรแมนติก “Winter Sonata’s First Kiss” รูปป้ันคู่พระ-นางจากซีร่ีย์เร่ืองดัง ใกล้กันนั้นจะมีโซนอาหารทั้ง

ร้านอาหารแบบนั่งทาน ร้านของป้ิงย่าง และซาลาเปานึงเตาถ่านแบบโบราณ  

พิเศษสุด !!! สัมผัสประสบการณ์ไม่เหมือนใคร เอาใจคนชื่นชอบความท้าทายเป็นพิเศษ คร้ังนึงในชีวิตต้องลองนั่งซิปไลน์

ข้ามทะเลสาบชองเพียง Nami Skyline Zipwire พาท่านขึ้นไปสดูโอโซนบนความสงู 80 เมตร รวบรวมความกล้าแล้วปล่อยตัว

ปล่อยใจไปกบัวิวธรรมชาติ 360 องศา สมัผสัอะดรีนาลีนที่หลั่งไปทั่วร่างขณะโหนสลิงเหนือผืนน า้ด้านล่างภายในเวลาเพียงชั่ว

อึดใจ ประทับใจไปกับวิวของท้องฟ้าสดใส เทือกเขา และธรรมชาติอันสวยงามใต้เท้าคุณ ** หมายเหตุ กิจกรรมนี้ ส าหรบั

ลูกคา้ที่สนใจเท่านั้น อตัราค่าทวัร ์ไม่รวมค่าบตัรเล่น Zipwire ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ทคัคาลบี อาหารข้ึนช่ือของเมืองชุนชอน เนื้ อไก่ที่หัน่ออกมาเป็นช้ินพอค า 

คลุกเคลา้ดว้ยเคร่ืองปรุงและหมกัไวจ้นไดที้่ เมือ่รบัประทานจะน ามาผดับนกระทะ พรอ้มดว้ยขา้วสวย หรือเสน้กว๋ยเต๋ียว

แบบหนานุ่มของเกาหลีมาผดัใหเ้ขา้กนั และสุดทา้ยเอาขา้วมาผดัทานเป็นขา้วผดัไดอี้กดว้ย 

 

น าท่านไปเรียนรู้ วัฒนธรรมการท ากิมจิของชาวเกาหลีที่ 

โรงเรียนสอนท ากิมจิ เป็นอาหารเกาหลีประเภทผักดองที่

อาศัยภมูิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริกสแีดง

และผักต่างๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยม

รับป ระท าน กิ ม จิ เกื อ บ ทุ กมื้ อ  แล ะยั งน า ไป ป รุ ง เป็ น

ส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกิมจิมีมากกว่า 

187 ชนิด ส่วนใหญ่จะมีรสเผด็และเปร้ียว พิเศษ! ใหท่้านได้

สวมใส่ชุดฮนับก พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจ 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองยงอิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ถูก

ขนานนามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาประกอบไปด้วยโซนต่างๆ ดังนี้  Global Fair, Magic 

Land, European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อท่านก้าวผ่านประตูเข้าไปในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พบ

กบัอาคารทรงสวยที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียตะวันออกและอินเดีย ซึ่งผสมผสานจนเข้ากันลงตัว แวะถ่ายรูป

สวยๆ ที่ Magic Tree ต้นไม้แฟนตาซีขนาดใหญ่ที่จะเปลี่ยนธีมไปตามเทศกาลต่างๆ ถือเป็นอีกจุดแลนด์มาร์คส าหรับ

นักท่องเที่ยว  
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ใครชอบเคร่ืองเล่นหวาดเสียวต้องห้ามพลาดเดด็ขาด สนุกกับเคร่ืองเล่นนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตีลงักา (Rolling 

X-Train) ที่ เร็วสุดๆ และตีลังกาถึง 2 รอบ เฮอร์ริ

เคน (Hurricane) เคร่ืองเล่นที่จะหมุนๆ เหวี่ยงๆ ให้

หัวใจเต้นรัวกับความสูงเกือบ 20 เมตรจากพ้ืนดิน! 

ดบัเบิ้ ลร็อกสปิน (Double Rock Spin) ที่จะหมุนๆ ตี

ลังกา 3 ตลบบนอากาศด้วยความสูงที่แทบกลั้นหายใจ 

เรือเหาะไวกิ้ ง (Columbus Adventure) เตรียมตัว

เตรียมใจไปกับเจ้าเรือเหาะยักษ์ที่จะเหวี่ยทุกคนขึ้นไป

สูงถึง 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลคที์่พลาด

ไม่ได้ของสวนสนุกแห่งนี้  รถไฟเหาะรางไม้ (T-

EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมที้่สูงชันเป็นอันดบั 4 

ของโลก ซ่ึงมีความชนัถึง 77 องศา และวิ่งดว้ยความเร็ว 104 กิโลเมตร/ชัว่โมง  

พักเหนื่อยจากเคร่ืองเล่นหลุดเข้ามาในโลกของเหล่าสัตว์มากมาย โซน Zootopia หนึ่งในสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี มี

สัตว์มากกว่า 2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธุ์ พาทุก

ท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ขึ้ นไปบนรถบัส

ซาฟารีเพ่ือใกล้ชิดกบัเหล่าสตัว์ป่ายิ่งขึ้นอย่างโซน Safari 

World พบกับสัตว์ที่น่าเกรงขามอย่างสิงโตเจ้าป่า เสือ

อันดุร้าย และหมีตัวใหญ่ที่อาจจะโผล่มาทักทายคุณได้

ทุกเมื่อ ตะลุยเข้าไปในโซน Lost Valley ตื่นเต้นไปกับ

การนั่งรถสะเทิ้นน า้สะเทิ้นบก พร้อมเพลิดเพลินกับการ

ชมสัตว์ต่างๆ ที่เดินเล่นอย่างอิสระ ถ้าโชคดีอาจจะได้

พบกบัสตัว์เหล่านี้มาขอขนมกนิถงึหน้าต่างรถเลยทเีดียว 
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เปลี่ยนบรรยากาศจากเหล่าสัตว์โลกมาเจอความสวยงามของหมู่

พฤกษา สวนดอกไมส้ี่ฤดู เดินชมสวนดอกไม้ที่ก าลังออกดอก

บานสะพร่ังอวดสีสัน ซึ่ งจะเปลี่ยนแปลงพันธุ์ดอกไม้ไปตาม

ฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพ

อากาศ) ด้วยสีสันที่สดของดอกไม้แต่ละชนิดจึงได้รับความนิยม

อย่างมาก ท่านไม่ควรพลาดที่จะมาถ่ายรูปเกบ็บรรยากาศความ

สดช่ืนกลับไปเป็นที่ระลึก  

 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟตบ์าบีคิวป้ิงย่างสไตลเ์กาหลี เนื้ อหมู เนื้ อไก่ เนื้ อววั ปลาหมึก อาหารเกาหลี 

เติมไม่อั้น 

พกัที่    SUWON M HOTEL / SUWON NEW TOURIST HOTEL / JM HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สามของการเดินทาง (3)           พระราชวงัเคียงบกกุง - ศูนยส์มุนไพรโสม - ผลิตภณัฑน์ ้ ามนัสน - หมู่บา้นโบราณอิกซอนดง -      

                                                คอสเมติคดิวต้ีฟรี - ตลาดเมียงดง 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวงัเคียงบกกุง พระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์โชซอนที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล ซึ่ง

เป็นอกีหนึ่งสถานที่ที่ใครมาเกาหลีเป็นคร้ังแรกต้องไม่พลาดที่จะแวะมาเยือน ด้วยฉากหลังของพระราชวังนั้เป็นภเูขาพูกกัซาน 

ท าให้ดูยิ่งใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็น The Grand Palace ของเกาหลีใต้เลยกว่็าได้ มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ

คือ พระที่น ัง่คึนจองวอง เป็นพระที่นั่งที่กษัตริย์ใช้ออกว่าราชการ และเป็นที่ทรงงาน ภายในพระที่นั่งไม่สามารถเข้าไปชมได้ 

แต่สามารถถ่ายภาพจากด้านนอกได้  

หมายเหตุ : กรณีที่พระราชวงัเคียงบกกุงไม่เปิดท าการ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิปรบัรายการทดแทนเป็น พระราชวงัชา

งด็อกกุง พระราชวังล าดับที่สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวัง

ส าคัญที่ยังคงรักษาไว้ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยักษ์มีอายุกว่า 300 ปี บ่อน ้า และศาลาริมน ้า พระราชวังแห่งนี้ เป็นที่พ านักของ
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พระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวัง ได้แก่ พระต าหนักอินจองจอน พระ

ต าหนักแดโจจอน พระต าหนักซอนจองจอน และพระต าหนักนักซองแจ 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยัง ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ช่วยเสริมความแขง็แรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด 

ช่วยท าให้จิตใจสงบ และเพ่ิมพละก าลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม

ประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเรง็  

จากนั้นน าท่านเรียนรู้การท าผลิตภัณฑ์ที่สกัดจาก ผลิตภณัฑน์ ้ ามนัสน มีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุม

อาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย 

และสมุนไพรบ ารุงร่างกาย เสิรฟ์ในหมอ้ดินรอ้นๆ  

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยัง ย่านอิกซอนดง ที่ตั้งของหมู่บ้านฮันอกที่เก่าแก่ที่สดุอกีแห่งหนึ่งในกรุงโซล มีกลิ่นอายความเป็น

เกาหลีโบราณ และเป็นย่านเก่าแก่ที่อาจจะใหม่ส าหรับใครหลายๆคน แหล่งรวมคาเฟ่เก๋ๆ  ร้านอาหารชิคๆ ใจกลางกรุงที่ซ่อน

ตัวอยู่ในตรอกซอกซอยเล็กๆ สามารถเดินลัดเลาะจากแถวย่านอินซาดงมาได้ มีทั้งร้านอาหารเกาหลี ร้านบิงซู ร้านนั่งชิล 

ร้านพิซซ่า ที่ตกแต่งได้อย่างมีสไตล์ เหมาะส าหรับชาวโซเชียลที่ชอบอพัรูปสวยๆ ไฮไลทข์องย่านนี้ จะเป็นคาเฟ่ดอกไม้ชื่อร้าน 

มาดัง หน้าร้านจะเป็นมุมยอดฮิตที่คนนิยมมาถ่ายรูป เพราะสีสันสดใสสวยงามของดอกไม้ นอกจากสายฮิปเตอร์แล้วสายกิน

ยิ่งห้ามพลาด ที่นี่มีร้านขายมันดูช่ือดัง (เกี๊ยวนึ่งเกาหลี) รา้นชางฮวาดงั ตั้งอยู่ตรงหัวมุมถนน ซึ่งจะมีคนต่อคิวรอเยอะมากๆ 

ในแต่ละวัน 

จากนั้นน าท่านแวะช้อปที่ร้านเคร่ืองส าอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพ่ือเลือกซื้ อ

กลับไปเป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกนิแคร์บ ารุงผิวแบรนด์อย่าง DEWINS และแบรนด์ 

JSM ที่เป็นสนิค้าหลักของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน า้แตก ครีมขัดขี้ ไคล สแตมเซลล์ โบทอ็กซ์ เป็นต้น และยัง

มีสนิค้าอื่นๆ อาทเิช่น ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ยาสระผม ฯลฯ 

 
จากนั้นน าท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวต้ีฟรี ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สดุในโซล แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย 

ไม่ว่าจะเป็น น า้หอม เสื้อผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดับหลากหลายแบรนด์ดัง และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีก

มากมาย โดยชั้นใต้ดินจะเป็นสินค้าแบรนด์หรู และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, 

BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็น ต้น  ในส่วนของช้ันที่  1 

เป็นชอ็ป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นต้น ชั้น 2 

เป็นช็อป MCM ช้ันที่  3 เป็นโซนเคร่ืองส าอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, 

LANEIGE, L'Oré al, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นต้น ชั้น 

4 จะเป็นสนิค้าแบรนด์เนมอื่นๆ และช้ันที่ 5 จะเป็นแบรนด์ของเกาหลี และโซนร้านอาหาร 
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จากนั้นน าท่านเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิง ย่านเมียงดง แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควร์

เกาหลี ตลาดแห่งนี้ จะมีเสื้ อผ้า กางเกง รองเท้า น า้หอม เคร่ืองส าอางค์ทั้งแบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดี

เพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นต้องการกส็ามารถหาได้จากที่ตลาดนี้  อาทิเช่น ร้านเคร่ืองส าอางค์ค์ที่คุ้นหู

ค น ไท ยที่ ไ ม่ ว่ า จ ะ เป็ น  ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ร าค า

เคร่ืองส าอางค์ค์จะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นร้านขายรองเท้า

แบรนด์ดังอย่างร้าน MBC MART กม็ีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW 

BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นต้น  

ในส่วนของอาหารบริเวณข้างทางที่ฮอทฮิตไม่แพ้กันอย่างโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด มีอาหารหรือของทานเล่นให้ได้ลิ้ มลอง

มากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์ย่างตัวใหญ่อบน่ากนิ ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุ้งล็อบสเตอร์

ตัวใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไม้แล้วเอาไปย่าง ต๊อกโบกี เค้กข้าวที่ขึ้ นช่ือของเกาหลี 

ปรุงรสด้วยซอสเผด็สไตล์เกาหลี เมนูนี้ มีอยู่เกือบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง บะหม่ีด าจาจังมยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตที่

เหน็กันบ่อยในซีร่ีส์เกาหลี มันฝร่ังเกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบเห็นได้ทั่วไปในเมืองไทย แต่ของที่นี่จะมีไส้กรอกเพ่ิมเข้ามา

อกีหนึ่งชั้น ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไม้แบบอลังการโรยด้วยเกลือ เป็นต้น แต่หากคนที่ชอบของหวานกจ็ะมีไอติมโคน

เจ้าดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใสโ่คนนั้นสงูถงึ 2 ฟุต 

 

 

 

 

 

 

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

พกัที่   BENIKIA M HOTEL / INTERCITY HOTEL / CO OP HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัที่สีข่องการเดินทาง (4)              อิสระท่องเท่ียว และ ช็อปป้ิงเต็มวนั   

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

อสิระเตม็วันให้ท่านได้ช้อปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ โดยมีไกด์คอยให้ค าแนะน าในการเดินทาง อาท ิ

- หมู่บา้นบุคชอนฮนัอก เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงโซล หมู่บ้านแห่งนี้ เป็นหมู่บ้านที่ล้อมรอบไปด้วยพระราชวัง ทั้งเคียง

บกกุง และชางดอ็กกุง รวมถึงศาลเจ้าจงมโยด้วย มีบ้านเรือนนับร้อยหลังที่เป็นบ้านแบบดั้งเดิม ที่เรียกว่า ฮันอก (Hanok) ให้

ความรู้สกึเหมือนย้อนอดีตไปในสมัยราชวงศ์โชซอน ที่นี่มีมุมเดด็ๆ ที่ไม่ความพลาดถงึ 8 จุดให้ถ่ายรูปด้วยกนั นอกจากนี้ยังมี

ร้านชาชื่อดัง Tea Garden ตัวร้านเป็นบ้านสไตลืฮันอกอายุกว่า 100 ปี ภายในร้านมีโต๊ะที่ใช้นั่งกับพ้ืนที่เรียกว่า อนดล 

(Ondol) ซึ่งถูกจัดวางไว้กลางสวนตรงตามกับคอนเซปชื่อร้าน โดยพนักงานกจ็ะใส่ชุดฮันบกมาเสิ ร์ฟ ท าให้ได้ความรู้สึกย้อน

ยุคเข้าไปอกี 

- คลองชองเกชอน คลองที่มีภมูิทศัน์ที่สวยงามที่สดุในเกาหลี แหล่งเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางเมืองหลวงที่  วุ่นวาย 

มีสะพานทั้งหมด 20 สะพานที่ออกแบบมาด้วยคอนเซบ็ที่แตกต่างกนั บริเวณก าแพงทั้งสองข้างริมคลองประดับด้วยหินอ่อน 

และประติมากรรมที่สวยงาม  

- สวนสนุกล็อตเตเ้วิลด ์ส าหรับคนรักความสนุกที่ยังไม่จุใจ สามารถไปตามเกบ็เคร่ืองเล่นในสวนสนุกแห่งที่ 2 ของเกาหลี 

ซึ่งมีช่ือเสยีงไม้แพ้สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ได้ โดยวิธเีดินทางกง่็ายแสนง่ายเพราะตั้งอยู่ในกรุงโซล ที่นี่รวบรวมเคร่ืองเล่นสนุกๆ 

ไว้มากมาย ถูกแบ่งออกเป็นโซน Indoor จะถูกจัดอยู่ในธีมผจญภัย (Adventure) และ Outdoor จะถูกจัดในธีมเกาะเวทมนต์ 

(Magic Island) สามารถเที่ยวได้ตลอดเวลาแม้ว่าสภาพอากาศจะไม่เป็นใจ ** หมายเหตุ อตัราค่าบริการนี้  ไม่รวมค่าบตัร

เขา้สวนสนุก **  

- พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ าโคแอ็คซ์ อยู่ทางประตูทิศเหนือของศูนย์การค้า COEX MALL มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ส าหรับโชว์สัตว์ตัว

อาคารมีพิพิธภัณฑ์แบบร่วมผจญภัย และมีกิจกรรมส าหรับเดก็ผ่านเขตโซนต่างๆ เช่น เขตปลาท้องถิ่นเกาหลี เขตอะเมซอน 

ตู้ปลาแบบต่างๆบึง แม่น า้ ชายฝั่งทะเล และตู้มหาสมุทรอนักว้างใหญ่ นกเพนกวิน การเดินจะเดินเป็นทิศทางเดียวกันในแต่

ละโซน  

สายช็อปหา้มพลาด! 

- ย่านฮงแด เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆ กบัมหาวิทยาลัยฮงอกิ มีร้านชอ็ปมากมายทั้งเสื้อผ้า เคร่ืองส าอางค์ รองเท้า ยิ่งช่วงกลางคืน

จะคึกคักเป็นพิเศษ มีผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง ถือเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นทั้งวัน

มัธยม และวัยมหา’ลัย โดยในช่วงเย็นๆ จะมีกลุ่มวัยรุ่นมาเต้นโชว์ความสามารถ บนถนนจะกลายเป็นลานการแสดง

ความสามารถด้านต่างๆ ทั้งเล่นดนตรี ร้อง เต้น แบบจัดเตม็! ท าให้ถนนแห่งนี้ คึกคัก และเป็นสีสันของกรุงโซลทั้งกลางวัน

และกลางคืน นอกจากจะเป็นแหล่งช็อปป้ิงแล้ว ยังเป็นแหล่งรวมสุดยอดร้านอาหารชื่อดังมากมาย ทั้งของคาว ของหวาน 

อาหารว่าง อาทิ รา้นวนัดงัคมัจาทงั ร้านคัมจาทงัที่ที่สุดในฮงแด ร้านตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 3, รา้น Peony ร้าน

เค้กโฮมเมดเจ้าดัง เมนูที่ห้ามพลาดคือ Strawberry Short Cake และ Strawberry Bingsu ร้านตั้ งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิก

ทางออก 9, รา้น 50pick ร้านนั่งชิลที่มีค็อกเทลให้เลือกทั้งหมด 50 แบบ ร้านตั้ งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 8 , 

รา้นฮงงิกเกจาง กบัเมนูสดุแซ่บอย่างปูสดดองซีอิ๊วม บุฟเฟ่ต์ปูดอง กุ้งดอง แบบครบเซท็เติมไม่อั้น ราคาแรงแต่รับรองความ

อร่อย ร้านตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 2, รา้นเซมาอึลชิกดงั ร้านหมูย่างชื่อดัง กันสาดสีเหลือง กับเมนูที่ต้องสั่งคือ 

ซุปกมิจิ 7 นาท ีร้านตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอกิทางออก 9, รา้นพิพิรี ร้านบิบิมบับแบบรีฟิล 5000 วอน เป็นร้านยอดนิยมของ

วัยรุ่นและวัยท างานเพราะราคาถูกมาก ร้านตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 9 และ รา้นคาเฟ่ King ‘s Cross คาเฟ่นี้ สาวก

แฮร์ร่ีห้ามพลาด! จ าลองฉากในหนัง แฮร์ร่ี พอตเตอร์ มาไว้ที่ฮงแด พาท่านเดินทางไปโลกเวทมนต์ด้วยรถไฟ ชานชาลา 9 

3/4 ร้านตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอกิทางออก 9 เป็นต้น 
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- ย่านอีแด เป็นย่านที่อยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา นอกจากจะเป็นมหาลัยที่สวยที่สุดแล้ว ยังมีจุดถ่ายรูปฮิปๆ 

มากมาย ทนีี่ยังเป็นย่านช้อปป้ิงสนิค้าแนววัยรุ่นแฟช่ันวัยใสสไตล์เกาหลี มีทั้งของจุกจิก กิ๊ฟช้อป เคร่ืองประดับ เสื้อผ้า แว่นตา 

กระเป๋า รองเท้า อุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์ เคร่ืองส าอางต่างๆ เป็นร้านเล็กๆ ที่แฝงตัวอยู่ตามตรอกซอกซอยต่างๆ ยาว

เหยียดสองข้างทาง  

- ย่านชินซาดง แห่งรวมโลคอลแบรนด์ดัง ถนนกาโรซูกิล หรือเรียกกันว่า Artists’ Street เตม็ไปด้วยร้านเสื้อผ้าแฟชั่นแบ

รนด์ดีไซเนอร์ แบรนด์หรู ร้านกาแฟที่ตกแต่งแบบชิคๆ ถนนสายนี้ จะท าให้คุณได้เพลินเพลินเจริญใจ เเละเงินในกระเป๋าเป็น

อย่างยิ่ง  

- ย่านอพักูจอง เป็นย่านที่น่าไปเดินเที่ยวมากๆ ของกรุงโซล ย่านนี้ เป็นย่านไฮโซของเกาหลีนั่นเอง แน่นอนว่าห้างร้านค้า

ต่างๆ ที่อยู่ในย่านนี้ จึงเป็นแบรนด์ดังหรูหราระดับโลก โดยไฮไลทข์องย่านอัพกูจองจะอยู่บริเวณ ถนนโรดิโอ มีห้างที่ส าคัญก็

คือ Galleria Department Store ห้างหรูหราแหล่งรวมสนิค้าแบรนด์เนมระดับไฮเอนด์ นอกจากนี้ตลอดทั้งแนวถนนกย็ังมีร้าน

ขายสนิค้าแฟชั่นจากดีไซเนอร์แนวหน้าของเกาหลีให้ได้เดินเลือกช้อปป้ิงอย่างจุใจ 

 

สายฮิปเตอรต์อ้งไปเช็คอิน! 

 

- ย่านซองซูดง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อาจจะยังไม่คุ้นหูกับย่านนี้  แต่ส าหรับคนเกาหลีแล้ว ย่านซองซูดงก าลังมาแรงกว่าที่

ไหนๆ ได้รับฉายาว่าเป็น บรูคลินแห่งกรุงโซล เพราะเคยเป็นที่ตั้งของโรงงานเก่าๆ ในยุค 1960 ปัจจุบันถูกแปลงโฉมเป็น

แกลอร่ี สตูดิโอ และคาเฟ่ที่มีสไตล์มากๆ จนกลายมาเป็นย่านฮิปสเตอร์ แหล่งรวมวัยรุ่นแนวอาร์ตๆ  นอกจากนั้น ที่นี่ยังมีคา

เฟ่ชื่อดังอย่าง รา้น Café  Onion ร้านคาเฟ่บรรยากาศดีที่ดังในเร่ืองเมนูขนมปังอบอกีด้วย  

- ย่านอิกซอนดง หมู่บ้านฮันอกเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโซล มีกลิ่นอายความเป็นเกาหลีโบราณ และเป็นย่านเก่าแก่ที่

อาจจะใหม่ส าหรับใครหลายๆคน แหล่งรวมคาเฟ่เก๋ๆ ร้านอาหารชิคๆ ใจกลางกรุงที่ซ่อนตัวอยู่ในตรอกซอกซอยเล็กๆ 

สามารถเดินลัดเลาะจากแถวย่านอนิซาดงมาได้ มีทั้งร้านอาหารเกาหลี ร้านบิงซู ร้านนั่งชิล ร้านพิซซ่า ที่ตกแต่งได้อย่างมีสไตล์ 

เหมาะส าหรับชาวโซเชียลที่ชอบอัพรูปสวยๆ ไฮไลทข์องย่านนี้ จะเป็นคาเฟ่ดอกไม้ชื่อร้าน มาดงั หน้าร้านจะเป็นมุมยอดฮิตที่

คนนิยมมาถ่ายรูป เพราะสีสันสดใสสวยงามของดอกไม้ นอกจากสายฮิปเตอร์แล้วสายกินกห้็ามพลาด! ที่นี่มีร้านขายมันดูช่ือ

ดัง (เกี๊ยวนึ่งเกาหลี) รา้นชางฮวาดงั ตั้งอยู่ตรงหัวมุมถนน ซึ่งจะมีคนต่อคิวรอเยอะมากๆ 

 

การเดินทางในกรุงโซล 

 

- รถแท็กซ่ี แทก็ซี่เกาหลีส่วนใหญ่สามารถขึ้ นแล้วบอกจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปได้เลย รถแทก็ซี่เกาหลีไม่มีการ

ปฏิเสธผู้โดยสาร ยกเว้นแทก็ซี่ตามแหล่งท่องเที่ยวบางแห่ง แทก็ซี่บางประเภทอาจจะมีการเรียกราคาแบบเหมา โดยมีแทก็ซี่

ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ 
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1. แบบธรรมดา (Standard) มี 3 สี ได้แก่ ขาว เทา ส้ม เป็นแทก็ซี่ที่เรียกได้ง่ายที่สุดในบรรดาประเภทอื่นๆ ราคาใน   ตอน

กลางวันจะเป็นราคาปกติ ส่วนในตอนกลางคืนจะมีการชาร์ตเพ่ิม  

2. แบบช้ันหนึ่ง (Deluxe) มี 2 ส ีคือ ด าและเหลือง ด้านข้างกระจกจะมีป้ายค าว่า Deluxe แปะอยู่ ภายในกว้างนั่งสบาย ราคา

ในตอนกลางวันและกลางคืนจะเท่ากนั แต่จะราคาสงูกว่าแบบธรรมดา หาเรียกได้ตามหน้าโรงแรม หรือสถานีรถไฟต่างๆ  

3. แบบจัมโบ้คันใหญ่ (Jumbo) เป็นรถตู้ เหมาะกบัคนที่เดินทางเป็นกลุ่ม ราคาจะพอๆ กบัแทก็ซี่ชั้นหนึ่ง 

4. แบบอนิเตอร์ (International) เป็นแบบพิเศษ คนขับรถสามารถพูดภาษาอื่นได้  

ล- รถประจ าทาง รถบัสที่วิ่งในตัวเมืองเป็นการเดินทางที่สะดวก ถูกจ าแนกตามสีเพ่ือก าหนดชนิดของรถบัส รถบสัสีน ้ าเงิน 

วิ่งตามถนนสายหลัก และวิ่งระยะทางไกลรอบกรุงโซล รถบสัสีเขียว วิ่งระยะสั้น และรับส่งผู้โดยสารจากจุดเชื่อมต่อระบบ

ขนส่งสาธารณะ เช่น สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน รถบสัสีเหลือง วิ่งวนภายในเขตกรุงโซล และรถบัสระยะทางไกล รถบสัสีแดง เป็น

รถบัสด่วนที่วิ่งจากกรุงโซลไปยังชานเมือง  

 

- รถไฟใตด้ิน คนเกาหลีในกรุงโซลนิยมรถไฟใต้ดินเป็นพาหนะหลักในการเดินทาง เพราะสะดวก รวดเรว็ และครอบคลุมทุก

พ้ืนที่ในโซล รถไฟใต้ดินจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส าหรับการเดินทางท่องเที่ยวของท่าน สายรถไฟสายหลักๆ จะแยกตาม

หมายเลขและส ีบางสายจะมีช่ือเรียกเป็นของตัวเอง เร่ิมตั้งแต่ สายที่ 1 ไปจนถงึสายที่ 9 รวมถงึสายอื่นๆ ที่มีช่ือเฉพาะ ดังนี้  

 

➊ สาย 1 เป็นเส้นทางที่เก่าแก่และยาวที่สุด วิ่งผ่านใจกลางกรุงโซลยาวไปถึงต่างจังหวัด ผู้คนหลากหลายวัยเป็นสถานีที่มี

ปลายทางเยอะ เวลาเดินทางสายนี้ ต้องสงัเกตให้ดีๆ สถานที่ท่องเที่ยวส าหรับสายนี้  ได้แก่ ตลาดปลานอรย์างจิน, ตลาดนมั

แดมุน, ทางเดินลอยฟ้า Seoullo 7071, ประตูดงแดมุน, ตลาดควางจัง, วดัโชกเยซา, คลองชองกเยชอน, พระราชวงัถ็

อกซูกุง เป็นต้น 

 

➋ สาย 2 เป็นเส้นทางที่มีความคึกคักเป็นอย่างมาก โดยจะวิ่งวนเป็นวงกลมบริเวณใจกลางกรุงโซล เต็มไปด้วยนักเรียน 

นักศึกษาไปจนถึงวัยท างาน เพราะวิ่งผ่านมหาวิทยาลัยหลายแห่ง โบกี้จะแน่นบ้างว่างบ้างสลับกันไป ผ่านสถานที่ท่องเที่ยว

ส าคัญๆ หลากหลายเเห่งด้วยกัน สถานที่ท่องเที่ยวส าหรับสายนี้  ได้แก่ วดัพงอึนซา, Coex Aquarium, Coex Mall, สวน

สนุกล็อตเต้เวิร์ล, YG Entertainment, Sinchon Station, Hongik Station, ย่านฮงแด, พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ Trick 

Eyes & Ice Museum, ย่านอีแด, มหาลยัสตรีอีฮวา เป็นต้น 

 

➌ สาย 3 เป็นเส้นทางที่วิ่งจากทางตะวันตกเฉียงเหนือไปยังทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงโซล เช่ือมระหว่างเมืองโกยาง

กับกรุงโซลเป็นอีกหนึ่งสายที่ได้รับความนิยมในการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวส าหรับสายนี้  ได้แก่ พระราชวงัเคียงบกกุง, 

หมู่บา้นนมัซานฮนัอกกล, Seoul Museum of History, The National Folk Museum of Korea, SM Entertainment, ถนน

กาโรซูกิล, ย่านชินซาดง, Apgujeong Station เป็นต้น 

 

➍ สาย 4 เป็นเส้นทางที่วิ่งจากทางทศิตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการวิ่งผ่านใจกลางกรุงโซล เเละ

ผ่านเเหล่งช็อปป้ิงส าคัญมากมาย สถานที่ท่องเที่ยวส าหรับสายนี้  ได้แก่ ตลาดทงแดมุน, ตลาดเมียงดง, Dongdaemun 

History & Culture, Ihwa Mural Village, สวนสาธารณะนกัซาน เป็นต้น 
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➎ สาย 5 เป็นเส้นทางที่วิ่งจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ถือเป็นเส้นทางหลักที่คนในกรุงโซลใช้โดยสารใน

ชีวิตประจ าวันเป็นจ านวนมาก สถานที่ท่องเที่ยวส าหรับสายนี้  ได้แก่ สวนสาธารณะริมแม่น ้ าฮนั, เกาะยออีโด, ตึก 63, 

จตุรสัควางฮวามุน, อนุสาวรียพ์ระเจา้เซจง, ศาลเจา้จงมโย, Gimpo International Airport เป็นต้น   

➏ สาย 6 เป็นเส้นทางที่เป็นจุดเช่ือมต่อกบัรถไฟฟ้าหลายสาย สถานที่ท่องเที่ยวส าหรับสายนี้  ได้แก่ ย่านซองซูดง, ย่านอีแท

วอน, สนาม World Cup Stadium, ฮานึลปารค์ เป็นต้น  

➐ สาย 7 เป็นเส้นทางที่เร่ิมต้นที่สถานี Jangam และสิ้นสุดที่สถานี Bupyeong-gu Office สถานที่ท่องเที่ยวส าหรับสายนี้  

ได้แก่ Aiins World, Common Ground เป็นต้น 

➑ สาย 8 เป็นเส้นทางที่มีระยะทางสั้นที่สดุ 

➒ สาย 9 เป็นเส้นทางที่มีจะมีการข้ามสายไปสายที่ไม่มีจุดตัดกบัสายอื่นๆ ค่อนข้างรวดเรว็ในการเดินทาง  

■ สายสนามบิน (Airport Railroad หรือ AREX)  

■ สาย Bundang 

■ สาย Shinbundang  

■ สาย Gyeongui-Jungang 

■ สาย Incheon 
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  อิสระอาหารกลางวนัและเย็น (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

พกัที่    BENIKIA M HOTEL / INTERCITY HOTEL / CO OP HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้ของการเดินทาง (5)            โซลทาวเวอร ์- ศูนยส์มุนไพนบ ารุงตบั - พลอยอเมทิส - เมืองหิมะจ าลอง ONE MOUNT        

                                               (SNOW PARK*)  ละลายเงินวอน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - สนามบินอินชอน - สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านไปยังหนึ่งในทาวเวอร์ที่มีวิวที่สวยที่สดุในเอเชีย โซลทาวเวอร ์ตั้งอยู่บนภเูขานัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสงู

จากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพ้ืนดิน ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวัน ช่วงกลางคืน หรือ

ฤดูกาลไหนๆ กย็ังได้รับความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเที่ยวและคู่รักชาวเกาหลี เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเหน็วิวทั่วทั้งกรุง

โซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นับเป็นอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่งที่คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด นอกจากนี้ ยัง

มีไฮไลทส์ าคัญของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะเชค็อนิคือ สถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มี

ความเชื่อว่า คู่รักที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล (อตัราค่าบริการนี้  ไม่รวมกุญแจ และค่าข้ึนลิฟท ์

11,000 วอน) 

 

 

 

จากนั้นพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตับ ต้นไม้ชนิดนี้ เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือ

ระดับน า้ทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับให้สะอาดแขง็แรง ป้องกันโรคตับแขง็ ไม่ถูกท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ 

บุหร่ี สารตกค้างจากอาหาร และยา 

จากนั้นน าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมี

ตั้งแต่สม่ีวงอ่อนเยน็ตา จนถึงสม่ีวงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี้  ต่างหู และสร้อยข้อมือ 
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กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบู ชาบู สุกี้ หมอ้ไฟสไตลเ์กาหลี อาหารพื้ นเมืองของเกาหลี ลกัษณะคลา้ยสุกี้

หมอ้ไฟ  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ONE MOUNT (SNOW PARK*) ธีมพาร์คและช้อปป้ิงมอลล์ขนาดใหญ่ มีเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลีให้

เลือกช้อปมากมาย ทั้งแบรนด์เกาหลี และแบรนด์ชั้นน ามากมาย แบ่งเป็น 2 โซนหลักๆ โซนแรก WATER PARK มีสระน า้

ทั้งแบบในร่ม และแบบกลางแจ้งให้ได้สนุก และผ่อนคลายในช่วงหน้าร้อน และโซน SNOW PARK เอาใจคุณหนูๆ พาไป

สนุกกับเมืองหิมะจ าลองในสกีโดมขนาดใหญ่ ซึ่งฤดูไหนกส็ามารถเที่ยวได้สบายๆ ภายในมีกิจกรรมให้เล่นมากมาย ไม่ว่าจะ

เล่นสกีหรือสเกต็ที่นี่กม็ีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้ครบครัน มีช่วง SNOW TIME สุดโรแมนติก ให้คุณได้สัมผัสกับละอองหิมะที่

โปรยปรายลงมา  

 

 

 

เพลิดเพลินไปกบัเหล่าพลขับที่น่ารักอย่าง เจา้สุนขัทั้งหลายบนรถลากเลื่อน เย่ียมชมที่ท างานของลุงซานต้า และมองดูเหล่า

เอลฟ์น้อยก าลังเตรียมของขวัญวันคริสต์มาสกนัอย่างขะมักเขม้นที่ หมู่บา้นซานตา้ ที่ตกแต่งสไตล์ยุโรปเหนือ ไต่ภเูขาหิมะที่

สูงชัน และสไลด์ลงเนินหิมะอย่างสนุกสนาน บนลานเลื่อนหิมะ นอกจากนี้ ยังมี ทะเลสาบน า้แขง็ โบลิ่งลานน า้แขง็ และถ า้

น า้แขง็ เป็นต้น (อตัราค่าบริการนี้  ไม่รวมค่าเขา้ และกิจกรรมภายในสกีโดม (SNOW PARK*) หากท่านใดที่ไม่สนใจ

เขา้สกีโดม สามารถเดินชอ้อปป้ิงไดต้ามอธยัาศยั) 

 

   

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเพลินเพลินกับการแวะซื้ อของฝากที่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซื้ อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ 

ชอ็กโกแลต็หิน ซีเรียลชอ็กโก้ ผลิตภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้า

โสม เคร่ืองส าอางโสม และยังมีกมิจิ เปเปโร (ป๊อกกี้ เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็นต้น 
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สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

17.20 น. น าท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ KE651 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 5 ชัว่โมง มีบริการอาหาร และเคร่ืองดืม่บนเครื่อง ** 

21.30 น. เดินทางถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

** ขอ้ความส าคญั โปรดอ่านอย่างละเอียด ** 

 

ในกรณีที่ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ทั้งเครื่องบิน รถทวัร ์และรถไฟ ก่อนท าการออกตัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้ง 

เนือ่งจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลีย่นเที่ยวบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

มิเช่นนั้น ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดใดทั้งสิ้ น 

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ  

 

การพิจารณาการเขา้-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถือเป็นสิทธ์ิในทางกฎหมายของประเทศนั้นๆ โดยทางเจา้หนา้ที่ตรวจ

คนเขา้เมือง และเจ้าหนา้ที่กรมแรงงานเป็นผูต้ดัสินช้ีขาด ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้หากท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางออก

หรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึนในการเปลี่ยนตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบริการอื่นๆ ที่เกิดข้ึนดว้ย ฉะนั้น 

ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบในค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึนที่ทางประเทศนั้นๆ เรียกเก็บ ทางผูจ้ัดและทางสายการบินจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายที่

เกิดข้ึนทุกกรณี หากตอ้งกลบัประเทศไทยในเที่ยวบินถดัไปที่มีที่น ัง่ว่าง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เครื่องบิน ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัทางเจ้าหนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใต ้และสายการบินเป็นผูพ้ิจารณาเท่านั้น ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น และขอสงวนสิทธ์ิที่

จะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

ราคา 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 

08 - 12 เมษายน 2563 23,999 5,000 8,999 

13 - 17 พฤษภาคม 2563 21,999 5,000 8,999 

10 - 14 มิถุนายน 2563 21,999 5,000 8,999 

08 - 12 กรกฎาคม 2563  

ไฟลท์ขาไป ปรบัเวลาจาก 23.15 >> 23.30 น. 
21,999 5,000 8,999 
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ไฟลท์ขากลบั ปรบัเวลาจาก 17.20 >> 18.05 น. 

12 - 16 สิงหาคม 2563 

(วนัแม่แห่งชาติ) 
22,999 5,000 8,999 

09 - 13 กนัยายน 2563 21,999 5,000 8,999 

14 - 18 ตุลาคม 2563 23,999 5,000 8,999 

 

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

 

*** ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น *** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 50,000 วอน/ทริป/ท่าน** 

 

โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ี่ถว้นก่อนการจองทวัรท์ุกครั้ง เพื่อประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง ในกรณียกเลิกการเดินทางต้องยกเลิก 30 วันก่อนการ

เดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กบัผู้จัดเป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้

ช าระให้กบัทางสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกนั ฉะนั้น หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง หรือใช้บริการตามรายการ

ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอ

สงวนสทิธกิารคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลเกาหลีใต ้ ร่วมกบัการท่องเที่ยวเกาหลีใตเ้พือ่โปรโมทสินคา้ในนามของรา้นรฐับาล คือ สมุนไพรโสม 

สมุนไพรฮอตเกนามู น ้ ามนัสน ศูนยเ์ครื่องส าอางค ์(คอสเมติค) พลอยอเมทิส และรา้นคา้ปลอดภาษี (ดิวต้ีฟรี) ซ่ึงจ าเป็นตอ้งระบุไวใ้น

โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษทัฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะ

ชม หากประสงคจ์ะซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น  

• ทวัร์คร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลงร้านชอ็ปป้ิง เช่น ร้าน

โสม/ฮอกเกนามู/น า้มันสน/เคร่ืองส าอางค์คอสเมติค/พลอยอเมทสิ ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD 

ต่อท่าน 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติจะต้องเพ่ิมจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 

USD ต่อท่าน  

• ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม 

• โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลัก โดยค านึงถงึผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 

• ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรูป และมาจ าหน่ายวันสดุท้าย ลูกทวัร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ โดยไม่มีการบังคับลูกทวัร์ทั้งสนิ แต่

เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

• กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค์ หมอ พยาบาล  ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปที่มีการขอดูงาน

จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง 

• หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือเกิดปัญหาต่างๆ ตลอดจนข้อแนะน า 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่น เพ่ือที่จะน าไปยังประเทศนั้นๆ  หรือน ากลับ
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ประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต ทาง

เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 

** สัง่ซ้ือซิมกบัเราสะดวกไม่ตอ้งลงทะเบียนใหยุ้่งยาก รอรบัไดเ้ลยที่สนามบิน ** 

 

ส าหรับซิมอินเตอร์เนต็ของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเนต็ในประเทศโซนเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่ น เกาหลีใต ้ฮ่องกง มาเกา๊ 

ไตห้วนั จีน สิงคโปร ์พม่า อินโดนีเซีย โดยมี DATA ให้ใช้งาน 4GB สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 8 วัน หากท่านใดสนใจสัง่ซ้ือซิม 

สามารถสัง่ซ้ือไดก้บัทางเจา้หนา้ที่ และช าระเงินพรอ้มมดัจ าค่าทวัร ์หรือค่าทวัรส่์วนที่เหลือ 

 

 
 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีให้กบัคนไทย ผู ้ที่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั ไม่ว่าจะดว้ย

วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื่อยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้

ประเทศเกาหลี ดงัต่อไปนี้  

1. พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถงึ 

2. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

3. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

4. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

5. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
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อตัราค่าบริการนี้ รวม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน า้หนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 23 กก.    ค่ารถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน    ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ      ค่าจ้างมัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอบุัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอินเตอร์เนต็ ค่าซักรีด มินิบาร์

ในห้อง รวมถงึค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศกท้์องถิ่น  

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วีซ่า  

1) พาสปอร์ต  

2) ใบประจ าตัวคนต่างด้าว  

3) ใบส าคัญถิ่นที่อยู่  

4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)  

5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)  

6) รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ้ ว 2 รูป (ส าหรับหนังสอืเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสอืเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 

เงือ่นไขการช าระค่าบริการ 

1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 15,000 บาทต่อท่าน เพือ่ส ารองที่น ัง่ ภายใน 3 วันหลังจากการจอง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่

ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเชค็ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละ

สทิธิ์การเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. กรณทีี่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะต้องช าระครบเตม็จ านวนเลย 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อเีมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้  วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี

นั้นๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงือ่นไขการยกเลิกการเดินทาง 

• กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีช่ือในเอกสารการ

จอง) จะต้องแฟกซ์ อเีมล์ หรือเดินทางมาเซน็เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลาย

ลักษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

• กรณนีักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อเีมล์ 

หรือเดินทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจ
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พร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้

ครบถ้วน  

โดยมีเงือ่นไขการคืนเงินค่าบริการดงันี้  

- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมด ทั้งนี้  ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจาก

ค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 

1. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้  วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี

นั้นๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณมีีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถงึ 15 คน  

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทวัร์นี้ เป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-

ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบันักท่องเที่ยวหรือเอ

เจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  

แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะ

เดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ 

เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณทีี่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสอืเดินทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ภมูิอากาศ และเวลา ณ 

วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้  บริษัทจะค านึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทาง

บริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัติ  อบุัติเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความล่าช้า 

เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ

ราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสาย

การบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของ

บริษทัก ากบัเท่านั้น  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 
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• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 

1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ 

อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลด

ใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น 

• สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง

เคร่ืองบินเท่านั้น  

• หา้มน าอาหารสดเขา้ประเทศเกาหลีใตทุ้กชนิด เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ฯ มีโทษปรบัหากฝ่าฝืน  

• ประกาศจากสาธารณรฐัเกาหลีใต ้ตั้งแต่วนัที่ 1 มิ.ย. 2562 เป็นตน้ไป หา้มน าเนื้ อสตัว ์อาทิเช่น แฮม ไสก้รอก เนื้ อดิบ เนื้ อตากแหง้ 

ฯลฯ เขา้มาภายในประเทศเพื่อป้องกนั และควบคุมการไหลเขา้ของโรคระบาดสตัวจ์ากต่างประเทศ เช่น โรคอหิวาหแ์อฟริกาในสุกร 

โรคปากเป่ือยเทา้เป่ือยในสตัว ์โรคไขห้วดันกชนิดก่อโรครุนแรง ฯลฯ หากตอ้งครอบครองผลิตภณัฑ์จากเนื้ อสตัวด์งักล่าวอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได ้กรุณาท าเครื่องหมายบนใบแจ้งสิ่งของที่น าติดตวัมา และแจ้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่สนามบินหรือ

ท่าเรือ หากฝ่าฝืนอาจมีโทษปรบัถึง 10 ลา้นวอน และอาจจะมีโอกาสในการหา้มเขา้ประเทศ หรือจ ากดัการพ านกัในเกาหลีใต ้

 

 


