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วนัแรก              กรุงเทพฯ (สวุรรณภูม)ิ - เกาหลใีต ้(อนิชอน)  

09.30 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิ THAI AIRWAYS 
(TG) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง (หัวหนา้ทัวร์แนะน าการ

เดนิทาง) สายการบนิ THAI AIRWAYS จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 30 กก./ทา่น  

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิาร กอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม 
ณ ประตูข ึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้ง

เป็นไปตามระบบของสายการบนิ**)  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

12.40 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่TG654 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
20.05 น. เดนิทางถึง สนามบนินานาชาตอินิชอน (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่

สาธารณะรัฐเกาหลใีต ้รถโคช้น าทกุทา่นขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพือ่ความหวังในการ

รวมชาตทิีย่าวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร  

เย็น บรกิารอาหารวา่ง คมิบบั และนมกลว้ย 
พกัที ่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่อง            พระราชวงัเคยีงบกกงุ - คอสเมตกิ - สวนสนุก EVERLAND  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

จากนัน้น าท่านชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัเคยีงบกกุง พระราชวังแห่งแรกของราชวงศโ์ชซอนทีต่ัง้อยู่ใจกลาง
กรุงโซล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครมาเกาหลีเป็นครั้งแรกตอ้งไม่พลาดที่จะแวะมาเยือน ดว้ยฉากหลังของ

พระราชวังนัเ้ป็นภูเขาพูกักซาน ท าใหด้ยูิง่ใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เรยีกไดว้า่เป็น The Grand Palace ของเกาหลี

ใตเ้ลยก็วา่ได ้มสีถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจคอื พระทีน่ ัง่คนึจองวอง เป็นพระทีน่ั่งทีก่ษัตรยิใ์ชอ้อกวา่ราชการ และเป็นที่
ทรงงาน ภายในพระทีน่ั่งไมส่ามารถเขา้ไปชมได ้แตส่ามารถถา่ยภาพจากดา้นนอกได ้
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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อกีหนึ่งจุดทีพ่ลาดไม่ได ้ศาลากลางน า้คยองเฮรู เป็นหอ้งโถงทีใ่ชจั้ดงานเลีย้ง หรืองานพระราชพธิตี่างๆ ทีพ่เิศษ

และส าคัญของกษัตรยิใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน ศาลาแหง่นีถู้กสรา้งขึน้ในปี 1867 บนทะเลสาบขนาดสีเ่หลีย่ม มี
ความกวา้ง 128 เมตร และยาว 113 เมตร ตวัศาลาส่วนใหญส่รา้งขึน้จากไมแ้ละหนิ โดยโครงสรา้งไมถู้ก

ต ัง้อยูบ่นเสาหนิจ านวน 48 ตน้ และมบีนัไดไมเ้ชือ่มระหวา่งช ัน้สองกบัช ัน้หนึง่ สว่นบรเิวณรอบๆ ของศาลาจะ

รายลอ้มไปดว้ยเสาและสะพานหนิ ซึง่สะพานหนิสามสะพานจะเชือ่มกบัตวัศาลา และบรเิวณของพระราชวัง สว่นมุมของ
รัว้รอบศาลาจะถูกตกแต่งดว้ยรูปปั้นของสัตวส์บิสองราศ ีดว้ยฉากหลังทีส่วยงามของตน้ไม ้และสสีันของใบไมท้ีจ่ะ

เปลีย่นไปตามฤดกูาล ท าใหต้รงจดุนีเ้ป็นจุดถา่ยรูปทีส่วยทีส่ดุจดุหนึง่ในเขตของพระราชวงัเคยีงบกกงุ 
 

 
 

หมายเหตุ : กรณีทีพ่ระราชวงัเคยีงบกกุงไม่เปิดท าการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิป์รบัรายการทดแทนเป็น 
พระราชวงัชางด็อกกงุ พระราชวงัล าดับทีส่องทีถู่กสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกกงุ ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็น 1 
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ใน 5 ของพระราชวังส าคัญทียั่งคงรักษาไว ้ซึง่มตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายุกว่า 300 ปี บ่อน ้า และศาลารมิน ้า พระราชวัง
แห่งนี้เป็นทีพ่ านักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองค ์ปัจจุบันยังคงเหลอืความงดงามบางสว่นของพระราชวัง ไดแ้ก ่

พระต าหนักอนิจองจอน พระต าหนักแดโจจอน พระต าหนักซอนจองจอน และพระต าหนักนักซองแจ 

 
จากนัน้น าทา่นแวะชอ้ปทีร่า้นเครือ่งส าอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพือ่เลอืก

ซือ้กลบัไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิแบรนดอ์ย่าง DEWINS และ
แบรนด ์JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลกัของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีน ้าแตก ครมีขัดขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์

เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (2) เมนู ไกตุ่น๋โสม อาหารบ ารุงสขุภาพ ไกข่นาดก าลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย 
และสมุนไพรบ ารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 

 
เพิม่เวลาใหทุ้กทา่นไดเ้ต็มอิม่กบัเครือ่งเลน่ อยูก่นัยาวๆไปจนถงึ 1 ทุม่ !! น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุก
เอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ ถูกขนานนามว่าเป็นดสินีย์แลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ตัง้อยู่
ท่ามกลางหุบเขา ประกอบไปดว้ยโซนต่างๆ ดังนี้ Global Fair, Magic Land, European Adventure, 
American Adventure, Zootopia เมือ่ทา่นกา้วผ่านประตเูขา้ไปในสวนสนุกเอเวอรแ์ลนดจ์ะพบกับอาคารทรงสวย

ทีต่กแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรียตะวันออก และอนิเดยีผสมผสานจนเขา้กันอย่างลงตัว แวะถ่ายรูปสวยๆ ที ่
Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญ่ที่จะเปลีย่นธีมไปตามเทศกาลต่างๆ ถือเป็นอกีจุดแลนด์มาร์คส าหรับ

นักทอ่งเทีย่ว  

 

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

บนอากาศดว้ยความสงูทีแ่ทบกลัน้หายใจ เรอืเหาะไวกิง้ (Columbus Adventure) เตรยีมตวัเตรยีมใจไปกับเจา้เรอืเหาะ

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

ว ิง่ดว้ยความเร็ว 104 กโิลเมตร/ช ัว่โมง  
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พเิศษ!!! ทางเลอืกใหม่ส าหรับทา่นทีไ่ม่ชอบการรอควินานๆ สามารถซือ้บัตร Q-Pass เพือ่ขึน้ไปรอเล่นไดเ้ลย 
โดยซือ้ แพคเกจเฉพาะ T-Xpress จ่ายเพิม่เพยีง 30,000 วอน (ราคาส าหรับ 2 ทา่น) จะไดรั้บตั๋ว Q-Pass และ 

SD Card ขนาด 16 GB ใสก่ลอ้ง Action Camera มาให ้เมือ่ถงึดา้นบนใหน้ ากลอ้งสง่ใหเ้จา้หนา้ทีเ่พือ่ตดิตัง้ ซึง่

จะเป็นโบกีส้ดุทา้ยของขบวนรถไฟ 1 รอบจะน่ังไดเ้พยีง 2 ทา่น เพราะจุดตดิตัง้กลอ้งมเีพยีง 1 ชดุ จากนัน้ก็ลยุ!! 
และหลังจากลงจากรถไฟแลว้ ทา่นสามารถน า SD Card มาตรวจสอบการบันทกึวดีโีอ หากวดีโีอเสยีจะสามารถ

ขึน้ไปเลน่ใหมไ่ดอ้กี 1 รอบ 
 

 
 

พกัเหนือ่ยจากเครือ่งเลน่ หลดุเขา้มาในโลกของเหลา่สตัวม์ากมาย!! ในโลกของ Zootopia หนึง่ในสวน

สตัวท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาหล ีมสีตัวม์ากกวา่ 2,000 ตัว จาก 200 กวา่สายพันธุ ์พาทกุทา่นทอ่งไปกับโลกของสัตวป่์า
ซาฟารี ขึน้ไปบนรถบัสซาฟารเีพือ่ใกลช้ดิกับเหลา่สตัวป่์ายิง่ขึน้อย่างโซน Safari World พบกับสตัวท์ีน่่าเกรงขาม

อยา่งสงิโตเจา้ป่า เสอือนัดรุา้ย และหมตีวัใหญท่ีอ่าจจะโผลม่าทักทายคณุไดท้กุเมือ่ 
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จะมอีะไรตืน่เตน้ไปกวา่การน ัง่รถสะเทิน้น า้สะเทิน้บก!! ตะลยุเขา้ไปในโซน Lost Valley พรอ้มเพลดิเพลนิ

กบัการชมสตัวต์า่งๆ ทีเ่ดนิเลน่อยา่งอสิระ ถา้โชคดอีาจจะไดพ้บกบัสตัวเ์หลา่นีม้าขอขนมกนิถงึหนา้ตา่งรถเลยทเีดยีว 

 

 
 

เปลีย่นบรรยากาศจากเหลา่สตัวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมูพ่ฤกษา!! เดนิชมสวนดอกไมท้ีก่ าลัง
ออกดอกบานสะพร่ังอวดสสีนั ณ สวนดอกไมส้ีฤ่ดู (Four Season Garden) ซึง่จะเปลีย่นแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตาม
ฤดกูาลในรูปแบบทีห่ลากหลายตลอดทัง้ปี (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ดว้ยสสีนัทีส่ดของดอกไมแ้ตล่ะชนดิจงึไดรั้บ
ความนยิมอยา่งมาก นักทอ่งเทีย่วทีม่าสวนสนุกจงึไมพ่ลาดทีจ่ะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชืน่กลับไปเป็นทีร่ะลกึ 

รวมทัง้ยังมกีารจัดเทศกาลในแตล่ะเดอืน อาทเิชน่ ในช่วงฤดูใบไมผ้ล ิประมาณเดอืนเมษายน – มถิุนายน เป็น

สวนดอกทวิลปิ และดอกกหุลาบ ในชว่งฤดรูอ้น ประมาณเดอืนมถิุนายน - สงิหาคม เป็นสวนดอกลลิลีห่ลากสสีนั ยัง
ไม่หมดแค่นัน้ ในชว่งเดอืนนี้จะมเีทศกาลคลายรอ้นไปกับสายน ้า (Summer Splash) ในฤดใูบไมร้่วง ประมาณเดอืน

ตุลาคม - พฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ พรอ้มกับมีจัดตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กับเทศกาลฮัลโลวนี (Happy 
Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซแีห่รอบสวนสนุก และมเีจา้หนา้ทีแ่ต่งตัวเป็นผมีาเดนิแกลง้นักท่องเทีย่วดว้ย 

ในชว่งฤดหูนาวประมาณเดอืนพฤศจกิายน - ธันวาคม มกีารจัดงานเฉลมิฉลองเทศกาลครสิตม์าส และตอ้นรับเทศกาลปี

ใหม ่ทกุเทศกาลจะตกแตง่ดว้ย แสง ส ีเสยีง สดุอลงัการ พรอ้มทัง้มขีบวนพาเหรดมาสรา้งความบันเทงิใหก้ับเด็กๆ เชน่ 
White Christmas Parade, Moonlight Parade 

 
 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

การแสดขบวนพาเหรดอนัน่าตืน่ตาตืน่ใจ! ชมขบวนพาเหรดสุดยิง่ใหญ่อย่าง คานิวัล แฟนตาซ ีพาเหรด 
(Carnival Fantasy Parade) พบกับโชวต์า่งๆ จากทั่วทกุมุมโลก มทีัง้ธมีสไตลบ์ราซลิอย่างแซมบาเฟสตวิัล (Samba 

festival) ไปจนถงึธมีเวนสิคานวิลั (Venice Carnival) จากอติาลก็ีตบเทา้เขา้ร่วมขบวนดว้ย สนุกสนานกับการเตน้ร าไป

พรอ้มๆกนั ชว่งหัวค า่เป็นอกีหนึง่การแสดงทีพ่ลาดไม่ไดเ้ชน่กัน อย่าเพิง่รบีกลับ! หากทา่นยังไม่ไดช้มการแสดงพลสุดุ
อลงัการหลงัจากพระอาทติยต์กดนิ และยังมขีบวนพาเหรดทีจ่ัดเต็มทัง้แสง ส ีเสยีง อย่างมูนไลทพ์าเหรด (Moonlight 

parade) ใหท้า่นไดช้มอกีดว้ย ขบวนพาเหรดจะมรีอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น. 
 

 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (3) เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ีเนือ้หมู เนือ้ไก ่เนือ้ววั ปลาหมกึ อาหารเกาหล ี
เตมิไมอ่ ัน้  

พกัที ่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม            ชมดอกซากรุะ ณ ถนนยออโีด - ศนูยส์มุนไพรโสม - ผลติภณัฑน์ า้มนัสน - โซลทาวเวอร ์- ดวิตีฟ้ร ี 
                         ตลาดเมยีงดง               

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 
จากนัน้น าทา่นผา่นชม ความงามของ ดอกซากุระ ณ ถนนยออโีด ซึง่ก าลังบานอยู่ทั่วเกาหล ีไม่ตอ้งไปถงึญีปุ่่ นก็ได ้

ก็สามารถชมซากุระได ้เพราะไม่ว่าจะเดนิทางไปทีไ่หน สองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยงามของดอกซากุระสชีมพูอ่อน

ละลานตา ใหท้า่นไดห้ยบิกลอ้งขึน้มาถ่ายภาพดอกซากรุะเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ อกีทัง้ไดเ้ห็นภาพของคนเกาหลอีอกมา
ปิคนคิตามสวนสาธารณะ ทัง้ทีม่าเป็นเพือ่นกลุม่ใหญ่ๆ  คูรั่ก และครอบครัว ชวนกันมาพักผ่อนท าอาหารมาน่ังทานไปคยุ

ไปดดูอกซากรุะไปดว้ย (ดอกซากรุะจะเริม่บานประมาณชว่งเดอืนเมษายน ตัง้แตก่รุ๊ปประมาณวันที ่08 – 15 เมษายน 
2562 หรอืในชว่งทีด่อกซากรุะบาน หลงัจากประมาณวนัที ่15 เมษายน จะไมม่โีปรแกรมไปดซูากรุะ)  

 

หมายเหตุ ** ท ัง้นีก้ารบานของดอกซากุระขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ หากดอกซากุระไม่บาน ทางบรษิทัขอ
อนุญาตไมน่ าทา่นไป และไมม่กีารหกัคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ ** 

 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

 
 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหล ีสมุนไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบย่อยอาหาร 

ปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบ และเพิ่มพละก าลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ชว่ยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

 
จากนัน้น าท่านเรยีนรูก้ารท าผลติภัณฑท์ี่สกัดจาก ผลติภณัฑน์ า้มนัสน มสีรรพคุณชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ย

ควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (5) เมนู บบิมิบบั เสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รอ้นๆ 

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป โซลทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) หรอื ‘นัมซันทาวเวอร’์ (NAMSAN TOWER) ตัง้อยู่บน

ภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล ทีน่ี่ยังคงไดรั้บความนิยมเสมอมา ทัง้จากนักท่องเทีย่วและคู่รักชาวเกาหล ีไม่วา่จะเป็น
ชว่งกลางวันหรอืชว่งกลางคนื ไม่วา่จะฤดกูาลไหนๆ ถอืว่าเป็นจุดทอ่งเทีย่วไฮไลทส์ าคัญของกรุงโซลทีนั่กท่องเทีย่ว

ทกุคนจะตอ้งมาแวะเชค็อนิ เพราะเป็นจดุชมววิทีม่องเห็นววิทั่วทัง้กรุงโซล และบรเิวณรอบๆแบบพาโนราม่า ซึง่เป็นอกี

สถานทีส่ดุแสนโรแมนตกิแห่งหนึง่ทีเ่รยีกไดว้า่ คูรั่กทกุคู.่..ไม่ควรพลาด อกีหนึง่ในทาวเวอรท์ีม่วีวิทีส่วยทีส่ดุในเอเชยี 
มคีวามสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสงู 479 เมตรจากพืน้ดนิ คนทีม่าเทีย่วทีน่ี่สว่นมากจะเป็น

คูรั่ก จุดไฮไลทท์ีพ่ลาดไม่ไดเ้ลยเมือ่มาเทีย่วคอื สถานทีค่ลอ้งกญุแจชือ่ดัง Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่วา่...
คูรั่กทีม่าคลอ้งกญุแจทีน่ี่จะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล **ราคาทวัรน์ีไ้ม่รวมกุญแจและคา่ขึน้ลฟิท ์10,000 
วอน** 

 
 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

 
 

จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีทีร่า้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีส่ดุในโซล แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นม

มากมาย ไมว่า่จะเป็น น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับหลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบ
รนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู และเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS 

VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในสว่นของ
ชัน้ที ่1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็น

ตน้ ชัน้ 2 เป็นช็อป MCM ชัน้ที ่3 เป็นโซนเครือ่งส าอางคห์ลากหลายแบรนดด์ัง ไม่วา่จะเป็นแบรนด ์SULWHASOO, 

HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ 
ชัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ และชัน้ที ่5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 

 

 

จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง แหล่งละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามส
แควรเ์กาหล ีตลาดแห่งนี้จะมเีสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เครือ่งส าอางคท์ัง้แบรนดเ์นมชือ่ดัง และโลคอลแบรนด ์

รวมถึงซดีเีพลง รูปดารา และศลิปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที่ตลาดนี้ อาทเิช่น รา้น

เครือ่งส าอางคค์ท์ีคุ่น้หูคนไทยทีไ่ม่วา่จะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 
INNISFREE ราคาเครื่องส าอางคค์จ์ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เท่า และบางรุ่นไม่มขีายในประเทศไทย 

หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอย่างรา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลอืกมากมาย อาทิ
เชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  

 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

 
 
ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางทีฮ่อทฮติไม่แพก้ันอย่างโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้ิม้

ลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตวัใหญอ่บน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็
อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆ ย่างชสีมรีสหวาน ชสีย่างโดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปย่าง ต๊อกโบกเีคก้ขา้วที่

ข ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนี้มอียู่เกอืบทกุซอกทุกมุมทีใ่นตลาดเมยีงดง บะหมีด่ าจาจังม
ยอน หนึง่ในเมนูสดุฮติทีเ่ห็นกันบอ่ยในซรีีส่เ์กาหล ีมันฝร่ังเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ั่วไปในเมอืงไทย แต่

ของทีน่ี่จะมไีสก้รอกเพิ่มเขา้มาอกีหนึ่งชัน้ ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แต่

หากคนทีช่อบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดงั ซึง่ไอตมิทีก่ดมาใสโ่คนนัน้สงูถงึ 2 ฟตุ 
 

 
 
เย็น อสิระอาหารเย็น 1 มือ้ (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

พกัที ่  BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่               อสิระทอ่งเทีย่ว และ ช็อปป้ิงเต็มวนั  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 
อสิระเต็มวนัใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าในการเดนิทาง อาท ิ

 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้
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- หมู่บา้นบุคชอนฮนัอก เป็นอกีหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงโซล หมู่บา้นแห่งนี้เป็นหมู่บา้นทีล่อ้มรอบไปดว้ยพระราชวัง 
ทัง้เคยีงบกกงุ และชางด็อกกงุ รวมถงึศาลเจา้จงมโยดว้ย มบีา้นเรอืนนับรอ้ยหลังทีเ่ป็นบา้นแบบดัง้เดมิ ทีเ่รยีกวา่ ฮัน

อก (Hanok) ใหค้วามรูส้กึเหมอืนยอ้นอดตีไปในสมัยราชวงศโ์ชซอน ทีน่ี่มมีุมเด็ดๆ ทีไ่ม่ความพลาดถงึ 8 จุดใหถ้่ายรูป

ดว้ยกนั นอกจากนี้ยังมรีา้นชาชือ่ดัง Tea Garden ตัวรา้นเป็นบา้นสไตลฮืันอกอายุกวา่ 100 ปี ภายในรา้นมโีต๊ะทีใ่ชน่ั้ง
กบัพืน้ทีเ่รยีกวา่ อนดล (Ondol) ซึง่ถกูจัดวางไวก้ลางสวนตรงตามกับคอนเซปชือ่รา้น โดยพนักงานก็จะใสช่ดุฮันบกมา

เสริฟ์ ท าใหไ้ดค้วามรูส้กึยอ้นยคุเขา้ไปอกี 
 

- คลองชองเกชอน คลองทีม่ภีมูทิศันท์ีส่วยงามทีส่ดุในเกาหล ีแหลง่เดนิเลน่พักผ่อนหยอ่นใจทา่มกลางเมอืงหลวงที ่ 
วุน่วาย มสีะพานทัง้หมด 20 สะพานทีอ่อกแบบมาดว้ยคอนเซ็บทีแ่ตกตา่งกนั บรเิวณก าแพงทัง้สองขา้งรมิคลองประดับ

ดว้ยหนิออ่น และประตมิากรรมทีส่วยงาม  

 
- สวนสนุกล็อตเตเ้วลิด ์ส าหรับคนรักความสนุกทียั่งไม่จุใจ สามารถไปตามเก็บเครื่องเล่นในสวนสนุกแห่งที ่2 ของ

เกาหล ีซึง่มชี ือ่เสยีงไมแ้พส้วนสนุกเอเวอรแ์ลนดไ์ด ้โดยวธิเีดนิทางก็ง่ายแสนง่ายเพราะตัง้อยู่ในกรุงโซล ทีน่ี่รวบรวม
เครือ่งเลน่สนุกๆ ไวม้ากมาย ถูกแบง่ออกเป็นโซน Indoor จะถูกจัดอยู่ในธมีผจญภัย (Adventure) และ Outdoor จะ

ถูกจัดในธมีเกาะเวทมนต ์(Magic Island) สามารถเทีย่วไดต้ลอดเวลาแมว้า่สภาพอากาศจะไม่เป็นใจ **หมายเหต ุ
อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วมคา่บตัรเขา้สวนสนุก** 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สายช็อปหา้มพลาด! 
 
- ยา่นเมยีงดง หรอืสยามสแควร์เกาหล ีตลาดแห่งนี้จะมเีสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เครื่องส าอางค ์ทัง้แบรนด์

เนมชือ่ดงั และโลคอลแบรนด ์รวมถงึซดีเีพลง รูปดารา และศลิปินเกาหล ีหรอือะไรทีว่ัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้าก
ทีต่ลาดนี้ อาทเิชน่ รา้นเครือ่งส าอางคท์ีคุ่น้หูคนไทยทีไ่ม่วา่จะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ในสว่น

ของอาหารขา้งทางทีฮ่อทฮติไมแ่พก้นัอยา่งโซนสตรทีฟู้ด มอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้ิม้ลองมากมาย ไม่วา่จะเป็น 

หอยเชลลย์่างตัวใหญ่อบน่ากนิ ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ ย่าง
ชสี มรีสหวาน ชสียา่ง ตอ๊กโบก ีเคก้ขา้วทีข่ ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเป็นตน้ 

 
- ยา่นฮงแด เป็นย่านทีอ่ยู่ใกล ้ๆ  กับมหาวทิยาลัยฮงอกิ มรีา้นช็อปมากมายทัง้เสือ้ผา้ เครือ่งส าอางค ์รองเทา้ ยิง่ชว่ง

กลางคนืจะคกึคักเป็นพเิศษ มผัีบ บาร ์คาเฟ่ รา้นอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทกุแห่ง ถอืเป็นแหลง่รวมตัว

ของวัยรุ่นทัง้วันมัธยม และวัยมหา’ลัย โดยในชว่งเย็นๆ จะมกีลุม่วัยรุ่นมาเตน้โชวค์วามสามารถ บนถนนจะกลายเป็น
ลานการแสดงความสามารถดา้นตา่งๆ ทัง้เล่นดนตร ีรอ้ง เตน้ แบบจัดเต็ม! ท าใหถ้นนแห่งนี้คกึคัก และเป็นสสีนัของ

กรุงโซลทัง้กลางวนัและกลางคนื 
 

- ยา่นอแีด เป็นยา่นทีอ่ยูบ่รเิวณหนา้มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา นอกจากจะเป็นมหาลัยทีส่วยทีส่ดุแลว้ ยังมจีุดถ่ายรูปฮปิๆ 
มากมาย ทนีียั่งเป็นยา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แนววัยรุ่นแฟชัน่วัยใสสไตลเ์กาหล ีมทีัง้ของจุกจกิ กิ๊ฟชอ้ป เครือ่งประดับ เสือ้ผา้ 

แว่นตา กระเป๋า รองเทา้ อุปกรณ์เกีย่วกับโทรศัพท ์เครือ่งส าอางต่างๆ เป็นรา้นเล็กๆ ทีแ่ฝงตัวอยู่ตามตรอกซอกซอย

ตา่งๆ ยาวเหยยีดสองขา้งทาง  
 

- ยา่นชนิซาดง แห่งรวมโลคอลแบรนดด์ัง ถนนกาโรซูกลิ หรอืเรยีกกันวา่ Artists’ Street เต็มไปดว้ยรา้นเสือ้ผา้
แฟชัน่แบรนดด์ไีซเนอร ์แบรนดห์รู รา้นกาแฟทีต่กแตง่แบบชคิๆ ถนสายนี้จะท าใหค้ณุไดเ้พลนิเพลนิเจรญิใจ เเละเงนิ

ในกระเป๋าเป็นอยา่งยิง่  

 
- ยา่นอพักูจอง เป็นย่านทีน่่าไปเดนิเทีย่วมากๆ ของกรุงโซล ย่านนี้เป็นย่านไฮโซของเกาหลน่ัีนเอง แน่นอนว่าหา้ง

รา้นคา้ตา่งๆ ทีอ่ยูใ่นยา่นนีจ้งึเป็นแบรนดด์งัหรูหราระดับโลก โดยไฮไลทข์องย่านอัพกจูองจะอยู่บรเิวณ ถนนโรดโิอ มี
หา้งทีส่ าคัญก็คอื Galleria Department Store หา้งหรูหราแหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมระดับไฮเอนด ์นอกจากนี้ตลอด

ทัง้แนวถนนก็ยังมรีา้นขายสนิคา้แฟชัน่จากดไีซเนอรแ์นวหนา้ของเกาหลใีหไ้ดเ้ดนิเลอืกชอ้ปป้ิงอย่างจใุจ 

 
สายฮปิเตอรต์อ้งไปเช็คอนิ! 
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- ย่านอกิซอนดง หมู่บา้นฮันอกเก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งในกรุงโซล มีกลิน่อายความเป็นเกาหลโีบราณ และเป็นย่าน

เก่าแกท่ีอ่าจจะใหม่ส าหรับใครหลายๆคน แหล่งรวมคาเฟ่เก๋ๆ รา้นอาหารชคิๆ ใจกลางกรุงทีซ่อ่นตัวอยู่ในตรอกซอก

ซอยเล็กๆ สามารถเดนิลัดเลาะจากแถวย่านอนิซาดงมาได ้มทีัง้รา้นอาหารเกาหล ีรา้นบงิซ ูรา้นน่ังชลิ รา้นพซิซ่า ที่
ตกแตง่ไดอ้ย่างมสีไตล ์เหมาะส าหรับชาวโซเชยีลทีช่อบอัพรูปสวยๆ ไฮไลทข์องย่านนี้จะเป็นคาเฟ่ดอกไมช้ือ่รา้น มา

ดัง หนา้รา้นจะเป็นมุมยอดฮติทีค่นนิยมมาถ่ายรูป เพราะสสีนัสดใสสวยงามของดอกไม ้นอกจากสายฮปิเตอรแ์ลว้สาย
กนิก็หา้มพลาด!! ทีน่ี่มรีา้นขายมันดชูือ่ดัง (เกี๊ยวนึง่เกาหล)ี รา้นชางฮวาดงั ตัง้อยู่ตรงหัวมุมถนน ซึง่จะมคีนตอ่ควิรอ

เยอะมากๆ 
 

 
 

- ยา่นซองซูดง นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่อาจจะยังไม่คุน้หูกับย่านนี้ แตส่ าหรับคนเกาหลแีลว้ ย่านซองซดูงก าลังมาแรง

กว่าทีไ่หนๆ ไดรั้บฉายาว่าเป็น บรูคลนิแหง่กรุงโซล เพราะเคยเป็นทีต่ัง้ของโรงงานเก่าๆ ในยุค 1960 ปัจจุบันถูก
แปลงโฉมเป็นแกลอรี่ สตูดโิอ และคาเฟ่ทีม่ีสไตลม์ากๆ จนกลายมาเป็นย่านฮปิสเตอร์ แหล่งรวมวัยรุ่นแนวอาร์ตๆ  

นอกจากนัน้ ทีน่ียั่งมคีาเฟ่ชือ่ดงัอยา่ง รา้น Café Onion รา้นคาเฟ่บรรยากาศดทีีด่งัในเรือ่งเมนูขนมปังอบอกีดว้ย 
 

 
 
- ยา่นฮงแด นอกจากจะเป็นแหล่งช็อปป้ิงแลว้ ยังเป็นแหลง่รวมสดุยอดรา้นอาหารชือ่ดังมากมาย ทัง้ของคาว ของ

หวาน อาหารว่าง อาท ิรา้นวนัดงัคมัจาทงั รา้นคัมจาทังทีท่ีส่ดุในฮงแด รา้นตัง้อยู่ตรงทางสถานีฮงอกิทางออก 3, 

รา้น Peony รา้นเคก้โฮมเมดเจา้ดัง เมนูทีห่า้มพลาดคอื Strawberry Short Cake และ Strawberry Bingsu รา้น
ตัง้อยูต่รงทางสถานฮีงอกิทางออก 9, รา้น 50pick รา้นน่ังชลิทีม่คี็อกเทลใหเ้ลอืกทัง้หมด 50 แบบ รา้นตัง้อยู่ตรงทาง

สถานฮีงอกิทางออก 8, รา้นฮงงกิเกจาง กบัเมนูสดุแซบ่อยา่งปสูดดองซอีิ๊วม บฟุเฟ่ตป์ดูอง กุง้ดอง แบบครบเซ็ทเตมิ
ไมอ่ัน้ ราคาแรงแตรั่บรองความอร่อย รา้นตัง้อยู่ตรงทางสถานีฮงอกิทางออก 2, รา้นเซมาอลึชกิดงั รา้นหมูย่างชือ่ดัง 

กนัสาดสเีหลอืง กบัเมนูทีต่อ้งสัง่คอื ซปุกมิจ ิ7 นาท ีรา้นตัง้อยู่ตรงทางสถานีฮงอกิทางออก 9, รา้นพพิริ ีรา้นบบิมิบับ

แบบรีฟิล 5000 วอน เป็นรา้นยอดนิยมของวัยรุ่นและวัยท างานเพราะราคาถูกมาก รา้นตัง้อยู่ตรงทางสถานีฮงอกิ
ทางออก 9 และรา้นคาเฟ่ King ‘s Cross คาเฟ่นีส้าวกแฮรร์ีห่า้มพลาด! เป็นการจ าลองฉากในหนัง แฮรร์ี ่พอตเตอร ์มา

ไวท้ีฮ่งแด พาทา่นเดนิทางเขา้สูโ่ลกเวทมนต ์ณ ชานชาลา 9 3/4 รา้นตัง้อยูต่รงทางสถานฮีงอกิทางออก 9 เป็นตน้ 
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การเดนิทางในกรงุโซล 
 
- รถประจ าทาง รถบสัทีว่ ิง่ในตวัเมอืงเป็นการเดนิทางทีส่ะดวก ถกูจ าแนกตามสเีพือ่ก าหนดชนดิของรถบัส รถบสัสนี า้
เงนิ วิง่ตามถนนสายหลัก และวิง่ระยะทางไกลรอบกรุงโซล รถบสัสเีขยีว วิง่ระยะสัน้ และรับส่งผูโ้ดยสารจากจุด
เชือ่มต่อระบบขนสง่สาธารณะ เช่น สถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ รถบสัสเีหลอืง วิง่วนภายในเขตกรุงโซล และรถบัสระยะ

ทางไกล รถบสัสแีดง เป็นรถบสัดว่นทีว่ ิง่จากกรุงโซลไปยังชานเมอืง  
 

- รถแท็กซี ่ แท็กซีเ่กาหลสีว่นใหญ่สามารถขึน้แลว้บอกปลายทางทีจ่ะลงไดเ้ลย เพราะรถแท็กซีเ่กาหลจีะไม่ปฏเิสธ
ผูโ้ดยสารเหมอืนทีเ่มอืงไทย ยกเวน้แท็กซีต่ามแหลง่ทอ่งเทีย่วบางแห่ง แท็กซีบ่างประเภทอาจจะมกีารเรยีกราคาแบบ

เหมา โดยมแีท็กซีท่ัง้หมด 4 ประเภท ไดแ้ก ่

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

ตอนกลางวนัจะเป็นราคาปกต ิสว่นในตอนกลางคนืจะมกีารชารต์เพิม่  
2. แบบชัน้หนึ่ง (Deluxe) ม ี2 ส ีคอื ด าและเหลอืง ดา้นขา้งกระจกจะมป้ีายค าว่า Deluxe แปะอยู่ ภายในกวา้งน่ัง

สบาย ราคาในตอนกลางวันและกลางคนืจะเท่ากัน แต่จะราคาสงูกว่าแบบธรรมดา หาเรียกไดต้ามหนา้โรงแรม หรือ

สถานรีถไฟตา่งๆ  
3. แบบจัมโบค้นัใหญ ่(Jumbo) เป็นรถตู ้เหมาะกบัคนทีเ่ดนิทางเป็นกลุม่ ราคาจะพอๆกบัแท็กซีช่ัน้หนึง่ 

4. แบบอนิเตอร ์(International) เป็นแบบพเิศษ คนขบัรถสามารถพูดภาษาอืน่ได ้ 
 

- รถไฟใตด้นิ คนเกาหลีในกรุงโซลนิยมรถไฟใตด้นิเป็นพาหนะหลักในการเดนิทาง เพราะสะดวก รวดเร็ว และ

ครอบคลุมทุกพื้นทีใ่นโซล รถไฟใตด้นิจงึเป็นอกีหนึง่ทางเลอืกส าหรับการเดนิทางทอ่งเทีย่วของทา่น สายรถไฟสาย
หลกัๆ จะแยกตามหมายเลขและส ีบางสายจะมชีือ่เรยีกเป็นของตวัเอง เริม่ตัง้แต ่สายที ่1 ไปจนถงึสายที ่9 รวมถงึสาย

อืน่ๆ ทีม่ชี ือ่เฉพาะ ดงันี ้
 

➊ สาย 1 เป็นเสน้ทางทีเ่กา่แก่และยาวทีส่ดุ วิง่ผ่านใจกลางกรุงโซลยาวไปถงึต่างจังหวัด ผูค้นหลากหลายวัยเป็น

สถานีทีม่ปีลายทางเยอะ เวลาเดนิทางสายนี้ตอ้งสังเกตใหด้ีๆ  สถานทีท่่องเทีย่วส าหรับสายนี้ ไดแ้ก ่ตลาดปลานอร์
ยางจนิ, ตลาดนมัแดมุน, ทางเดนิลอยฟ้า Seoullo 7071, ประตูดงแดมุน, ตลาดควางจงั, วดัโชกเยซา, 

คลองชองกเยชอน, พระราชวงัถ็อกซูกงุ เป็นตน้ 

➋ สาย 2 เป็นเสน้ทางทีม่คีวามคกึคกัเป็นอยา่งมาก โดยจะวิง่วนเป็นวงกลมบรเิวณใจกลางกรุงโซล เต็มไปดว้ยนักเรยีน 

นักศกึษาไปจนถงึวัยท างาน เพราะวิง่ผ่านมหาวทิยาลัยหลายแห่ง โบกีจ้ะแน่นบา้งว่างบา้งสลับกันไป ผ่านสถานที่

ทอ่งเทีย่วส าคัญๆ หลากหลายเเห่งดว้ยกัน สถานทีท่อ่งเทีย่วส าหรับสายนี้ ไดแ้ก ่วดัพงอนึซา, Coex Aquarium, 
Coex Mall, สวนสนุกล็อตเตเ้วริล์, YG Entertainment, Sinchon Station, Hongik Station, ยา่นฮงแด, 

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

โกยางกบักรุงโซล  เป็นอกีหนึง่สายทีไ่ดรั้บความนยิมในการเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วส าหรับสายนี้ ไดแ้ก ่พระราชวงั
เคยีงบกกุง, หมูบ่า้นนมัซานฮนัอกกล, Seoul Museum of History, The National Folk Museum of 

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

➍ สาย 4 เป็นเสน้ทางทีว่ ิง่จากทางทศิตะวันตกเฉียงใตไ้ปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมกีารวิง่ผ่านใจกลางกรุง

โซล เเละผา่นเเหลง่ชอ็ปป้ิงส าคญัมากมาย สถานทีท่อ่งเทีย่วส าหรับสายนี้ ไดแ้ก ่ตลาดทงแดมุน, ตลาดเมยีงดง, 
Dongdaemun History & Culture, Ihwa Mural Village, สวนสาธารณะนกัซาน เป็นตน้  

➎ สาย 5 เป็นเสน้ทางทีว่ ิง่จากทศิตะวันตกไปทางทศิตะวันออก ถอืเป็นเสน้ทางหลักทีค่นในกรุงโซลใชโ้ดยสารใน

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

➏ สาย 6 เป็นเสน้ทางทีเ่ป็นจุดเชือ่มตอ่กับรถไฟฟ้าหลายสาย สถานทีท่อ่งเทีย่วส าหรับสายนี้ ไดแ้ก ่ยา่นซองซูดง, 

ยา่นอแีทวอน, สนาม World Cup Stadium, ฮานลึปารค์ เป็นตน้  

➐ สาย 7 เป็นเสน้ทางทีเ่ริม่ตน้ทีส่ถานี Jangam และสิน้สดุทีส่ถานี Bupyeong-gu Office สถานทีท่อ่งเทีย่วส าหรับ

สายนี ้ไดแ้ก ่Aiins World, Common Ground เป็นตน้ 

➑ สาย 8 เป็นเสน้ทางทีม่รีะยะทางสัน้ทีส่ดุ 

➒ สาย 9 เป็นเสน้ทางทีม่จีะมกีารขา้มสายไปสายทีไ่มม่จีดุตดักบัสายอืน่ๆ คอ่นขา้งรวดเร็วในการเดนิทาง  
 

■ สายสนามบนิ (Airport Railroad หรอื AREX)  

■ สาย Bundang 

■ สาย Shinbundang  
■ สาย Gyeongui-Jungang 

■ สาย Incheon 

 

 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

 
 

  อสิระอาหารกลางวนัและเย็น (ใหทุ้กทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการช็อปป้ิง) 
พกัที ่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

   

วนัทีห่า้              สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทสิ - WONMISAN MOUNTAIN AZALEA FESTIVAL – ละลายเงนิวอน 
                         ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - สนามบนิอนิชอน 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
 

จากนัน้พาทา่นชม ศนูยส์มุนไพรบ ารุงตบั ตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ และสงูเหนือ
ระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์

กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 
จากนัน้น าทา่นชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่ง

สขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แตส่มี่วงออ่นเย็นตา จนถงึสมี่วงไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงาม
จับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (8) เมนู ชาบู ชาบู สุกีส้ไตลเ์กาหล ีคลา้ยการตม้รวมมติรสุกีห้มอ้ไฟ ประกอบไปดว้ย

เนือ้หมูสไลด ์ผกั เห็ด และวุน้เสน้เกาหล ีเป็นอกีหนึง่เมนูยอดฮติในเกาหล ีและยงัเป็นอาหารพืน้เมอืงทีม่มีา

อยา่งยาวนานอกีดว้ย 
 

จากนัน้น าทา่นไปชมความงามของดอกจนิดัลแรที ่WONMISAN MOUNTAIN AZALEA FESTIVAL ในชว่งฤดู
ใบไมผ้ลดิอกไมท้ัว่ทัง้เกาหลกี าลังบานสะพร่ังชชูอ่สวยงามไม่แพด้อกซากรุะ เทศกาลดอกจนิดลัแร แห่งนี้จะเปลีย่น

ภเูขาวอลมใิหเ้ต็มไปดว้ยสชีมพู ดอกจนิดลัแรนัน้คนทัว่ไปจะรูจั้กในชือ่ ดอกอาซาเลยี หรอืทีรู่จั้กกันอกีชือ่หนึง่คอื ดอก

กหุลาบพันปี ซึง่จะบานอวดสสีนัแขง่กบัตน้ซากรุะ ไม่วา่จะมองไปทางไหนก็เต็มไปดว้ยสชีมพู หันซา้ยก็เป็นสชีมพู หัน
ขวาก็เป็นสชีมพู ภูเขาวอลมิจึงเป็นอกีหนึ่งสถานทีท่ี่พลาดไม่ได ้(ดอกจินดัลแรจะเริ่มบานประมาณช่วงตน้เดือน

เมษายน ตัง้แตก่รุ๊ปประมาณวนัที ่07 - 15 เมษายน 2562 หรอืในชว่งทีด่อกจนิดลัแรบาน)  
หมายเหตุ ** ท ัง้นีก้ารบานของดอกจนิดลัแรขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ หากดอกจนิดลัแรไม่บาน หรอืทาง

สถานทีย่กเลกิเทศกาล ทางบรษิทัขออนุญาตไมน่ าทา่นไป และไมม่กีารหกัคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ ** 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

 

 
 
น าท่านเพลนิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ 

ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรียลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม 

ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 
 

 

18.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตอินิชอน 
21.25 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG655 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

 

วนัทีห่ก              กรุงเทพฯ (สวุรรณภูม)ิ 

01.20 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 

 

*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 
ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้  

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี5 วนั 4 คนื (THAI AIRWAYS) 
KOREA CHERRY SWEET พกัโซล 4 คนื 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
เมษายน 2562 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ราคา 
จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ัว๋) 

ราคา 
เด็กอายไุมเ่กนิ 

2 ขวบ 

พกั 
เดีย่ว 
เพิม่ 

01 – 05 เมษายน 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

02 – 06 เมษายน 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

03 – 07 เมษายน 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

07 – 11 เมษายน 2562 25,999 7,900 5,900 5,000 

08 – 12 เมษายน 2562  25,999 7,900 5,900 5,000 

09 – 13 เมษายน 2562 25,999 7,900 5,900 5,000 

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

16 – 20 เมษายน 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

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

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

23 – 27 เมษายน 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

 

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

หรอืทา่นละ 1,750 บาท/ทรปิ/ทา่น ** 

 
 

 
 

 

***หมายเหต*ุ** 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความ
เหมาะสม **กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุน

รายการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ  
ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณี

ใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋กบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้น กอ่นการจอง

ทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหล้กูคา้ตอ้งถูกสง่ตัวกลับ
เขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นตั๋วขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนั้น ลูกคา้จะตอ้งเป็น

ผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆเรียกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทุก

กรณี หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งวา่ง หรอืตามวันเดนิทางของตั๋วเครือ่งบนิ ทัง้นี้ ขึน้อยู่ทางเจา้หนา้ที่ตรวจ
คนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ัดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้เมอืงเรยีก
สมัภาษณ์นัน้ ขึน้อยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททัวร ์ไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงในสว่นนีไ้ด ้** 

*** ทวัรค์รัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะเทา่นัน้ ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์ทางบรษัิทจะ
คดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 
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**หมายเหต*ุ* 

1. รับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับสาย
การบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง ฉะนัน้หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามรายการไม่

ดว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผู ้
จัดขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครื่องบนิใหแ้ก่ท่าน ***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ราคานีเ้ฉพาะ

นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ป
เหมาทีเ่ป็น เด็กนักเรียน นักศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรงเครื่องส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาต ิหรือกรุ๊ปทีม่กีารขอดูงาน 

จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเทีย่วระหว่างท่องเทีย่วในประเทศเกาหล ีหรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะน ากรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ หากทา่นมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่เพือ่ทีจ่ะน าไปยังประเทศนัน้ๆ  หรอื

น ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนั้นว่าตอ้งไม่เป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้
ประหารชวีติ เจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

3. โรงแรมทีพั่กทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็น

หลกั 
4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสุดทา้ยช่างภาพจะน า

ภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลกูทัวร ์หากว่าทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททัวร์ไม่มี
การบงัคบัลกูทวัรซ์ือ้แตอ่ย่างใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวร์ครัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง 

เชน่ น ้ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD 
ตอ่ทา่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบตักิารเขา้
ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี้ 

- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัไปถงึ 
- ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ัดเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหลไีด ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็น

ตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหล ี(เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทัวรจ์ัดเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ัดเตรยีมให ้
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.    คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง , คา่โทรศัพท ์, คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต , คา่

ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่ 

4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ 2 รูป  

(ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ ภายใน 24 ชั่วโมง

หลงัจากการจอง  
2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 
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เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ ีช ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

 กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

1. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

2. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้

ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 

จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไมส้ด , ไข ่, เนื้อสตัว ์, 

ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  

 

 
 


