
 

 

รหัสทัวร  ZET1900477 
ทัวรเกาหลี ซวูอน โซล 6 วัน 3 คืน (XJ) 
สนุกจัดเต็มที่ EVERLAND   เรียนรูวธิีการทําคิมบับขาวหอสาหราย     โซลทาว
เวอร    หมูบานโบราณอิกซอนดง    พระราชวังเคียงบกกุง+ชุดฮันบก   เทีย่วอิสระ
เต็มวัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก      กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง) 
18.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคานเตอร 4 

สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความ
สะดวกในการขึ้นเคร่ือง (หัวหนาทัวรแนะนําการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใช
เคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 น้ําหนักกระเป�า 
20 กก./ทาน (หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม ตองเสียคาใชจาย)  
**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที 
และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์
ในการเลือกที่น่ังบนเคร่ือง เน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสายการบิน**) 

21.05 น. บินลัดฟ�าสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยเที่ยวบินที่ XJ704 (ไมมีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
 

วันที่สอง     เกาหลีใต (สนามบินนานาชาติอินชอน) - สวนสนุก EVERLAND เต็มวัน 
04.35 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับ

นาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากรแลว ขอตอนรับทุกทานสูสาธารณะรัฐเกาหลีใต รถโคชนําทุก
ทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพื่อความหวังในการรวม
ชาติที่ยาวกวา 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร  

เชา  บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (1) เมนู อูดง  
จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด สวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของ
ประเทศ ถูกขนานนามวาเปนดิสนียแลนดแหงเกาหลีใต ต้ังอยูทามกลางหบุเขา 
ประกอบไปดวยโซนตางๆ ดังน้ี Global Fair, Magic Land, European 
Adventure, American Adventure, Zootopia เมือ่ทานกาวผานประตูเขาไปใน
สวนสนุกเอเวอรแลนด พบกับอาคารทรงสวยที่ตกแตงดวยสถาปตยกรรมแบบวกิตอเรีย
ตะวันออก และอินเดีย ซึง่ผสมผสานจนเขากันลงตัว แวะถายรูปสวยๆ ที ่Magic Tree 
ตนไมแฟนตาซขีนาดใหญที่จะเปล่ียนธีมไปตามเทศกาลตางๆ ถือเปนอีกจดุแลนดมารค
สําหรับนักทองเที่ยว 
ใครชอบเครื่องเลนหวาดเสียวตองหามพลาดเด็ดขาด!! สนุกกับเครื่องเลนนานาชนิดไม
วาจะเปน รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train) ที่เร็วสุดๆ และตีลังกาถงึ 2 รอบ เฮอร
ริเคน (Hurricane) เครื่องเลนที่จะหมุนๆ เหวี่ยงๆ ใหหัวใจเตนรัวกับความสูงเกือบ 



 

 

20 เมตรจากพื้นดิน! ดับเบิ้ลร็อกสปน (Double Rock Spin) ที่จะหมุนๆ ตีลังกา 3 
ตลบบนอากาศด วยความส ูงท ี ่ แทบกลั ้นหายใจ เร ือเหาะไวกิ ้ง (Columbus 
Adventure) เตรียมตัวเตรียมใจไปกับเจาเรือเหาะยักษที่จะเหวี่ยทุกคนขึ้นไปสูงถึง 30 
เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลคที่พลาดไมไดของสวนสนุกแหงนี้ รถไฟเหาะรางไม 
(T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมที่สูงชันเปนอันดับ 4 ของโลก ซึ่งมีความชันถึง 77 
องศา และวิ่งดวยความเร็ว 104 กิโลเมตร/ช่ัวโมง  
พิเศษ!!! ทางเลือกใหมสําหรับทานที่ไมชอบการรอคิวนานๆ สามารถซื้อบัตร Q-Pass 
เพื่อขึ ้นไปรอเลนไดเลย โดยซื้อแพคเกจเฉพาะ T-Xpress จายเพิ่มเพียง 30,000 
วอน (ราคาสําหรับ 2 ทาน) จะไดรับตั๋ว Q-Pass และ SD Card ขนาด 16 GB ใส
กลอง Action Camera มาให เมื่อถึงดานบนใหนํากลองสงใหเจาหนาที่เพื่อติดตั้ง ซึ่ง
จะเปนโบกี้สุดทายของขบวนรถไฟ 1 รอบจะนั่งไดเพียง 2 ทาน เพราะจุดติดต้ังกลองมี
เพียง 1 ชุด จากน้ันก็ลุย!! และหลังจากลงจากรถไฟแลว ทานสามารถนํา SD Card มา
ตรวจสอบการบันทึกวีดีโอ หากวีดีโอเสียจะสามารถขึ้นไปเลนใหมไดอีก 1 รอบ 
พักเหนื ่อยจากเครื ่องเลน หลุดเขามาในโลกของเหลาสัตวมากมาย!! ในโลกของ 
Zootopia หนึ่งในสวนสัตวที ่ใหญที่สุดของเกาหลี มีสัตวมากกวา 2,000 ตัว จาก 
200 กวาสายพันธุ พาทุกทานทองไปกับโลกของสัตวป�าซาฟารี ขึ้นไปบนรถบัสซาฟารี
เพื่อใกลชิดกับเหลาสัตวป�ายิ่งขึ้นอยางโซน Safari World พบกับสัตวที่นาเกรงขาม
อยางสิงโตเจาป�า เสืออันดุราย และหมีตัวใหญที่อาจจะโผลมาทักทายคุณไดทุกเมื่อ 
จะมีอะไรตื ่นเตนไปกวาการนั่งรถสะเทิ้นนํ ้าสะเทิ้นบก!! ตะลุยเขาไปในโซน Lost 
Valley พรอมเพลิดเพลินกับการชมสัตวตางๆ ที่เดินเลนอยางอิสระ ถาโชคดีอาจจะได
พบกับสัตวเหลาน้ีมาขอขนมกินถึงหนาตางรถเลยทีเดียว 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน (ใหทุกทานไดอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเลน 
เคร่ืองเลน) 
เปลี่ยนบรรยากาศจากเหลาสัตวโลกมาเจอความสวยงามของหมูพฤกษา!! เดินชมสวน
ดอกไมที ่กําลังออกดอกบานสะพรั่งอวดสีสัน ณ สวนดอกไมสี ่ฤดู (Four Season 
Garden) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุดอกไมไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอด
ทั้งป (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ดวยสีสันที่สดของดอกไมแตละชนิดจึงไดรับความ
นิยมอยางมาก นักทองเที่ยวที่มาสวนสนุกจึงไมพลาดที่จะมาถายรูปเก็บบรรยากาศ
ความสดชื่นกลับไปเปนที่ระลึก รวมทั้งยังมีการจัดเทศกาลในแตละเดือน อาทิเชน 
ในชวงฤดูใบไมผลิ ประมาณเดือนเมษายน – มิถุนายน เปนสวนดอกทิวลิป และดอก



 

 

กุหลาบ ในชวงฤดูรอน ประมาณเดือนมิถนุายน - สิงหาคม เปนสวนดอกลิลลี่หลากสีสัน 
ยังไมหมดแคนั ้น ในชวงเดือนนี ้จะมีเทศกาลคลายรอนไปกับสายนํ ้า (Summer 
Splash) ในฤดูใบไมรวง ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เปนสวนดอกเบญจมาศ 
พรอมกับมีจัดตกแตงสวนสนุกใหเขากบัเทศกาลฮัลโลวีน (Happy Halloween) มีการ
จัดขบวนรถแฟนซีแหรอบสวนสนุก และมีเจ าหนาที ่แต งตัวเปนผีมาเดินแกลง
นักทองเที่ยวดวย ในชวงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม มีการจัดงาน
เฉลิมฉลองเทศกาลคริสตมาส และตอนรับเทศกาลปใหม ทุกเทศกาลจะตกแตงดวย 
แสง สี เสียง สุดอลังการ พรอมทั้งมีขบวนพาเหรดมาสรางความบันเทิงใหกับเด็กๆ เชน 
White Christmas Parade, Moonlight Parade 
การแสดขบวนพาเหรดอันนาตื่นตาตื่นใจ! ชมขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญอยาง คานิวัล 
แฟนตาซี พาเหรด (Carnival Fantasy Parade) พบกับโชวตางๆ จากทั่วทุกมุมโลก 
มีทั้งธีมสไตลบราซิลอยางแซมบาเฟสติวัล (Samba festival) ไปจนถึงธีมเวนิสคานิวลั 
(Venice Carnival) จากอิตาลีก็ตบเทาเขารวมขบวนดวย สนุกสนานกับการเตนรําไป
พรอมๆกัน ชวงหัวคํ่าเปนอีกหนึ่งการแสดงที่พลาดไมไดเชนกัน อยาเพิ่งรีบกลับ! หาก
ทานยังไมไดชมการแสดงพลุสุดอลังการหลังจากพระอาทิตยตกดิน และยังมีขบวน
พาเหรดที่จัดเต็มทั้งแสง ส ีเสียง อยางมูนไลทพาเหรด (Moonlight parade) ใหทาน
ไดชมอีกดวย ขบวนพาเหรดจะมีรอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น. 

เย็น บริการอาหารเย็น (2) เมนู บุฟเฟตบาบีคิวปم�งยางสไตลเกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก เนื้อวัว 
ปลาหมึก อาหารเกาหล ีเติมไมอ้ัน 

พักที่    JM HOTEL / NEW M SUWON หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สาม     เรียนรูวธิีการทาํคมิบับขาวหอสาหราย - โซลทาวเวอร - ผลติภัณฑน้ํามันสน –  
                คอสเมตคิ - หมูบานโบราณอิกซอนดง - พระราชวังเคียงบกกงุ+ชุดฮันบก - ดิวตีฟ้รี -  
               ตลาดเมียงดง                      

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
พาไปเรียนรู การทําขาวหอสาหราย (คิมบับ) อาหารงายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน 
โดยการนําขาวสุก และสวนผสมอ่ืนๆหลากชนิด เชน แตงกวา แครอท ผักโขม ไขเจียว ปู
อัด แฮม เปนตน วางแผบนแผนสาหราย มวนเปนแทงยาวๆ แลวหั่นเปนชิ้นพอดีคํา 
เสิรฟพรอมหัวไชเทาดอง และกิมจิ ชาวเกาหลีนิยมรับประทานคิมบับระหวางการปกนิก 
หรืองานกิจกรรมกลางแจง 



 

 

จากนั้นนําทานไปยังหนึ่งในทาวเวอรที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร ตั้งอยูบน
ภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมี
ความสูง 479 เมตรจากพื้นดนิ ไมวาจะเปนชวงกลางวัน ชวงกลางคนื หรือฤดูกาลไหนๆ 
ก็ยังไดรับความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักทองเที่ยวและคูรักชาวเกาหลี เพราะเปนจุดชม
วิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนรามา นับเปนอีกสถานที่สุด
แสนโรแมนติกแหงหน่ึงที่คูรักทุกคูไมควรพลาด นอกจากน้ียังมีไฮไลทสําคัญของกรุงโซล
ที่นักทองเที่ยวทุกคนจะตองมาแวะเช็คอินคือ สถานที่คลองกุญแจชื่อดัง Love Key 
Ceremony ที่มีความเชื่อวา คูรักที่มาคลองกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอด
กาล ** ราคาทัวรน้ีไมรวมกุญแจและคาขึ้นลิฟท 10,000 วอน**   
จากนั้นนําทานเรียนรู การทํา ผลิตภัณฑนํ ้ามันสน ที ่สกัดจากนํ ้ามันสนเข็มแดง มี
สรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในรางกาย 
จากนั้นนําทานแวะชอปที่รานเครื่องสําอางคยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค
ของนักชอปชาวไทย เพื่อเลือกซื้อกลับไปเปนของฝาก มีใหเลือกมากมายหลากหลาย
แบนด ไมวาจะเปนสกินแครบํารุงผิวแบรนดอยาง DEWINS และแบรนด JSM ที่เปน
สินคาหลักของทางราน ไมวาจะเปนครีมหอยทาก ครีมน้ําแตก ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล 
โบท็อกซ เปนตน และยังมีสินคาอื่นๆ อาทิเชน ครีมวานหางจระเข แป�งมาโยก ยายอม
ผม แฮนดครีม ยาสระผม ฯลฯ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (4) เมนู คัมจาทัง เเกงมันฝรั่งกระดูกหมู ซึ ่งประกอบไปดวย
สวนผสมที่สําคัญคือ กระดูกหมูสวนซี่โครง สันหลัง มันฝรั่ง ตนหอม พริกแกง งาดําป�า 
ใบงาเขียว และเห็ด  
จากนั้นนําทานไป หมูบานโบราณอิกซอนดง หมูบานฮันอกเกาแกที่สุดแหงหนึ่งในกรุง
โซล มีกลิ่นอายความเปนเกาหลีโบราณ และเปนยานเกาแกที่อาจจะใหมสําหรับใคร
หลายๆคน แหลงรวมคาเฟ�เกๆ รานอาหารชิคๆ ใจกลางกรุงที่ซอนตัวอยูในตรอกซอก
ซอยเล็กๆ สามารถเดินลัดเลาะจากแถวยานอินซาดงมาได มีทั้งรานอาหารเกาหลี ราน
บิงซู รานน่ังชิล รานพิซซา ที่ตกแตงไดอยางมีสไตล เหมาะสําหรับชาวโซเชียลที่ชอบอัพ
รูปสวยๆ ไฮไลทของยานน้ีจะเปนคาเฟ�ดอกไมช่ือราน มาดัง หนารานจะเปนมุมยอดฮิต
ที่คนนิยมมาถายรูป เพราะสีสันสดใสสวยงามของดอกไม นอกจากสายฮิปเตอรแลวสาย
กินก็หามพลาด!! ที่นี่มีรานขายมันดูชื่อดัง (เกี๊ยวนึ่งเกาหลี) ชื่อราน ชางฮวาดัง ต้ังอยู
ตรงหัวมุมถนน ซึ่งจะมีคนตอคิวรอเยอะมากๆ 
จากนั้นนําทานชมความยิ่งใหญของ พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังแหงแรกของ
ราชวงศโชซอนที่ตั้งอยูใจกลางกรุงโซล ซึ่งเปนอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครมาเกาหลีเปนคร้ัง



 

 

แรกตองไมพลาดที่จะแวะมาเยือน ดวยฉากหลังของพระราชวังนั้เปนภูเขาพูกักซาน ทํา
ใหดูยิ่งใหญอลังการเปนอยางมาก เรียกไดวาเปน The Grand Palace ของเกาหลีใต
เลยก็วาได มีสถาปตยกรรมที่นาสนใจคือ พระที่น่ังคึนจองวอง เปนพระที่น่ังที่กษัตริยใช
ออกวาราชการ และเปนที่ทรงงาน ภายในพระที่นั่งไมสามารถเขาไปชมได แตสามารถ
ถายภาพจากดานนอกได พิเศษสุดๆ !!! ใสชุดฮันบกเดินชม และถายรูปสวยๆ ใน
พระราชวัง เพื่อเก็บภาพไวเปนความทรงจําดีๆ สําหรับทริปเกาหลีของทุกทาน **อัตรา
คาบริการน้ี รวมคาเชาชุดฮันบกแลว ** 
หมายเหตุ : กรณีที่พระราชวังเคียงบกกุงไมเปดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับ
รายการทดแทนเปน พระราชวังชางด็อกกุง พระราชวังลําดับที่สองที่ถูกสรางตอจาก
พระราชวังเคียงบกกุง ในป ค.ศ. 1405 และยังเปน 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญที่
ยังคงรักษาไว ซึ่งมีตนไมขนาดยักษมอีายุกวา 300 ป บอน้ํา และศาลาริมน้ํา พระราชวงั
แหงนี้เปนที่พํานักของพระมหากษัตริยถึง 9 พระองค ปจจุบันยังคงเหลือความงดงาม
บางสวนของพระราชวัง ไดแก พระตําหนักอินจองจอน พระตําหนักแดโจจอน พระ
ตําหนักซอนจองจอน และพระตําหนักนักซองแจ 
จากนั้นนําทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ที่รานคาปลอดภาษีที่ใหญที่สุดในโซล 
แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย ไมวาจะเปน น้ําหอม เส้ือผา เคร่ืองสําอาง กระเป�า 
นาฬิกา เคร่ืองประดับหลากหลายแบรนดดัง และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยช้ัน
ใตดินจะเปนสินคาแบรนดหรู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล อาทิเชน PRADA, DIOR, 
LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL 
KORS, LOEWE, MIU MIU เปนตน ในสวนของชั้นที่ 1 เปนช็อป CHANNEL และ
นาฬิกาดังหลากหลายแบรนด อาทิเชน ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เปน
ตน ชั้น 2 เปนช็อป MCM ชั้นที่ 3 เปนโซนเครื่องสําอางคหลากหลายแบรนดดัง ไมวา
จะเปนแบรนด SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE 
LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เปนตน ช้ัน 4 จะ
เปนสินคาแบรนดเนมอ่ืนๆ และช้ันที่ 5 จะเปนแบรนดของเกาหลี และโซนรานอาหาร 
จากน้ันนําทานเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง ยานเมียงดง แหลงละลายทรัพยในดวงใจของ
สาวๆหลายคน หรือสยามสแควรเกาหลี ตลาดแหงนี ้จะมีเสื ้อผา กางเกง รองเทา 
น้ําหอม เคร่ืองสําอางคทั้งแบรนดเนมช่ือดัง และโลคอลแบรนด รวมถึงซีดเีพลง รูปดารา 
และศิลปนเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุนตองการก็สามารถหาไดจากที่ตลาดนี้ อาทิเชน ราน
เครื่องสําอางคคที ่คุ นหูคนไทยที่ไมวาจะเปน ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE 
SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื ่องส ําอางคค จะถ ูกกวา
ประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เทา และบางรุนไมมีขายในประเทศไทย หรือจะเปนราน



 

 

ขายรองเทาแบรนดดังอยางราน MBC MART ก็มีรองเทาหลากหลายแบรนดดังให
เลือกมากมาย อาทิเชน ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, 
FILA เปนตน  
ในสวนของอาหารบริเวณขางทางที่ฮอทฮิตไมแพกันอยางโซน เมียงดงสตรีทฟู�ด มี
อาหารหรือของทานเลนใหไดลิ้มลองมากมาย ไมวาจะเปน หอยเชลลยางตัวใหญอบนา
กิน ขนมไขหรือเครันปง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุงล็อบสเตอรตัวใหญๆ 
ยางชีสมีรสหวาน ชีสยาง โดยการเอามอสซาเรลลาชีสเสียบไมแลวเอาไปยาง ตอกโบกี 
เคกขาวที่ขึ้นช่ือของเกาหลี ปรุงรสดวยซอสเผ็ดสไตลเกาหลี เมนูน้ีมีอยูเกือบทุกซอกทุก
มุมที่ในตลาดเมยีงดง บะหมี่ดําจาจังมยอน หน่ึงในเมนูสุดฮิตที่เห็นกนับอยในซีรี่สเกาหล ี
มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม พบเห็นไดทั่วไปในเมืองไทย แตของที่นี่จะมีไสกรอก
เพิ่มเขามาอีกหน่ึงช้ัน ปลาหมึกยักษทอดกรอบ เสียบไมแบบอลังการโรยดวยเกลือ เปน
ตน แตหากคนที่ชอบของหวานกจ็ะมีไอติมโคนเจาดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใสโคนน้ันสูงถึง 2 
ฟุต 

เย็น อิสระอาหารเย็น (ใหทุกทานไดอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช็อปปم�ง) 
พักที ่  BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือ

ระดับเดียวกัน 
 

วันที่สี่        อิสระทองเที่ยว และช็อปปم�งเต็มวนั 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

อิสระเต็มวันใหทานอิสระชอปปم�ง หรือเดินทางสูสถานที่ทองเทีย่วอ่ืนๆ โดยมีไกดคอยให
คําแนะนําในการเดินทาง อาท ิ
- หมูบานบุคชอนฮันอก เปนอีกหน่ึงสัญลักษณของกรุงโซล หมูบานแหงน้ีเปนหมูบานที่
ลอมรอบไปดวยพระราชวัง ทั้งเคียงบกกุง และชางด็อกกุง รวมถึงศาลเจาจงมโยดวย มี
บานเรือนนับรอยหลังที่เปนบานแบบดั้งเดิม ที่เรียกวา ฮันอก (Hanok) ใหความรูสึก
เหมือนยอนอดีตไปในสมัยราชวงศโชซอน ที่นี่มีมุมเด็ดๆ ที่ไมความพลาดถึง 8 จุดให
ถายรูปดวยกัน นอกจากนี้ยังมีรานชาช่ือดัง Tea Garden ตัวรานเปนบานสไตลฮืันอก
อายุกวา 100 ป ภายในรานมีโตะที่ใชน่ังกับพื้นที่เรียกวา อนดล (Ondol) ซึ่งถูกจัดวาง
ไวกลางสวนตรงตามกับคอนเซปช่ือราน โดยพนักงานก็จะใสชุดฮันบกมาเสิรฟ ทําใหได
ความรูสึกยอนยุคเขาไปอีก 



 

 

- คลองชองเกชอน คลองทีม่ีภมูิทศันที่สวยงามที่สดุในเกาหลี แหลงเดินเลนพกัผอน
หยอนใจทามกลางเมอืงหลวงที่  วุนวาย มีสะพานทัง้หมด 20 สะพานที่ออกแบบมา
ดวยคอนเซ็บที่แตกตางกัน บริเวณกําแพงทัง้สองขางริมคลองประดับดวยหินออน และ
ประติมากรรมที่สวยงาม  
- สวนสนุกล็อตเตเวิลด สําหรับคนรักความสนุกที่ยังไมจุใจ สามารถไปตามเก็บเครื่อง
เลนในสวนสนุกแหงที่ 2 ของเกาหลี ซึ่งมีช่ือเสียงไมแพสวนสนุกเอเวอรแลนดได โดยวิธี
เดินทางก็งายแสนงายเพราะตั้งอยูในกรุงโซล ที่นี่รวบรวมเครื่องเลนสนุกๆ ไวมากมาย 
ถูกแบงออกเปนโซน Indoor จะถูกจัดอยูในธีมผจญภัย (Adventure) และ Outdoor 
จะถูกจัดในธีมเกาะเวทมนต (Magic Island) สามารถเที่ยวไดตลอดเวลาแมวาสภาพ
อากาศจะไมเปนใจ **หมายเหตุ อัตราคาบริการน้ี ไมรวมคาบัตรเขาสวนสนุก** 
สายช็อปหามพลาด! 
- ยานเมียงดง หรือสยามสแควรเกาหล ีตลาดแหงน้ีจะมเีส้ือผา กางเกง รองเทา น้ําหอม 
เครื่องสําอางค ทั้งแบรนดเนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และ
ศิลปนเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ นตองการก็สามารถหาไดจากที่ตลาดน้ี อาทิเชน ราน
เครื ่องสําอางคที ่ค ุ นหูคนไทยที ่ไมวาจะเปน ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE 
SHOP ในสวนของอาหารขางทางที่ฮอทฮิตไมแพกันอยางโซนสตรีทฟู�ด มีอาหารหรือ
ของทานเลนใหไดลิ้มลองมากมาย ไมวาจะเปน หอยเชลลยางตัวใหญอบนากิน ขนมไข
หรือเครันปง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุงล็อบสเตอรตัวใหญๆ ยางชีส มีรส
หวาน ชีสยาง ตอกโบกี เคกขาวที่ขึน้ช่ือของเกาหลี ปรุงรสดวยซอสเผ็ดสไตลเกาหล ีเปน
ตน 
- ยานฮงแด เปนยานที่อยูใกลๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีรานช็อปมากมายทั้งเสื้อผา 
เคร่ืองสําอางค รองเทา ยิ่งชวงกลางคืนจะคึกคักเปนพิเศษ มีผับ บาร คาเฟ� รานอาหาร
มากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแหง ถือเปนแหลงรวมตัวของวยัรุนทัง้วนัมัธยม และ
วัยมหา’ลัย โดยในชวงเย็นๆ จะมีกลุ มวัยรุ นมาเตนโชวความสามารถ บนถนนจะ
กลายเปนลานการแสดงความสามารถดานตางๆ ทั้งเลนดนตรี รอง เตน แบบจัดเต็ม! 
ทําใหถนนแหงน้ีคึกคัก และเปนสีสันของกรุงโซลทั้งกลางวนัและกลางคืน 
- ยานอีแด เปนยานที่อยูบริเวณหนามหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา นอกจากจะเปนมหาลัยที่
สวยที่สุดแลว ยังมีจุดถายรูปฮิปๆ มากมาย ทีน่ียังเปนยานชอปปم�งสินคาแนววยัรุนแฟช่ัน
วัยใสสไตลเกาหลี มีทั ้งของจุกจิก กิ๊ฟชอป เครื่องประดับ เสื้อผา แวนตา กระเป�า 
รองเทา อุปกรณเกี่ยวกับโทรศัพท เครื่องสําอางตางๆ เปนรานเล็กๆ ที่แฝงตัวอยูตาม
ตรอกซอกซอยตางๆ ยาวเหยียดสองขางทาง  



 

 

- ยานชินซาดง แหงรวมโลคอลแบรนดดัง ถนนกาโรซูกิล หรือเรียกกันวา Artists’ 
Street เต็มไปดวยรานเสื้อผาแฟชั่นแบรนดดีไซเนอร แบรนดหรู รานกาแฟที่ตกแตง
แบบชิคๆ ถนสายน้ีจะทําใหคุณไดเพลินเพลินเจริญใจ เเละเงินในกระเป�าเปนอยางยิ่ง  
- ยานอัพกูจอง เปนยานที่นาไปเดินเที่ยวมากๆ ของกรุงโซล ยานนี้เปนยานไฮโซของ
เกาหลีนั่นเอง แนนอนวาหางรานคาตางๆ ที่อยูในยานนี้จึงเปนแบรนดดังหรูหราระดับ
โลก โดยไฮไลทของยานอัพกูจองจะอยูบริเวณ ถนนโรดิโอ มีหางที่สําคัญก็คือ Galleria 
Department Store หางหรูหราแหลงรวมสินคาแบรนดเนมระดับไฮเอนด นอกจากน้ี
ตลอดทั้งแนวถนนก็ยังมีรานขายสินคาแฟช่ันจากดีไซเนอรแนวหนาของเกาหลีใหไดเดิน
เลือกชอปปم�งอยางจุใจ 
สายฮิปเตอรตองไปเช็คอิน! 
- ยานซองซูดง นักทองเที่ยวสวนใหญอาจจะยังไมคุนหูกับยานน้ี แตสําหรับคนเกาหลี
แลว ยานซองซูดงกําลังมาแรงกวาที่ไหนๆ ไดรับฉายาวาเปน บรูคลินแหงกรุงโซล เพราะ
เคยเปนที่ตั้งของโรงงานเกาๆ ในยุค 1960 ปจจุบันถูกแปลงโฉมเปนแกลอร่ี สตูดิโอ 
และคาเฟ�ที่มีสไตลมากๆ จนกลายมาเปนยานฮิปสเตอร แหลงรวมวัยรุนแนวอารตๆ  
นอกจากน้ัน ที่น่ียังมีคาเฟ�ช่ือดังอยาง ราน Café Onion รานคาเฟ�บรรยากาศดีที่ดังใน
เร่ืองเมนูขนมปงอบอีกดวย 
- ยานฮงแด นอกจากจะเปนแหลงช็อปปم�งแลว ยังเปนแหลงรวมสุดยอดรานอาหารช่ือดัง
มากมาย ทั้งของคาว ของหวาน อาหารวาง อาทิ รานวันดังคัมจาทัง รานคัมจาทังที่ทีส่ดุ
ในฮงแด รานต้ังอยูตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 3, ราน Peony รานเคกโฮมเมดเจาดัง 
เมนูที ่หามพลาดคือ Strawberry Short Cake และ Strawberry Bingsu ราน
ตั้งอยูตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 9, ราน 50pick รานนั่งชิลที่มีค็อกเทลใหเลือก
ทั้งหมด 50 แบบ รานต้ังอยูตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 8, รานฮงงิกเกจาง กับเมนูสุด
แซบอยางปูสดดองซีอิ๊วม บุฟเฟ�ตปูดอง กุงดอง แบบครบเซ็ทเติมไมอั้น ราคาแรงแต
รับรองความอรอย รานต้ังอยูตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 2, รานเซมาอึลชิกดัง รานหมู
ยางชื่อดัง กันสาดสีเหลือง กับเมนูที่ตองสั่งคือ ซุปกิมจิ 7 นาที รานตั้งอยูตรงทาง
สถานีฮงอิกทางออก 9, รานพิพิรี รานบิบิมบับแบบรีฟล 5000 วอน เปนรานยอดนิยม
ของวัยรุนและวัยทํางานเพราะราคาถูกมาก รานตั้งอยูตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 9 
และรานคาเฟ� King ‘s Cross คาเฟ�น้ีสาวกแฮรร่ีหามพลาด! จําลองฉากในหนัง แฮรร่ี 
พอตเตอร มาไวที ่ฮงแด พาทานเดินทางไปโลกเวทมนตดวยรถไฟ ชานชาลา 9 3/4 
รานต้ังอยูตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 9 เปนตน 
การเดินทางในกรุงโซล 



 

 

- รถประจําทาง รถบัสที่วิ่งในตัวเมืองเปนการเดินทางที่สะดวก ถูกจําแนกตามสีเพื่อ
กําหนดชนิดของรถบัส รถบัสสีน้ําเงิน วิ่งตามถนนสายหลัก และวิ่งระยะทางไกลรอบกรุง
โซล รถบัสสีเขียว วิ่งระยะสั้น และรับสงผูโดยสารจากจุดเช่ือมตอระบบขนสงสาธารณะ 
เชน สถานีรถไฟฟ�าใตดิน รถบัสสีเหลือง วิ ่งวนภายในเขตกรุงโซล และรถบัสระยะ
ทางไกล รถบัสสีแดง เปนรถบัสดวนที่วิ่งจากกรุงโซลไปยังชานเมือง  
- รถแท็กซี ่แท็กซี่เกาหลีสวนใหญสามารถขึน้แลวบอกปลายทางที่จะลงไดเลย เพราะรถ
แท็กซี่เกาหลีจะไมปฏิเสธผูโดยสารเหมือนที่เมืองไทย ยกเวนแท็กซี่ตามแหลงทองเที่ยว
บางแหง แท็กซี่บางประเภทอาจจะมีการเรียกราคาแบบเหมา โดยมีแท็กซี่ทั้งหมด 4 
ประเภท ไดแก 
1. แบบธรรมดา (Standard) มี 3 สี ไดแก ขาว เทา สม เปนแท็กซี่ที่เรียกไดงายที่สุด
ในบรรดาประเภทอ่ืนๆ ราคาในตอนกลางวันจะเปนราคาปกติ สวนในตอนกลางคืนจะมี
การชารตเพิ่ม  
2. แบบชั้นหนึ่ง (Deluxe) มี 2 สี คือ ดําและเหลือง ดานขางกระจกจะมีป�ายคําวา 
Deluxe แปะอยู ภายในกวางน่ังสบาย ราคาในตอนกลางวันและกลางคืนจะเทากัน แต
จะราคาสูงกวาแบบธรรมดา หาเรียกไดตามหนาโรงแรม หรือสถานีรถไฟตางๆ  
3. แบบจัมโบคันใหญ (Jumbo) เปนรถตู เหมาะกับคนที่เดินทางเปนกลุม ราคาจะพอๆ
กับแท็กซี่ช้ันหน่ึง 
4. แบบอินเตอร (International) เปนแบบพิเศษ คนขับรถสามารถพูดภาษาอ่ืนได  
- รถไฟใตดิน คนเกาหลีในกรุงโซลนิยมรถไฟใตดินเปนพาหนะหลักในการเดินทาง 
เพราะสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทุกพื ้นที ่ในโซล รถไฟใตดินจึงเปนอีกหน่ึง
ทางเลือกสําหรับการเดินทางทองเที่ยวของทาน สายรถไฟสายหลักๆ จะแยกตาม
หมายเลขและสี บางสายจะมีชื่อเรียกเปนของตัวเอง เริ่มตั้งแต สายที่ 1 ไปจนถึงสายที่ 
9 รวมถึงสายอ่ืนๆ ที่มีช่ือเฉพาะ ดังน้ี 
 สาย 1 เปนเสนทางที่เกาแกและยาวที่สุด วิ่งผานใจกลางกรุงโซลยาวไปถึงตางจังหวดั 
ผูคนหลากหลายวัยเปนสถานีที่มีปลายทางเยอะ เวลาเดินทางสายนี้ตองสังเกตใหดีๆ 
สถานที่ทองเที่ยวสําหรับสายนี้ ไดแก ตลาดปลานอรยางจิน, ตลาดนัมแดมุน, ทางเดิน
ลอยฟ�า Seoullo 7071, ประตูดงแดมุน, ตลาดควางจัง, วัดโชกเยซา, คลองชองกเย
ชอน, พระราชวังถ็อกซูกุง เปนตน 
 สาย 2 เปนเสนทางที่มีความคึกคักเปนอยางมาก โดยจะวิ่งวนเปนวงกลมบริเวณใจ
กลางกรุงโซล เต ็มไปดวยนักเร ียน นักศึกษาไปจนถึงวัยทํางาน เพราะวิ ่งผ าน
มหาวิทยาลัยหลายแหง โบกี้จะแนนบางวางบางสลับกันไป ผานสถานที่ทองเที ่ยว
สําคัญๆ หลากหลายเเหงดวยกัน สถานที่ทองเที่ยวสําหรับสายน้ี ไดแก วัดพงอึนซา, 



 

 

Coex Aquarium, Coex Mall, สวนสน ุ กล ็อต เต  เ วิ ร  ล , YG Entertainment, 
Sinchon Station, Hongik Station, ยานฮงแด, พิพิธภัณฑภาพสามมิติ Trick 
Eyes & Ice Museum, ยานอีแด, มหาลัยสตรีอีฮวา เปนตน 
 สาย 3 เปนเสนทางที่วิ่งจากทางตะวันตกเฉียงเหนือไปยังทางดานตะวันออกเฉียงใต
ของกรุงโซล เช่ือมระหวางเมืองโกยางกับกรุงโซล  เปนอีกหนึ ่งสายที ่ไดรับความ
นิยมในการเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวสําหรับสายน้ี ไดแก พระราชวังเคียงบกกุง, หมู
บ  า น นั ม ซ าน ฮั น อกกล , Seoul Museum of History, The National Folk 
Museum of Korea, SM Entertainment, ถ นนก า โ ร ซ ู กิ ล , ย  า น ชิ นซาด ง , 
Apgujeong Station เปนตน 
 สาย 4 เปนเสนทางที่วิ่งจากทางทิศตะวันตกเฉียงใตไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยมีการวิ ่งผานใจกลางกรุงโซล เเละผานเเหลงช็อปป งสําคัญมากมาย สถานที่�م
ท องเที ่ยวสําหรับสายน้ี ได แก ตลาดทงแดมุน, ตลาดเมียงดง, Dongdaemun 
History & Culture, Ihwa Mural Village, สวนสาธารณะนักซาน เปนตน  
 สาย 5 เปนเสนทางที่วิ่งจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ถือเปนเสนทางหลักที่
คนในกรุงโซลใชโดยสารในชีวิตประจําวนัเปนจํานวนมาก สถานที่ทองเที่ยวสําหรับสายน้ี 
ไดแก สวนสาธารณะริมแมน้ําฮัน, เกาะยออีโด, ตึก 63, จตุรัสควางฮวามุน, อนุสาวรีย
พระเจาเซจง, ศาลเจาจงมโย, Gimpo International Airport เปนตน   
 สาย 6 เปนเสนทางที่เปนจุดเช่ือมตอกับรถไฟฟ�าหลายสาย สถานที่ทองเที่ยวสําหรับ
สายนี้ ไดแก ยานซองซูดง, ยานอีแทวอน, สนาม World Cup Stadium, ฮานึลปารค 
เปนตน  
 สาย 7 เปนเสนทางที่เริ่มตนที่สถานี Jangam และสิ้นสุดที่สถานี Bupyeong-gu 
Office สถานที ่ทองเที ่ยวสําหรับสายนี ้ ไดแก Aiins World, Common Ground 
เปนตน 
 สาย 8 เปนเสนทางที่มีระยะทางสั้นที่สุด 
 สาย 9 เปนเสนทางที่มีจะมีการขามสายไปสายที่ไมมีจุดตัดกับสายอื่นๆ คอนขาง
รวดเร็วในการเดินทาง  
 
 สายสนามบิน (Airport Railroad หรือ AREX)  
 สาย Bundang 
 สาย Shinbundang  
 สาย Gyeongui-Jungang 
 สาย Incheon 



 

 

อิสระอาหารกลางวันและเย็น (ใหทกุทานไดอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกใน
การชอปปم�ง) 

พักที ่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือ 
ระดับเดียวกัน 

 

วันที่หา       ศูนยสมุนไพรโสม - ศูนยสมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - ถนนฮงแด – ฮุนไดพ 
                รีเมี่ยมเอาทเลทละลายเงินวอน ซุปเปอรมารเก็ต - สนามบินนานาชาตอิินชอน  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
จากนั้นนําทานออกเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ชวยเสริมความ
แข็งแรงใหแกระบบยอยอาหาร ปอด ชวยทําใหจิตใจสงบ และเพิ ่มพละกําลัง มี
สรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ ป�องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพ
ทางเพศ ลดและป�องกันมะเร็ง 
นําทานชม ศูนยสมุนไพรฮอตเกนามู ตนไมชนิดนี ้เจริญเติบโตในป�าลึกบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับนํ้าทะเล 50-800 เมตร ชวยดูแลตับใหสะอาด
แข็งแรง ป�องกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สาร
ตกคางจากอาหาร และยา 
จากนั้นนําทานชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเปนแดนของพลอยสีมวง 
พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีต้ังแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยา
ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จี้ ตางหู และสรอยขอมือ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวนั (7) เมนู ไกตุนโสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไกขนาดกําลังเหมาะ ยัด
ไสดวยโสม แปะกวย และสมุนไพรบํารุงรางกาย เสิรฟในหมอดินรอนๆ 
จากน้ันเดินทางตอไปยัง ยานฮงแด เปนยานที่อยูใกลๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีผลงาน
ศิลปะที่สวนใหญเปนศิลปะแนวรวมสมัยจัดวางแสดงเต็มพื้นที่ของถนนปกัสโซที่ขึ้นช่ือ
ของยานนี้ นอกจากนั้นที่นี่ยังมีผับ บาร คาเฟ� รานอาหารมากมายตามตรอกซอกซอย
แทบทุกแหง จึงทําใหที่น่ีเปนสีสันของกรุงโซลที่นักทองเที่ยวนิยมมาทองเที่ยวไมขาดสาย
ทั้งกลางวันและกลางคืน 
จากน้ันนําทานไปยัง ฮุนได พรีเมี่ยม เอาทเลท แหลงชอบปم�งขนาดใหญมีทั้งหมด 3 ช้ัน 
เต็มไปดวยรานแบรนดแฟชั่นกวา 230 ราน มีรานสินคาแบรนดตางประเทศใหเลือก
มากมาย อาทิเชน GUCCI, COACH, GIORDANO, DKNY, CALVIN KLEIN เปน
ตน รวมถึงสินคาแบรนดดังจากเกาหลีที่มีใหทานไดเลือกสรรกันอยางละลานตา 



 

 

จากนั้นนําทานเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน 
ซื้อ 5 แถม 1) สาหราย ขนม 
ตางๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบ
ขนม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เคร่ืองสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเป
โร (ป�อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) นมกลวย เปนตน 

00.20 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ703 (ไมมีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
04.20 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตดิอนเมือง พรอมดวยความประทับใจ 

 
*** สําคญัมากโปรดอาน *** 

ในกรณีทีต่องออกต๋ัวภายใน เคร่ืองบิน / รถทวัร / รถไฟ กอนทําการออกต๋ัวโดยสาร กรุณาสอบถาม
ที่เจาหนาที่ทกุคร้ัง  

เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา  
มิเชนน้ัน ทางบริษทัฯ จะไมรับผดิชอบคาใชจายใดใดทั้งสิน้ 

ขอบพระคุณทกุทานที่ใชบริการ  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

อัตราคาบริการ เกาหลี 6 วัน 3 คืน (AIR ASIA X) 
เกาหลี เลสโก ฮิตครองเมือง ซวูอน – โซล – โซล 

 
กําหนดการเดินทาง 

พฤษภาคม – กันยายน 2562 
ผูใหญ 
หองละ 

ราคา 
จอยแลนด 

ราคา 
เด็กอายุไมเกิน 

พัก 
เด่ียว 

***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมติองแจงใหทราบลวงหนา 

ทั้งน้ีขึน้อยูตามความเหมาะสม 
**กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมือง ทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ
เขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน และขอสงวนสทิธิ์ที่

จะไมคืนคาบริการ ไมวากรณีใดๆ ซึง่อยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท** 
**พาสสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถงึ** 



 

 

2-3 ทาน (ไมรวมต๋ัว) 2 ขวบ เพิ่ม 

02 – 07 พฤษภาคม 2562  
(วันแรงงาน) 15,999 7,900 5,900 5,000 

07 – 12 พฤษภาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
09 – 14 พฤษภาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
14 – 19 พฤษภาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
16 – 21 พฤษภาคม 2562  

(วันวิสาขบูชา) 15,999 7,900 5,900 5,000 
21 – 26 พฤษภาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
23 – 28 พฤษภาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
28 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
04 – 09 มถิุนายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
05 – 10 มิถุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
06 – 11 มถิุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
07 – 12 มิถุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
08 – 13 มิถุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
11 – 16 มถิุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
12 – 17 มถิุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
13 – 18 มถิุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
14 – 19 มถิุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
15 – 20 มิถุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
18 – 23 มิถุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
19 – 24 มิถุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
20 – 25 มถิุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
21 – 26 มิถุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
22 – 27 มถิุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
25 – 30 มถิุนายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
26 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 



 

 

28 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
29 มิ.ย. – 04 ก.ค. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 

02 – 07 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
03 – 08 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
04 – 09 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
05 – 10 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
06 – 11 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
09 – 14 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
10 – 15 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
11 – 16 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
12 – 17 กรกฎาคม 2562  

(วันอาสาฬหบูชา) 15,999 7,900 5,900 5,000 
13 – 18 กรกฎาคม 2562  

(วันอาสาฬหบูชา) 15,999 7,900 5,900 5,000 
14 – 19 กรกฎาคม 2562  

(วันอาสาฬหบูชา) 15,999 7,900 5,900 5,000 
15 – 20 กรกฎาคม 2562  

(วันอาสาฬหบูชา) 15,999 7,900 5,900 5,000 
16 – 21 กรกฎาคม 2562  14,999 7,900 5,900 5,000 
17 – 22 กรกฎาคม 2562  14,999 7,900 5,900 5,000 
18 – 23 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
19 – 24 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
20 – 25 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
23 – 28 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
24 – 29 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
25 – 30 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
26 – 31 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
27 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
31 ก.ค. – 05 ส.ค. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
01 – 06 สิงหาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
02 – 07 สงิหาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
03 – 08 สงิหาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 



 

 

06 – 11 สิงหาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
07 – 12 สิงหาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
08 – 13 สิงหาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

09 – 14 สิงหาคม 2562 (วันแม) 15,999 7,900 5,900 5,000 
10 – 15 สิงหาคม 2562 (วันแม) 15,999 7,900 5,900 5,000 

13 – 18 สิงหาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
14 – 19 สิงหาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
15 – 20 สิงหาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
16 – 21 สิงหาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
17 – 22 สิงหาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
20 – 25 สงิหาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
21 – 26 สิงหาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
22 – 27 สงิหาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
23 – 28 สงิหาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
24 – 29 สงิหาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
27 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
28 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
30 ส.ค. – 04 ก.ย. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
31 ส.ค. – 05 ก.ย. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
03 – 08 กันยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
04 – 09 กันยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
05 – 10 กันยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
06 – 11 กันยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
07 – 12 กันยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
10 – 15 กันยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
11 – 16 กันยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
12 – 17 กันยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
13 – 18 กันยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
14 – 19 กันยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
17 - 22 กันยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
18 – 23 กันยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 



 

 

19 – 24 กันยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
20 – 25 กันยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
21 – 26 กันยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
24 – 29 กันยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
25 – 30 กันยายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
27 ก.ย. – 02 ต.ค. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
28 ก.ย. – 03 ต.ค. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทปิ คนขับรถ หวัหนาทัวร และมคัคุเทศกทองถิ่น*** 
** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 50,000 วอน /ทริป/ทาน  

หรือทานละ 1,750 บาท/ทริป/ทาน** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**หมายเหตุ** 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วนักอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ัน ทางบริษทัจะไม
คืนมัดจาํไมวาดวยกรณีใดๆทัง้สิ้น เพราะทางบริษัทไดทําการจายคาต๋ัวกบัการสายการบิน

เรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถีถ่วน กอนการจองทัวรทกุคร้ัง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง 
 
ขอความสําคัญ โปรดอานอยางละเอียด 

ในกรณีที่ลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต แลวไมสามารถผาน เขา-ออก นอกประเทศได 
ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับเขาประเทศไทย จึงมีคาใชจายที่เกิดขึ้นในการเปล่ียนต๋ัวขากลับ และ
รวมถึงคาบริการอ่ืนๆที่เกิดขึ้นดวย ฉะน้ัน ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายที่เกิดขึ้นที่ทาง
ประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทุกกรณี 
หรือตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งวาง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน 
ทั้งนี้ ขึ้นอยูทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีใตและสายการบินเปนผูพิจารณา 
ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได  

** ตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใตจะมีการสุมตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ ใน
การที่ทางตรวจคนเขาเมืองเรียกสัมภาษณน้ัน ขึ้นอยูกับทางตรวจคนเขาเมืองเปนผูพิจารณา และ
อยูในดุลพินิจของทางเจาหนาที่ ตม. ทางบริษัททัวร ไมสามารถเขาไปแทรกแซงในสวนน้ีได ** 

*** ทัวรคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทาน้ัน ถาลกูคาตองการแยกตัว
ออกจากกรุปทัวร ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD ตอทาน *** 
 



 

 

1. รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบจาย
ชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออก
เดินทาง ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใดหรือไดรับ
การปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลี
ใต) ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาตั๋วเคร่ืองบินใหแกทาน ***และทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคาน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทาน้ัน ถาหากเปนชาวตางชาติ จะตอง
เพิ่มจากราคาคาทัวรปกติอีก 100 USD** กรณีตัดกรุปเหมาที่เปนเด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  
ธุรกิจขายตรงเคร่ืองสําอางค  หมอ  พยาบาล  ชาวตางชาต ิหรือกรุปที่มีการขอดงูาน **จะตอง
สอบถามราคาใหมทุกคร้ัง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเที่ยวในประเทศ
เกาหลี หรือปญหาตางๆ ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ หากทานมี
ความจําเปนตองรับฝากของจากผูอื่นเพื่อที่จะนําไปยังประเทศนั้นๆ  หรือนํากลับประเทศไทย 
ควรตรวจสิ่งของนั้นวาตองไมเปนสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี
โทษถึงขั้นประหารชีวิต เจาหนาที่จะไมรับฝากกระเป�าหรือสิ่งของใดใด 

3. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลัก
โดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

4. ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
และวันสุดทายชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร หากวาทานใดสนใจสามารถซื้อได 
แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ เพราะทางบริษัททัวรไมมีการบังคับลูกทัวรซื้อแตอยางใด แต
เปนการบอกกลาวลวงหนา 

5. ทัวรครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทานั้น ถาลุกคาตองการแยกตัวออก
จากกรุปทัวร โดยไมลงรานชอปปم�ง เชน นํ้ามันสน / รานโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะ
เมทิส ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD ตอทาน 

 
 
 

 
 
 
 

 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานกัระยะสั้นในประเทศ
เกาหลีไมเกิน 90 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมอืง เพื่อยืนยันการมคุีณสมบัติการเขาประเทศเกาหลี* ดังตอไปน้ี 
- พาสปอรตจะตองมีอายมุากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถึง 
- ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจดัเตรียมให 
- สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผดิชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พาํนักในประเทศเกาหลี

ได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
- ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลี (เชน คนรูจกั โรงแรม และ

อ่ืนๆ) ทางทัวรจดัเตรียมให 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   คารถรับ-สง และนําเที่ยวตาม 
                                                                           รายการ 
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน   คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอด 
              การเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง , คาโทรศัพท , คา
โทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คาซักรีด , มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง
เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น  
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว  
 
เอกสารประกอบในการยื่นวีซา  
1) พาสปอรต  
2) ใบประจําตัวคนตางดาว  
3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู  
4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี)  



 

 

5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี)  
6) รูปถายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  
(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะ
ยื่นวีซา) 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมดัจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทาน เพื่อสํารองที่
น่ัง ภายใน 3 วันหลังจากการจอง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิ์การ
เดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอยกวา 30 วัน จะตองชําระครบเต็มจํานวน
เลย 

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ , อีเมล , หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. 
– 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนัน้ๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
 
เงื่อนไขการยกเลกิการเดินทาง 

  กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลกิที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

  กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บริษทั
อยางใดอยางหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน  



 

 

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงนิคาบริการดังน้ี 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการทีชํ่าระแลวเน่ืองในการเตรียมการ
จัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 

1. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื ่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

2. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวนัหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา

บางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงิน
คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 
ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหาก
ทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา
ที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา
นําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยว
หรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื ่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี 
บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยดุงาน 
การปฏิวัติ  อ ุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การ
เปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
  กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 

มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อค
ปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได
ทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบ
ใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

  สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

  ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน 
ผัก , ผลไมสด , ไข , เน้ือสัตว , ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคตดิตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี หาก
เจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก  

 
 


