
 

 

รหัสทัวร ZET1900807 
ทัวรเกาหลี SPRING DAY อินชอน ยงอิน โซล 5 วัน 3 คืน (XJ) 
สะพานแขวนมาจังโฮซ ูเมืองพาจู   สวนสนุกเอเวอรแลนด 
โซลทาวเวอร   โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส 
คาเฟ� YEONNAM-DONG 239-20   พระราชวังชางด็อกกุง 
เทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนยออีโด   ยานฮงแด   ดิวต้ีฟรี   ยานเมียงดง 
 

 

 



 

 

วนัแรก            กรุงเทพฯ (สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง) 
18.00 น. คณะพรอ้มกันที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ช ั�น 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ AIR 

ASIA X เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการขึ�นเครื�อง (หัวหนา้ทวัรแ์นะนํา
การเดนิทาง) สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�นั�ง จัดที�นั�งแบบ 3-3-3 
นํ�าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น (หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  
**หมายเหต*ุ* เคาน์เตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื�องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ 
ประตขูึ�นเครื�องกอ่นเวลาเครื�องออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิ�ในการเลอืกที�นั�งบนเครื�อง เนื�องจากตอ้งเป็นไป
ตามระบบของสายการบนิ**) 

 
21.05 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเที�ยวบนิที� XJ704 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื�อง) 
 
วนัที�สอง          เกาหลใีต ้(สนามบนินานาชาตอินิชอน) – สะพานแขวนมาจงัโฮซู – โรงเรยีนสอนทํากมิจ ิ– สวนสนุก 
                       เอเวอรแ์ลนด ์

04.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิชอน (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลา
ทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ ขอตอ้นรับทกุท่านสู่
สาธารณะรัฐเกาหลใีต ้รถโคช้นําทกุทา่นขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพื�อความหวัง
ในการรวมชาตทิี�ยาวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร  
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) เมนู อูดง้  
 
นําทา่นออกเดนิทางไปยังเมอืงพาจูชม สะพานแขวนมาจงัโฮซู สะพานแขวนแห่งนี�เพิ�งเปิดตัวไดไ้ม่นาน คอ
สะพานทั �งสองฝั�งดา้นซา้ยขวาจะมีจุดใหย้ืนถ่ายรูปววิสวยๆ ส่วนใหญ่จะมีแต่คนเกาหลมีาเที�ยวพักผ่อนใน
วันหยุด ตัวสะพานมคีวามยาวถงึ 220 เมตร ซึ�งยาวที�สดุในประเทศเกาหล ีพื�นตรงกลางสะพานฝั�งนงึจะเป็นพื�น
กระจกใสยาวประมาณ 100 เมตร สามารถมองเห็นผนืนํ�าสคีรามดา้นลา่งได ้ทะเลสาบแห่งงนี�มหีอคอยสําหรับ
คนที�ช ื�นชอบววิมมุสงู และยังมรีา้นกาแฟไวค้อยบรกิารสาํหรับนักทอ่งเที�ยวที�อยากนั�งจบิกาแฟรับลมเย็นๆ ที�โชย
มาจากทะเลสาบ นอกจากชมววิทะเลสาบมมุกวา้งจากบนสะพานแลว้ ดา้นลา่งยังมสีะพานไมเ้ป็นทางยาวใหช้ม
ธรรมชาต ิและเดนิลดัเลาะรมิฝั�งทะเลสาบไดอ้กีดว้ย  

 

 



 

 

 
จากนั�นทา่นเดนิทางสู ่โรงเรยีนสอนทํากมิจ ิเพื�อใหท้า่นเรยีนรูว้ัฒนธรรมการทํากมิจขิองชาวเกาหล ีกมิจเิป็น
อาหารเกาหลปีระเภทผักดองที�อาศัยภูมปัิญญากน้ครัวของชาวเกาหล ีดว้ยการหมักพริกสแีดงและผักต่างๆ 
โดยทั�วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลนีิยมรับประทานกมิจเิกอืบทุกมื�อ และยังนําไปปรุงเป็นสว่นประกอบ
อาหารอกีหลายอยา่ง ปัจจบุนักมิจมิมีากกวา่ 187 ชนดิ สว่นใหญแ่ลว้จะมรีสเผ็ด และเปรี�ยว ทา่นยังสามารถลอง
สวมใส ่ชุดฮนับก ซึ�งเป็นชดุประจําชาตขิองเกาหล ีพรอ้มถา่ยภาพสวยๆเก็บไวเ้ป็นที�ระลกึ 

 

 
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (2) เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิปิ� งยา่งสไตลเ์กาหล ีเนื�อหมู เนื�อไก ่เนื�อววั ปลาหมกึ 

อาหารเกาหล ีเตมิไมอ่ ั�น 
 
จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สดุของประเทศ ถูกขนานนาม
วา่เป็นดสินยีแ์ลนดแ์หง่เกาหลใีต ้ตั �งอยูท่า่มกลางหบุเขา ประกอบไปดว้ยโซนตา่งๆ ดงันี� Global Fair, Magic 
Land, European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื�อทา่นกา้วผ่านประตเูขา้ไปในสวน
สนุกเอเวอร์แลนด ์พบกับอาคารทรงสวยที�ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรียตะวันออก และอนิเดยี ซึ�ง
ผสมผสานจนเขา้กันลงตัว แวะถ่ายรูปสวยๆ ที� Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญ่ที�จะเปลี�ยนธีมไปตาม
เทศกาลตา่งๆ ถอืเป็นอกีจดุแลนดม์ารค์สาํหรับนักทอ่งเที�ยว 

 
ใครชอบเครื�องเลน่หวาดเสยีวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด!! สนุกกับเครื�องเล่นนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น 
รถไฟเหาะตลีังกา (Rolling X-Train) ที�เร็วสดุๆ และตลีังกาถงึ 2 รอบ เฮอรร์เิคน (Hurricane) เครื�องเล่นที�จะ
หมุนๆ เหวี�ยงๆ ใหห้ัวใจเตน้รัวกับความสงูเกอืบ 20 เมตรจากพื�นดนิ! ดับเบิ�ลร็อกสปิน (Double Rock Spin) ที�
จะหมุนๆ ตลีังกา 3 ตลบบนอากาศดว้ยความสูงที�แทบกลั �นหายใจ เรือเหาะไวกิ�ง (Columbus Adventure) 
เตรยีมตัวเตรยีมใจไปกับเจา้เรอืเหาะยักษ์ที�จะเหวี�ยทกุคนขึ�นไปสงูถงึ 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลคท์ี�
พลาดไมไ่ดข้องสวนสนุกแหง่นี� รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้ี�สูงชนัเป็นอนัดบั 
4 ของโลก ซึ�งมคีวามชนัถงึ 77 องศา และว ิ�งดว้ยความเร็ว 104 กโิลเมตร/ช ั�วโมง  
 

 



 

 

 
 

พเิศษ!!! ทางเลอืกใหม่สําหรับทา่นที�ไม่ชอบการรอควินานๆ สามารถซื�อบัตร Q-Pass เพื�อขึ�นไปรอเลน่
ไดเ้ลย โดยซื�อแพคเกจเฉพาะ T-Xpress จา่ยเพิ�มเพยีง 30,000 วอน (ราคาสาํหรับ 2 ทา่น) จะไดรั้บตั�ว 
Q-Pass และ SD Card ขนาด 16 GB ใสก่ลอ้ง Action Camera มาให ้เมื�อถงึดา้นบนใหนํ้ากลอ้งสง่ให ้
เจา้หนา้ที�เพื�อตดิตั �ง ซึ�งจะเป็นโบกี�สดุทา้ยของขบวนรถไฟ 1 รอบจะนั�งไดเ้พยีง 2 ทา่น เพราะจุดตดิตั �ง
กลอ้งมเีพยีง 1 ชดุ จากนั�นก็ลยุ!! และหลงัจากลงจากรถไฟแลว้ ทา่นสามารถนํา SD Card มาตรวจสอบ
การบนัทกึวดีโีอ หากวดีโีอเสยีจะสามารถขึ�นไปเลน่ใหมไ่ดอ้กี 1 รอบ 

 
 

พกัเหนื�อยจากเครื�องเลน่ หลดุเขา้มาในโลกของเหลา่สตัวม์ากมาย!! ในโลกของ Zootopia หนึ�ง
ในสวนสตัวท์ี�ใหญ่ที�สดุของเกาหล ีมสีตัวม์ากกวา่ 2,000 ตัว จาก 200 กวา่สายพันธุ ์พาทกุทา่นทอ่งไปกับโลก
ของสัตวป่์าซาฟารี ขึ�นไปบนรถบัสซาฟารีเพื�อใกลช้ดิกับเหล่าสัตวป่์ายิ�งขึ�นอย่างโซน Safari World พบกับ
สตัวท์ี�น่าเกรงขามอยา่งสงิโตเจา้ป่า เสอือนัดรุา้ย และหมตีวัใหญท่ี�อาจจะโผลม่าทกัทายคณุไดท้กุเมื�อ 
 

 



 

 

 
จะมอีะไรตื�นเตน้ไปกว่าการน ั�งรถสะเทิ�นนํ �าสะเทิ�นบก!! ตะลุยเขา้ไปในโซน Lost Valley พรอ้ม
เพลดิเพลนิกับการชมสัตวต์่างๆ ที�เดนิเล่นอย่างอสิระ ถา้โชคดอีาจจะไดพ้บกับสัตวเ์หล่านี�มาขอขนมกนิถงึ
หนา้ตา่งรถเลยทเีดยีว 
 

 
 

เปลี�ยนบรรยากาศจากเหลา่สตัวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมูพ่ฤกษา!! เดนิชมสวนดอกไมท้ี�
กําลังออกดอกบานสะพรั�งอวดสสีัน ณ สวนดอกไมส้ี�ฤดู (Four Season Garden) ซึ�งจะเปลี�ยนแปลงพันธุ์
ดอกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบที�หลากหลายตลอดทั �งปี (ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพอากาศ) ดว้ยสสีันที�สดของ
ดอกไมแ้ต่ละชนิดจึงไดรั้บความนิยมอย่างมาก นักท่องเที�ยวที�มาสวนสนุกจึงไม่พลาดที�จะมาถ่ายรูปเก็บ
บรรยากาศความสดชื�นกลับไปเป็นที�ระลกึ รวมทั �งยังมกีารจัดเทศกาลในแตล่ะเดอืน อาทเิชน่ ในช่วงฤดูใบไม้
ผล ิประมาณเดอืนเมษายน – มถิุนายน เป็นสวนดอกทวิลปิ และดอกกุหลาบ ในชว่งฤดูรอ้น ประมาณ
เดอืนมถิุนายน - สงิหาคม เป็นสวนดอกลลิลี�หลากสสีนั ยังไม่หมดแคนั่�น ในชว่งเดอืนนี�จะมเีทศกาลคลายรอ้น
ไปกับสายนํ�า (Summer Splash) ในฤดใูบไมร้่วง ประมาณเดอืนตลุาคม - พฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ 
พรอ้มกบัมจีัดตกแตง่สวนสนุกใหเ้ขา้กับเทศกาลฮัลโลวนี (Happy Halloween) มกีารจัดขบวนรถแฟนซแีห่รอบ
สวนสนุก และมเีจา้หนา้ที�แตง่ตัวเป็นผมีาเดนิแกลง้นักทอ่งเที�ยวดว้ย ในชว่งฤดหูนาวประมาณเดอืนพฤศจกิายน 
- ธันวาคม มกีารจัดงานเฉลมิฉลองเทศกาลครสิตม์าส และตอ้นรับเทศกาลปีใหม่ ทุกเทศกาลจะตกแต่งดว้ย 
แสง ส ีเสยีง สุดอลังการ พรอ้มทั �งมีขบวนพาเหรดมาสรา้งความบันเทงิใหก้ับเด็กๆ เช่น White Christmas 
Parade, Moonlight Parade 
 



 

 

 
 
การแสดขบวนพาเหรดอนันา่ตื�นตาตื�นใจ! ชมขบวนพาเหรดสดุยิ�งใหญอ่ยา่ง คานวิลั แฟนตาซ ีพาเหรด 
(Carnival Fantasy Parade) พบกับโชวต์่างๆ จากทั�วทุกมุมโลก มทีั �งธมีสไตลบ์ราซลิอย่างแซมบาเฟสตวิัล 
(Samba festival) ไปจนถงึธมีเวนสิคานวิัล (Venice Carnival) จากอติาลกี็ตบเทา้เขา้ร่วมขบวนดว้ย สนุกสนาน
กับการเตน้รําไปพรอ้มๆกัน ชว่งหัวคํ�าเป็นอกีหนึ�งการแสดงที�พลาดไม่ไดเ้ชน่กัน อย่าเพิ�งรบีกลับ! หากทา่นยัง
ไม่ไดช้มการแสดงพลุสดุอลังการหลังจากพระอาทติยต์กดนิ และยังมขีบวนพาเหรดที�จัดเต็มทั �งแสง ส ีเสยีง 
อย่างมูนไลทพ์าเหรด (Moonlight parade) ใหท้่านไดช้มอกีดว้ย ขบวนพาเหรดจะมรีอบ 14.30 18.30 และ 
19.30 น. 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (3) เมนู บูลโกก ิหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยนําหมูลง
ในกระทะพรอ้มนํ�าซุปปรุงรส เมื�อสกุรบัประทานพรอ้มเครื�องเคยีงและขา้วสวย 

 
พกัที�    JM HOTEL / NEW M SUWON หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที�สาม         โซลทาวเวอร ์- ผลติภณัฑนํ์�ามนัสน - พลอยอเมทสิ - ยา่นยอนนมัดง - คาเฟ่ YEONNAM-DONG 239-20  
                       คอสเมตคิ - ถนนฮงแด  

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
 
จากนั�นนําท่านไปยังหนึ�งในทาวเวอรท์ี�มวีวิที�สวยที�สดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ตั �งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลาง
กรุงโซล มคีวามสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสงู 479 เมตรจากพื�นดนิ ไม่วา่จะเป็นชว่ง
กลางวัน ชว่งกลางคนื หรอืฤดกูาลไหนๆ ก็ยังไดรั้บความนยิมเสมอมา ทั �งจากนักทอ่งเที�ยวและคูรั่กชาวเกาหล ี
เพราะเป็นจุดชมววิที�มองเห็นววิทั�วทั �งกรุงโซล และบรเิวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นับเป็นอกีสถานที�สดุแสนโร
แมนตกิแหง่หนึ�งที�คูรั่กทกุคูไ่ม่ควรพลาด นอกจากนี�ยังมไีฮไลทส์ําคัญของกรุงโซลที�นักทอ่งเที�ยวทกุคนจะตอ้ง
มาแวะเช็คอนิคอื สถานที�คลอ้งกญุแจชื�อดัง Love Key Ceremony ที�มคีวามเชื�อวา่ คูรั่กที�มาคลอ้งกญุแจที�นี�จะ
มคีวามรักที�ยนืยาวไปตลอดกาล ** ราคาทวัรน์ี�ไมร่วมกญุแจและคา่ขึ�นลฟิท ์10,000 วอน**   
 



 

 

 
 

จากนั�นนําทา่นเรยีนรูก้ารทํา ผลติภณัฑนํ์�ามนัสน ที�สกดัจากนํ�ามันสนเข็มแดง มสีรรพคณุชว่ยบํารุงร่างกาย ลด
ไขมัน ชว่ยควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย 

 
จากนั�นนําท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่งสขุภาพ
และนําโชค โดยมตีั �งแตส่มี่วงออ่นเย็นตา จนถงึสมี่วงไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี�จะงามจับตาเมื�อมาทําเป็น
แหวน จี� ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 
 
จากนั�นนําทา่นเดนิทางไปยังแหลง่รวมตัวของวัยรุ่นชาวเกาหล ียา่นยอนนมัดง ซึ�งอาจจะยังไมค่อ่ยคุน้หูในหมู่
คนไทยนัก แต่ฮติมากๆ ในหมู่คนเกาหล ียอนนัมดงเป็นย่านที�เต็มไปดว้ยรา้นคาเฟ่เก๋ๆ ชคิๆ แต่ละรา้นจะมีธี
มการตกแต่งทีแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นสายฮปิ สายอาร์ต สายแบ๊ว สายดอกไม ้ก็มีใหเ้ลอืกตามสไตล์
ความชอบของแตล่ะคน นอกจากรา้นคาเฟ่แลว้ ก็ยังมรีา้นขายเครื�องประดบั รา้นขายดอกไม ้เทยีนหอม และของ
กุก๊กิ�กอกีมากมาย สาํหรับใครที�ชอบคาเฟ่แนวๆ ไมเ่หมอืนใคร และแฟนคลบัซรียี ์W ตอ้งไมพ่ลาดรา้นนี�!! คาเฟ่ 
YEONNAM-DONG 239-20 คาเฟ่ดไีซน์ลายเสน้คอมมคิ คาเฟ่สดุชคิที�ออกแบบรา้นใหเ้หมอืนเราหลุดเขา้
ไปอยู่ในโลกของการต์นู ซึ�งกําลังฮติและถูกอัพเดทลงในอสิตาแกรมของชาวเกาหลอีย่างหนักหน่วง ทกุอย่าง
ภายในรา้นถกูออกแบบ และตกแตง่ใหเ้หมอืนฉากภาพวาดในการต์นู รวมถงึภาชนะที�ใชภ้ายในรา้นก็ยังออกแบบ
ไดเ้กไ๋กไ๋มเ่หมอืนใคร แถมเมนูแตล่ะอยา่งกย็ังอยูใ่นราคาที�น่าคบหาอกีดว้ย  
 

 



 

 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (5) เมนู ไกตุ่น๋โสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไกข่นาดกําลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม 

แปะกว๊ย และสมุนไพรบํารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 
 
จากนั�นนําทา่นแวะชอ้ปที�รา้นเครื�องสําอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพื�อ
เลอืกซื�อกลับไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไม่วา่จะเป็นสกนิแคร์บํารุงผวิแบรนดอ์ย่าง 
DEWINS และแบรนด ์JSM ที�เป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไม่วา่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีนํ�าแตก ครมีขัดขี�ไคล 
สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อื�นๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์
รมี ยาสระผม ฯลฯ 

  
 
จากนั�นเดนิทางตอ่ไปยัง ยา่นฮงแด เป็นย่านที�อยู่ใกล ้ๆ  กับมหาวทิยาลัยฮงอกิ มผีลงานศลิปะที�สว่นใหญ่เป็น
ศลิปะแนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพื�นที�ของถนนปิกัสโซท่ี�ข ึ�นชื�อของย่านนี� นอกจากนั�นที�นี�ยังมผีับ บาร ์คาเฟ่ 
รา้นอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จงึทําใหท้ี�นี�เป็นสสีันของกรุงโซลที�นักท่องเที�ยวนิยมมา
ทอ่งเที�ยวไมข่าดสายทั �งกลางวนัและกลางคนื 
 

 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น (6) เมนู คมัจาทงั เเกงมนัฝร ั�งกระดูกหมู ซึ�งประกอบไปดว้ยสว่นผสมที�สําคญัคอื 

กระดกูหมูสว่นซี�โครง สนัหลงั มนัฝร ั�ง ตน้หอม พรกิแกง งาดําป่า ใบงาเขยีว และเห็ด 
พกัที�   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที�ส ี�              เทศกาลดอกซากรุะบาน ถนนยออโีด – ศนูยส์มุนไพรโสม – ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู – พระราชวงัชาง 
                       ด็อกกงุ – ดวิตี�ฟร ี– ตลาดเมยีงดง                

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
 

จากนั�นนําทา่นผ่านชม เทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนยออโีด ซึ�งกําลังบานอยู่ทั�วเกาหล ีไม่ตอ้งไปถงึญี�ปุ่ นก็
ไดก้็สามารถชมซากรุะได ้เพราะไมว่า่จะเดนิทางไปที�ไหน สองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยงามของดอกซากรุะสชีมพู



 

 

ออ่นละลานตา พรอ้มหยบิกลอ้งขึ�นมาถ่ายภาพดอกซากุระเก็บไวเ้ป็นที�ระลกึ อกีทั �งไดเ้ห็นภาพของคนเกาหลี
ออกมาปิคนคิตามสวนสาธารณะ ทั �งที�มาเป็นเพื�อนกลุม่ใหญ่ๆ คูรั่ก และครอบครัว ชวนกันมาพักผ่อนทําอาหาร
มานั�งทานไปคุยไปดูดอก ซากุระไปดว้ย (ดอกซากุระจะเร ิ�มบานประมาณช่วงเดอืนเมษายน ต ั�งแตก่รุ๊ป
ประมาณวนัที� 08 – 15 เมษายน 2562 หรอืในช่วงที�ดอกซากุระบาน หลงัจากประมาณวนัที� 15 
เมษายน จะไมม่โีปรแกรมไปดซูากรุะ)  
 
 

 
 
หมายเหตุ **ท ั�งนี�การบานของดอกซากุระขึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ หากดอกซากุระไมบ่าน ทางบรษิทั
ขออนุญาตไมนํ่าทา่นไป และไมม่กีารหกัคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆท ั�งส ิ�น** 
 
จากนั�นนําทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหล ีสมนุไพรที�ชว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบย่อย
อาหาร ปอด ชว่ยทําใหจ้ติใจสงบ และเพิ�มพละกําลงั มสีรรพคณุทางการแพทยช์ว่ยบํารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจ
ขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

 
นําทา่นชม ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นดินี�เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที�ปราศจากมลภาวะ และสงู
เหนือระดับนํ�าทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดื�ม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี� สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (8) เมนู บบิมิบบั หรอืขา้วยําเกาหล ีประกอบดว้ยผกัตา่งๆพรอ้มกบัเนื�อสตัว ์

หมกั เสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รอ้นๆ 
 
จากนั�นนําทา่นชม พระราชวงัชางด็อกกุง พระราชวังลําดับที�สองที�ถูกสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกกงุ เคย
ใชเ้ป็นที�พํานักของพระมหากษัตรยิห์ลายพระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวัง
สําคัญที�ยังคงรักษาไว ้พระราชวังหลวงทั �ง 5 ที�ในโซลนั�น จะมีลักษณะหนา้ตาคลา้ยๆ กัน แตกต่างกันที�
ทัศนียภาพ รวมถงึความพเิศษของแตล่ะสถานที�ดว้ย อย่างตัวพระราชวังชางด็อกกงุแห่งนี�ก็มไีฮไลทท์ี�น่าสนใจ
คือ สวนฮูวอน หรือสวนแห่งความลับนั�นเอง ภายในพระราชวังประกอบไปดว้ยเขตพระราชฐานชั �นนอก 
พระราชฐานชั �นใน และสวนดา้นหลังที�ใชส้ําหรับเป็นที�พักผ่อนของพระมหากษัตรยิใ์นสมัยโบราณ เมื�อเดนิเขา้
มาบรเิวณดา้นในพระราชวังจะเจอกับลานกวา้ง เป็นพื�นที�สาธารณะที�นักทอ่งเที�ยวสามารถเดนิชมได ้พระราชวงั
แห่งนี�เคยถูกเผาทําลายไปในชว่งปี 1592 ก่อนจะถูกบูรณะในปี 1611 และไดก้ลายเป็นสมบัตทิางวัฒนธรรม



 

 

นับตั �งแต่นั�นเป็นตน้มา ปัจจุบันยังคงเหลอืความงดงามบางสว่นของพระราชวังเอาไว ้นอกจากนั�นยังมีตน้ไม ้
ขนาดยักษ์มอีายกุวา่ 300 ปี บอ่นํ�า และศาลารมินํ�า  
 

 
 

หมายเหตุ กรณีที�พระราชวงัชางด็อกกุงไม่เปิดทําการ ขอสงวนสทิธิ�ปรบัรายการทอ่งเที�ยว ทดแทน
เป็น พระราชวงัถ็อกซูกงุ 1 ใน 5 พระราชวงัเกา่แกข่องราชวงศโ์ชซอน มขีนาดไมเ่ล็กไมใ่หญ ่ตั �งโดดเดน่สง่า
งามอยู่ทา่มกลางอาคารสไตลต์ะวันตกใจกลางกรุงโซล แตส่วยงามร่มรื�นไปดว้ยตน้ไม ้ยิ�งชว่งฤดใูบไมเ้ปลี�ยนสี
แลว้ยิ�งสวยงามไปอกี ในแตล่ะวันจะมกีารเปลี�ยนเวรยามของทหาร หากมาไดถู้กจังหวะจะไดช้มพธิเีปลี�ยนเวร
ยามประจําวัน ซึ�งในหนึ�งวันนั�นจะม ี3 รอบ คอื รอบแรกตอน 11.00 น. รอบที�สอง 14.00 น. และรอบสดุทา้ย
ตอน 15.30 น.  

 
จากนั�นนําท่านเลอืกซื�อสนิคา้ปลอดภาษี ดวิตี�ฟร ีที�รา้นคา้ปลอดภาษีที�ใหญ่ที�สดุในโซล แหล่งรวมสนิคา้แบ
รนดเ์นมมากมาย ไมว่า่จะเป็น นํ�าหอม เสื�อผา้ เครื�องสาํอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื�องประดบัหลากหลายแบรนดด์ัง 
และสนิคา้แบรนดอ์ื�นๆ อกีมากมาย โดยชั �นใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู และเครื�องดื�มแอลกอฮอล ์อาทเิช่น 
PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, 
MIU MIU เป็นตน้ ในสว่นของชั �นที� 1 เป็นชอ็ป CHANNEL และนาฬกิาดงัหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX, 
HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชั �น 2 เป็นช็อป MCM ชั �นที� 3 เป็นโซนเครื�องสําอางคห์ลากหลายแบรนด์
ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด ์SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, 
CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ ชั �น 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอื�นๆ และชั �นที� 5 จะเป็นแบรนด์
ของเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 
 

 
 



 

 

จากนั�นนําท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ�ง ยา่นเมยีงดง แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรอื
สยามสแควร์เกาหล ีตลาดแห่งนี�จะมีเสื�อผา้ กางเกง รองเทา้ นํ�าหอม เครื�องสําอางค์ทั �งแบรนดเ์นมชื�อดัง 
และโลคอลแบรนด ์รวมถงึซดีเีพลง รูปดารา และศลิปินเกาหล ีหรอือะไรที�วัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที�
ตลาดนี� อาทเิชน่ รา้นเครื�องสําอางคค์ท์ี�คุน้หูคนไทยที�ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื�องสาํอางคค์จ์ะถกูกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เทา่ และบาง
รุ่นไม่มขีายในประเทศไทย หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอย่างรา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลาย
แบรนดด์งัใหเ้ลอืกมากมาย อาทเิชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  

 

 
 

ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางที�ฮอทฮติไมแ่พก้นัอย่างโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของทานเลน่ให ้
ไดล้ิ�มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลลย์่างตัวใหญ่อบน่ากนิ ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาล
ของเมยีงดง กุง้ล็อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ ยา่งชสีมรีสหวาน ชสียา่ง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไป
ย่าง ต๊อกโบก ีเคก้ขา้วที�ข ึ�นชื�อของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนี�มอียู่เกอืบทกุซอกทกุมุมที�ใน
ตลาดเมยีงดง บะหมี�ดําจาจังมยอน หนึ�งในเมนูสดุฮติที�เห็นกนับอ่ยในซรีี�สเ์กาหล ีมันฝรั�งเกลยีวทอดกรอบเสยีบ
ไม ้พบเห็นไดท้ั�วไปในเมอืงไทย แตข่องที�นี�จะมไีสก้รอกเพิ�มเขา้มาอกีหนึ�งชั �น ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบ
ไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แต่หากคนที�ชอบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดัง ซึ�งไอตมิที�กดมาใส่
โคนนั�นสงูถงึ 2 ฟตุ 
 

 
 
เย็น  อสิระอาหารเย็น (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการช็อปปิ� ง) 
พกัที�    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 



 

 

 
วนัที�หา้            ละลายเงนิวอน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - สนามบนินานาชาตอินิชอน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (9) เมนู ชาบู ชาบู สุกี�สไตลเ์กาหลคีลา้ยสุกี�หมอ้ไฟ ประกอบไปดว้ยเนื�อหมู
สไลด ์ผกั เห็ด และวุน้เสน้เกาหล ีเป็นอกีหนึ�งเมนูยอดฮติในเกาหล ีและยงัเป็นอาหารพื�นเมอืงที�มมีา
อยา่งยาวนานอกีดว้ย 

 
จากนั�นนําทา่นเพลนิเพลนิกับการแวะซื�อของฝากที� ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซื�อ 5 แถม 1) สาหร่าย 
ขนมตา่งๆ ชอ็กโกแล็ตหนิ ซเีรยีลชอ็กโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลน
พอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เครื�องสําอางโสม และยังมีกมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกี�เกาหล)ี ชนิราเมง (มาม่า
เกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 
 

 
 
11.20 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� XJ701 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื�อง) 
15.10 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
 
  

 
*** สําคญัมากโปรดอา่น *** 

ในกรณีที�ตอ้งออกต ั�วภายใน เครื�องบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นทําการออกต ั�วโดยสาร กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุก
คร ั�ง  

เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนเที�ยวบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
มเิชน่น ั�น ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ั�งส ิ�น 

ขอบพระคณุทกุทา่นที�ใชบ้รกิาร  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

***หมายเหต*ุ** 
ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั�งนี�ข ึ�นอยูต่ามความ

เหมาะสม 
**กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืง ท ั�งที�กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที�ระบุใน
รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ั�งส ิ�น และขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึ�งอยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั** 
**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 



 

 

อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี5 วนั 3 คนื (AIR ASIA X) 
KOREA SPRING DAY อนิชอน – โซล – โซล 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
เมษายน – พฤษภาคม 2562 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

ราคา 
จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ั�ว) 

ราคา 
เด็กอายไุมเ่กนิ 

2 ขวบ 

พกั 
เดี�ยว 
เพิ�ม 

06 – 10 เมษายน 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
10 - 14 เมษายน 2562 21,999 7,900 5,900 5,000 
11 - 15 เมษายน 2562 23,999 7,900 5,900 5,000 
12 - 16 เมษายน 2562 24,999 7,900 5,900 5,000 
13 - 17 เมษายน 2562 23,999 7,900 5,900 5,000 
17 - 21 เมษายน 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
18 - 22 เมษายน 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
19 - 23 เมษายน 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

02 – 06 พฤษภาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
07 - 11 พฤษภาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
09 - 13 พฤษภาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
14 - 18 พฤษภาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
16 - 20 พฤษภาคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
23 - 27 พฤษภาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 

28 พฤษภาคม – 01 มถินุายน 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
30 พฤษภาคม – 03 มถินุายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น*** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน /ทรปิ/ทา่น  
หรอืทา่นละ 1,750 บาท/ทรปิ/ทา่น** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั�น ไมเ่ชน่น ั�น ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไม่
วา่ดว้ยกรณีใดๆท ั�งสิ�น เพราะทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ต ั�วกบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ี�ถว้น กอ่นการจองทวัรท์กุคร ั�ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
ขอ้ความสาํคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีที�ลกูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหล้กูคา้
ตอ้งถูกสง่ตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นในการเปลี�ยนตั�วขากลับ และรวมถงึคา่บรกิารอื�นๆที�
เกดิขึ�นดว้ย ฉะนั�น ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นที�ทางประเทศนั�นๆเรยีกเก็บ ทางผูจั้ดและ
ทางสายการบนิจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเที�ยวบนิถัดไปที�มทีี�
นั�งวา่ง หรอืตามวนัเดนิทางของตั�วเครื�องบนิ ทั�งนี� ข ึ�นอยูท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต ้
และสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

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

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

 



 

 

**หมายเหต*ุ* 
1. รับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว ค่าทัวร์ที�จ่ายใหก้ับผูจ้ัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผูจ้ัดไดช้ําระ

ใหก้ับสายการบนิและสถานที�ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดนิทาง ฉะนั�นหากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใช ้
บรกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจ้ัดขอสงวนสทิธิ�การคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั �งคา่ตั�วเครื�องบนิใหแ้ก่ท่าน ***และทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิ� ราคานี�เฉพาะนกัทอ่งเที�ยวชาวไทยเทา่น ั�น ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิ�มจาก
ราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100 USD** กรณีตดักรุ๊ปเหมาที�เป็นเด็กนักเรยีน นักศกึษา ครู  ธรุกจิขายตรงเครื�องสาํอางค ์ 
หมอ  พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุ๊ปที�มกีารขอดงูาน **จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครั�ง** 

2. หากมีเพื�อนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเที�ยวระหว่างท่องเที�ยวในประเทศเกาหล ีหรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนขอ้แนะนํากรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ที�รับผดิชอบ หากทา่นมคีวามจําเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ื�นเพื�อที�จะนําไปยัง
ประเทศนั�นๆ  หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ�งของนั�นว่าตอ้งไม่เป็นสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งของผดิกฎหมายบาง
ประเภท อาจมโีทษถงึขั �นประหารชวีติ เจา้หนา้ที�จะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิ�งของใดใด 

3. โรงแรมที�พักที�ประเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลับปรับเปลี�ยนขึ�นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์
ลกูคา้เป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถ่ายรูป และชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสดุทา้ยชา่งภาพจะ
นําภาพถา่ยมาจําหน่ายกบัลกูทัวร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซื�อได ้แตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื�อ เพราะทางบรษัิท
ทวัรไ์มม่กีารบงัคบัลกูทวัรซ์ื�อแตอ่ย่างใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวรค์รั �งนี�มวีัตถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเป็นหมู่คณะเทา่นั�น ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลงรา้นช ้
อปปิ�ง เชน่ นํ�ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเที�ยว
เอง 300 USD ตอ่ทา่น 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี

 คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.    คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 

 คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมื�อที�ระบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง , คา่โทรศพัท ์, คา่โทรศพัทท์างไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต 

, คา่ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการ

ใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 

 คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนั
การมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี� 
- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 
- ต ั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศเกาหลไีด ้(เช่น เงนิสด บตัร

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

ให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานกัในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

เอกสารประกอบในการยื�นวซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบสาํคญัถิ�นที�อยู ่ 

4) สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถา่ยสขีนาด 2 นิ�ว 2 รูป  

(สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื�นวซีา่) 

 
เงื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพื�อสํารองที�น ั�ง ภายใน 3 วัน
หลงัจากการจอง  

2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั �งหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเที�ยว
หรอืเอเจนซี�ไมช่ําระเงนิ หรอืชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ 
ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที�ยวสละสทิธิ�การเดนิทางในทวัรนั์�นๆ 

3. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งชาํระครบเต็มจํานวนเลย 

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี� วนัจันทร ์
ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยุดทําการของทางบรษัิท 

 
 
เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�(ผูม้ชี ื�อ
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิ
การจองกับทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

 กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี� 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ทั �งหมด 

ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรียมการจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั�วเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

1. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรือซื�อขาดแบบมเีงื�อนไข หรือเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมด   

2. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร์ 
ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยุดทําการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 
1. ทวัรน์ี�สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
2. ทัวร์นี�เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทั �งหมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่น
การเดนิทางสาํหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกทอ่งเที�ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอื
เดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี� บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่น
ใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักท่องเที�ยวที�มไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครื�องบนิ ค่าภาษี
เชื�อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อีํานาจในการใหค้ําสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้
มอีํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั�น  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ�น และรวมกัน

ทุกชิ�นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจได ้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที�กําหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น 

 สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

 ประเทศเกาหล ีมีกฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพืช และเนื�อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก , ผลไมส้ด , ไข่ , 
เนื�อสตัว ์, ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี� หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราที�
สงูมาก  

 

 


