
 

 

รหัสทัวร ZET1902682 
ทัวรเกาหลี ยงอิน โซล เลสโก เอ็กซตรา สกี 5 วัน 3 คืน (KE) 
หมูบานโบราณอึนพยอง – เทศกาลตกปลาน้ําแข็งสกีรีสอรท – ลานสก ี- ไรสตรอเบอรร่ี     
สวนสนุกเอเวอรแลนด – พิพิธภัณฑสาหราย – คอสเมติค – คลองชองกเยชอน - โซลทาวเวอร 
พระราชวังเคียงบกกุง – ยานอิกซอนดง – ดิวต้ีฟรี – ตลาดเมียงดง 
 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก            กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
20.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 5 เคานเตอร N สาย

การบิน KOREAN AIR (KE) เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และ
อํานวยความสะดวกในการข้ึนเครื่อง (หัวหนาทัวรแนะนําการเดินทาง) **หมาย
เหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และ
ผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเลือกท่ีน่ังบนเครื่อง เน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสายการบิน**)  

 

 
 
23.15 น. บินลัดฟ�าสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยเที่ยวบินที ่KE652 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเคร่ือง) 
 
วันที่สอง          ประเทศเกาหลีใต (สนามบนิอินชอน) – หมูบานโบราณอึนพยอง – เทศกาลตก
ปลาน้ําแข็ง - สกีรีสอรท – ลานสก ี
06.40 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม. กรุณา

ปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผานพิธี
การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว ขอตอนรับทุกทานสู สาธารณรัฐเกาหลีใต 
รถโคชนําทุกทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพ่ือ
ความหวังในการรวมชาติที่ยาวกวา 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร  
จากน้ันนําทานเดินทางสูหมูบานโบราณเกาหล ีEUNPYEONG HANOK 
VILLAGE หมูบานโบราณท่ีต้ังอยูทามกลางธรรมชาติท่ีมีภูเขาโอบลอม 
บรรยากาศธรรมชาติที่สวยงาม เงียบสงบ ภายในหมูบานมคีาเฟ�ในสไตสฮันอก ทั้ง
แบบดั้งเดิม และผสมผสานสมัยใหมไดอยางลงตัว สามารถเดินไดเพลินๆ สบายๆ 
มรีานอาหาร คาเฟ� และยังมีพิพิธภัณฑท่ีนาสนใจอีกมากมาย  

ออกเดินทางสู เมืองฮวาชอน อยูหางจากกรุงโซลไปทางเหนือประมาณ 120 
กิโลเมตร เมืองแหงภูเขาสูง ซึ่งเปนที่ต้ังของเทศกาลฤดูหนาวช่ือดังระดับโลกอยาง
เทศกาลตกปลาน้ําแข็งน่ันเอง เมื่อฤดูหนาวเวยีนมาถึงลําธารจะแข็งเปนน้ําแข็งจน



 

 

สามารถลงไปยืนได ชาวบานและนักทองเที่ยวก็จะแหกันไปเจาะหลุมบนน้ําแข็ง 
และเริ่มตกปลาน้ําแข็ง 
จากน้ันรวมฉลองเทศกาลสุดยิ่งใหญ เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง หน่ึงปมเีพียงคร้ัง
เดียว จัดขึ้นประมาณชวงกลางเดือนมกราคมของทุกป ซึ่งมีนักทองเที่ยวมาเยือน
นับลานคนตอป ไมวาจะเปนเด็ก หรือผูใหญจะมาเทศกาลน้ีเพ่ือตกปลาเทราท 
ฉายาของมันคือ “The Queen of Valley หรือ ราชินีแหงขุนเขา” โดยปลาเท
ราทภูเขาจะอาศัยอยูในน้ําเย็นท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวา 20 องศาเซลเซียส นับวาเปน
ปลาที่สวยงามและหายาก ซึ่งนักทองเท่ียวท่ีตกปลามาไดน้ัน สามารถนําปลามาทํา
เปนซูชิ หรือซาชิมิแลวรับประทานไดเลย ภายในงานจะมีกิจกรรมทาความหนาว
ตางๆ อาทิเชน การแขงขันจับปลาเทราทดวยมือเปลา การตกปลาใตนาแข็ง การ
โชวแกะสลักน้ําแข็ง เลนเล่ือนหิมะ และอ่ืนๆ ถือไดวาเปนงานใหญทีห่ลายคนเฝ�า
รอคอย เน่ืองจากจัดแคปละครั้งในชวงเวลาเพียงส้ันๆ เทศกาลน้ีไดรับการเสนอให
เปนเทศกาลตัวอยางโดยกระทรวงวัฒนธรรม และการทองเที่ยวของเกาหล ี
นอกจากน้ันยังมรีายการบันเทิง และเกมสการเลนตางๆ มากมาย เชน สนามการ
เลนสไลเดอรน้ําแข็ง การแขงขันฟุตบอลบนน้ําแข็ง และกีฬาน้ําแข็งอ่ืนๆ มีแขงขัน
ชิงแชมป�สุนัขลากเล่ือนหิมะ และรถแขงหิมะ ซึ่งเหมาะกับเด็กๆ และครอบครัว 
(พิเศษ!! หรรษาฟรีๆ พรอมอุปกรณตกปลา) 

 
 



 

 

หมายเหตุ : เน่ืองดวยเทศกาลตกปลาน้ีจะจัดข้ึนที่เมืองฮวาชอน ชวงประมาณ
กลางเดือน ม.ค. ถึงตนเดือน ก.พ. ซึ่งยังไมระบุวันที่ในการจัดเทศกาล วันเวลาอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับสภาพอากาศในปน้ันๆ หากไมสามารถไปตกปลา
น้ําแข็งได ในกรณีท่ีน้ําแข็งยังไมสามารถลงไปยืนตกปลาได ทั้งน้ีทางบริษัทจะนํา
ทานไปตกปลาที่ซาราซอม หรือหากเกิดเหตุสุดวิสัยขัดของอ่ืนๆ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทดแทนโปรแกรมเปน 
>> เกาะนามิ แหลงทองเที่ยวท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลีใตท่ีสามารถทองเที่ยวไดท้ังป 
มีขนาดเพียง 460,000 ตารางเมตร ต้ังอยูกลางทะเลสาปชองเพียง บนเกาะจะมี
บรรยากาศรมร่ืนเต็มไปดวยตนสน ตนเกาลัด ตนแปะกวย ตนซากุระ ตนเมเปم�ล 
และตนไมดอกไมอ่ืนๆ ท่ีพลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีใหชมกันทุกฤดูกาล ความ
นาสนใจของเกาะนามิอยูตรงที่ธรรมชาติสวยงามของตนไมนอยใหญที่มีอยู
มากมาย โดยเฉพาะทิวตนสนสูงใหญที่ข้ึนเรียงรายเปนแนวยาว และมาปลุกความ
รักซีรีสเกาหลีดวยการเดินชิลๆ ไปบนถนนท่ีมตีนไมขนาบขาง ซึ่งเปนถนนที่โดงดัง
ไปท่ัวโลกอยาง “Ginkgo Tree Lane” เมื่อผานพนชวงกลางเดือนตุลาคมไป 
อุโมงคตนแปะกวยจะถกูยอมไปดวยสีเหลืองอราม เรียงแถวทอดตัวยาวกวา 80 
เมตร เปนจุดที่นักทองเท่ียวนิยมมาถายรูปมากที่สุด นับเปนสัญลกัษณอยางหน่ึงท่ี
นักทองเท่ียวจะตองไปถายรูปเกบ็ความประทับใจไว ยิ่งไปกวาน้ันในชวงฤดูใบไม
เปลี่ยนส ีตนไมบนเกาะก็จะเร่ิมมีสีสันสวยงามสรางบรรยากาศท่ีโรแมนติกมาก 
ชวงเวลาที่เหมาะสมแกการมาเท่ียวเกาะนามิจะอยูในชวงเดือนพฤษภาคม-เดือน
สิงหาคม และเดือนตุลาคม หากใครชอบบรรยากาศหนาวๆ มีหิมะปกคลมุก็จะอยู
ในชวงเดือนธันวาคม-มกราคม 
 

กลางวัน บริการอาหาร (2) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตลเกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ด
เล็กนอย โดยนําหมูลงในกระทะพรอมน้ําซุปปรุงรส เม่ือสุกรบัประทานพรอม
เครื่องเคียงและขาวสวย 
ออกเดินทางสู สกีรีสอรท นําทานไปสัมผัสประสบการณหนาหนาว พรอมเสิรฟ
ความฟนขั้นสุดใหทุกทานดวยการพาไปเลนสก ีและนอนพักที่สกีรีสอรท  
จากน้ันมีเวลาใหทานไดสนุกกบัการเลนสกีอยางเต็มที่บน ลานสกีขนาดใหญ เม่ือ
เขาสูฤดูหนาวภูเขาของเกาหลีจะถูกปกคลุมไปดวยหิมะขาวโพลน โซนลานสกีจะ
ประกอบไปดวยเนินสกีมือใหม และอีกเนินสําหรับคนที่เลนสกีจนโปรแลว ซึ่ง
ปลอดภัยไมมีอันตรายใดๆ การเตรียมตัวกอนเลนสกีควรเตรียม ถุงมือสกี 
ผาพันคอ แวนกันแดด เส้ือแจคเก็ตกันน้ําหรือผารม และกางเกงรัดรูป พรอมกับรับ



 

 

ฟงขอแนะนํา และฝกวิธีการเลนจากไกดทองถิ่นกอนลงสนามจริง ท้ังน้ีเพื่อความ
ปลอดภัยของผูเลนเองเปนสําคัญ สําหรับคนที่ชํานาญแลว สามารถน่ังกระเชาข้ึน
ไปไดบนเขาไดเลย (** ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี สกลีิฟท สโนว
สเลด สกี คาเลนรวมชุดแลวประมาณ 50,000 วอน **)  
 

 
 

หมายเหตุ : ปริมาณของหิมะ และการเปดใหบริการของลานสกี ข้ึนอยูกับความ
เอ้ืออํานวยของสภาพอากาศในแตละป หากมหีิมะไมเพียงพอลานสกีอาจจะปด
ใหบริการ ในกรณีที่ลานสกีไมสามารถเปดบรกิาร ทางบริษัทขอสงวนสิทธิทดแทน
โปรแกรม >> ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวนสนุกอีกหน่ึงแหงที่นาสนใจ
เม่ือเดินทางไปเท่ียวเกาหลี พบกลับโลกแหงลานน้ําแข็ง และเลนหิมะไดตลอด 
365 วัน เมืองหิมะจําลองต้ังอยูที่เมืองโกยาง แหลงทองเท่ียวใกลกรุงโซล ซึ่งเปน 
"Snow Park" ในรมที่ใหญสุดของประเทศเกาหลี เพลิดเพลินกับการขี่เครื่องเลน
สุดนารักบนลานน้ําแข็ง เชน จักรยานคูรัก จักรยานเด่ียว รถเฟอรร่ี กะบะสเลด
แซนตา เปนตน หรือจะเลือกเขาสูโลกของหิมะที่อุณหภูมิติลบ -2 องศาเซลเซียส 
กับการเลนสโนสเลคบนลานหิมะก็ได (ราคาทัวรน้ีไมรวมคาเขา SNOW PARK 
15,000 วอน หรือหากทานใดไมสนใจ สามารถเดินชอปปم�งตามอธัยาศัย มี
หลากหลายแบรนดช้ันนําใหเลือกมากมาย) 



 

 

เย็น บริการอาหาร (3) เมนู ชาบู ชาบูสไตลเกาหล ีคลายการตมรวมมิตรสุกี้หมอไฟ 
ประกอบไปดวยเน้ือหมูสไลด ผัก เห็ด และวุนเสนเกาหล ีเปนอีกหน่ึงเมนูยอดฮิต
ในเกาหล ีและยังเปนอาหารพ้ืนเมืองที่มีมาอยางยาวนานอีกดวย 

พักที่    PHOENIX SKI RESORT / APENSIA SKI RESORT หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สาม           ไรสตรอเบอรร่ี – สวนสนุกเอเวอรแลนด – พิพิธภัณฑสาหราย – คอสเมติค – 
คลองชองกเยชอน 
เชา  บริการอาหาร ณ โรงแรม (4) 

จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู ไรสตรอเบอรรี่ ใหทานไดชิมสตรอเบอรรี่สดๆ หวาน
ฉ่ําจากไร หากติดใจรสชาติท่ีแสนหวานกส็ามารถเลือกซื้อกลับมาฝากคนท่ี
เมืองไทยไดดวย โดยจะมีการแพ็คใสกลองสวยงาม และนําสงถึงสนามบินในวัน
สุดทายกอนเดินทางกลับ  
จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด สวนสนุกกลางแจงที่ใหญท่ีสุดของ
ประเทศ ถูกขนานนามวาเปนดิสนียแลนดแหงเกาหลีใต ต้ังอยูทามกลางหุบเขา 
ประกอบไปดวยโซนตางๆ ดังน้ี Global Fair, Magic Land, European 
Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อทานกาวผานประตูเขา
ไปในสวนสนุกเอเวอรแลนด พบกบัอาคารทรงสวยที่ตกแตงดวยสถาปตยกรรม
แบบวิกตอเรียตะวันออก และอินเดีย ซึ่งผสมผสานจนเขากันลงตัว แวะถายรูป
สวยๆ ที ่Magic Tree ตนไมแฟนตาซีขนาดใหญที่จะเปลี่ยนธีมไปตามเทศกาล
ตางๆ ถือเปนอีกจุดแลนดมารคสําหรับนักทองเที่ยว  

 

 
 



 

 

หลุดเขามาในโลกของเหลาสัตวมากมาย ในโซน Zootopia หน่ึงในสวนสัตวท่ี
ใหญท่ีสุดของเกาหล ีมีสัตวมากกวา 2,000 ตัว จาก 200 กวาสายพันธุ พาทุก
ทานทองไปกับโลกของสัตวป�าซาฟารี ข้ึนไปบนรถบัสซาฟารีเพ่ือใกลชิดกบัเหลา
สัตวป�ายิ่งขึ้นอยางโซน Safari World พบกับสัตวท่ีนาเกรงขามอยางสิงโตเจาป�า 
เสืออันดุราย และหมีตัวใหญท่ีอาจจะโผลมาทักทายคุณไดทุกเมื่อ ต่ืนเตนไปกับ
การน่ังรถสะเท้ินน้ําสะเทิ้นบก ตะลุยเขาไปในโซน Lost Valley พรอมเพลิดเพลิน
กับการชมสัตวตางๆ ที่เดินเลนอยางอิสระ ถาโชคดีอาจจะไดพบกับเจาหมีมาขอ
ขนมกินถงึหนาตางรถเลยทีเดียว เปลี่ยนบรรยากาศจากเหลาสัตวโลกมาเจอความ
สวยงามของหมูพฤกษา เดินชมสวนดอกไมทีก่ําลังออกดอกบานสะพรั่งอวดสีสัน 
ณ สวนดอกไมสี่ฤดู ซึง่จะเปลี่ยนแปลงพันธุดอกไมไปตามฤดกูาลในรูปแบบท่ี
หลากหลายตลอดทั้งป (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ดวยสีสันท่ีสดของดอกไมแต
ละชนิดจึงไดรับความนิยมอยางมาก นักทองเท่ียวท่ีมาสวนสนุกจึงไมพลาดที่จะมา
ถายรูปเก็บบรรยากาศความสดช่ืนกลับไปเปนท่ีระลึก รวมทั้งยังมีการจัดเทศกาล
ในแตละเดือน ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ จะมเีทศกาลหิมะ และการเลนเล่ือน
หิมะ รวมถงึ การแสดขบวนพาเหรดอันนาต่ืนตาต่ืนใจ ชมขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ
อยาง คานิวัล แฟนตาซี พาเหรด (Carnival Fantasy Parade) พบกับโชว
ตางๆ จากทั่วทุกมุมโลก มีทั้งธีมสไตลบราซิลอยางแซมบาเฟสติวัล (Samba 
festival) ไปจนถึงธีมเวนิสคานิวัล (Venice Carnival) จากอิตาลีก็ตบเทาเขา
รวมขบวนดวย สนุกสนานกับการเตนรําไปพรอมๆกัน ชวงหัวค่ําเปนอีกหน่ึงการ
แสดงท่ีพลาดไมไดเชนกัน อยาเพ่ิงรีบกลบั! หากยังไมไดชมการแสดงพลุสุด
อลังการหลังจากพระอาทิตยตกดิน และยังมีขบวนพาเหรดท่ีจัดเต็มทัง้แสง สี เสียง 
อยางมูนไลทพาเหรด (Moonlight parade) ใหทานไดชมอีกดวย ขบวนพาเหรด
จะมีรอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น. 

กลางวัน บริการอาหาร (5) เมนู บุฟเฟตบาบีคิวปم�งยางสไตลเกาหล ีเน้ือหมู เน้ือไก เน้ือวัว 
ปลาหมึก อาหารเกาหล ีเติมไมอ้ัน  
จากน้ันนําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑสาหราย เรียนรูการทําสาหรายของชาวเกาหล ี
การบอกเลาเร่ืองราวข้ันตอนความเปนมาของสาหราย ต้ังแตเปนหัวเช้ือจนถึง
ข้ันตอนสุดทาย ในประเทศเกาหลีใตสาหรายน้ันเปนที่นิยมมาก อาหารเกาหลี



 

 

หลากหลายเมนูลวนมีสวนผสมของสาหราย ยกตัวอยางเชน ขาวยําเกาหล ี(บิ
บิมบับ)  

จากน้ันนําทานแวะชอปที่รานเครื่องสําอางคยอดนิยม COSMETIC OUTLET 
สวรรคของนักชอปชาวไทย เพ่ือเลือกซื้อกลับไปเปนของฝาก มีใหเลือกมากมาย
หลากหลายแบนด ไมวาจะเปนสกินแครบํารุงผิวแบรนดอยาง DEWINS และแบ
รนด JSM ที่เปนสินคาหลักของทางราน ไมวาจะเปนครีมหอยทาก ครีมน้ําแตก 
ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล โบท็อกซ เปนตน และยังมีสินคาอ่ืนๆ อาทิเชน ครมีวาน
หางจระเข แป�งมาโยก ยายอมผม แฮนดครีม ยาสระผม ฯลฯ 

จากน้ันเดินทางไปยัง คลองชองกเยชอน คลองใจกลางกรุงที่มีภูมิทัศนที่สวยงาม
ท่ีสุดในเกาหล ีแหลงเดินเลนพักผอนหยอนใจทามกลางเมืองหลวงที่วุนวาย ในชวง
น้ีท่ีเกาหลีก็จะเปนฤดูหนาว จะมกีารจัดเทศกาลเฉลิมฉลองวันคริสตมาส และเฉลิม
ฉลองวันปใหม ในบรรยากาศหนาวๆ ผูคนมากมายก็จะเริม่มาชมความสวยงาม
ของการประดับไฟตามถนน สถานที่ทองเที่ยวใหญๆ ตางๆ ซึ่งจดุน้ีเปนอีกหน่ึงจุด
ท่ีมีการจัดแสดงงานโคมหรือประดับไฟอยูตลอดท้ังป ในชวงคริสตมาสยาวไปจนถึง
ส้ินปน้ัน บริเวณคลองก็มีการจัดไฟภายใตช่ืองาน Seoul Christmas Festival 
ดึงดูดใจใหใครหลายคนใหอยากมาเดินเลนถายรูปสวยๆ กัน ** เทศกาลประดับ
ไฟจะจัดข้ึนชวงประมาณวันท่ี 8 ธ.ค. – วันที ่1 ม.ค. ทั้งน้ีวันและเวลาในการจัด
งานแตละป ข้ึนอยูกับสภาพอากาศและความสะดวกของทางสถานท่ี ** 
 



 

 

 
 
เย็น บริการอาหาร (5) เมนู จิมทัค ไกอบซีอ๊ิววุนเสน เปนเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมือง

ด้ังเดิม เปนไกผัดรวมกบัวุนเสน มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดํา เนื้อไกท่ีน่ิม 
รสชาติคลายกบัไกพะโลสูตรเกาหล ี 

พักที่    RAMADA GIMPO HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่ส่ี         ศูนยสมุนไพรโสม – โซลทาวเวอร – พระราชวงัเคียงบกกุง – ยานอิกซอนดง – 
ดิวต้ีฟรี – ตลาด - เมยีงดง 
เชา  บริการอาหาร ณ โรงแรม (6) 

จากน้ันนําทานออกเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรโสมเกาหล ีสมุนไพรที่ชวยเสริม
ความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหาร ปอด ชวยทําใหจิตใจสงบ และเพ่ิมพละกําลัง 
มีสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ ป�องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม
ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป�องกันมะเร็ง 

จากน้ันนําทานชมความยิ่งใหญของ พระราชวังเคียงบกกงุ พระราชวังแหงแรกของ
ราชวงศโชซอนที่ต้ังอยูใจกลางกรุงโซล ซึ่งเปนอีกหน่ึงสถานที่ที่ใครมาเกาหลีเปน
คร้ังแรกตองไมพลาดทีจ่ะแวะมาเยือน ดวยฉากหลังของพระราชวังน้ัเปนภูเขาพูกัก
ซาน ทําใหดูยิ่งใหญอลังการเปนอยางมาก เรียกไดวาเปน The Grand Palace 
ของเกาหลีใตเลยก็วาได มีสถาปตยกรรมท่ีนาสนใจคือ พระที่น่ังคึนจองวอง เปน



 

 

พระที่น่ังที่กษัตริยใชออกวาราชการ และเปนที่ทรงงาน ภายในพระที่น่ังไมสามารถ
เขาไปชมได แตสามารถถายภาพจากดานนอกได 

 
หมายเหตุ : กรณีท่ีพระราชวังเคียงบกกุงไมเปดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ปรับรายการทดแทนเปน พระราชวังชางด็อกกุง พระราชวงัลําดับทีส่องท่ีถูกสราง
ตอจากพระราชวงัเคียงบกกงุ ในป ค.ศ. 1405 และยังเปน 1 ใน 5 ของพระราชวัง
สําคัญท่ียังคงรักษาไว ซึ่งมีตนไมขนาดยักษมีอายุกวา 300 ป บอน้ํา และศาลา
ริมน้ํา พระราชวงัแหงน้ีเปนที่พํานักของพระมหากษัตริยถึง 9 พระองค ปจจบุันยัง
คงเหลือความงดงามบางสวนของพระราชวัง ไดแก พระตําหนักอินจองจอน พระ
ตําหนักแดโจจอน พระตําหนักซอนจองจอน และพระตําหนักนักซองแจ 

จากน้ันนําทานไปยังหน่ึงในทาวเวอรที่มีวิวท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย โซลทาวเวอร ต้ังอยู
บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มคีวามสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร 
และมีความสูง 479 เมตรจากพ้ืนดิน ไมวาจะเปนชวงกลางวัน ชวงกลางคืน หรือ
ฤดูกาลไหนๆ ก็ยงัไดรับความนิยมเสมอมา ท้ังจากนักทองเที่ยวและคูรักชาวเกาหล ี
เพราะเปนจุดชมววิท่ีมองเห็นวิวท่ัวทัง้กรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนรามา 
นับเปนอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแหงหน่ึงที่คูรักทุกคูไมควรพลาด นอกจากนี้ยงั
มีไฮไลทสําคัญของกรุงโซลท่ีนักทองเที่ยวทุกคนจะตองมาแวะเช็คอินคือ สถานที่



 

 

คลองกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ท่ีมีความเชื่อวา คูรักทีม่าคลอง
กุญแจที่น่ีจะมีความรักท่ียืนยาวไปตลอดกาล ** ราคาทัวรน้ีไมรวมกญุแจและคาข้ึน
ลิฟท 10,000 วอน **   

 

 
 
กลางวัน บริการอาหาร (5) เมนู ไกตุนโสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไกขนาดกําลังเหมาะ ยัดไส

ดวยโสม แปะกวย และสมุนไพรบํารุงรางกาย เสิรฟในหมอดินรอนๆ 

จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง ยานอิกซอนดง หมูบานฮันอกเกาแกที่สุดแหงหน่ึงใน
กรุงโซล มกีลิ่นอายความเปนเกาหลีโบราณ และเปนยานเกาแกท่ีอาจจะใหม
สําหรับใครหลายๆคน แหลงรวมคาเฟ�เกๆ รานอาหารชิคๆ ใจกลางกรุงที่ซอนตัว
อยูในตรอกซอกซอยเล็กๆ สามารถเดินลดัเลาะจากแถวยานอินซาดงมาได มีทั้ง
รานอาหารเกาหล ีรานบิงซ ูรานน่ังชิล รานพิซซา ท่ีตกแตงไดอยางมสีไตล เหมาะ
สําหรับชาวโซเชียลที่ชอบอัพรูปสวยๆ ไฮไลทของยานน้ีจะเปนคาเฟ�ดอกไมช่ือราน 
มาดัง หนารานจะเปนมุมยอดฮติที่คนนิยมมาถายรูป เพราะสีสันสดใสสวยงามของ
ดอกไม นอกจากสายฮปิเตอรแลวสายกินก็หามพลาด!! ท่ีน่ีมีรานขายมันดูช่ือดัง 
(เกี๊ยวน่ึงเกาหล)ี รานชางฮวาดัง ต้ังอยูตรงหัวมุมถนน ซึ่งจะมีคนตอคิวรอเยอะ
มากๆ 

 



 

 

จากน้ันนําทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ดิวต้ีฟรี ที่รานคาปลอดภาษีที่ใหญท่ีสุดใน
โซล แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย ไมวาจะเปน น้ําหอม เส้ือผา 
เครื่องสําอาง กระเป�า นาฬิกา เคร่ืองประดับหลากหลายแบรนดดัง และสินคาแบ
รนดอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยช้ันใตดินจะเปนสินคาแบรนดหรู และเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล อาทิเชน PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, 
LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU 
เปนตน ในสวนของช้ันท่ี 1 เปนช็อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบ
รนด อาทิเชน ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เปนตน ช้ัน 2 เปนช็อป 
MCM ช้ันท่ี 3 เปนโซนเคร่ืองสําอางคหลากหลายแบรนดดัง ไมวาจะเปนแบรนด 
SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, 
LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เปนตน ช้ัน 4 จะเปน
สินคาแบรนดเนมอ่ืนๆ และช้ันที่ 5 จะเปนแบรนดของเกาหลี และโซนรานอาหาร 
 
จากน้ันนําทานเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง ยานเมียงดง แหลงละลายทรัพยใน
ดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควรเกาหลี ตลาดแหงน้ีจะมเีส้ือผา กางเกง 
รองเทา น้ําหอม เครื่องสําอางคท้ังแบรนดเนมช่ือดัง และโลคอลแบรนด รวมถึงซดีี
เพลง รูปดารา และศิลปนเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุนตองการก็สามารถหาไดจากที่
ตลาดนี้ อาทิเชน รานเครื่องสําอางคคท่ีคุนหคูนไทยที่ไมวาจะเปน ETUDE, SKIN 
FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคา
เครื่องสําอางคคจะถูกกวาประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เทา และบางรุนไมมีขาย
ในประเทศไทย หรือจะเปนรานขายรองเทาแบรนดดงัอยางราน MBC MART ก็มี
รองเทาหลากหลายแบรนดดงัใหเลือกมากมาย อาทิเชน ADIDAS, NIKE, NEW 
BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เปนตน  
 



 

 

 
 

ในสวนของอาหารบริเวณขางทางที่ฮอทฮิตไมแพกันอยางโซน เมียงดงสตรีทฟู�ด มี
อาหารหรือของทานเลนใหไดลิ้มลองมากมาย ไมวาจะเปน หอยเชลลยางตัวใหญ
อบนากนิ ขนมไขหรือเครันปง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุงล็อบสเตอร
ตัวใหญๆ ยางชีสมีรสหวาน ชีสยาง โดยการเอามอสซาเรลลาชีสเสียบไมแลวเอา
ไปยาง ตอกโบกี เคกขาวท่ีขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรสดวยซอสเผ็ดสไตลเกาหลี เมนูน้ี
มีอยูเกือบทุกซอกทุกมมุที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ดําจาจังมยอน หน่ึงในเมนูสุดฮิต
ท่ีเห็นกันบอยในซีรี่สเกาหลี มันฝร่ังเกลียวทอดกรอบเสียบไม พบเหน็ไดทั่วไปใน
เมืองไทย แตของท่ีน่ีจะมีไสกรอกเพ่ิมเขามาอีกหน่ึงชั้น ปลาหมึกยกัษทอดกรอบ 
เสียบไมแบบอลังการโรยดวยเกลือ เปนตน แตหากคนท่ีชอบของหวานก็จะมีไอติ
มโคนเจาดัง ซึ่งไอติมท่ีกดมาใสโคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต 
 

เย็น   อิสระอาหารเย็น (ใหทุกทานไดอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช็อปปم�ง) 
พักที่    RAMADA GIMPO HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

วันทีห่า           สมุนไพรฮอตเกนามู – น้ํามนัสนเข็มแดง – ถนนฮงแด – ละลายเงนิวอน
ซุปเปอรมารเกต็ - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ  
เชา  บริการอาหาร ณ โรงแรม (7) 



 

 

นําทานชม ศูนยสมุนไพรฮอตเกนามู ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป�าลึกบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับนํ้าทะเล 50-800 เมตร ชวยดูแลตับให
สะอาดแข็งแรง ป�องกนัโรคตับแข็ง ไมถกูทําลายจากการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ 
บุหร่ี สารตกคางจากอาหาร และยา 
จากน้ันนําทานเรียนรูการทําผลิตภัณฑท่ีสกัดจาก น้ํามันสนเข็มแดง มีสรรพคุณ
ชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในรางกาย 
จากน้ันเดินทางตอไปยงั ยานฮงแด เปนยานที่อยูใกลๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มี
ผลงานศิลปะที่สวนใหญเปนศิลปะแนวรวมสมัยจัดวางแสดงเต็มพ้ืนที่ของถนนปกัส
โซที่ข้ึนช่ือของยานน้ี นอกจากน้ันท่ีน่ียังมีผับ บาร คาเฟ� รานอาหารมากมายตาม
ตรอกซอกซอยแทบทุกแหง จึงทําใหที่น่ีเปนสีสันของกรุงโซลท่ีนักทองเที่ยวนิยมมา
ทองเที่ยวไมขาดสายท้ังกลางวันและกลางคืน 

กลางวัน บริการอาหาร (8) เมนู บิบิมบับ ขาวยําเกาหลท่ีีคลุกเคลาผสมกับผักนานาชนิด 
โปะดานบนดวยไข เสิรฟพรอมซุปชาบูหมอรอนๆ  

เพลิดเพลินกับการซื้อของฝากที่ ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซือ้ 5 แถม 1) 
สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบและรากฝอย
ของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เคร่ืองสําอาง
โสม และยังมีกมิจิ เปเปโร (ป�อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) นมกลวย เปน
ตน. 

17.20 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที ่KE651 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง) 
21.30 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ พรอมดวยความประทับใจ 
 

*** สําคัญมากโปรดอาน *** 
ในกรณีที่ตองออกต๋ัวภายใน เคร่ืองบิน / รถทัวร / รถไฟ กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกคร้ัง  
กอนทําการออกตั๋วโดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบิน โดย
ไมไดแจงใหทราบลวงหนา  
มิเชนน้ัน ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดใดท้ังสิ้น 
ขอบพระคุณทุกทานท่ีใชบริการ  
***หมายเหตุ*** 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติองแจงใหทราบลวงหนา 
ท้ังน้ีขึ้นอยูตามความเหมาะสม 



 

 

**กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง ทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ
เขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ท่ี
จะไมคืนคาบริการ ไมวากรณีใดๆ ซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท** 

**พาสสปอรตจะตองมอีายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถึง** 

อัตราคาบรกิาร  

 
ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป ทานละ 6,999 บาท 
 
***คาบริการขางตน ยงัไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศก
ทองถิ่น*** 
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 50,000 วอน/ทริป/ทาน** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดการเดินทาง 
ธันวาคม – มีนาคม 2563 

ราคาผูใหญ 
(หองละ 2-3 ทาน) 

จอยแลนด 
(ไมรวมต๋ัว) พักเด่ียว 

13 – 14 ธันวาคม 2562 23,999 12,999 7,000 
17 – 21 มกราคม 2563 23,999 12,999 7,000 
14 – 18 กุมภาพันธ 2563 23,999 12,999 7,000 
13 – 17 มนีาคม 2563 21,999 9,999 7,000 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 

1. รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบ
จายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกบัสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกัน
กอนออกเดินทาง ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวย
สาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัดขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ัง
คาต๋ัวเครื่องบินใหแกทาน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคาน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวชาว
ไทยเทาน้ัน ถาหากเปนชาวตางชาติ จะตองเพ่ิมจากราคาคาทัวรปกตอีิก 100 USD** 
กรณีตัดกรุปเหมาที่เปนเด็กนักเรียน นักศึกษา คร ู ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค  หมอ  
พยาบาล  ชาวตางชาต ิหรือกรุปที่มีการขอดูงาน **จะตองสอบถามราคาใหมทุกคร้ัง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเท่ียวในประเทศ
เกาหลี หรือปญหาตางๆ ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบ หากทาน
มีความจําเปนตองรบัฝากของจากผูอ่ืนเพ่ือท่ีจะนําไปยังประเทศน้ันๆ  หรือนํากลับ
ประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของน้ันวาตองไมเปนสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่ของผิดกฎหมาย
บางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจาหนาที่จะไมรับฝากกระเป�าหรือส่ิงของใดใด 

3. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกบัความเหมาะสมเปน
หลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

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

ขอ้ความใหถ้ี�ถว้น กอ่นการจองทวัรท์กุคร ั�ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีที�ลูกคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําให ้
ลูกคา้ตอ้งถูกส่งตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นในการเปลี�ยนตั�วขากลับ และรวมถงึค่าบรกิาร
อื�นๆที�เกดิขึ�นดว้ย ฉะนั�น ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบในค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นที�ทางประเทศนั�นๆเรยีกเก็บ ทางผู ้
จัดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นทุกกรณี หรือตอ้งรอกลับประเทศไทยในเที�ยวบนิ
ถัดไปที�มทีี�นั�งวา่ง หรอืตามวันเดนิทางของตั�วเครื�องบนิ ทั �งนี� ขึ�นอยูท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศ
เกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ัดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสัมภาษณ์ ในการที�ทาง
ตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสัมภาษณ์นั�น ขึ�นอยู่กับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยู่ในดุลพนิจิของทาง
เจา้หนา้ที� ตม. ทางบรษัิททัวร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนี�ได ้** 

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



 

 

4. ประเทศเกาหลีใตจะมชีางภาพมาถายรูป และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง และวันสุดทายชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร หากวาทานใดสนใจ
สามารถซื้อได แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ เพราะทางบริษัททัวรไมมีการบังคับลูก
ทัวรซื้อแตอยางใด แตเปนการบอกกลาวลวงหนา 

5. ทัวรครัง้น้ีมีวตัถปุระสงคเพ่ือการทองเท่ียวเปนหมูคณะเทาน้ัน ถาลกุคาตองการแยกตัว
ออกจากกรุปทัวร โดยไมลงรานชอปปم�ง เชน น้ํามันสน / รานโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเม
ติค / อะเมทิส ทางบรษิัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD ตอ
ทาน 

 
 
 
 
 
 
 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 23 กก.    คารถรับ-สง และนํา
เท่ียวตามรายการ 
 คาที่พักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน    คาเขาชมสถานที่ตางๆ 
ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ      คาจางมัคคุเทศกคอย
บริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง , คาโทรศัพท , คา
โทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คาซักรีด , มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ี
ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น  

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 ้



 

 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว  
เอกสารประกอบในการยืน่วีซา  
1) พาสปอรต  
2) ใบประจําตัวคนตางดาว  
3) ใบสําคัญถิน่ที่อยู  
4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี)  
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี)  
6) รูปถายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  
(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา-ออกดวยตนเอง
กอนจะยื่นวีซา) 
 
เง่ือนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทาน เพื่อ
สํารองที่น่ัง ภายใน 3 วันหลังจากการจอง  

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบรกิารสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยาง
นอย 30 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
นักทองเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางนอยกวา 30 วัน จะตองชําระครบเต็ม
จํานวนเลย 

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ , อีเมล , หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทํา
การของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยดุทําการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
 กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมา



 

 

เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

 กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู
มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน
ที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนา
สมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน  

โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของเงิน

คาบรกิาร 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน

คาบรกิาร 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวท้ังหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การ
จองที่พักฯลฯ 

1. การเดินทางท่ีตองการันตีมดัจําหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจาํหรือคาบริการทั้งหมด   

2. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร ถงึศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 
คน  
 

เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืน
เงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 



 

 

3. ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วนักอนการเดินทางสําหรับประเทศ
ท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักทองเที่ยว
รวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการ
ตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกลุ 
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีท่ี
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมดัจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมข้ึนของ
นักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยดุ
งาน การปฏิวัติ  อุบติัเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากบัเทาน้ัน  

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่ง
มีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

 ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อุปกรณกีฬาฯ 
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  



 

 

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก , ผลไมสด , ไข , เน้ือสัตว , ไสกรอกฯ เพ่ือเปนการป�องกันโรคตดิตอที่จะมาจากสิ่ง
เหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก  

 


