
 

 

รหัสทัวร ZET1902966 

ทัวรเกาหลี พาจ ูโซล [เลสโก โรแมนติกเปลี่ยนสี] 5 วัน 3 คืน (TW) 
พาราไดซ ซิต้ี   สวนศิลปะ อันยาง   เทศกาลไฟ PAJU FIRST GARDEN 
สวนสนุกเอเวอรแลนด   COSMETIC OUTLET   ศูนยสมุนไพรโสม 
ถนนฮงแด 
 

 
 



 

 

วันแรก            กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
22.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคานเตอร L 

สายการบิน T’WAY (TW) เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวย
ความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหนาทัวรแนะนําการเดินทาง) สายการบิน T’ 
WAY จัดที่น่ังแบบ 3-3 น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน  
**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการ กอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 
60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 40 
นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากตองเปนไปตาม
ระบบของสายการบิน**)  
 

 
 

วันที่สอง          เกาหลีใต (สนามบนิอินชอน) – พาราไดซ ซิตี้ – สวนศิลปะ อันยาง – 
เทศกาลไฟ PAJU FIRST GARDEN 

01.25 น. บินลัดฟ�าสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยเท่ียวบินที่ TW102 (ไมมีบริการอาหาร
บนเครื่อง) 

08.35 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม. กรุณา
ปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผานพิธี
การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว ขอตอนรับทุกทานสูสาธารณะรัฐเกาหลีใต 
รถโคชนําทุกทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพื่อ
ความหวังในการรวมชาติที่ยาวกวา 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร  

 
นําทานไปยังจุดเช็คอินสุดเก พาราไดซ ซิตี้ ตั้งอยูในโซน Culture Park ตึกที่มี
รูปทรงแหวกแนวที่มีดีไซนสุดลํ้าไมซํ้าใคร ไปถายรูปชิคๆ กันใหหนําใจ ที่น่ีมีแหลง
บันเทิงครบวงจรเลยก็วาได เพราะในนี้มีทั้งโรงแรม คาสิโน แกลลอรี่ สวนสนุก 
ภัตคารรานอาหาร สระวายน้ํา และจุดชอปปم�ง มีครบทุกอยางในแหลงเดียว  



 

 

 

 
 
กลางวัน บริการอาหาร (1) เมนู  บูลโกกิ หมูหมักสไตลเกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ด

เล็กนอย โดยนําหมูลงในกระทะพรอมนํ้าซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพรอม
เคร่ืองเคียงและขาวสวย 

 
จากนั ้นนําทานไป ANYANG ART PARK สวนศิลปะสุดฮิปใกลกรุงโซล มี
หลากหลายโซนใหเลือกเดินแบบฟูลออฟชั่น อาทิ โซน Grass on Vacation 
เปนสะพานสีขาว จุดแรกที่ทุกคนจะตองเจอเพื่อขามไปยังจุดอื่นๆ โซน Paper 
Snake เปนสิ่งกอสรางที่มีความอารตมาก รูปทรงคลายงูตามชื่อคอนเซ็ป โซน 
Linear Building on The Tree เปนอุโมงคที ่มีรูปทรงคดเคี ้ยวและยาวมาก 
เดินทะลุออกไปจะพบกับลานกวางๆ สีนํ ้าตาลรูปทรงแปลกตา โซน Artificial 
Fall เปนนํ้าตกจําลองขนาดใหญ แตหากเขาไมถึงความอารตนั้นก็สามารถหามุม
ชิคๆ เกๆ ถายรูปได โซน Dimension Mirror Labyrinth เปนสิ ่งกอสรางที่
สรางดวยกระจกเหมือนเปนเขาวงกตกลางป�าใหญ โซน Anyang Crate House 
เปนการนําเอาพลาสติกที่เหลือใชมาสรางสรรคเปนงานศิลปะ พอเขาไปดานในจะ
มีแสงลอดเขามาตามชอง ถายรูปออกมาจะดูสวยมาก โซน The Tail of Dragon 



 

 

เปนหลังคาบานเกาหลีโบราณที่โผลขึ ้นมาจากดิน ลักษณะคลายหางมังกร โซน 
Anyang Peak เปนจุดชมวิวของสวนแหงนี้ และโซน Re. Vol. Ver. เปนคอน
เซ็ปบานเล็กกลางป�าใหญ นอกจากนี้ ยังมีงานศิลปะอีกหลายจุดที่นาสนใจ และ
สถาปตยกรรมอ่ืนท่ีซอนอยูตามที่ตางๆ ในสวนเยอะมาก หากใครที่ไมไดอินกับงาน
ศิลปะ แคมาถายรูปก็ถือวาคุมสุดคุม 
 

  
   

จากนั้นนําทานเดินทางตอไปยัง PAJU FIRST GARDEN คอซีรี่ย Abyss หาม
พลาด! เดินชมสวนสวยขนาดใหญที ่มีพื ้นที ่ใหญโตถึง 15000 ตารางเมตร มี
ดวยกันถึง 25 ธีม อาทิ Flower Garden, Water Garden, Light Garden 
ซึ่งสวนแตละธีมนั้นจะมีเสนห และเอกลักษณที่แตกตางกันไป ยามคํ่าคืนสวนสวย
แหงนี้จะเปดไฟประดับ Starlight Festival สามารถเดินชมจัตุรัส Toscana 
และนํ้าพุ Zeus ที่เปลงประกายระยิบระยับ พรอมถายภาพสวนกุหลาบสวยๆ ซึ่ง
บอกเลาเรื่องราวความรักของเทพ Aphrodite, Eros และ Pussuke 

   



 

 

 
 
เย็น บริการอาหาร (2) เมนู ชาบู ชาบูสไตลเกาหลี คลายการตมรวมมิตรสุกี้หมอ

ไฟ ประกอบไปดวยเนื้อหมูสไลด ผัก เห็ด และวุนเสนเกาหลี เปนอีกหนึ่งเมนู
ยอดฮิตในเกาหลี และยังเปนอาหารพ้ืนเมืองที่มีมาอยางยาวนานอีกดวย 

พักที่    GRAND PALACE / INCHEON RIVERA VERIUM / CHOYANG 
HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 
วันที่สาม          สวนสนุกเอเวอรแลนด – COSMETIC OUTLET – ศูนยสมุนไพรโสม – 
ถนนฮงแด 

 เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
 
จากนั้นนําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด สวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุด
ของประเทศ ถูกขนานนามวาเปนดิสนียแลนดแหงเกาหลีใต ตั้งอยูทามกลางหุบเขา 
ประกอบไปดวยโซนตางๆ ดัง น้ี Global Fair, Magic Land, European 
Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อทานกาวผานประตูเขา
ไปในสวนสนุกเอเวอรแลนด พบกับอาคารทรงสวยที่ตกแตงดวยสถาปตยกรรม
แบบวิกตอเรียตะวันออก และอินเดีย ซึ ่งผสมผสานจนเขากันลงตัว แวะถายรูป



 

 

สวยๆ ที่ Magic Tree ตนไมแฟนตาซีขนาดใหญที่จะเปลี่ยนธีมไปตามเทศกาล
ตางๆ ถือเปนอีกจุดแลนดมารคสําหรับนักทองเที่ยว 

 
ใครชอบเคร่ืองเลนหวาดเสียวตองหามพลาดเด็ดขาด!! สนุกกับเครื่องเลนนานา
ชนิดไมวาจะเปน รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train) ที่เร็วสุดๆ และตีลังกาถึง 
2 รอบ เฮอรริเคน (Hurricane) เครื่องเลนที่จะหมุนๆ เหวี่ยงๆ ใหหัวใจเตนรัว
กับความสูงเกือบ 20 เมตรจากพื้นดิน! ดับเบิ้ลร็อกสปน (Double Rock Spin) 
ที่จะหมุนๆ ตีลังกา 3 ตลบบนอากาศดวยความสูงที่แทบกลั้นหายใจ เรือเหาะไวกิ้ง 
(Columbus Adventure) เตรียมตัวเตรียมใจไปกับเจาเรือเหาะยักษที ่จะเหวี่
ยทุกคนขึ้นไปสูงถึง 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลคที่พลาดไมไดของสวน
สนุกแหงนี้ รถไฟเหาะรางไม (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมที่สูงชันเปน
อันดับ 4 ของโลก ซึ่งมีความชันถึง 77 องศา และวิ่งดวยความเร็ว 104 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง  
 

 
 

พักเหนื่อยจากเครื่องเลน หลุดเขามาในโลกของเหลาสัตวมากมาย!! ในโลก
ของ Zootopia หนึ่งในสวนสัตวที่ใหญที่สุดของเกาหลี มีสัตวมากกวา 2,000 



 

 

ตัว จาก 200 กวาสายพันธุ พาทุกทานทองไปกับโลกของสัตวป�าซาฟารี ขึ้นไปบน
รถบัสซาฟารีเพื่อใกลชิดกับเหลาสัตวป�ายิ่งขึ้นอยางโซน Safari World พบกับ
สัตวที่นาเกรงขามอยางสิงโตเจาป�า เสืออันดุราย และหมีตัวใหญที่อาจจะโผลมา
ทักทายคุณไดทุกเมื่อ จะมีอะไรตื่นเตนไปกวาการนั่งรถสะเทิ้นนํ้าสะเทิ้นบก!! 
ตะลุยเขาไปในโซน Lost Valley พรอมเพลิดเพลินกับการชมสัตวตางๆ ที่เดิน
เลนอยางอิสระ ถาโชคดีอาจจะไดพบกับสัตวเหลาน้ีมาขอขนมกินถึงหนาตางรถเลย
ทีเดียว 

 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน (ใหทุกทานไดอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความเพลิดเพลิน
ในการเลนเครื่องเลน) 
 

เปลี่ยนบรรยากาศจากเหลาสัตวโลกมาเจอความสวยงามของหมูพฤกษา!! 
เดินชมสวนดอกไมที ่กําลังออกดอกบานสะพรั่งอวดสีสัน ณ สวนดอกไมสี่ฤดู 
(Four Season Garden) ซึ ่งจะเปลี ่ยนแปลงพันธุ ดอกไมไปตามฤดูกาลใน
รูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งป (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ดวยสีสันที่สดของ
ดอกไมแตละชนิดจึงไดรับความนิยมอยางมาก นักทองเที่ยวที่มาสวนสนุกจึงไม
พลาดที่จะมาถายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลับไปเปนที่ระลึก รวมทั้งยงัมีการ
จัดเทศกาลในแตละเดือน อาทิเชน ในชวงฤดูใบไมผลิ ประมาณเดือนเมษายน – 
มิถุนายน เปนสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ ในชวงฤดูรอน ประมาณเดือน
มิถุนายน - สิงหาคม เปนสวนดอกลิลลี่หลากสีสัน ยังไมหมดแคน้ัน ในชวงเดือนน้ี
จะมีเทศกาลคลายรอนไปกับสายนํ ้า (Summer Splash) ในฤดูใบไมร วง 
ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เปนสวนดอกเบญจมาศ พรอมกับมีจัด
ตกแตงสวนสนุกใหเขากับเทศกาลฮัลโลวีน (Happy Halloween) มีการจัด
ขบวนรถแฟนซีแหรอบสวนสนุก และมีเจาหนาที ่แตงตัวเปนผีมาเดินแกลง
นักทองเที่ยวดวย ในชวงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม มีการจัด
งานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตมาส และตอนรับเทศกาลปใหม ทุกเทศกาลจะ
ตกแตงดวย แสง สี เสียง สุดอลังการ พรอมทั้งมีขบวนพาเหรดมาสรางความ
บันเทิงใหกับเด็กๆ เชน White Christmas Parade, Moonlight Parade 
 



 

 

 
 

จากนั้นนําทานแวะชอปที่รานเครื่องสําอางคยอดนิยม COSMETIC OUTLET 
สวรรคของนักชอปชาวไทย เพื่อเลือกซื้อกลับไปเปนของฝาก มีใหเลือกมากมาย
หลากหลายแบนด ไมวาจะเปนสกินแครบํารุงผิวแบรนดอยาง DEWINS และแบ
รนด JSM ที่เปนสินคาหลักของทางราน ไมวาจะเปนครีมหอยทาก ครีมนํ้าแตก 
ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล โบท็อกซ เปนตน และยังมีสินคาอื่นๆ อาทิเชน ครีมวาน
หางจระเข แป�งมาโยก ยายอมผม แฮนดครีม ยาสระผม ฯลฯ 

  
จากนั้นนําทานออกเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ชวยเสริม
ความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหาร ปอด ชวยทําใหจิตใจสงบ และเพ่ิมพละกําลัง 
มีสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ ป�องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม
ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป�องกันมะเร็ง 
 
จากนั้นเดินทางตอไปยัง ยานฮงแด เปนยานที่อยูใกลๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มี
ผลงานศิลปะที่สวนใหญเปนศิลปะแนวรวมสมัยจัดวางแสดงเต็มพื้นที่ของถนนปกัส
โซที่ขึ้นชื่อของยานนี้ นอกจากนั้นที่นี่ยังมีผับ บาร คาเฟ� รานอาหารมากมายตาม



 

 

ตรอกซอกซอยแทบทุกแหง จึงทําใหที่น่ีเปนสีสันของกรุงโซลท่ีนักทองเที่ยวนิยมมา
ทองเที่ยวไมขาดสายท้ังกลางวันและกลางคืน 
 

 
 
เย็น บริการอาหาร (4) เมนู พอรคคาลบิ ตนตํารับอาหารเลื่องชื่อของประเทศ

เกาหลีใต เปนหมูยางที่ผานการหมักจนไดที่ นํามายางบนเตาถานรอนๆ สุก
กําลังดี แลวตัดชิ้นพอคํา รับประทานกับซอส กระเทียม กิมจิ และใชใบ
ผักกาดหอมสดหอเปนคําๆ คลายเม่ียงคํา แกลมดวยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียว
สด พรอมขาวสวย 

พักที่    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY 
HOTEL หรือระดับเดยีวกัน 
 
วันที่สี่              ผลติภัณฑนํ้ามันสน – ศูนยสมุนไพรฮอตเกนามู – พระราชวังถ็อกซูกุง – 
ถนนเลียบกําแพงหิน – ตลาดโบราณทงอิน – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง 

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 



 

 

จากนั้นนําทานเรียนรูการทํา ผลิตภัณฑนํ้ามันสน ที่สกัดจากนํ้ามันสนเข็มแดง มี
สรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลใน
รางกาย 

 
นําทานชม ศูนยสมุนไพรฮอตเกนามู ตนไมชนิดนี้เจริญเติบโตในป�าลึกบนภูเขาท่ี
ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับนํ้าทะเล 50-800 เมตร ชวยดูแลตับให
สะอาดแข็งแรง ป�องกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล กาแฟ 
บุหร่ี สารตกคางจากอาหาร และยา 

 
จากนั้นนําทานเดินทางตอไปยัง พระราชวังถ็อกซูกุง 1 ใน 5 พระราชวังเกาแก
ของราชวงศโชซอน มีขนาดไมเล็กไมใหญโดดเดนสงางามทามกลางอาคารสไตล
ตะวันตกใจกลางกรุงโซล แตสวยงามรมรื่นไปดวยตนไม ยิ่งชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสี
แลวยิ่งสวยงามไปอีก ในแตละวันจะมีการเปลี่ยนเวรยามของทหาร หากมาไดถูก
จังหวะจะไดชมพิธีเปลี่ยนเวรยามประจําวัน ซึ่งในหนึ่งวันนั้นจะมี 3 รอบ คือ รอบ
แรกตอน 11.00 น. รอบที่สอง 14.00 น. และรอบสุดทายตอน 15.30 น. 

 

 



 

 

*** หมายเหตุ : กรณีที่พระราชวังถ็อกซูกุงไมเปดทําการ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ปรับรายการทดแทนเปน พระราชวังชางด็อกกุง *** พระราชวังลําดับที่
สองที่ถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง ในป ค.ศ. 1405 และยังเปน 1 ใน 5 
ของพระราชวังสําคัญที่ยังคงรักษาไว ซึ่งมีตนไมขนาดยักษมีอายุกวา 300 ป บอ
นํ ้า และศาลาริมนํ ้า พระราชวังแหงนี ้เปนที ่พํานักของพระมหากษัตริยถึง 9 
พระองค ปจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางสวนของพระราชวัง ไดแก พระ
ต ํ า ห นั ก  INJEONGJEON พ ร ะ ต ํ า ห นั ก  DAEJOJEON พ ร ะ ต ํ า ห นั ก 
SEONJEONGJEON และพระตําหนัก NAKSEONJAE  
นอกจากน้ี ยังมีอีกไฮไลทที่สําคัญของพระราชวังแหงนี้คือ ถนนเลียบกําแพงหิน 
ซึ่งรูจักกันดีในชื่อ ถนนจองดง หรือ ถนนถ็อกซูกุง-ทลดัม มักมีผูนิยมไปเดินเลน
พักผอนชื ่นชมควาามงดงามของพระราชวัง พรอมกับเดินชมวิวตนแปะกวยสี
เหลืองที่ปลูกเรียงรายเลาะเลียบรั้ววัง ทอดยาวจากพระราชวังถ็อกซูไปจนถึงโรง
ละครชองดงตามแนวโคงของถนน ขนานกับแนวกําแพงหินสีนํ้าตาลเทาสวยงาม 
ทําใหถนนเสนนี้มีเสนห และมีเอกลักษณในตัวเปนอยางมาก ถนนที่สวยงามแหงน้ี
ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ที่น่ีไดชื่อวาเปนถนนเสนท่ีโรแมนติกแหงหน่ึงในโซล และ
ยังเปนสถานที่ยอดนิยมสําหรับการเดินเลนในฤดูใบไมรวง ใบแปะกวยสีเหลืองที่
เรียงรายเลียบกําแพงไปน้ัน ยิ่งเพิ่มบรรยากาศใหโรแมนติกมากขึ้นไปอีก  
 

 



 

 

กลางวัน บริการอาหาร (6) เมนู ไกตุนโสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไกขนาดกําลังเหมาะ 
ยัดไสดวยโสม แปะกวย และสมุนไพรบํารุงรางกาย เสิรฟในหมอดินรอนๆ 
 
จากนั้นนําทานไปยัง ตลาดโบราณทงอิน ตลาดเกาแกอีกแหงหนึ่งของกรุงโซล 
สรางขึ้นมาต้ังแตป 1941 ถือวาเปนสตรีทฟู�ดศูนยรวมอาหารอรอยๆ ที่นาไปเยือน 
ทั้งอาหารปรุงสําเร็จ ผัก ผลไม เน้ือสัตว อาหารขึ้นชื่อท่ีเปนที่นิยมของชาวเกาหลีก็
มีมากมาย เชน ต็อกบ็อกกี ทวีคิม จับเซ ผัดวุนเสนเกาหลี หมูผัดกิมจิ ตลาดทงอิน
จะมีเอกลักษณคือ อาหารในแบบถาดขาวกลอง หรือที่ชาวเกาหลีเรียกวา โดชิรัค 
แตตองแลกเหรียญโบราณเพื่อซื้ออาหาร คลายกับตลาดโบราณหลายแหงในบาน
เราที่ตองใชเงินพดดวง หรือเงินในสมัยโบราณแลกซื้อของนั่นเอง โดยเริ่มจากทํา
การแลกเหรียญโบราณพวงละ 5,000 วอน จะไดรับเหรียญ 500 วอน จํานวน 
10 เหรียญ พรอมกับถาดสําหรับใสอาหารที่เขารวมโครงการ โดยดูจากป�ายที่ติด
ไวหนารานคาวา 도시락 Café สามารถเลือกซื้ออาหารได 5 อยาง โดยอาหารที่
แนะนําวาจะตองลิ้มลองก็คือตอกโบกี  

 
จากน้ันนําทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ดิวตี้ฟร ีที่รานคาปลอดภาษีที่ใหญที่สุดใน
โซล แหลงรวมสินค าแบรนดเนมมากมาย ไม ว าจะเป น น ํ ้าหอม เส ื ้อผา 
เครื่องสําอาง กระเป�า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนดดัง และสินคาแบ
รนดอื ่นๆ อีกมากมาย โดยชั ้นใตดินจะเปนสินคาแบรนดหรู และเครื ่องดื่ม
แ อล ก อฮ อล   อ า ทิ เ ช  น  PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, 
LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU 
เปนตน ในสวนของชั้นที่ 1 เปนช็อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบ
รนด อาทิเชน ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เปนตน ชั้น 2 เปนช็อป 
MCM ชั้นที่ 3 เปนโซนเครื่องสําอางคหลากหลายแบรนดดัง ไมวาจะเปนแบรนด 
SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, 
LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เปนตน ชั ้น 4 จะเปน
สินคาแบรนดเนมอ่ืนๆ และช้ันที่ 5 จะเปนแบรนดของเกาหลี และโซนรานอาหาร 
 



 

 

 
จากนั้นนําทานเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง ยานเมียงดง แหลงละลายทรัพยใน
ดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควรเกาหลี ตลาดแหงน้ีจะมีเส้ือผา กางเกง 
รองเทา น้ําหอม เครื่องสําอางคทั้งแบรนดเนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด รวมถึงซีดี
เพลง รูปดารา และศิลปนเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุนตองการก็สามารถหาไดจากที่
ตลาดน้ี อาทิเชน รานเครื่องสําอางคคที่คุนหูคนไทยที่ไมวาจะเปน ETUDE, SKIN 
FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ร า ค า
เครื่องสําอางคคจะถูกกวาประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เทา และบางรุนไมมีขาย
ในประเทศไทย หรือจะเปนรานขายรองเทาแบรนดดังอยางราน MBC MART ก็มี
รองเทาหลากหลายแบรนดดังใหเลือกมากมาย อาทิเชน ADIDAS, NIKE, NEW 
BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เปนตน  
 

 
 

ในสวนของอาหารบริเวณขางทางที่ฮอทฮิตไมแพกันอยางโซน เมียงดงสตรีทฟู�ด 
มีอาหารหรือของทานเลนใหไดลิ้มลองมากมาย ไมวาจะเปน หอยเชลลยางตัวใหญ



 

 

อบนากิน ขนมไขหรือเครันปง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุงล็อบสเตอร
ตัวใหญๆ ยางชีสมีรสหวาน ชีสยาง โดยการเอามอสซาเรลลาชีสเสียบไมแลวเอา
ไปยาง ตอกโบกี เคกขาวที่ข้ึนชื่อของเกาหลี ปรุงรสดวยซอสเผ็ดสไตลเกาหลี เมนูน้ี
มีอยูเกือบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ดําจาจังมยอน หนึ่งในเมนสูุดฮิต
ที่เห็นกันบอยในซีรี่สเกาหลี มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม พบเห็นไดทั่วไปใน
เมืองไทย แตของที่นี่จะมีไสกรอกเพิ่มเขามาอีกหนึ่งชั้น ปลาหมึกยักษทอดกรอบ 
เสียบไมแบบอลังการโรยดวยเกลือ เปนตน แตหากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอติ
มโคนเจาดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใสโคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต 
 

เย็น อิสระอาหารเย็น (ใหทุกทานไดอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช็
อปปم�ง) 

พักที่    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY 
HOTEL หรือระดับเดยีวกัน 
 
วันที่หา            พลอยอเมทิส – มหาวิทยาลัยสตรอีีฮวา – สวนป�ากรุงโซล SEOUL 
FOREST – ละลายเงินวอน ซุปเปอรมารเก็ต – สนามบินอินชอน – สนามบินสุวรรณภูมิ  

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 
 
จากนั้นนําทานชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเปนแดนของพลอย
สีมวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงไวน 
มีเสนหเยายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จี้ ตางหู และสรอย
ขอมือ 
 
จากน้ันนําทานชม มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา เปนมหาวิทยาลัยสตรีที่มีชื่อเสียง และ
มีความโดดเดนของอาคารเรียนเปนอยางมาก มีวิวทิวทัศนที ่สวยงาม บริเวณ
โดยรอบนั้นเต็มไปดวยตนไมที่ไมเพียงแตใหรมเงา แตยังใหความสวยงามทั้งใน
ยามดอกไมบานอยางซากุระ หรือชวงฤดูใบไมรวงที่มีการเปลี่ยนสีของใบไมที่
สวยงาม 
 



 

 

 
 
กลางวัน บริการอาหาร (8) เมนู บิบิมบับ ขาวยําเกาหลี ประกอบดวยผักตางๆพรอม

กับเนื้อสัตวหมัก เสิรฟบริการพรอมซุปชาบูหมอรอนๆ 
 
จากน้ันนําทานแวะเช็คอินถายรูปสวยๆ ที่ป�าใหญใจกลางกรุง SEOUL FOREST 
มีพื้นที่ขนาดใหญถึง 1.2 ลานตารางเมตร ดวยทัศนียภาพที่สวยงามภายในสวน
แหงน้ี จึงมักเปนสถานที่เพื่อการพักผอนหยอนใจ และเปนสถานที่ทองเที่ยวยอด
นิยมในแทบฤดูกาล โดยเฉพาะในฤดูใบไมรวง ซึ ่งทัศนียภาพอันงดงามของตน
แปะกวยสีเหลือง ประกอบไปดวยสวนสาธารณะทั้งหมด 5 สวนคือ Culture 
and Arts Park ตั้งอยูสวนกลางของสวนป�าโซล และยังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
อีกดวย ประกอบไปดวย Seoul Forest Square, Ttukseom Family Field, 
Visitor’s center, บริเวณจัดแสดงดอกไมตามฤดูกาล, ลานสเก็ต, ลานกิจกรรม
กลางแจง, หองรับรองริมนํ้า (รานอาหาร) และอื่นๆ Ecological Forest ป�า
นิเวศนที่เปนที่อาศัยอยูตามธรรมชาติของสัตวป�า ไดแก กวางป�า, เปดแทนดาริน 
Experiential Learning Park อุทยานการเรียนรูและเสริมสรางประสบการณ
เก ี ่ยวกับป �า ได แก  Butterfly Garden, Insect and Botanical Garden, 
Wild Flower Garden เปนตน Marsh Plants Garden เปนพื้นที่เขตรักษา



 

 

พันธุสัตวป�าชายเลน ประกอบไปดวยสํานักงานจัดการระบบนิเวศพื้นที่ชุ มนํ้า, 
สนามเด็กเลนทางนิเวศวิทยา, หองเรียนทางธรรมชาติกลางแจง, หอดูนก, สวน
ดอกและสวนพฤกษศาสตร Hangang Riverside Park ตั ้งอยู ทางตะวันตก
เฉียงใตของสวนป�ากรุงโซล ในบรเิวณริมแมน้ําที ่“Jungnangcheon” และแมน้ํา 
“Han River” ไหลมาบรรจบกัน เปนสวนริมนํ้า ทาจอดเรือ และพื้นที่สําหรับการ
พักผอนหยอนใจ 

 

 
 

จากนั้นนําทานเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงิน
วอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ
ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลาง
หนาโสม เครื่องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป�อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามา
เกาหลี) นมกลวย เปนตน 

 
20.15 น. เดินทางกลับกรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินที ่TW101 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง) 
00.10 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตสิุวรรณภูมิ พรอมดวยความประทับใจ 
 

**************************************** 
 
 
 
 



 

 

 
 

*** สําคัญมากโปรดอาน *** 
ในกรณีที่ตองออกตั๋วภายใน เคร่ืองบิน / รถทัวร / รถไฟ กอนทาํการออกตั๋วโดยสาร 

กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้ง  
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ

ลวงหนา  
มิเชนนั้น ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดใดทั้งสิ้น 

ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ  
 
 

 
 
 
 

 

อัตราคาบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน T’ WAY 
เกาหลี พาจู โซล เลสโก โรแมนติกเปลี่ยนส ี

 

กําหนดการเดินทาง 
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 

ราคาผูใหญ 
(หองละ 2-3 

ทาน) 

จอยแลนด 
(ไมรวมตั๋ว) พักเด่ียว 

24 – 28 กันยายน 2562 13,999 8,999 5,000 
01 – 05 ตุลาคม 2562 16,999 8,999 5,000 
08 – 12 ตุลาคม 2562 17,999 8,999 5,000 

31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2562 17,999 8,999 5,000 
12 – 16 พฤศจิกายน 2562 16,999 8,999 5,000 

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

เหมาะสม 
**กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืง ท ั�งที�กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที�ระบใุน
รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ั�งสิ�น และขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึ�งอยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั** 
**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 



 

 

ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป ทานละ 5,999 บาท 
 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคเุทศก
ทองถิ่น*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 50,000 วอน /ทริป/ทาน 
 
 

 
 
**หมายเหตุ** 

1. รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบ
จายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกัน
กอนออกเดินทาง ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวย
สาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้ง
คาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักทองเที่ยว
ชาวไทยเทานั้น ถาหากเปนชาวตางชาติ จะตองเพ่ิมจากราคาคาทัวรปกติอีก 100 
USD** กรณีตัดกรุปเหมาที่เปนเด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค  

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

ขอ้ความใหถ้ี�ถว้น กอ่นการจองทวัรท์กุคร ั�ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีที�ลกูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหล้กูคา้
ตอ้งถูกสง่ตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นในการเปลี�ยนตั�วขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอื�นๆที�
เกดิขึ�นดว้ย ฉะนั�น ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นที�ทางประเทศนั�นๆเรยีกเก็บ ทางผูจ้ัดและ
ทางสายการบนิจะไมร่ับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเที�ยวบนิถัดไปที�มทีี�
นั�งว่าง หรอืตามวันเดนิทางของตั�วเครื�องบนิ ทั �งนี� ขึ�นอยู่ทางเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต ้
และสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ัดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรียกไปสัมภาษณ์ 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 *** 

 



 

 

หมอ  พยาบาล  ชาวตางชาติ หรือกรุปที่มีการขอดูงาน **จะตองสอบถามราคาใหมทุก
ครั้ง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเที่ยวในประเทศ
เกาหลี หรือปญหาตางๆ ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ หากทาน
มีความจําเปนตองรับฝากของจากผู อื ่นเพื่อที่จะนําไปยังประเทศนั้นๆ  หรือนํากลับ
ประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันวาตองไมเปนสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจาหนาท่ีจะไมรับฝากกระเป�าหรือส่ิงของใดใด 

3. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปน
หลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

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

5. ทัวรครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทานั้น ถาลุกคาตองการแยกตัว
ออกจากกรุปทัวร โดยไมลงรานชอปปم�ง เชน น้ํามันสน / รานโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเม
ติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD ตอ
ทาน 

 
 
 
 
 

 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      

 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.    
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

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 ้



 

 

 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน    
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ      

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื ่อนไขตาม
กรมธรรม) 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง , คาโทรศัพท , คา
โทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คาซักรีด , มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่
สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น  
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว  
 
เอกสารประกอบในการย่ืนวีซา  
1) พาสปอรต  
2) ใบประจําตัวคนตางดาว  
3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู  
4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี)  
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี)  
6) รูปถายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  
(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเอง
กอนจะยื่นวีซา) 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทาน 

เพ่ือสํารองที่นั่ง ภายใน 3 วันหลังจากการจอง  



 

 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง
นอย 30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมว ากรณีใดๆ ใหถ ือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธ์ิการเดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางนอยกวา 30 วัน จะตองชําระครบเต็ม
จํานวนเลย 

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ , อีเมล , หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทํา
การของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
 กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบรษิัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

 กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงนิคาบรกิารคนื นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู
มีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคนื
ที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบรกิารคนื โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบรกิารตางๆ และหนา
สมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน  

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน

คาบริการ 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน

คาบริการ 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 



 

 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การ
จองที่พักฯลฯ 

1. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

2. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืน
เงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศ
ที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยว
รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการ
ตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ ้น ในกรณีที ่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื ้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่ง
มีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

 สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณกีฬาฯ 
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก , ผลไมสด , ไข , เนื้อสัตว , ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่ง
เหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก  

 
 


