
 

 
 

รหสัทวัร  ZET1903987 
ทัวรเกาหลี เลทสโก โรแมนตกิซอรัค  5 วัน 3 คืน (TG) 
เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอรแลนด  - อุทยานแหงชาติซอรัคซาน 
วัดชินฮงึซา - คอสเมติค - โซลทาวเวอร – ถนนฮงแด                                            
หมูบานโบราณอิกซอนดง – พระราชวงัเคียงบกกงุ 
ศูนยสมุนไพรโสม - ผลติภัณฑน้ํามันสน - ดิวต้ีฟรี -  ตลาดเมียงดง            
เทศกาลดอกซากุระ โซลฟอรเรส – สมุนไพรฮอตเกนาม ู
พลอยอเมทิส - สวนศิลปะอันยางละลายเงินวอน ซุปเปอรมาเกต็      

 

 
 



 

 
 

วันแรก              สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
20.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขา

หมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เจาหนาที่คอยให
การตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน  

 
สายการบิน THAI AIRWAYS จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 น้ําหนักกระเป�า 30 กก./ทาน 

 
23.10 น. นําทานเดินทางสู ประเทศเกาหลีใต โดยเที่ยวบินที ่TG658  
 

** ใชเวลาบนิประมาณ 5 ช่ัวโมง มีบริการอาหารและเครื่องบนเครื่อง 
** 

 
วันทีส่อง            สนามบินอินชอน เมืองอนิชอน ประเทศเกาหลีใต - เมืองยงอิน - สวนสนุก
เอเวอรแลนด (เต็มวัน) 
 
06.55 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวา

ไทย 2 ช.ม.) หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว รถโคชนําทุกทาน
ขามทะเลตะวนัตกดวยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติ
ที่ยาวกวา 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร  

 
นําทานเดินทางสู เมืองยงอิน ซึ่งเปนที่ต้ังของสวนสนุกกลางแจงที่ใหญทีสุ่ดของประเทศ 
สวนสนุกเอเวอรแลนด ถูกขนานนามวาเปนดิสนียแลนดแหงเกาหลีใต ต้ังอยูทามกลาง
หุบเขาประกอบไปดวยโซนตางๆ ดังน้ี Global Fair, Magic Land, European 
Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อทานกาวผานประตูเขาไป
ในสวนสนุกเอเวอรแลนด พบกับอาคารทรงสวยที่ตกแตงดวยสถาปตยกรรมแบบ
วิกตอเรียตะวันออกและอินเดีย ซึ่งผสมผสานจนเขากันลงตัว แวะถายรูปสวยๆ ที่ 
Magic Tree ตนไมแฟนตาซีขนาดใหญที่จะเปล่ียนธีมไปตามเทศกาลตางๆ ถือเปนอีก
จุดแลนดมารคสําหรับนักทองเที่ยว  



 

 
 

 

 
 
ใครชอบเคร่ืองเลนหวาดเสียวตองหามพลาดเด็ดขาด สนุกกับเคร่ืองเลนนานาชนิดไมวา
จะเปน รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train) ที่เร็วสุดๆ และตีลังกาถึง 2 รอบ 
เฮอรริเคน (Hurricane) เคร่ืองเลนที่จะหมุนๆ เหวี่ยงๆ ใหหัวใจเตนรัวกับความสูง
เกือบ 20 เมตรจากพื้นดิน! ดับเบิ้ลร็อกสปน (Double Rock Spin) ที่จะหมุนๆ ตี
ลังกา 3 ตลบบนอากาศดวยความสูงที่แทบกลั้นหายใจ เรือเหาะไวกิ้ง (Columbus 
Adventure) เตรียมตัวเตรียมใจไปกับเจาเรือเหาะยักษที่จะเหวี่ยทุกคนขึ้นไปสูงถึง 
30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลคที่พลาดไมไดของสวนสนุกแหงน้ี รถไฟเหาะ
รางไม (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมที่สูงชันเปนอันดับ 4 ของโลก ซึ่งมีความ
ชันถึง 77 องศา และวิ่งดวยความเร็ว 104 กิโลเมตร/ช่ัวโมง  

 



 

 
 

 
 

พักเหน่ือยจากเคร่ืองเลนหลุดเขามาในโลกของเหลาสัตวมากมาย โซน Zootopia หน่ึง
ในสวนสัตวที่ใหญที่สุดของเกาหล ีมีสัตวมากกวา 2,000 ตัว จาก 200 กวาสายพันธุ 
พาทุกทานทองไปกับโลกของสัตวป�าซาฟารี ขึ้นไปบนรถบัสซาฟารีเพื่อใกลชิดกับเหลา
สัตวป�ายิ่งขึ้นอยางโซน Safari World พบกับสัตวที่นาเกรงขามอยางสิงโตเจาป�า เสือ
อันดุราย และหมีตัวใหญที่อาจจะโผลมาทักทายคุณไดทุกเมื่อ ตะลุยเขาไปในโซน Lost 
Valley ต่ืนเตนไปกับการน่ังรถสะเทิ้นน้ําสะเทิ้นบก พรอมเพลิดเพลินกับการชมสัตว
ตางๆ ที่ เดินเลนอยางอิสระ ถาโชคดีอาจจะไดพบกับสัตวเหลาน้ีมาขอขนมกินถึง
หนาตางรถเลยทีเดียว 
 



 

 
 

 
 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือความเพลิดเพลินในการเลนเครื่องเลน  
 

เปล่ียนบรรยากาศจากเหลาสัตวโลกมาเจอความสวยงามของหมูพฤกษา สวนดอกไมสี่
ฤดู เดินชมสวนดอกไมที่กําลังออกดอกบานสะพร่ังอวดสีสัน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุ
ดอกไมไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งป (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 
ดวยสีสันที่สดของดอกไมแตละชนิดจึงไดรับความนิยมอยางมาก ทานไมควรพลาดที่จะ
มาถายรูปเก็บบรรยากาศความสดช่ืนกลับไปเปนที่ระลึก รวมทั้งยังมีการจัดเทศกาลใน
แตละเดือน อาทิเชน ในชวงฤดูใบไมผล ิประมาณเดือนเมษายน – มิถุนายน จะเปน
คิวของสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ  
 



 

 
 

 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟตบาบีคิวปم�งยางสไตลเกาหลี เน้ือหมู 

เน้ือไก เน้ือวัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี เติมไมอั้น 
 
พักที่    I’PARK RESORT / LAKE OCEAN SORAK RESORT / 

SEACRUISE SKY SEA RESORT หรือเทียบเทา 
 
วันทีส่าม            อทุยานแหงชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา - คอสเมติค - โซลทาวเวอร - 
ถนนฮงแด  
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 
นําทานเดินทางไปยัง อุทยานแหงชาติซอรัคซาน หรือสวิสเซอรแลนดของเกาหลีใต 
เปนอุทยานแหงชาติขนาดใหญที่จัดไดวาเปนแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแหงหน่ึงใน
เกาหลี ในชวงใบไมรวง หุบเขาแหงน้ีจะเปลี่ยนเปนสีแดงสลับสมไปทั่วทั้งหุบเขา สวน
ในชวงฤดูใบไมผลิก็จะสวยงามไมแพกัน แวะเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศ
สองขางทาง เต็มไปดวยอุโมงคดอกซากุระที่กําลังบานสะพรั่ง  
 



 

 
 

 
 
อุทยานแหงชาติซอรัคซานถือเปนอุทยานแหงชาติที่สวยที่สุดของเกาหลีใต ภายใน
อุทยานทานจะพบกับ รูปปم�นหมี ไฮไลทอีกหน่ึงจุดที่คนนิยมไปถายรูป เดินเทาตอเขาไป
อีกไมไกลจะเปนที่ต้ังของ วัดชินฮึงซา วัดเกาแกที่สรางในสมยัอาณาจักรชิลลา อายุกวา 
1,000 ป ตัววัดต้ังอยูในเขตอุทยานจึงทําใหมีวิวทิวทัศนที่สวยงาม มีลําธารไหลผานตัว
วัด พรอมกับสะพานหินขนาดใหญ ซึ่งในฤดูน้ําหลากจะสวยงามเปนอยางมาก ระหวาง
ทางเดินทางชมวิวจะไดเห็นกองหินที่ถูกซอนขึ้นเปนช้ันๆ สูงๆ เรียกวา กลุมหินอธิฐาน 
เน่ืองจากคนเกาหลีจะนําหินมาซอนกันแลวอธิฐานขอพร (อัตราคาบริการน้ี ไมรวมคา 
CABLE CAR ขึ้นอุทยาน ประมาณ 10,000 วอน)   

 
 



 

 
 

 
 

จุดเดนของวัดอยูที่ พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ ที่ประดิษฐานเปน
สัญลักษณของอุทยานใหทุกทานไดมาไหวสักการะขอพรกัน ซึ่งวากันวามคีวามศกัดิ์สิทธิ์
มาก หลังจากไหวขอพรเสร็จแลวก็สามารถมาลางมือลางหนาดวยน้ํามนตได โดยการ
ทําบุญของชาวเกาหลีน้ันจะนิยมถวายขาวสาร และเทียนเลมใหญๆ กันซะเปนสวนใหญ 
หรือเลือกที่จะบริจาคกระเบ้ืองหลังคาวัดก็ได ซึ่งสําหรับผูที่มีจิตศรัทธาสามารถรวม
ทําบุญถวายได 
 



 

 
 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตลเกาหลี มีรสชาติ

ออกหวานเผ็ดเล็กนอย โดยนําหมูลงในกระทะพรอมน้ําซุปปรุงรส เม่ือสุก
รับประทานพรอมเครื่องเคียงและขาวสวย 

 
จากน้ันนําทานแวะชอปที่รานเคร่ืองสําอางคยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค
ของนักชอปชาวไทย เพื่อเลือกซื้อกลับไปเปนของฝาก มีใหเลือกมากมายหลากหลาย
แบนด ไมวาจะเปนสกินแครบํารุงผิวแบรนดอยาง DEWINS และแบรนด JSM ที่เปน
สินคาหลักของทางราน ไมวาจะเปนครีมหอยทาก ครีมน้ําแตก ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล 
โบท็อกซ เปนตน และยังมีสินคาอ่ืนๆ อาทิเชน ครีมวานหางจระเข แป�งมาโยก ยายอม
ผม แฮนดครีม ยาสระผม ฯลฯ 

 
จากน้ันนําทานไปยังหน่ึงในทาวเวอรที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร ต้ังอยูบน
ภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมี
ความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน ไมวาจะเปนชวงกลางวัน ชวงกลางคืน หรือฤดูกาล
ไหนๆ ก็ยังไดรับความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักทองเที่ยวและคูรักชาวเกาหลี เพราะเปน



 

 
 

จุดชมวิวที่มองเห็นววิทั่วทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนรามา นับเปนอีกสถาน
ที่สุดแสนโรแมนติกแหงหน่ึงที่คูรักทุกคูไมควรพลาด นอกจากน้ียังมีไฮไลทสําคัญของ
กรุงโซลที่นักทองเที่ยวทุกคนจะตองมาแวะเช็คอินคือ สถานที่คลองกุญแจช่ือดัง Love 
Key Ceremony ที่มีความเช่ือวา คูรักที่มาคลองกุญแจที่น่ีจะมีความรักที่ยืนยาวไป
ตลอดกาล (อัตราคาบริการน้ี ไมรวมกุญแจ และคาขึ้นลิฟท 11,000 วอน) 
 

 
 

จากน้ันเดินทางตอไปยัง ยานฮงแด เปนยานที่อยูใกลๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีผลงาน
ศิลปะที่สวนใหญเปนศิลปะแนวรวมสมัยจัดวางแสดงเต็มพื้นที่ของถนนปกัสโซที่ขึ้นช่ือ
ของยานน้ี นอกจากน้ันที่น่ียังมีผับ บาร คาเฟ� รานอาหารมากมายตามตรอกซอกซอย
แทบทุกแหง จึงทําใหที่น่ีเปนสีสันของกรุงโซลที่นักทองเที่ยวนิยมมาทองเที่ยวไมขาด
สายทั้งกลางวันและกลางคืน 
 



 

 
 

 
 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู จิมทัค ไกอบซีอิ๊ววุนเสน เปนเมนูอาหาร

เกาหลีพ้ืนเมืองดั้งเดิม เปนไกผัดรวมกับวุนเสน มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดํา 
เน้ือไกที่น่ิม รสชาติคลายกับไกพะโลสูตรเกาหล ี

 
พักที่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือ

เทียบเทา 
 
วันทีส่ี่              หมูบานโบราณอกิซอนดง - พระราชวังเคียงบกกุง - ศูนยสมุนไพรโสม - 
ผลิตภณัฑน้ํามันสน - ดวิตีฟ้รี     
                       ตลาดเมียงดง                

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 

จากน้ันนําทานไป หมูบานโบราณอิกซอนดง หมูบานฮันอก
เกาแกที่สุดแหงหน่ึงในกรุงโซล มีกลิ่นอายความเปนเกาหลี
โบราณ และเปนยานเกาแกที่อาจจะใหมสําหรับใครหลายๆ
คน แหลงรวมคาเฟ�เกๆ รานอาหารชิคๆ ใจกลางกรุงที่ซอน
ตัวอยูในตรอกซอกซอยเล็กๆ สามารถเดินลัดเลาะจากแถว



 

 
 

ยานอินซาดงมาได มีทั้งรานอาหารเกาหลี รานบิงซู รานน่ังชิล รานพิซซา ที่ตกแตงได
อยางมีสไตล เหมาะสําหรับชาวโซเชียลที่ชอบอัพรูปสวยๆ ไฮไลทของยานน้ีจะเปนคาเฟ�
ดอกไมช่ือราน มาดัง หนารานจะเปนมุมยอดฮิตที่คนนิยมมาถายรูป เพราะสีสันสดใส
สวยงามของดอกไม นอกจากสายฮิปเตอรแลว สายกินก็หามพลาด!! ที่น่ีมีรานขายมันดู
ช่ือดัง (เกี๊ยวน่ึงเกาหลี) ช่ือราน ชางฮวาดัง ต้ังอยูตรงหัวมุมถนน ซึ่งจะมีคนตอคิวรอ
เยอะมากๆ 

 
จากน้ันนําทานชมความยิ่งใหญของ พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังแหงแรกของ
ราชวงศโชซอนที่ต้ังอยูใจกลางกรุงโซล ซึ่งเปนอีกหน่ึงสถานที่ที่ใครมาเกาหลีเปนคร้ัง
แรกตองไมพลาดที่จะแวะมาเยือน ดวยฉากหลังของพระราชวังน้ัเปนภูเขาพูกักซาน ทํา
ใหดูยิ่งใหญอลังการเปนอยางมาก เรียกไดวาเปน The Grand Palace ของเกาหลีใต
เลยก็วาได มีสถาปตยกรรมที่นาสนใจคือ พระที่น่ังคึนจองวอง เปนพระที่น่ังที่กษัตริย
ใชออกวาราชการ และเปนที่ทรงงาน ภายในพระที่น่ังไมสามารถเขาไปชมได แต
สามารถถายภาพจากดานนอกได พิเศษ! ใหทานไดสวมใสชุดฮันบก พรอมเก็บภาพ
ความประทับใจคู โดยมีฉากหลังเปนพระราชวังเคียงบกกุง 
 

 
 

อีกหน่ึงจุดที่พลาดไมได ศาลากลางน้ําคยองเฮรู เปนหองโถงที่ใชจัดงานเลี้ยง หรืองาน
พระราชพิธีตางๆ ที่พิเศษและสําคัญของกษัตริยในสมัยราชวงศโชซอน ถูกสรางขึ้นในป 



 

 
 

1867 บนทะเลสาบขนาดสี่เหลี่ยม มีความกวาง 128 เมตร และยาว 113 เมตร ตัว
ศาลาสวนใหญสรางขึ้นจากไมและหิน โดยโครงสรางไมถูกตั้งอยูบนเสาหินจํานวน 
48 ตน และมีบันไดไมเช่ือมระหวางช้ันสองกับช้ันหนึ่ง สวนบริเวณรอบๆ ของศาลา
จะรายลอมไปดวยเสาและสะพานหนิ ซึ่งสะพานหินสามสะพานจะเช่ือมกบัตัวศาลา และ
บริเวณของพระราชวัง สวนมุมของร้ัวรอบศาลาจะถูกตกแตงดวยรูปปم�นของสัตวสิบสอง
ราศ ีดวยฉากหลังที่สวยงามของตนไม และสีสันของใบไมที่จะเปล่ียนไปตามฤดูกาล ทํา
ใหตรงจุดน้ีเปนจุดถายรูปที่สวยที่สุดจุดหน่ึงในเขตของพระราชวังเคียงบกกุง 
 

 
 
หมายเหตุ : กรณีที่พระราชวังเคียงบกกุงไมเปดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ปรับรายการทดแทนเปน พระราชวังชางด็อกกุง พระราชวังลําดับที่สองที่ถูกสรางตอ
จากพระราชวังเคียงบกกุง ในป ค.ศ. 1405 และยังเปน 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญที่
ยังคงรักษาไว ซึ่งมีตนไมขนาดยักษมีอายุกวา 300 ป บอน้ํา และศาลาริม น้ํา 
พระราชวังแหงน้ีเปนที่พํานักของพระมหากษัตริยถึง 9 พระองค ปจจุบันยังคงเหลือ
ความงดงามบางสวนของพระราชวัง ไดแก พระตําหนักอินจองจอน พระตําหนักแดโจ
จอน พระตําหนักซอนจองจอน และพระตําหนักนักซองแจ 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู บบิิมบับ ขาวยําสไตลเกาหลี เสริฟ

บริการพรอมซปุชาบหูมอรอนๆ 



 

 
 

 
จากน้ันนําทานออกเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ชวยเสริมความ
แข็งแรงใหแกระบบยอยอาหาร ปอด ชวยทําใหจิตใจสงบ และเพิ่มพละกําลัง มี
สรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ ป�องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพ
ทางเพศ ลดและป�องกันมะเร็ง  
 
นําทานเรียนรูการทําผลิตภัณฑที่สกัดจาก ผลิตภัณฑน้ํามันสน มีสรรพคุณชวยบํารุง
รางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในรางกาย 
 
จากน้ันนําทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ที่รานคาปลอดภาษีที่ใหญที่สุดในโซล 
แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย ไมวาจะเปน น้ําหอม เส้ือผา เคร่ืองสําอาง กระเป�า 
นาฬิกา เคร่ืองประดับหลากหลายแบรนดดงั และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยช้ัน
ใตดินจะเปนสินคาแบรนดหรู และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล อาทิเชน PRADA, DIOR, 
LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL 
KORS, LOEWE, MIU MIU เปนตน ในสวนของช้ันที่ 1 เปนช็อป CHANNEL และ
นาฬิกาดังหลากหลายแบรนด อาทิเชน ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT 
เปนตน ช้ัน 2 เปนช็อป MCM ช้ันที่ 3 เปนโซนเคร่ืองสําอางคหลากหลายแบรนดดัง ไม
วาจะเปนแบรนด SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE 
LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เปนตน ช้ัน 4 
จะเปนสินคาแบรนดเนมอ่ืนๆ และช้ันที่ 5 จะเปนแบรนดของเกาหลี และโซนรานอาหาร 

 
 

จากน้ันนําทานเพลิดเพลินกบัการชอปปم�ง ยานเมียงดง แหลงละลายทรัพยในดวงใจของ
สาวๆหลายคน หรือสยามสแควรเกาหลี ตลาดแหงน้ีจะมีเสื้อผา กางเกง รองเทา 
น้ําหอม เคร่ืองสําอางคทัง้แบรนดเนมช่ือดงั และโลคอลแบรนด รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา 
และศิลปนเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุนตองการก็สามารถหาไดจากที่ตลาดนี้ อาทิเชน ราน
เคร่ืองสําอางคคที่คุนหูคนไทยที่ไมวาจะเปน ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE 
SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเคร่ืองสําอางคค จะถูกกวา



 

 
 

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
มุมที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ดําจาจังมยอน หน่ึงในเมนูสุดฮิตทีเ่ห็นกนับอยในซีร่ีสเกาหล ี
มันฝร่ังเกลียวทอดกรอบเสียบไม พบเห็นไดทั่วไปในเมืองไทย แตของที่น่ีจะมีไสกรอก
เพิ่มเขามาอีกหน่ึงช้ัน ปลาหมึกยักษทอดกรอบ เสียบไมแบบอลังการโรยดวยเกลือ เปน
ตน แตหากคนทีช่อบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจาดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใสโคนน้ันสูงถึง 2 
ฟุต 
 



 

 
 

 
 
เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
 
พักที่    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY 
HOTEL หรอืเทียบเทา 
 
วันทีห่า              เทศกาลดอกซากรุะ โซลฟอรเรส - สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - 
สวนศิลปะอันยาง - ละลายเงินวอน ซุปเปอรมาเก็ต - สนามบินอินชอน - สนามบนิสวุรรณภูมิ 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 
จากน้ันนําทานแวะเช็คอินถายรูปสวยๆ ที่ป�าใหญใจกลางกรุง SEOUL FOREST มี
พื้นที่ขนาดใหญถึง 1.2 ลานตารางเมตร ดวยทัศนียภาพที่สวยงามภายในสวนแหงน้ี จึง
มักเปนสถานที่เพื่อการพักผอนหยอนใจ และเปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในแทบ
ฤดูกาล ในฤดูใบไมผลิตนซกระที่ปลูกเรียงรายอยูในภายในสวนจะออกดอกบานพร่ังเต็ม
ทุกพื้นที่  

 



 

 
 

 
 

นอกจากน้ี ยังมีโซนอ่ืนๆที่นาสนใจ ประกอบไปดวยสวนสาธารณะทั้งหมด 5 สวนคือ 
Culture and Arts Park ต้ังอยูสวนกลางของสวนป�าโซล และยังเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมอีกดวย ประกอบไปดวย Seoul Forest Square, Ttukseom Family 
Field, Visitor’s center, บริเวณจัดแสดงดอกไมตามฤดูกาล ลานสเก็ต ลาน
กิจกรรมกลางแจง หองรับรองริมน้ํา (รานอาหาร) และอ่ืนๆ Ecological Forest ป�า
นิเวศนที่เปนที่อาศัยอยูตามธรรมชาติของสัตวป�า ไดแก กวางป�า, เปดแทนดาริน 
Experiential Learning Park อุทยานการเรียนรูและเสริมสรางประสบการณ
เกี่ยวกับป�า ไดแก Butterfly Garden, Insect and Botanical Garden, Wild 
Flower Garden เปนตน Marsh Plants Garden เปนพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวป�า
ชายเลน ประกอบไปดวยสํานักงานจัดการระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ํา, สนามเด็กเลนทาง
นิเวศวิทยา, หองเรียนทางธรรมชาติกลางแจง หอดูนก สวนดอกและสวนพฤกษศาสตร 
Hangang Riverside Park ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงใตของสวนป�ากรุงโซล ใน
บริเวณริมแมน้ําที่ Jungnangcheon และแมน้ํา Han River ไหลมาบรรจบกัน เปน
สวนริมน้ํา ทาจอดเรือ และพื้นที่สําหรับการพักผอนหยอนใจ 

 
จากน้ันพาทานชม ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป�าลึกบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ําทะเล 50-800 เมตร ชวยดูแลตับ



 

 
 

ใหสะอาดแข็งแรง ป�องกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจากการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ บุหร่ี 
สารตกคางจากอาหาร และยา 
 
จากน้ันนําทานชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลเีปนแดนของพลอยสีมวง 
พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีต้ังแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยา
ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จี้ ตางหู และสรอยขอมือ 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร เมนู ไกตุนโสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไกขนาด
กําลังเหมาะ ยัดไสดวยโสม แปะกวย และสมุนไพรบํารุงรางกาย เสิรฟในหมอดิน
รอนๆ 

 
นําทานเดินทางไปยัง ANYANG ART PARK สวนศิลปะสุดฮิปใกลกรุงโซล มี
หลากหลายโซนใหเลือกเดินแบบฟูลออฟช่ัน อาทิ โซน Grass on Vacation เปน
สะพานสีขาว จุดแรกที่ทุกคนจะตองเจอเพื่อขามไปยังจุดอ่ืนๆ โซน Paper Snake 
เปนสิ่งกอสรางที่มีความอารตมาก รูปทรงคลายงูตามช่ือคอนเซ็ป โซน Linear 
Building on The Tree เปนอุโมงคที่มีรูปทรงคดเคี้ยวและยาวมาก เดินทะลุออกไป
จะพบกับลานกวางๆ สีน้ําตาลรูปทรงแปลกตา โซน Artificial Fall เปนน้ําตกจําลอง
ขนาดใหญ แตหากเขาไมถึงความอารตน้ันก็สามารถหามุมชิคๆ เกๆ ถายรูปได โซน 
Dimension Mirror Labyrinth เปนสิ่งกอสรางที่สรางดวยกระจกเหมือนเปนเขา
วงกตกลางป�าใหญ โซน Anyang Crate House เปนการนําเอาพลาสติกที่เหลือใช
มาสรางสรรคเปนงานศิลปะ พอเขาไปดานในจะมีแสงลอดเขามาตามชอง ถายรูป
ออกมาจะดูสวยมาก โซน The Tail of Dragon เปนหลังคาบานเกาหลีโบราณที่โผล
ขึ้นมาจากดิน ลักษณะคลายหางมังกร โซน Anyang Peak เปนจุดชมวิวของสวนแหง
น้ี และโซน Re. Vol. Ver. เปนคอนเซ็ปบานเล็กกลางป�าใหญ นอกจากน้ี ยังมีงาน
ศิลปะอีกหลายจุดที่นาสนใจ และสถาปตยกรรมอ่ืนที่ซอนอยูตามที่ตางๆ ในสวนเยอะ
มาก หากใครที่ไมไดอินกับงานศิลปะ แคมาถายรูปก็ถือวาคุมสุดคุม 
 



 

 
 

   
 

นําทานเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 
แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบ และราก
ฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เคร่ืองสําอาง
โสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป�อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) นมกลวย เปนตน 

 

 
 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต 
เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

 
21.25 น. นําทานเดินทางสู สนามบินสวุรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที ่
TG655  
 

** ใชเวลาบนิประมาณ 5 ช่ัวโมง มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 
 

01.25 น. เดินทางถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
 
 

** ขอความสําคญั โปรดอานอยางละเอียด ** 
 



 

 
 

ในกรณีที่ตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ทัง้เครื่องบนิ รถทวัร และรถไฟ กอนทําการออก
ตั๋วโดยสาร กรณุาสอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้ง เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่น

เที่ยวบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 
มิเชนน้ัน ทางบริษทัฯ จะไมรบัผิดชอบคาใชจายใดใดทั้งสิ้น 

ขอบพระคณุทุกทานที่ใชบรกิาร  
 

การพิจารณาการเขา-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถือเปนสิทธิ์ในทางกฎหมาย
ของประเทศน้ันๆ โดยทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง และเจาหนาที่กรมแรงงานเปนผูตัดสินช้ี
ขาด ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได หากทานปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศ
ที่ระบุในรายการเดินทาง ซึ่งมีคาใชจายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึงคาบริการ
อื่นๆ ที่เกิดขึ้นดวย ฉะน้ัน ทานจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศน้ันๆ 
เรียกเก็บ ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หากตองกลับ
ประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังวาง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
ทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีใต และสายการบินเปนผูพิจารณาเทาน้ัน 
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการ ไมวากรณีใดๆ 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ราคาทัวร/ทาน 
หองละ 2-3 ทาน 

ราคา 
พักเดี่ยวเพ่ิม 

ราคา 
ไมรวมต๋ัวเครื่องบิน 

01 - 05 เมษายน 2563 19,999 5,000 8,999 

02 - 06 เมษายน 2563 
(วันจักรี) 21,999 5,000 8,999 

03 - 07 เมษายน 2563 
(วันจักรี) 21,999 5,000 8,999 

04 - 08 เมษายน 2563 
(วันจักรี) 19,999 5,000 8,999 

09 - 13 เมษายน 2563 27,999 5,000 8,999 
10 - 14 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต) 29,999 5,000 8,999 



 

 
 

11 - 15 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต) 29,999 5,000 8,999 

 
ราคาเดก็ทารกอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 5,999 บาท 
 
*** คาบรกิารขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทปิ คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศก
ทองถิน่ *** 
** ทางบรษัิทขออนุญาตเกบ็คาธรรมเนียม คาทปิ ทานละ 50,000 วอน/ทรปิ/ทาน** 
 
โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง ในกรณียกเลิก
การเดินทางตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ัน ทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวย
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น คาทัวรที่จายใหกับผูจัดเปนการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับทาง
สายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดกอนออกเดินทางเชนกัน ฉะน้ัน หากทานไมไดรวม
เดินทาง หรือใชบริการตามรายการไมวาดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอก
เมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัดขอสงวนสิทธิการคืนเงิน
สดสวนใดๆ รวมทั้งคาต๋ัวเคร่ืองบินใหแกทาน 
 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต  รวมกับการทองเที่ยวเกาหลีใตเพ่ือโปรโมท
สินคาในนามของรานรัฐบาล คือ สมุนไพรโสม, สมุนไพรฮอตเกนามู, น้ํามันสน, ศูนย
เครื่องสําอางค (คอสเมติค), พลอยอเมทิส และรานคาปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) ซึ่งจําเปนตองระบุ
ไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา 
รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม หากประสงคจะซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับ
ความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น  
 ทัวรคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทานั้น ถาลูกคาตองการแยกตัวออก

จากกรุปทัวร โดยไมลงรานช็อปปم�ง เชน รานโสม/ฮอกเกนามู/น้ํามันสน/เคร่ืองสําอางคคอสเม
ติค/พลอยอเมทิส ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD ตอทาน 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคาน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทาน้ัน ถาหากเปนชาวตางชาติ
จะตองเพิ่มจากราคาคาทัวรปกติอีก 100 USD ตอทาน  

 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
ทั้งน้ีขึ้นอยูตามความเหมาะสม 

 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลัก โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 



 

 
 

 ประเทศเกาหลีใตมชีางภาพมาถายรูป และมาจําหนายวันสุดทาย ลูกทัวรทานใดสนใจสามารถ
ซื้อได โดยไมมีการบังคับลูกทัวรทั้งสิน แตเปนการบอกกลาวลวงหนา 

 กรณีตัดกรุปเหมาที่เปนนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรงเคร่ืองสําอางค หมอ พยาบาล  
ชาวตางชาติ หรือกรุปที่มีการขอดูงานจะตองสอบถามราคาใหมทุกคร้ัง 

 หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางระหวางการทองเที่ยวในประเทศเกาหลี 
หรือเกิดปญหาตางๆ ตลอดจนขอแนะนํา กรุณาติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ หากทานมีความ
จําเปนตองรับฝากของจากผูอ่ืน เพื่อที่จะนําไปยังประเทศน้ันๆ  หรือนํากลับประเทศไทย ควร
ตรวจส่ิงของน้ันวาตองไมเปนส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึง
ขั้นประหารชีวิต ทางเจาหนาที่จะไมรับฝากกระเป�าหรือสิ่งของใดใด 

 
** สั่งซื้อซิมกบัเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยที่สนามบิน ** 

 
สําหรับซิมอินเตอรเน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไมวา
จะเปน ญี่ปุ�น เกาหลีใต ฮองกง มาเกา ไตหวัน จีน สิงคโปร พมา อินโดนีเซีย โดยมี DATA ใหใช
งาน 4GB สามารถใชงานไดตอเน่ืองสูงสุด 8 วัน หากทานใดสนใจสั่งซื้อซิม สามารถสั่งซื้อไดกับ
ทางเจาหนาที่ และชําระเงินพรอมมัดจําคาทัวร หรือคาทัวรสวนที่เหลือ 
 



 

 
 

 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศเกาหลีไมเกิน 90 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ 
จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศ
เกาหลี ดังตอไปน้ี 
1. พาสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถึง 
2. ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทัวรจัดเตรียมให 
3. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลีได 
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
4. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลี (เชน คนรูจัก โรงแรม และ
อ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
5. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศเกาหล ีทางทัวรจัดเตรียมให 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 



 

 
 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.    คารถรับ-สง และนําเที่ยวตาม
รายการ 
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน    คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตาม
รายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ      คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ
ตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท
ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร และเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น  
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 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 เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ือง
แจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา) 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทาน เพ่ือ
สํารองที่น่ัง 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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทีรั่ฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

  กรณีที่ นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

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

โดยมีเงื่อนไขการคนืเงินคาบรกิารดังน้ี 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด ทั้งน้ี ทาง

บริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการ
นําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 

1. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

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

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 



 

 
 

2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา
บางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงิน
คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

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

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํา
นําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยว
หรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี 
บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 
การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง 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 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบ
ใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 



 

 
 

  สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญ และฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

  หามนําอาหารสดเขาประเทศเกาหลีใตทุกชนิด เชน ผัก ผลไมสด ไขฯ มีโทษปรับหากฝ�าฝน  
  ประกาศจากสาธารณรัฐเกาหลีใต ตั้งแตวันที่ 1 มิ.ย. 2562 เปนตนไป หามนําเน้ือสัตว อาทิ

เชน แฮม ไสกรอก เน้ือดิบ เน้ือตากแหง ฯลฯ เขามาภายในประเทศเพ่ือป�องกัน และควบคุม
การไหลเขาของโรคระบาดสัตวจากตางประเทศ เชน โรคอหิวาหแอฟริกาในสุกร โรคปาก
เปم�อยเทาเปم�อยในสัตว โรคไขหวัดนกชนิดกอโรครุนแรง ฯลฯ หากตองครอบครองผลิตภัณฑ
จากเน้ือสัตวดังกลาวอยางหลีกเลี่ยงไมได กรุณาทําเครื่องหมายบนใบแจงสิ่งของที่นําติดตัว
มา และแจงดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศที่สนามบินหรือทาเรือ หากฝ�าฝนอาจมี
โทษปรับถึง 10 ลานวอน และอาจจะมีโอกาสในการหามเขาประเทศ หรือจํากัดการพํานักใน
เกาหลีใต 

 


