
 

 

 

รหสัทวัร  ZET1903989 
ทัวรเกาหลี เลทสโก ทิวลิปลนทุง 5 วัน 3 คนื  (TG) 
เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอรแลนด –เมืองแทอัน 
เทศกาลดอกทิวลปิแทอัน - เมอืงคันโป – เทศกาลดอกอาซาเลีย 
คอสเมติค – ถนนฮงแด –หมูบานโบราณอิกซอนดง 
พระราชวังเคียงบกกงุ - ศูนยสมุนไพรโสม – ผลติภัณฑน้ํามันสน 
ดิวต้ีฟรี  - ตลาดเมียงดง  - โซลทาวเวอร – สมุนไพรฮอตเกนาม ู
พลอยอเมทิส - สวนศิลปะอันยาง - ละลายเงนิวอน ซปุเปอรมาเกต็      

 
 
 
 



 

 

 

วันแรก              สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
20.30 น. พรอมกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตทูางเขา

หมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบนิ 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 มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง ** 

 
วันทีส่อง            สนามบินอินชอน เมืองอนิชอน ประเทศเกาหลีใต - เมืองยงอิน - สวนสนุก
เอเวอรแลนด  
 
06.35 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอนิชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต (เวลา

ทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลงัจากผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืงและศุลกากรแลว รถ
โคชนําทกุทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพื่อความหวัง
ในการรวมชาตทิี่ยาวกวา 4.42กม. และมียอดโดมสงู 107 เมตร  

 
นําทานเดินทางสู เมืองยงอิน ซึง่เปนทีต้ั่งของสวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศ 
สวนสนุกเอเวอรแลนด ถกูขนานนามวาเปนดิสนียแลนดแหงเกาหลีใต ต้ังอยูทามกลาง
หุบเขาประกอบไปดวยโซนตางๆ ดงัน้ี Global Fair, Magic Land, European 
Adventure, American Adventure, Zootopia เมือ่ทานกาวผานประตูเขาไป
ในสวนสนุกเอเวอรแลนด พบกับอาคารทรงสวยที่ตกแตงดวยสถาปตยกรรมแบบ
วิกตอเรียตะวันออกและอินเดีย ซึ่งผสมผสานจนเขากันลงตัว แวะถายรูปสวยๆ ที่ 
Magic Tree ตนไมแฟนตาซขีนาดใหญที่จะเปลี่ยนธีมไปตามเทศกาลตางๆ ถอืเปนอีก
จุดแลนดมารคสําหรับนักทองเที่ยว  



 

 

 

 

 
 
ใครชอบเคร่ืองเลนหวาดเสียวตองหามพลาดเด็ดขาด สนุกกับเคร่ืองเลนนานาชนิดไมวา
จะเปน รถไฟเหาะตีลงักา (Rolling X-Train) ที่เร็วสุดๆ และตีลังกาถึง 2 รอบ 
เฮอรริเคน (Hurricane) เคร่ืองเลนที่จะหมนุๆ เหวี่ยงๆ ใหหัวใจเตนรัวกบัความสงู
เกือบ 20 เมตรจากพื้นดิน! ดับเบิล้ร็อกสปน (Double Rock Spin) ที่จะหมนุๆ ตี
ลังกา 3 ตลบบนอากาศดวยความสูงทีแ่ทบกลัน้หายใจ เรือเหาะไวกิง้ (Columbus 
Adventure) เตรียมตวัเตรียมใจไปกับเจาเรือเหาะยกัษที่จะเหวี่ยทกุคนขึ้นไปสูงถึง 
30 เมตร ในมมุ 75 องศา และไฮไลคที่พลาดไมไดของสวนสนุกแหงน้ี รถไฟเหาะ
รางไม (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมทีสู่งชันเปนอนัดบั 4 ของโลก ซึ่งมีความ
ชันถงึ 77 องศา และวิง่ดวยความเร็ว 104 กิโลเมตร/ช่ัวโมง  

 



 

 

 

 
 

พักเหน่ือยจากเคร่ืองเลนหลุดเขามาในโลกของเหลาสัตวมากมาย โซน Zootopia หน่ึง
ในสวนสัตวที่ใหญที่สุดของเกาหล ีมีสตัวมากกวา 2,000 ตัว จาก 200 กวาสายพันธุ 
พาทกุทานทองไปกับโลกของสตัวป�าซาฟารี ขึน้ไปบนรถบัสซาฟารีเพื่อใกลชิดกับเหลา
สัตวป�ายิ่งขึ้นอยางโซน Safari World พบกบัสัตวที่นาเกรงขามอยางสิงโตเจาป�า เสือ
อันดุราย และหมตัีวใหญที่อาจจะโผลมาทกัทายคุณไดทุกเมื่อ ตะลุยเขาไปในโซน Lost 
Valley ต่ืนเตนไปกบัการน่ังรถสะเทิ้นน้ําสะเทิ้นบก พรอมเพลดิเพลินกับการชมสตัว
ตางๆ ที่เดินเลนอยางอิสระ ถาโชคดีอาจจะไดพบกบัสัตวเหลาน้ีมาขอขนมกินถงึ
หนาตางรถเลยทีเดียว 
 



 

 

 

 
 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือความเพลิดเพลินในการเลนเครื่องเลน  
 

เปล่ียนบรรยากาศจากเหลาสัตวโลกมาเจอความสวยงามของหมูพฤกษา สวนดอกไมสี่
ฤดู เดินชมสวนดอกไมทีก่ําลงัออกดอกบานสะพร่ังอวดสีสัน ซึ่งจะเปล่ียนแปลงพันธุ
ดอกไมไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทัง้ป (ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 
ดวยสีสันที่สดของดอกไมแตละชนิดจงึไดรับความนิยมอยางมาก ทานไมควรพลาดที่จะ
มาถายรูปเก็บบรรยากาศความสดช่ืนกลับไปเปนที่ระลกึ รวมทัง้ยังมกีารจัดเทศกาลใน
แตละเดือน อาทิเชน ในชวงฤดูใบไมผล ิประมาณเดือนเมษายน – มิถุนายน จะเปน
คิวของสวนดอกทวิลปิ และดอกกุหลาบ  
 



 

 

 

 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟตบาบคีิวปم�งยางสไตลเกาหลี เน้ือหมู 

เน้ือไก เน้ือวัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี เติมไมอั้น 
 
พักที่    JM HOTEL / NEW M HOTEL / SUWON KOREA TOURIST HOTEL 

หรือเทียบเทา 
 
วันทีส่าม            เมืองแทอัน - เทศกาลดอกทิวลิปแทอัน - เมืองคันโป - เทศกาลดอกอาซา
เลีย - คอสเมตคิ - ถนนฮงแด  
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 
นําทานเดินทางไปยัง เมืองแทอัน ถอืไดวาเปนอีกหน่ึงสถานที่จดังานเทศกาลดอกไมที่
ยิ่งใหญ เทศกาลดอกทิวลิปแทอัน งานน้ีมดีอกทวิลิปสวยๆ ใหชมไมตางจากประเทศ
ทางแถบยุโรปเลย เยอะมากถงึขั้นจดัเปนเทศกาลชมดอกทวิลิปทีติ่ด 1 ใน 5 ของ
เทศกาลดอกทิวลปิที่ใหญที่สุดในโลก มดีอกทวิลิปกวา 1.2 ลานดอก มากกวา 300 
สายพันธุ และดอกไมอ่ืนๆ เชน Lupine, Foxglove, Lilies ฯลฯ ในปน้ีทางเกาหลีได
วิจัยสีดอกทิวลิปพันธุใหมๆได ซึง่บางสียังไมมทีี่ใดในโลก พื้นที่ภายในเทศกาลจะเต็มไป
ดวยดอกทวิลิปสีสันสดใสมากมาย จัดเรียงเปนโซนตางๆ ใหไดเดินชม นอกจากนี้ยังมี



 

 

 

รถรางใหบริการสามารถน่ังรถชมดอกไมที่จดัไวเปนโซนๆไดทัง้งาน เทศกาลเปดใหเขา
ชมต้ังแตเชาจนดึก ซึ่งจะเปล่ียนบรรยากาศจากสวนทิวลิปสวยสดใสภายใตแสงแดดใน
ตอนกลางวัน เปนความตระการตาผสมดวยความโรแมนติกในตอนกลางคืนดวยการ
ประดับประดาแสงไฟสดุอลงัการทัว่พื้นที ่
 

 
 

จากน้ันพาทานเดินทางตอไปยัง เมืองคันโป พบกบัเทศกาลเทศกาลหามพลาดของเมือง
น้ี เทศกาลดอกอาซาเลีย หรือที่รูจกักันอีกช่ือคือกุหลาบพันปที่สวยงามไมแพซากรุะ
อยางแนนอน ซึง่จะอยูบนเนินเขาเล็กๆ ทีม่ดีอกอาซาเลียปลูกไวเตม็ทกุพืน้ที ่โดยจะบาน
ในชวงฤดูใบไมผล ิเมื่อถงึชวงเวลาจดังาเทศกาลก็ทาํใหเนินเล็กๆ กลายเปนทุงดอกไมสี
ชมพแูกมมวงไปทั่วบริเวณ เมื่อเดินขึ้นไปอยูบนยอดสงูสุดแลวมองลงมา ทานจะ
สามารถมองเห็นดอกอาซาเลียเปนทวิทุงสวยงาม หรือหากมองจากดานลางขึ้นไปดาน
บนสุดก็ไดววิที่งดงามไมแพกัน ภายในบริเวณจะมกีารจัดงานบันเทงิเชน การแสดง
ดนตรีแบบด้ังเดิม, นิทรรศการและอ่ืนๆ จนถงึงานเดินขบวนพาเหรดเปดงานเทศกาลที่
ทั้งยิง่ใหญนาตื่นตาตื่นใจมากๆ มีการละเลนเกมสตางๆการแสดงคอนเสิรต คอนเสิรต 
Royal Azalea Blossom, คอนเสิรต Royal Aazalea Seolleim, Royal 
Azalea Full Bloom Concert, และงานบันเทิงนาสนุกตางๆ ตลอดการจดังาน 
 



 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู บลูโกกิ หมูหมักสไตลเกาหล ีมีรสชาติ
ออกหวานเผ็ดเล็กนอย โดยนําหมูลงในกระทะพรอมน้ําซุปปรุงรส เม่ือสุก
รับประทานพรอมเครื่องเคียงและขาวสวย  

 

 
 
 (หมายเหตุ : การบานของดอกอาซาเลียข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศในแตละป หาก

ดอกอาซาเลียไมบานทางสถานที่ยกเลิกเทศกาล หรือหมดฤดูกาล ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิ์ ปรบัรายการทดแทนเปน ONE MOUNT (SNOW PARK*) ดวยพื้นที่
มากถึง 161,602 ตารางเมตร ภายในแบงพื้นที่เปนหลายสวนพรอมดวยสิ่งอาํนวย
ความสะดวกมากมาย เชน Fitness & Golf, Club, Water Park, Shopping 
Mall, Roof Garden, Snow Park เปนตน พาทกุทานเดินทางเขาในสวนของ สกี
โดม ซึง่เปนการจาํลองลานสกีในรมอันกวางใหญ ไมตางไปจากลานสกทีี่นักทองเที่ยวจะ
สัมผัสไดในชวงฤดูหนา (ราคาน้ีไมรวมคาเขา SNOW PARK* หากทานใดที่ไมสนใจ
เขาเลนสามารถเดินชอปปم�งไดตามอธัยาศัย มทีั้ง H&M, ADIDAS และมีอีก
หลากหลายแบรนดช้ันนํา) 
 
จากน้ันนําทานแวะชอปที่รานเคร่ืองสาํอางคยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค
ของนักชอปชาวไทย เพ่ือเลือกซื้อกลับไปเปนของฝาก มีใหเลือกมากมายหลากหลาย



 

 

 

แบนด ไมวาจะเปนสกินแครบํารุงผิวแบรนดอยาง DEWINS และแบรนด JSM ที่เปน
สินคาหลกัของทางราน ไมวาจะเปนครีมหอยทาก ครีมน้ําแตก ครีมขดัขี้ไคล สแตมเซลล 
โบท็อกซ เปนตน และยังมีสินคาอ่ืนๆ อาทิเชน ครีมวานหางจระเข แป�งมาโยก ยายอม
ผม แฮนดครีม ยาสระผม ฯลฯ 

 
จากน้ันเดินทางตอไปยงั ยานฮงแด เปนยานทีอ่ยูใกลๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มผีลงาน
ศิลปะที่สวนใหญเปนศิลปะแนวรวมสมัยจดัวางแสดงเต็มพื้นทีข่องถนนปกัสโซที่ขึ้นช่ือ
ของยานน้ี นอกจากน้ันที่น่ียังมผีับ บาร คาเฟ� รานอาหารมากมายตามตรอกซอกซอย
แทบทกุแหง จงึทาํใหที่น่ีเปนสีสันของกรุงโซลที่นักทองเที่ยวนิยมมาทองเที่ยวไมขาด
สายทั้งกลางวันและกลางคืน 
 

 
 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู จิมทคั ไกอบซีอิ๊ววุนเสน เปนเมนูอาหาร

เกาหลีพื้นเมืองดัง้เดิม เปนไกผัดรวมกบัวุนเสน มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดํา 
เน้ือไกทีน่ิ่ม รสชาตคิลายกบัไกพะโลสูตรเกาหล ี



 

 

 

 
พักที่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือ

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

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 

จากน้ันนําทานไป หมูบานโบราณอิกซอนดง หมูบานฮันอก
เกาแกที่สดุแหงหน่ึงในกรุงโซล มีกลิ่นอายความเปนเกาหลี
โบราณ และเปนยานเกาแกที่อาจจะใหมสําหรับใครหลายๆ
คน แหลงรวมคาเฟ�เกๆ รานอาหารชิคๆ ใจกลางกรุงที่ซอน
ตัวอยูในตรอกซอกซอยเล็กๆ สามารถเดินลดัเลาะจากแถว
ยานอินซาดงมาได มทีั้งรานอาหารเกาหล ีรานบิงซ ูรานน่ัง

ชิล รานพิซซา ทีต่กแตงไดอยางมีสไตล เหมาะสําหรับชาวโซเชียลที่ชอบอัพรูปสวยๆ 
ไฮไลทของยานน้ีจะเปนคาเฟ�ดอกไมช่ือราน มาดัง หนารานจะเปนมมุยอดฮิตที่คนนิยม
มาถายรูป เพราะสีสันสดใสสวยงามของดอกไม นอกจากสายฮิปเตอรแลว สายกินก็หาม
พลาด!! ที่น่ีมรีานขายมันดูช่ือดัง (เกี๊ยวน่ึงเกาหลี) ช่ือราน ชางฮวาดัง ต้ังอยูตรงหวัมุม
ถนน ซึง่จะมคีนตอคิวรอเยอะมากๆ 

 
จากน้ันนําทานชมความยิง่ใหญของ พระราชวงัเคียงบกกงุ พระราชวงัแหงแรกของ
ราชวงศโชซอนทีต้ั่งอยูใจกลางกรุงโซล ซึง่เปนอีกหน่ึงสถานทีท่ี่ใครมาเกาหลีเปนคร้ัง
แรกตองไมพลาดที่จะแวะมาเยือน ดวยฉากหลังของพระราชวงัน้ัเปนภูเขาพูกกัซาน ทํา
ใหดูยิง่ใหญอลังการเปนอยางมาก เรียกไดวาเปน The Grand Palace ของเกาหลีใต
เลยก็วาได มีสถาปตยกรรมที่นาสนใจคือ พระที่น่ังคึนจองวอง เปนพระที่น่ังทีก่ษตัริย
ใชออกวาราชการ และเปนที่ทรงงาน ภายในพระที่น่ังไมสามารถเขาไปชมได แต
สามารถถายภาพจากดานนอกได พิเศษ! ใหทานไดสวมใสชดุฮันบก พรอมเกบ็ภาพ
ความประทับใจคู โดยมีฉากหลังเปนพระราชวงัเคียงบกกงุ  
 



 

 

 

 
 

อีกหน่ึงจดุที่พลาดไมได ศาลากลางน้ําคยองเฮรู เปนหองโถงทีใ่ชจดังานเลี้ยง หรืองาน
พระราชพธิีตางๆ ทีพ่ิเศษและสําคัญของกษตัริยในสมัยราชวงศโชซอน ถูกสรางขึ้นในป 
1867 บนทะเลสาบขนาดสี่เหลี่ยม มีความกวาง 128 เมตร และยาว 113 เมตร 
ตัวศาลาสวนใหญสรางขึน้จากไมและหนิ โดยโครงสรางไมถกูตัง้อยูบนเสาหิน
จํานวน 48 ตน และมีบันไดไมเช่ือมระหวางชั้นสองกับช้ันหนึง่ สวนบริเวณรอบๆ 
ของศาลาจะรายลอมไปดวยเสาและสะพานหนิ ซึ่งสะพานหินสามสะพานจะเช่ือมกับตัว
ศาลา และบริเวณของพระราชวงั สวนมมุของร้ัวรอบศาลาจะถกูตกแตงดวยรูปปم�นของ
สัตวสิบสองราศ ีดวยฉากหลงัที่สวยงามของตนไม และสีสันของใบไมที่จะเปล่ียนไปตาม
ฤดกูาล ทําใหตรงจดุน้ีเปนจุดถายรูปที่สวยที่สดุจดุหน่ึงในเขตของพระราชวังเคียงบกกงุ 

 
หมายเหต ุ: กรณีที่พระราชวังเคียงบกกุงไมเปดทําการ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์
ปรับรายการทดแทนเปน พระราชวังชางด็อกกุง พระราชวงัลําดับที่สองทีถ่กูสรางตอ
จากพระราชวังเคียงบกกงุ ในป ค.ศ. 1405 และยังเปน 1 ใน 5 ของพระราชวงัสําคญัที่
ยังคงรักษาไว ซึง่มีตนไมขนาดยกัษมอีายกุวา 300 ป บอน้ํา และศาลาริมน้ํา 
พระราชวังแหงน้ีเปนที่พาํนักของพระมหากษตัริยถงึ 9 พระองค ปจจุบันยังคงเหลือ
ความงดงามบางสวนของพระราชวงั ไดแก พระตาํหนักอินจองจอน พระตําหนกัแดโจ
จอน พระตาํหนักซอนจองจอน และพระตาํหนักนักซองแจ 



 

 

 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตคาร เมนู บบิิมบับ ขาวยําสไตลเกาหลี เสริฟบรกิาร

พรอมซุปชาบหูมอรอนๆ 
 
จากน้ันนําทานออกเดินทางไปยงั ศนูยสมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ชวยเสริมความ
แข็งแรงใหแกระบบยอยอาหาร ปอด ชวยทาํใหจิตใจสงบ และเพิม่พละกําลงั มี
สรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ ป�องกนัโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสทิธิภาพ
ทางเพศ ลดและป�องกันมะเร็ง 
 
นําทานเรียนรูการทาํผลติภัณฑที่สกดัจาก ผลติภณัฑน้ํามันสน มีสรรพคุณชวยบํารุง
รางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในรางกาย 
 
จากน้ันนําทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ดวิตีฟ้รี ที่รานคาปลอดภาษีที่ใหญที่สุดในโซล 
แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย ไมวาจะเปน น้ําหอม เส้ือผา เคร่ืองสาํอาง กระเป�า 
นาฬิกา เคร่ืองประดบัหลากหลายแบรนดดัง 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
นาฬิกาดงัหลากหลายแบรนด อาทิเชน ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT 
เปนตน ช้ัน 2 เปนช็อป MCM ช้ันที่ 3 เปนโซนเคร่ืองสําอางคหลากหลายแบรนดดงั ไม
วาจะเปนแบรนด SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE 
LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เปนตน ช้ัน 4 
จะเปนสินคาแบรนดเนมอ่ืนๆ และช้ันที่ 5 จะเปนแบรนดของเกาหลี และโซนรานอาหาร 

 
 

จากน้ันนําทานเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง ยานเมียงดง แหลงละลายทรัพยในดวงใจของ
สาวๆหลายคน หรือสยามสแควรเกาหลี ตลาดแหงน้ีจะมีเส้ือผา กางเกง รองเทา 



 

 

 

น้ําหอม เคร่ืองสําอางคทั้งแบรนดเนมช่ือดัง และโลคอลแบรนด รวมถึงซดีีเพลง รูปดารา 
และศิลปนเกาหลี หรืออะไรทีว่ัยรุนตองการก็สามารถหาไดจากทีต่ลาดน้ี อาทิเชน ราน
เคร่ืองสําอางคคทีคุ่นหคูนไทยที่ไมวาจะเปน ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE 
SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเคร่ืองสาํอางคคจะถูกกวา
ประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เทา และบางรุนไมมีขายในประเทศไทย หรือจะเปนราน
ขายรองเทาแบรนดดังอยางราน MBC MART กม็ีรองเทาหลากหลายแบรนดดังให
เลือกมากมาย อาทิเชน ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, 
FILA เปนตน  
 

 
 

ในสวนของอาหารบริเวณขางทางที่ฮอทฮิตไมแพกันอยางโซน เมียงดงสตรทีฟู�ด มี
อาหารหรือของทานเลนใหไดลิ้มลองมากมาย ไมวาจะเปน หอยเชลลยางตัวใหญอบนา
กิน ขนมไขหรือเครันปง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุงลอ็บสเตอรตัวใหญๆ 
ยางชีสมีรสหวาน ชีสยาง โดยการเอามอสซาเรลลาชีสเสียบไมแลวเอาไปยาง ตอกโบกี 
เคกขาวที่ขึน้ช่ือของเกาหลี ปรุงรสดวยซอสเผด็สไตลเกาหล ีเมนูน้ีมีอยูเกือบทุกซอกทุก
มมุที่ในตลาดเมียงดง บะหมีดํ่าจาจงัมยอน หน่ึงในเมนูสดุฮิตที่เห็นกันบอยในซีร่ีสเกาหลี 
มันฝร่ังเกลียวทอดกรอบเสียบไม พบเห็นไดทัว่ไปในเมอืงไทย แตของที่น่ีจะมีไสกรอก
เพิ่มเขามาอีกหน่ึงช้ัน ปลาหมกึยักษทอดกรอบ เสียบไมแบบอลงัการโรยดวยเกลอื เปน



 

 

 

ตน แตหากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอตมิโคนเจาดัง ซึ่งไอตมิที่กดมาใสโคนน้ันสูงถงึ 2 
ฟุต 
 

 
 
เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
 
พักที่    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY 
HOTEL หรอืเทียบเทา 
 
วันทีห่า              โซลทาวเวอร - สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทสิ - สวนศลิปะอนัยาง - 
ละลายเงินวอน ซปุเปอรมาเก็ต  
                         สนามบินอินชอน - สนามบินสวุรรณภูมิ 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 

จากน้ันนําทานไปยังหน่ึงในทาวเวอรทีม่ีววิที่สวยที่สดุในเอเชีย โซลทาวเวอร ต้ังอยูบน
ภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มคีวามสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมี
ความสูง 479 เมตรจากพืน้ดิน ไมวาจะเปนชวงกลางวนั ชวงกลางคืน หรือฤดกูาล
ไหนๆ ก็ยังไดรับความนิยมเสมอมา ทัง้จากนักทองเที่ยวและคูรักชาวเกาหลี เพราะเปน
จุดชมววิทีม่องเห็นววิทัว่ทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนรามา นับเปนอีกสถาน
ที่สุดแสนโรแมนติกแหงหน่ึงที่คูรักทุกคูไมควรพลาด นอกจากน้ียังมีไฮไลทสําคัญของ
กรุงโซลที่นักทองเที่ยวทกุคนจะตองมาแวะเช็คอินคือ สถานทีค่ลองกุญแจช่ือดัง Love 
Key Ceremony ทีม่ีความเช่ือวา คูรักที่มาคลองกุญแจที่น่ีจะมคีวามรักที่ยืนยาวไป
ตลอดกาล (อตัราคาบริการน้ี ไมรวมกุญแจ และคาขึน้ลฟิท 11,000 วอน) 
 



 

 

 

 
 

จากน้ันพาทานชม ศนูยสมุนไพรบํารุงตบั ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป�าลึกบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ําทะเล 50-800 เมตร ชวยดูแลตบั
ใหสะอาดแข็งแรง ป�องกันโรคตับแข็ง ไมถกูทาํลายจากการด่ืมแอลกอฮอล 
กาแฟ บุหร่ี สารตกคางจากอาหาร และยา 
 
จากน้ันนําทานชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเปนแดนของพลอยสีมวง 
พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมต้ัีงแตสีมวงออนเย็นตา จนถงึสมีวงไวน มีเสนหเยา
ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จี้ ตางห ูและสรอยขอมือ 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู ไกตุนโสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไกขนาด
กําลงัเหมาะ ยัดไสดวยโสม แปะกวย และสมุนไพรบํารุงรางกาย เสิรฟในหมอดิน
รอนๆ 

 
นําทานเดินทางไปยงั ANYANG ART PARK สวนศิลปะสุดฮิปใกลกรุงโซล มี
หลากหลายโซนใหเลือกเดินแบบฟูลออฟช่ัน อาทิ โซน Grass on Vacation เปน
สะพานสีขาว จุดแรกที่ทกุคนจะตองเจอเพือ่ขามไปยงัจุดอ่ืนๆ โซน Paper Snake 



 

 

 

เปนสิ่งกอสรางทีม่คีวามอารตมาก รูปทรงคลายงูตามช่ือคอนเซ็ป โซน Linear 
Building on The Tree เปนอุโมงคที่มรูีปทรงคดเค้ียวและยาวมาก เดินทะลุออกไป
จะพบกับลานกวางๆ สีน้ําตาลรูปทรงแปลกตา โซน Artificial Fall เปนน้ําตกจําลอง
ขนาดใหญ แตหากเขาไมถงึความอารตน้ันก็สามารถหามมุชิคๆ เกๆ ถายรูปได โซน 
Dimension Mirror Labyrinth เปนสิ่งกอสรางที่สรางดวยกระจกเหมือนเปนเขา
วงกตกลางป�าใหญ โซน Anyang Crate House เปนการนําเอาพลาสติกที่เหลือใช
มาสรางสรรคเปนงานศิลปะ พอเขาไปดานในจะมแีสงลอดเขามาตามชอง ถายรปู
ออกมาจะดูสวยมาก โซน The Tail of Dragon เปนหลงัคาบานเกาหลีโบราณที่โผล
ขึ้นมาจากดนิ ลักษณะคลายหางมงักร โซน Anyang Peak เปนจุดชมววิของสวนแหง
น้ี และโซน Re. Vol. Ver. เปนคอนเซ็ปบานเลก็กลางป�าใหญ นอกจากน้ี ยงัมงีาน
ศิลปะอีกหลายจุดที่นาสนใจ และสถาปตยกรรมอ่ืนที่ซอนอยูตามทีต่างๆ ในสวนเยอะ
มาก หากใครที่ไมไดอินกบังานศิลปะ แคมาถายรูปกถ็ือวาคุมสุดคุม 
 

   
 

นําทานเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที ่ซปุเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 
แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแลต็หิน ซเีรียลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบ และราก
ฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เคร่ืองสําอาง
โสม และยังมกิีมจ ิเปเปโร (ป�อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) นมกลวย เปนตน 

 

 
 



 

 

 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบนิอินชอน 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 และเจาหนาที่กรมแรงงานเปนผูตัดสนิช้ี
ขาด ทางผูจดัไมสามารถเขาไปแทรกแซงได หากทานปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศ
ที่ระบุในรายการเดินทาง ซึ่งมีคาใชจายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลบั และรวมถึงคาบริการ
อื่นๆ ที่เกิดขึ้นดวย ฉะน้ัน ทานจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนัน้ๆ 
เรียกเก็บ ทางผูจัดและทางสายการบนิจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้ทกุกรณี หากตองกลบั
ประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังวาง หรือตามวนัเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
ทางเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีใต และสายการบนิเปนผูพิจารณาเทาน้ัน 
ทางบรษัิทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ และขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบรกิาร ไมวากรณีใดๆ 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิท 
 
 
 



 

 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ราคาทัวร/ทาน 
หองละ 2-3 ทาน 

ราคา 
พักเดี่ยวเพ่ิม 

ราคา 
ไมรวมตั๋วเครื่องบิน 

15 - 19 เมษายน 2563 21,999 5,000 8,999 
16 - 20 เมษายน 2563 21,999 5,000 8,999 

17 - 21 เมษายน 2563 21,999 5,000 8,999 

18 - 22 เมษายน 2563 19,999 5,000 8,999 

19 - 21 เมษายน 2563 21,999 5,000 8,999 

22 - 26 เมษายน 2563 21,999 5,000 8,999 

23 - 27 เมษายน 2563 21,999 5,000 8,999 

24 - 28 เมษายน 2563 21,999 5,000 8,999 

25 - 29 เมษายน 2563 19,999 5,000 8,999 
28 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2563 

(วันแรงงาน) 22,999 5,000 8,999 

29 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2563 
(วันแรงงาน) 23,999 5,000 8,999 

30 เมษายน - 04 พฤษภาคม 2563 
(วันแรงงาน) 23,999 5,000 8,999 

03 - 07 พฤษภาคม 2563 
(วันฉัตรมงคล/วันวิสาขบูชา) 22,999 5,000 8,999 

04 - 08 พฤษภาคม 2563 
(วันฉัตรมงคล/วันวิสาขบูชา) 20,999 5,000 8,999 

06 - 10 พฤษภาคม 2563 
(วันฉัตรมงคล/วันวิสาขบูชา) 21,999 5,000 8,999 

08 - 12 พฤษภาคม 2563 
(วันฉัตรมงคล/วันวิสาขบูชา) 21,999 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** 
 
โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทวัรทุกครัง้ เพ่ือประโยชนแกตวัทานเอง ในกรณียกเลกิ
การเดินทางตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ัน ทางบริษัทจะไมคืนมดัจําไมวาดวย
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น คาทวัรที่จายใหกับผูจดัเปนการชําระแบบจายชําระขาด และผูจดัไดชําระใหกับทาง
สายการบินและสถานทีต่างๆ แบบชําระขาดกอนออกเดินทางเชนกัน ฉะน้ัน หากทานไมไดรวม
เดินทาง หรือใชบริการตามรายการไมวาดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอก
เมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต) ทางผูจดัขอสงวนสิทธกิารคืนเงิน
สดสวนใดๆ รวมทัง้คาต๋ัวเคร่ืองบินใหแกทาน 
 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลเกาหลใีต  รวมกบัการทองเที่ยวเกาหลีใตเพื่อโปรโมท
สินคาในนามของรานรัฐบาล คือ สมุนไพรโสม, สมุนไพรฮอตเกนามู, น้ํามันสน, ศูนย
เครื่องสําอางค (คอสเมติค), พลอยอเมทิส และรานคาปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) ซึง่จําเปนตองระบุ
ไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกบัราคาทวัร ทางบริษทัฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา 
รานรฐับาลทกุรานจําเปนตองรบกวนทกุทานแวะชม หากประสงคจะซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับ
ความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้  
 ทัวรคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทาน้ัน ถาลกูคาตองการแยกตัวออก

จากกรุปทัวร โดยไมลงรานช็อปปم�ง เชน รานโสม/ฮอกเกนามู/น้ํามนัสน/เครื่องสําอางคคอสเม
ติค/พลอยอเมทิส ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD ตอทาน 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคาน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทาน้ัน ถาหากเปนชาวตางชาติ
จะตองเพิม่จากราคาคาทวัรปกติอีก 100 USD ตอทาน  

 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมติองแจงใหทราบลวงหนา 
ทั้งน้ีขึน้อยูตามความเหมาะสม 

 โรงแรมที่พกัที่อาจะมกีารสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลกั โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

 ประเทศเกาหลีใตมีชางภาพมาถายรูป และมาจําหนายวันสุดทาย ลกูทวัรทานใดสนใจสามารถ
ซื้อได โดยไมมีการบังคับลูกทัวรทัง้สิน แตเปนการบอกกลาวลวงหนา 

 กรณีตัดกรุปเหมาที่เปนนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรงเคร่ืองสาํอางค หมอ พยาบาล  
ชาวตางชาต ิหรือกรุปทีม่กีารขอดูงานจะตองสอบถามราคาใหมทุกคร้ัง 



 

 

 

 หากมีเพือ่นหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางระหวางการทองเที่ยวในประเทศเกาหลี 
หรือเกิดปญหาตางๆ ตลอดจนขอแนะนํา กรุณาติดตอเจาหนาทีท่ี่รับผิดชอบ หากทานมคีวาม
จําเปนตองรับฝากของจากผูอ่ืน เพื่อที่จะนําไปยังประเทศน้ันๆ  หรือนํากลับประเทศไทย ควร
ตรวจสิ่งของน้ันวาตองไมเปนส่ิงของผดิกฎหมาย ซึ่งของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึง
ขั้นประหารชีวติ ทางเจาหนาที่จะไมรับฝากกระเป�าหรือสิ่งของใดใด 

 
** สั่งซื้อซิมกบัเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยที่สนามบิน ** 
 
สําหรับซิมอินเตอรเน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไมวา
จะเปน ญีปุ่�น เกาหลีใต ฮองกง มาเกา ไตหวัน จีน สิงคโปร พมา อนิโดนีเซีย โดยมี DATA ใหใช
งาน 4GB สามารถใชงานไดตอเน่ืองสูงสดุ 8 วัน หากทานใดสนใจสั่งซื้อซิม สามารถสั่งซือ้ไดกบั
ทางเจาหนาที ่และชําระเงินพรอมมัดจําคาทัวร หรือคาทัวรสวนที่เหลือ 
 

 



 

 

 

 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศเกาหลใีหกบัคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศเกาหลไีมเกิน 90 วัน ไมวาจะดวยวัตถปุระสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ 
จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคณุสมบัติการเขาประเทศ
เกาหลี ดงัตอไปน้ี 
1. พาสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถงึ 
2. ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทัวรจัดเตรียมให 
3. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผดิชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางทีพ่ํานักในประเทศเกาหลีได 
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
4. ช่ือ ทีอ่ยู และหมายเลขติดตอในระหวางทีพ่ํานักในประเทศเกาหลี (เชน คนรูจกั โรงแรม และ
อ่ืนๆ) ทางทัวรจดัเตรียมให 
5. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศเกาหล ีทางทวัรจัดเตรียมให 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 30 กก.    คารถรับ-สง และนําเที่ยวตาม
รายการ 
 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทาน    คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตาม
รายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ      คาจางมคัคุเทศกคอยบริการ
ตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท
ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร และเคร่ืองดืม่ที่สั่งเพิม่นอกเหนือ
รายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หวัหนาทวัร และมัคคุเทศกทองถิ่น  
 คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จาย 3% 
 คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว  
 
เอกสารประกอบในการย่ืนวซีา  
1) พาสปอรต  
2) ใบประจาํตัวคนตางดาว  
3) ใบสําคญัถิ่นที่อยู  
4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี)  
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี)  



 

 

 

6) รูปถายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป (สําหรับหนังสอืเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ือง
แจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา) 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงนิมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทาน เพ่ือ
สํารองที่น่ัง ภายใน 3 วันหลังจากการจอง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกาํหนด รวมถงึ
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิก์าร
เดินทางในทวัรน้ันๆ 

3. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอยกวา 30 วัน จะตองชําระครบเต็มจํานวน
เลย 

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษทั เชน แฟกซ , อีเมล , หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษทั ดังน้ี วันจันทร ถงึศกุร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. 
– 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวา
เปนวันหยดุทาํการของทางบริษทั 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

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

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

โดยมีเงื่อนไขการคนืเงินคาบรกิารดังน้ี 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงนิคาบริการ 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คนืเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ 



 

 

 

- ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคนืเงินคาบริการที่ชําระแลวทัง้หมด ทั้งน้ี ทาง
บริษัทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจดัการ
นําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสาํรองที่น่ังตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

1. การเดินทางที่ตองการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมกีารคืนเงินมดัจําหรือคาบริการทัง้หมด   

2. การติดตอใดๆ กับทางบริษทั เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถงึ 15 คน  
 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา

บางสวนหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไมคืนเงนิ
คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มนัีกทองเที่ยวรวมเดนิทางนอยกวา 15 
ทาน โดยจะแจงใหกบันักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศทีม่วีีซา  แตหาก
ทางนักทองเที่ยวทกุทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิม่จากการทีม่ีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา
ที่ทางบริษทักาํหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายนิดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํา
นําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพือ่ใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยว
หรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมดัจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้น้ี 
บริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวทีม่ิไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยดุงาน 



 

 

 

การปฏวิัต ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิม่ขึ้น ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คาประกนัภัยสายการบิน การ
เปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท 
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
  กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมขีนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 

มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทกุช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถงุพลาสติกใสซ่ึงมีซปิล็อค
ปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาทีต่รวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได
ทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมขีนาดบรรจุภัณฑมากกวาทีก่ําหนดจะตองใสกระเป�าใบ
ใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

  สิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญ และฝากเจาหนาทีโ่หลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

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

เชน แฮม ไสกรอก เน้ือดิบ เน้ือตากแหง ฯลฯ เขามาภายในประเทศเพ่ือป�องกัน และควบคุม
การไหลเขาของโรคระบาดสัตวจากตางประเทศ เชน โรคอหิวาหแอฟรกิาในสุกร โรคปาก
เปم�อยเทาเปم�อยในสัตว โรคไขหวัดนกชนิดกอโรครุนแรง ฯลฯ หากตองครอบครองผลิตภณัฑ
จากเน้ือสัตวดงักลาวอยางหลีกเลี่ยงไมได กรณุาทําเครื่องหมายบนใบแจงสิง่ของที่นําติดตวั
มา และแจงดานควบคุมโรคตดิตอระหวางประเทศทีส่นามบินหรือทาเรือ หากฝ�าฝนอาจมี
โทษปรับถึง 10 ลานวอน และอาจจะมีโอกาสในการหามเขาประเทศ หรือจํากัดการพํานักใน
เกาหลีใต 

 
 
 


