
 

 

รหสัทวัร  ZET2000321  
ทัวรเกาหลี โซล ซูวอน [เลทสโก สปริงสพามันส] 5D 3N (TG) 
สวนสนุกเอเวอรแลนด (เต็มวัน) - โซลทาวเวอร - คอสเมติค - ผลติภัณฑน้ํามันสน - พระราชวงั
เคียงบกกุง - ดิวต้ีฟรี – ตลาดเมียงดง - เมอืงหิมะจําลอง ONE MOUNT (SNOW PARK*) - 
ศูนยสมุนไพรโสม - ศูนยสมุนไพรฮอตเกนามพูลอยอเมทิส - ละลายเงินวอน ซุปเปอรมารเก็ต 
 

 



 

 

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

หมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจาหนาที่
คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก สายการบิน THAI AIRWAYS จัดที่
น่ังแบบ 3-3-3 น้ําหนักกระเป�า 30 กก./ทาน 

 

 
 
23.10 น. นําทานเดินทางสู ประเทศเกาหลีใต โดยเที่ยวบินที ่TG658  
                ** ใชเวลาบนิประมาณ 5 ช่ัวโมง มีบริการอาหารและเครื่องบนเครื่อง ** 
 
วันทีส่อง     สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต - เมืองยงอิน - สวนสนุกเอ

เวอรแลนด (เตม็วัน) 
 
06.55 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลใีต (เวลาทองถิ่นเร็วกวา

ไทย 2 ช.ม.) หลงัจากผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว รถโคชนําทุก
ทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพื่อความหวงัในการ
รวมชาติที่ยาวกวา 4.42กม. และมียอดโดมสงู 107 เมตร  
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู ไรสตรอเบอรรี ่ใหทานไดชิมสตรอเบอรร่ีสดๆ หวานฉ่ํา
จากไร หากติดใจรสชาติทีแ่สนหวานก็สามารถเลือกซื้อกลับมาฝากคนที่เมืองไทยได
ดวย โดยจะมีการแพ็คใสกลองสวยงาม และนําสงถึงสนามบินในวันสุดทายกอน
เดินทางกลับ 
 



 

 

 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองยงอิน ซึ่งเปนทีต้ั่งของสวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุด
ของประเทศ สวนสนุกเอเวอรแลนด ถกูขนานนามวาเปนดิสนียแลนดแหงเกาหลีใต 
ต้ังอยูทามกลางหุบเขาประกอบไปดวยโซนตางๆ ดังน้ี Global Fair, Magic 
Land, European Adventure, American Adventure, Zootopia เมือ่
ทานกาวผานประตูเขาไปในสวนสนุกเอเวอรแลนด พบกับอาคารทรงสวยที่ตกแตง
ดวยสถาปตยกรรมแบบวิกตอเรียตะวันออกและอินเดีย ซึ่งผสมผสานจนเขากันลงตัว 
แวะถายรูปสวยๆ ที ่Magic Tree ตนไมแฟนตาซขีนาดใหญที่จะเปล่ียนธมีไปตาม
เทศกาลตางๆ ถือเปนอีกจดุแลนดมารคสําหรับนักทองเที่ยว  
 

     



 

 

ใครชอบเคร่ืองเลนหวาดเสียวตองหามพลาดเด็ดขาด สนุกกับเคร่ืองเลนนานาชนิดไม
วาจะเปน รถไฟเหาะตีลงักา (Rolling X-Train) ที่เร็วสุดๆ และตีลงักาถงึ 2 รอบ 
เฮอรริเคน (Hurricane) เคร่ืองเลนที่จะหมนุๆ เหวี่ยงๆ ใหหัวใจเตนรัวกบัความสงู
เกือบ 20 เมตรจากพื้นดิน! ดับเบิล้ร็อกสปน (Double Rock Spin) ที่จะหมนุๆ 
ตีลังกา 3 ตลบบนอากาศดวยความสงูที่แทบกลั้นหายใจ เรือเหาะไวกิง้ 
(Columbus Adventure) เตรียมตวัเตรียมใจไปกับเจาเรือเหาะยักษที่จะเหวี่ยทกุ
คนขึ้นไปสูงถึง 30 เมตร ในมมุ 75 องศา และไฮไลคทีพ่ลาดไมไดของสวนสนุก
แหงน้ี รถไฟเหาะรางไม (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมที่สงูชนัเปนอันดับ 4 
ของโลก ซึ่งมีความชันถึง 77 องศา และวิ่งดวยความเร็ว 104 กิโลเมตร/ช่ัวโมง  
 

  

 



 

 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือความเพลิดเพลินในการเลนเครื่องเลน  
พักเหน่ือยจากเคร่ืองเลนหลุดเขามาในโลกของเหลาสัตวมากมาย โซน Zootopia 
หน่ึงในสวนสัตวที่ใหญที่สุดของเกาหล ีมีสตัวมากกวา 2,000 ตัว จาก 200 กวา
สายพันธุ พาทกุทานทองไปกับโลกของสตัวป�าซาฟารี ขึ้นไปบนรถบัสซาฟารีเพื่อ
ใกลชิดกบัเหลาสตัวป�ายิ่งขึ้นอยางโซน Safari World พบกบัสัตวที่นาเกรงขาม
อยางสงิโตเจาป�า เสืออันดุราย และหมีตวัใหญที่อาจจะโผลมาทักทายคุณไดทุกเมื่อ 
ตะลุยเขาไปในโซน Lost Valley ต่ืนเตนไปกับการน่ังรถสะเทิ้นน้ําสะเทิ้นบก พรอม
เพลิดเพลินกับการชมสตัวตางๆ ที่เดินเลนอยางอิสระ ถาโชคดีอาจจะไดพบกบัสัตว
เหลาน้ีมาขอขนมกินถงึหนาตางรถเลยทีเดียว 
 

 
 

เปล่ียนบรรยากาศจากเหลาสัตวโลกมาเจอความสวยงามของหมูพฤกษา สวนดอกไม
สี่ฤด ูเดินชมสวนดอกไมที่กาํลังออกดอกบานสะพร่ังอวดสีสัน ซึง่จะเปลี่ยนแปลงพันธุ
ดอกไมไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทัง้ป (ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศ) ดวยสีสันที่สดของดอกไมแตละชนิดจงึไดรับความนิยมอยางมาก ทานไมควร
พลาดที่จะมาถายรูปเกบ็บรรยากาศความสดช่ืนกลับไปเปนที่ระลกึ รวมทัง้ยังมกีาร
จดัเทศกาลในแตละเดือน อาทิเชน ในชวงฤดใูบไมผลิ ประมาณเดือนมีนาคม - 
มิถุนายน จะเปนคิวของสวนดอกทิวลิป และดอกกหุลาบ  



 

 

 
 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟตบาบคีิวปم�งยางสไตลเกาหลี เน้ือหมู 

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

หรือเทียบเทา 
 
วันทีส่าม     โซลทาวเวอร - คอสเมติค - ผลิตภณัฑน้ํามันสน - พระราชวังเคียงบกกงุ - 

ดิวตีฟ้ร ี- ตลาดเมียงดง  
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานไปยังหน่ึงในทาวเวอรทีม่ีววิที่สวยที่สดุในเอเชีย โซลทาวเวอร ต้ังอยู
บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร 
และมคีวามสูง 479 เมตรจากพื้นดิน ไมวาจะเปนชวงกลางวัน ชวงกลางคืน หรือ
ฤดกูาลไหนๆ ก็ยงัไดรับความนิยมเสมอมา ทัง้จากนักทองเที่ยวและคูรักชาวเกาหล ี
เพราะเปนจดุชมวิวทีม่องเห็นววิทัว่ทัง้กรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนรามา 
นับเปนอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแหงหน่ึงทีคู่รักทกุคูไมควรพลาด นอกจากน้ียัง
มีไฮไลทสาํคญัของกรุงโซลที่นักทองเที่ยวทกุคนจะตองมาแวะเช็คอินคือ สถานที่
คลองกุญแจช่ือดัง Love Key Ceremony ที่มคีวามเช่ือวา คูรักทีม่าคลองกุญแจ



 

 

ที่น่ีจะมีความรักที่ยนืยาวไปตลอดกาล (อัตราคาบรกิารน้ี ไมรวมกญุแจ และคาขึ้น
ลิฟท 11,000 วอน) 
 

 
 

จากน้ันนําทานแวะชอปที่รานเคร่ืองสาํอางคยอดนิยม COSMETIC OUTLET 
สวรรคของนักชอปชาวไทย เพื่อเลือกซื้อกลับไปเปนของฝาก มีใหเลือกมากมาย
หลากหลายแบนด ไมวาจะเปนสกินแครบํารุงผิวแบรนดอยาง DEWINS และแบรนด 
JSM ที่เปนสินคาหลักของทางราน ไมวาจะเปนครีมหอยทาก ครีมน้ําแตก ครีมขัดขี้
ไคล สแตมเซลล โบท็อกซ เปนตน และยงัมีสนิคาอ่ืนๆ อาทิเชน ครีมวานหางจระเข 
แป�งมาโยก ยายอมผม แฮนดครีม ยาสระผม ฯลฯ 
 

 



 

 

นําทานเรียนรูการทาํผลติภัณฑที่สกดัจาก ผลติภณัฑน้ํามันสน มีสรรพคุณชวยบํารุง
รางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในรางกาย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู ไกตุนโสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไก
ขนาดกาํลงัเหมาะ ยัดไสดวยโสม แปะกวย และสมุนไพรบํารุงรางกาย เสิรฟใน
หมอดินรอนๆ 
จากน้ันนําทานชมความยิง่ใหญของ พระราชวงัเคียงบกกงุ พระราชวงัแหงแรกของ
ราชวงศโชซอนทีต้ั่งอยูใจกลางกรุงโซล ซึง่เปนอีกหน่ึงสถานทีท่ี่ใครมาเกาหลีเปนคร้ัง
แรกตองไมพลาดที่จะแวะมาเยือน ดวยฉากหลังของพระราชวงัน้ัเปนภูเขาพูกกัซาน 
ทําใหดูยิ่งใหญอลงัการเปนอยางมาก เรียกไดวาเปน The Grand Palace ของ
เกาหลีใตเลยกว็าได มีสถาปตยกรรมที่นาสนใจคือ พระที่น่ังคนึจองวอง เปนพระที่
น่ังทีก่ษตัริยใชออกวาราชการ และเปนทีท่รงงาน ภายในพระที่น่ังไมสามารถเขาไป
ชมได แตสามารถถายภาพจากดานนอกได  
 

 
 
หมายเหต ุ: กรณีที่พระราชวังเคียงบกกุงไมเปดทําการ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์
ปรับรายการทดแทนเปน พระราชวังชางด็อกกุง พระราชวงัลําดับที่สองทีถ่กูสราง
ตอจากพระราชวังเคียงบกกงุ ในป ค.ศ. 1405 และยงัเปน 1 ใน 5 ของพระราชวงั
สําคัญที่ยงัคงรักษาไว ซึ่งมตีนไมขนาดยกัษมีอายุกวา 300 ป บอน้ํา และศาลาริมน้ํา 
พระราชวังแหงน้ีเปนที่พาํนักของพระมหากษตัริยถงึ 9 พระองค ปจจุบันยังคงเหลือ



 

 

ความงดงามบางสวนของพระราชวงั ไดแก พระตาํหนักอินจองจอน พระตําหนักแดโจ
จอน พระตาํหนักซอนจองจอน และพระตาํหนักนักซองแจ 
จากน้ันนําทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ดวิตีฟ้รี ที่รานคาปลอดภาษีที่ใหญที่สุดใน
โซล แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย ไมวาจะเปน น้ําหอม เส้ือผา เคร่ืองสําอาง 
กระเป�า นาฬิกา เคร่ืองประดับหลากหลายแบรนดดัง และสินคาแบรนดอื่นๆ อีก
มากมาย โดยช้ันใตดินจะเปนสินคาแบรนดหรู และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล อาทิเชน 
PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, 
GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เปนตน ในสวนของช้ันที่ 1 เปนช็
อป CHANNEL และนาฬิกาดงัหลากหลายแบรนด อาทิเชน ROLEX, HERMES, 
OMEGA, TISSOT เปนตน ช้ัน 2 เปนช็อป MCM ช้ันที่ 3 เปนโซนเคร่ืองสําอางค
หลากหลายแบรนดดงั ไมวาจะเปนแบรนด SULWHASOO, HERA, LANEIGE, 
L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, 
BIOTHERM, MAC เปนตน ช้ัน 4 จะเปนสินคาแบรนดเนมอ่ืนๆ และช้ันที่ 5 จะเปน
แบรนดของเกาหลี และโซนรานอาหาร 

 
จากน้ันนําทานเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง ยานเมียงดง แหลงละลายทรัพยในดวงใจ
ของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควรเกาหลี ตลาดแหงน้ีจะมีเส้ือผา กางเกง รองเทา 
น้ําหอม เคร่ืองสําอางคทั้งแบรนดเนมช่ือดัง และโลคอลแบรนด รวมถึงซดีีเพลง รูป
ดารา และศิลปนเกาหลี หรืออะไรทีว่ัยรุนตองการก็สามารถหาไดจากทีต่ลาดน้ี อาทิ
เชน รานเคร่ืองสําอางคคทีคุ่นหคูนไทยที่ไมวาจะเปน ETUDE, SKIN FOOD, THE 
FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเคร่ืองสําอางคคจะ
ถูกกวาประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เทา และบางรุนไมมีขายในประเทศไทย หรือ
จะเปนรานขายรองเทาแบรนดดังอยางราน MBC MART ก็มรีองเทาหลากหลายแบ



 

 

รนดดังใหเลือกมากมาย อาทิเชน ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, 
CONVERSE, FILA เปนตน  
 

 
 

ในสวนของอาหารบริเวณขางทางทีฮ่อทฮิตไมแพกันอยางโซน เมียงดงสตรทีฟู�ด มี
อาหารหรือของทานเลนใหไดลิ้มลองมากมาย ไมวาจะเปน หอยเชลลยางตัวใหญอบ
นากิน ขนมไขหรือเครันปง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมียงดง กุงล็อบสเตอรตัว
ใหญๆ ยางชีสมีรสหวาน ชีสยาง โดยการเอามอสซาเรลลาชีสเสียบไมแลวเอาไปยาง 
ตอกโบกี เคกขาวทีข่ึ้นช่ือของเกาหลี ปรุงรสดวยซอสเผด็สไตลเกาหลี เมนูน้ีมีอยู
เกือบทกุซอกทกุมมุที่ในตลาดเมียงดง บะหมีดํ่าจาจังมยอน หน่ึงในเมนูสุดฮติที่เห็น
กันบอยในซีร่ีสเกาหลี มันฝร่ังเกลียวทอดกรอบเสียบไม พบเห็นไดทัว่ไปในเมอืงไทย 
แตของทีน่ี่จะมีไสกรอกเพิม่เขามาอีกหน่ึงช้ัน ปลาหมึกยกัษทอดกรอบ เสียบไมแบบ
อลังการโรยดวยเกลอื เปนตน แตหากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจาดัง ซึ่งไอ
ติมทีก่ดมาใสโคนน้ันสูงถงึ 2 ฟตุ 
 



 

 

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
พักที่   BENIKIA M HOTEL / INTERCITY HOTEL / CO OP HOTEL หรือ

เทียบเทา 
 
วันทีส่ี่       อิสระทองเที่ยว และชอปปم�งเต็มวัน 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

อิสระเต็มวันใหทานไดชอปปم�ง หรือเดินทางสูสถานทีท่องเที่ยวอ่ืนๆ โดยมีไกดคอยให
คําแนะนําในการเดินทาง อาท ิ
- หมูบานบุคชอนฮันอก เปนอีกหน่ึงสัญลักษณของกรุงโซล หมูบานแหงน้ีเปน
หมูบานที่ลอมรอบไปดวยพระราชวงั ทัง้เคียงบกกุง และชางด็อกกงุ รวมถงึศาลเจา
จงมโยดวย มีบานเรือนนับรอยหลังที่เปนบานแบบด้ังเดิม ที่เรียกวา ฮันอก (Hanok) 
ใหความรูสกึเหมือนยอนอดตีไปในสมัยราชวงศโชซอน ที่น่ีมมีุมเด็ดๆ ที่ไมความ
พลาดถงึ 8 จดุใหถายรูปดวยกัน นอกจากน้ียงัมรีานชาช่ือดัง Tea Garden ตัวราน
เปนบานสไตลฮืันอกอายุกวา 100 ป ภายในรานมีโตะที่ใชน่ังกับพื้นที่เรียกวา อนดล 
(Ondol) ซึ่งถูกจดัวางไวกลางสวนตรงตามกับคอนเซปช่ือราน โดยพนักงานก็จะใส
ชุดฮันบกมาเสิรฟ ทําใหไดความรูสึกยอนยุคเขาไปอีก 
- คลองชองเกชอน คลองทีม่ีภมูิทศันที่สวยงามที่สดุในเกาหล ีแหลงเดินเลนพกัผอน
หยอนใจทามกลางเมอืงหลวงที่  วุนวาย มีสะพานทัง้หมด 20 สะพานที่ออกแบบมา
ดวยคอนเซ็บที่แตกตางกัน บริเวณกําแพงทัง้สองขางริมคลองประดับดวยหินออน 
และประตมิากรรมที่สวยงาม  



 

 

- สวนสนุกล็อตเตเวิลด สําหรับคนรักความสนุกที่ยงัไมจุใจ สามารถไปตามเก็บ
เคร่ืองเลนในสวนสนุกแหงที ่2 ของเกาหล ีซึ่งมีช่ือเสียงไมแพสวนสนุกเอเวอรแลนด
ได โดยวธิีเดินทางกง็ายแสนงายเพราะต้ังอยูในกรุงโซล ที่น่ีรวบรวมเคร่ืองเลนสนุกๆ 
ไวมากมาย ถกูแบงออกเปนโซน Indoor จะถกูจัดอยูในธมีผจญภัย (Adventure) 
และ Outdoor จะถกูจดัในธมีเกาะเวทมนต (Magic Island) สามารถเที่ยวได
ตลอดเวลาแมวาสภาพอากาศจะไมเปนใจ **หมายเหต ุอัตราคาบรกิารน้ี ไมรวม
คาบัตรเขาสวนสนุก** 
- เกาะนามิ แหลงทองเที่ยวทีม่ีช่ือเสียงของเกาหลีใตที่สามารถทองเที่ยวไดทัง้ป มี
ขนาดเพียง 460,000 ตารางเมตร ตัง้อยูกลางทะเลสาปชองเพียง บนเกาะจะมี
บรรยากาศรมร่ืนเต็มไปดวยตนสน ตนเกาลัด ตนแปะกวย ตนซากรุะ ตนเมเปم�ล และ
ตนไมดอกไมอ่ืนๆ ทีพ่ลัดกันออกดอกเปล่ียนสีใหชมกันทกุฤดูกาล ซ่ึงการขามไปเกาะ
นามิน้ันตองน่ังเรือเฟอร่ีขามไป โดยใชเวลาสั้นๆ เพียงแค 5 นาที ทานก็จะไดสัมผัส
ความสวยงามของเกาะนามิ ซึง่ความนาสนใจของเกาะนามิอยูตรงทีธ่รรมชาติ
สวยงามของตนไมนอยใหญทีม่ีอยูมากมาย โดยเฉพาะทวิตนสนสูงใหญที่ขึ้นเรียงราย
เปนแนวยาว และมาปลกุความรักซรีีสเกาหลีดวยการเดินชิลๆ ไปบนถนนทีม่ตีนไม
ขนาบขาง ซึ่งเปนถนนที่โดงดังไปทัว่โลกอยาง “Ginkgo Tree Lane” เรียงแถว
ทอดตัวยาวกวา 80 เมตร เปนจดุที่นักทองเทีย่วนิยมมาถายรูปมากที่สดุ นับเปน
สัญลักษณอยางหน่ึงทีนั่กทองเที่ยวจะตองไปถายรูปเกบ็ความประทับใจไว เกาะนามิ
ยังโดงดังจากซีร่ียเร่ือง Winter Sonata โดยใชเกาะนามิเปนสถานทีถ่ายทคูรักมาย
มากมักไมพลาดที่จะมาถายรูปกับจดุไฮไลทบนเกาะสดุโรแมนติก “Winter 
Sonata’s First Kiss” รปูปم�นคูพระ-นางจากซีรี่ยเรื่องดงั ใกลกันน้ันจะมีโซน
อาหารทัง้รานอาหารแบบน่ังทาน รานของปم�งยาง และซาลาเปานึงเตาถานแบบ
โบราณ 
สายช็อปหามพลาด! 
- ยานฮงแด เปนยานทีอ่ยูใกลๆ  กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มรีานช็อปมากมายทัง้เสือ้ผา 
เคร่ืองสําอางค รองเทา ยิง่ชวงกลางคืนจะคึกคักเปนพิเศษ มีผับ บาร คาเฟ� 
รานอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทกุแหง ถือเปนแหลงรวมตัวของวัยรุนทัง้
วันมธัยม และวัยมหา’ลัย โดยในชวงเย็นๆ จะมีกลุมวัยรุนมาเตนโชวความสามารถ 



 

 

บนถนนจะกลายเปนลานการแสดงความสามารถดานตางๆ ทัง้เลนดนตรี รอง เตน 
แบบจดัเตม็! ทําใหถนนแหงน้ีคกึคัก และเปนสีสันของกรุงโซลทัง้กลางวันและกลางคืน 
นอกจากจะเปนแหลงช็อปปم�งแลว ยังเปนแหลงรวมสดุยอดรานอาหารชื่อดังมากมาย 
ทั้งของคาว ของหวาน อาหารวาง อาทิ รานวนัดังคัมจาทงั รานคัมจาทังที่ที่สดุในฮง
แด รานต้ังอยูตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 3, ราน Peony รานเคกโฮมเมดเจาดัง 
เมนูที่หามพลาดคือ Strawberry Short Cake และ Strawberry Bingsu ราน
ต้ังอยูตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 9, ราน 50pick รานน่ังชิลทีม่ค็ีอกเทลใหเลือก
ทั้งหมด 50 แบบ รานต้ังอยูตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 8, รานฮงงิกเกจาง กับ
เมนูสุดแซบอยางปูสดดองซีอ๊ิวม บุฟเฟ�ตปูดอง กุงดอง แบบครบเซ็ทเติมไมอ้ัน ราคา
แรงแตรับรองความอรอย รานต้ังอยูตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 2, รานเซมาอลึชิก
ดัง รานหมูยางช่ือดงั กันสาดสีเหลือง กับเมนูที่ตองส่ังคือ ซุปกิมจ ิ7 นาที รานต้ังอยู
ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 9, รานพิพิรี รานบิบิมบับแบบรีฟล 5000 วอน เปน
รานยอดนิยมของวัยรุนและวัยทํางานเพราะราคาถกูมาก รานต้ังอยูตรงทางสถานีฮ
งอิกทางออก 9 และ รานคาเฟ� King ‘s Cross คาเฟ�น้ีสาวกแฮรร่ีหามพลาด! 
จําลองฉากในหนัง แฮรร่ี พอตเตอร มาไวที่ฮงแด พาทานเดินทางไปโลกเวทมนตดวย
รถไฟ ชานชาลา 9 3/4 รานต้ังอยูตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 9 เปนตน 
- ยานอแีด เปนยานทีอ่ยูบริเวณหนามหาวิทยาลัยสตรีอฮีวา นอกจากจะเปนมหาลัย
ที่สวยที่สุดแลว ยังมีจดุถายรูปฮิปๆ มากมาย ทีน่ียังเปนยานชอปปم�งสินคาแนววัยรุน
แฟช่ันวัยใสสไตลเกาหลี มีทัง้ของจกุจกิ กิ๊ฟชอป เคร่ืองประดับ เส้ือผา แวนตา 
กระเป�า รองเทา อุปกรณเกี่ยวกบัโทรศัพท เคร่ืองสําอางตางๆ เปนรานเล็กๆ ทีแ่ฝง
ตัวอยูตามตรอกซอกซอยตางๆ ยาวเหยียดสองขางทาง  
- ยานชินซาดง แหงรวมโลคอลแบรนดดัง ถนนกาโรซกิูล หรือเรียกกันวา Artists’ 
Street เต็มไปดวยรานเส้ือผาแฟช่ันแบรนดดีไซเนอร แบรนดหรู รานกาแฟที่ตกแตง
แบบชิคๆ ถนนสายน้ีจะทาํใหคุณไดเพลินเพลนิเจริญใจ เเละเงินในกระเป�าเปนอยาง
ยิ่ง  
- ยานอพักูจอง เปนยานที่นาไปเดินเที่ยวมากๆ ของกรุงโซล ยานน้ีเปนยานไฮโซของ
เกาหลีน่ันเอง แนนอนวาหางรานคาตางๆ ที่อยูในยานน้ีจึงเปนแบรนดดังหรูหราระดับ
โลก โดยไฮไลทของยานอัพกูจองจะอยูบริเวณ ถนนโรดิโอ มหีางที่สําคัญกคื็อ 



 

 

Galleria Department Store หางหรูหราแหลงรวมสินคาแบรนดเนมระดับไฮ
เอนด นอกจากน้ีตลอดทัง้แนวถนนก็ยังมีรานขายสินคาแฟช่ันจากดีไซเนอรแนวหนา
ของเกาหลีใหไดเดินเลือกชอปปم�งอยางจุใจ 
สายฮปิเตอรตองไปเช็คอิน! 
- ยานซองซดูง นักทองเที่ยวสวนใหญอาจจะยังไมคุนหูกับยานน้ี แตสําหรับคน
เกาหลีแลว ยานซองซูดงกําลังมาแรงกวาที่ไหนๆ ไดรับฉายาวาเปน บรูคลินแหงกรุง
โซล เพราะเคยเปนทีต้ั่งของโรงงานเกาๆ ในยุค 1960 ปจจุบันถกูแปลงโฉมเปน
แกลอร่ี สตูดิโอ และคาเฟ�ทีม่ีสไตลมากๆ จนกลายมาเปนยานฮิปสเตอร แหลงรวม
วัยรุนแนวอารตๆ  นอกจากน้ัน ที่น่ียงัมคีาเฟ�ช่ือดงัอยาง ราน Café Onion รานคา
เฟ�บรรยากาศดีทีดั่งในเร่ืองเมนูขนมปงอบอีกดวย  
- ยานอิกซอนดง หมูบานฮันอกเกาแกที่สุดแหงหน่ึงในกรุงโซล มีกลิ่นอายความเปน
เกาหลีโบราณ และเปนยานเกาแกที่อาจจะใหมสําหรับใครหลายๆคน แหลงรวมคาเฟ�
เกๆ รานอาหารชิคๆ ใจกลางกรุงที่ซอนตัวอยูในตรอกซอกซอยเล็กๆ สามารถเดินลัด
เลาะจากแถวยานอินซาดงมาได มีทัง้รานอาหารเกาหลี รานบิงซู รานน่ังชิล รานพซิ
ซา ทีต่กแตงไดอยางมีสไตล เหมาะสําหรับชาวโซเชียลที่ชอบอัพรูปสวยๆ ไฮไลทของ
ยานน้ีจะเปนคาเฟ�ดอกไมช่ือราน มาดัง หนารานจะเปนมมุยอดฮติทีค่นนิยมมา
ถายรูป เพราะสีสันสดใสสวยงามของดอกไม นอกจากสายฮิปเตอรแลวสายกินก็หาม
พลาด! ที่น่ีมีรานขายมันดูช่ือดัง (เกี๊ยวน่ึงเกาหลี) รานชางฮวาดัง ต้ังอยูตรงหวัมุม
ถนน ซึง่จะมคีนตอคิวรอเยอะมากๆ 
การเดินทางในกรุงโซล 
- รถแท็กซี่ แทก็ซี่เกาหลีสวนใหญสามารถขึ้นแลวบอกปลายทางที่จะลงไดเลย 
เพราะรถแท็กซี่เกาหลีจะไมปฏิเสธผูโดยสารเหมือนที่เมืองไทย ยกเวนแทก็ซีต่าม
แหลงทองเที่ยวบางแหง แท็กซี่บางประเภทอาจจะมกีารเรียกราคาแบบเหมา โดยมี
แท็กซีท่ั้งหมด 4 ประเภท ไดแก 
 



 

 

 
 
1. แบบธรรมดา (Standard) มี 3 สี ไดแก ขาว เทา สม เปนแท็กซีท่ี่เรียกไดงาย
ที่สุดในบรรดาประเภทอ่ืนๆ ราคาใน   ตอนกลางวันจะเปนราคาปกติ สวนในตอน
กลางคืนจะมีการชารตเพิม่  
2. แบบช้ันหน่ึง (Deluxe) มี 2 สี คอื ดําและเหลือง ดานขางกระจกจะมปี�ายคําวา 
Deluxe แปะอยู ภายในกวางน่ังสบาย ราคาในตอนกลางวันและกลางคนืจะเทากัน 
แตจะราคาสงูกวาแบบธรรมดา หาเรียกไดตามหนาโรงแรม หรือสถานีรถไฟตางๆ  
3. แบบจมัโบคันใหญ (Jumbo) เปนรถตู เหมาะกบัคนที่เดินทางเปนกลุม ราคาจะ
พอๆกับแท็กซี่ช้ันหน่ึง 
4. แบบอินเตอร (International) เปนแบบพเิศษ คนขับรถสามารถพดูภาษาอ่ืนได  
 

- รถประจําทาง รถบัสทีว่ิง่ในตัวเมืองเปนการเดินทางที่สะดวก ถกูจําแนกตามสีเพื่อ
กําหนดชนิดของรถบัส รถบสัสน้ํีาเงิน วิง่ตามถนนสายหลกั และวิ่งระยะทางไกลรอบ
กรุงโซล รถบสัสีเขียว วิง่ระยะสั้น และรับสงผูโดยสารจากจดุเช่ือมตอระบบขนสง



 

 

สาธารณะ เชน สถานีรถไฟฟ�าใตดิน รถบสัสีเหลือง วิ่งวนภายในเขตกรุงโซล และรถ
บัสระยะทางไกล รถบัสสีแดง เปนรถบัสดวนที่วิง่จากกรุงโซลไปยงัชานเมอืง  
- รถไฟใตดนิ คนเกาหลีในกรุงโซลนิยมรถไฟใตดินเปนพาหนะหลักในการเดินทาง 
เพราะสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทกุพืน้ทีใ่นโซล รถไฟใตดินจงึเปนอีกหน่ึง
ทางเลือกสําหรับการเดินทางทองเที่ยวของทาน สายรถไฟสายหลกัๆ จะแยกตาม
หมายเลขและสี บางสายจะมีช่ือเรียกเปนของตัวเอง เร่ิมต้ังแต สายที ่1 ไปจนถึงสาย
ที่ 9 รวมถงึสายอ่ืนๆ ทีม่ีช่ือเฉพาะ ดงัน้ี 
➊ สาย 1 เปนเสนทางที่เกาแกและยาวที่สดุ วิง่ผานใจกลางกรุงโซลยาวไปถงึ
ตางจังหวดั ผูคนหลากหลายวัยเปนสถานีที่มปีลายทางเยอะ เวลาเดินทางสายน้ีตอง
สังเกตใหดีๆ สถานที่ทองเที่ยวสําหรับสายน้ี ไดแก ตลาดปลานอรยางจิน, ตลาดนัม
แดมุน, ทางเดนิลอยฟ�า Seoullo 7071, ประตูดงแดมุน, ตลาดควางจงั, วัด
โชกเยซา, คลองชองกเยชอน, พระราชวังถอ็กซูกงุ เปนตน 
➋ สาย 2 เปนเสนทางทีม่คีวามคึกคักเปนอยางมาก โดยจะวิง่วนเปนวงกลมบริเวณ
ใจกลางกรุงโซล เต็มไปดวยนักเรียน นักศึกษาไปจนถงึวัยทํางาน เพราะวิง่ผาน
มหาวิทยาลัยหลายแหง โบกี้จะแนนบางวางบางสลับกันไป ผานสถานทีท่องเที่ยว
สําคัญๆ หลากหลายเเหงดวยกนั สถานที่ทองเทีย่วสําหรับสายน้ี ไดแก วัดพงอึนซา, 
Coex Aquarium, Coex Mall, สวนสนุกล็อตเตเวิรล, YG Entertainment, 
Sinchon Station, Hongik Station, ยานฮงแด, พิพิธภณัฑภาพสามมิต ิ
Trick Eyes & Ice Museum, ยานอแีด, มหาลัยสตรีอีฮวา เปนตน 
➌ สาย 3 เปนเสนทางทีว่ิง่จากทางตะวันตกเฉียงเหนือไปยังทางดานตะวันออกเฉียง
ใตของกรุงโซล เช่ือมระหวางเมอืงโกยางกับกรุงโซล  เปนอีกหน่ึงสายที่ไดรับความ
นิยมในการเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวสําหรับสายน้ี ไดแก พระราชวงัเคียงบกกุง, 
หมูบานนัมซานฮนัอกกล, Seoul Museum of History, The National 
Folk Museum of Korea, SM Entertainment, ถนนกาโรซกิูล, ยานชินซา
ดง, Apgujeong Station เปนตน 
➍ สาย 4 เปนเสนทางทีว่ิง่จากทางทศิตะวันตกเฉียงใตไปทางทศิ
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมกีารวิง่ผานใจกลางกรุงโซล เเละผานเเหลงช็อปปم�งสําคัญ
มากมาย สถานที่ทองเที่ยวสําหรับสายน้ี ไดแก ตลาดทงแดมุน, ตลาดเมียงดง, 



 

 

Dongdaemun History & Culture, Ihwa Mural Village, สวนสาธารณะ
นักซาน เปนตน 
➎ สาย 5 เปนเสนทางทีว่ิง่จากทศิตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ถือเปนเสนทางหลกั
ที่คนในกรุงโซลใชโดยสารในชีวติประจําวันเปนจํานวนมาก สถานที่ทองเทีย่วสําหรับ
สายน้ี ไดแก สวนสาธารณะริมแมน้ําฮนั, เกาะยออีโด, ตกึ 63, จตรุัสควางฮวา
มุน, อนุสาวรียพระเจาเซจง, ศาลเจาจงมโย, Gimpo International Airport 
เปนตน   
➏ สาย 6 เปนเสนทางที่เปนจุดเช่ือมตอกบัรถไฟฟ�าหลายสาย สถานทีท่องเที่ยว
สําหรับสายน้ี ไดแก ยานซองซดูง, ยานอแีทวอน, สนาม World Cup Stadium, 
ฮานลึปารค เปนตน  
➐ สาย 7 เปนเสนทางที่เร่ิมตนที่สถานี Jangam และส้ินสุดที่สถานี Bupyeong-
gu Office สถานที่ทองเที่ยวสําหรับสายน้ี ไดแก Aiins World, Common 
Ground เปนตน 
➑ สาย 8 เปนเสนทางทีม่ีระยะทางสัน้ที่สุด 
➒ สาย 9 เปนเสนทางทีม่ีจะมกีารขามสายไปสายที่ไมมีจดุตดักับสายอ่ืนๆ คอนขาง
รวดเร็วในการเดินทาง  
 
■ สายสนามบิน (Airport Railroad หรือ AREX)  
■ สาย Bundang 
■ สาย Shinbundang  
■ สาย Gyeongui-Jungang 
■ สาย Incheon 



 

 

 
อิสระอาหารกลางวันและเย็น (ใหทกุทานไดอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอป

ปم�ง) 
พักที่    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL 

หรือเทียบเทา 
 
วันทีห่า       เมืองหิมะจําลอง ONE MOUNT (SNOW PARK*) - ศูนยสมุนไพรโสม – ศูนย

สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทสิ - ละลายเงินวอน ซปุเปอรมารเกต็ - 
สนามบนิอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต - สนามบินสุวรรณภูมิ 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู ONE MOUNT (SNOW PARK*) ธมีพารคและชอปปم�งมอลล
ขนาดใหญ มีเสื้อผาแฟช่ันเกาหลีใหเลือกชอปมากมาย ทั้งแบรนดเกาหลี และแบรนด
ช้ันนํามากมาย แบงเปน 2 โซนหลกัๆ โซนแรก WATER PARK มีสระน้ําทัง้แบบใน



 

 

รม และแบบกลางแจงใหไดสนุก และผอนคลายในชวงหนารอน และโซน SNOW 
PARK เอาใจคุณหนูๆ พาไปสนุกกับเมืองหมิะจําลองในสกีโดมขนาดใหญ ซึง่ฤดูไหน
ก็สามารถเที่ยวไดสบายๆ ภายในมกิีจกรรมใหเลนมากมาย ไมวาจะเลนสกหีรือสเกต็
ที่น่ีกม็ีอุปกรณเตรียมไวใหครบครัน มชีวง SNOW TIME สุดโรแมนตกิ ใหคุณได
สัมผัสกบัละอองหมิะที่โปรยปรายลงมา  

 

 
 

เพลิดเพลินไปกับเหลาพลขับที่นารักอยาง เจาสุนัขทั้งหลายบนรถลากเลื่อน เย่ียม
ชมทีท่ํางานของลงุซานตา และมองดูเหลาเอลฟ�นอยกาํลังเตรียมของขวญัวัน
คริสตมาสกันอยางขะมกัเขมนที ่หมูบานซานตา ทีต่กแตงสไตลยุโรปเหนือ ไตภูเขา
หิมะที่สูงชัน และสไลดลงเนินหมิะอยางสนุกสนาน บนลานเลื่อนหิมะ นอกจากน้ียังมี 
ทะเลสาบน้ําแขง็ โบลิง่ลานน้ําแขง็ และถํ้าน้ําแข็ง เปนตน (อัตราคาบรกิารน้ี ไมรวม
คาเขา และกิจกรรมภายในสกโีดม (SNOW PARK*) หากทานใดที่ไมสนใจเขา
สกีโดม สามารถเดินชออปปم�งไดตามอธัยาศัย) 

 



 

 

   
 

จากน้ันนําทานออกเดินทางไปยงั ศนูยสมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ชวยเสริม
ความแขง็แรงใหแกระบบยอยอาหาร ปอด ชวยทําใหจติใจสงบ และเพิ่มพละกําลงั มี
สรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ ป�องกนัโรคหัวใจขาดเลือด เสริม
ประสิทธภิาพทางเพศ ลดและป�องกันมะเร็ง  
จากน้ันพาทานชม ศนูยสมุนไพรบํารุงตบั ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป�าลึกบนภูเขา
ที่ปราศจากมลภาวะ และสงูเหนือระดับน้ําทะเล 50-800 เมตร ชวยดแูลตับให
สะอาดแขง็แรง ป�องกันโรคตบัแขง็ ไมถูกทําลายจากการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ บุหร่ี 
สารตกคางจากอาหาร และยา 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตคาร เมนู ชาบู ชาบู สุกีห้มอไฟสไตล
เกาหลี อาหารพ้ืนเมืองของเกาหลี ลักษณะคลายสุกีห้มอไฟ 
จากน้ันนําทานชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเปนแดนของ
พลอยสีมวง พลอยแหงสขุภาพและนําโชค โดยมต้ัีงแตสมีวงออนเย็นตา จนถึงสมีวง
ไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมือ่มาทําเปนแหวน จี้ ตางห ูและสรอย
ขอมือ 
 
นําทานเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที ่ซปุเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 
แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแลต็หิน ซเีรียลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบ และราก
ฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม 
เคร่ืองสําอางโสม และยงัมกิีมจิ เปเปโร (ป�อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) นม
กลวย เปนตน 

 



 

 

 
 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบนิอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต 
เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

21.25 น. นําทานเดินทางสู สนามบินสวุรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที ่
TG655  ** ใชเวลาบินประมาณ 5 ช่ัวโมง มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบน
เครื่อง ** 

01.25 น. เดินทางถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพ 

 
*** สําคญัมากโปรดอาน *** 
ในกรณีที่ตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ทัง้เครื่องบนิ รถทวัร และรถไฟ กอนทําการ
ออกตั๋วโดยสาร กรณุาสอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้ง เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนเที่ยวบนิ หรือเวลาบนิ โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 
มิเชนน้ัน ทางบริษทัฯ จะไมรบัผิดชอบคาใชจายใดใดทั้งสิ้น 
ขอบพระคณุทุกทานที่ใชบรกิาร  
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ราคาทัวร/ทาน 
หองละ 2-3 ทาน 

ราคา 
พักเดี่ยวเพ่ิม 

ราคา 
ไมรวมตั๋ว
เครื่องบิน 

04 - 08 มีนาคม 2563 19,999 5,000 8,999 
05 - 09 มีนาคม 2563 19,999 5,000 8,999 
06 - 10 มีนาคม 2563 19,999 5,000 8,999 
11 - 15 มีนาคม 2563 19,999 5,000 8,999 



 

 

12 - 16 มีนาคม 2563 19,999 5,000 8,999 
13 - 17 มีนาคม 2563 19,999 5,000 8,999 
18 - 22 มีนาคม 2563 20,999 5,000 8,999 
19 - 23 มีนาคม 2563 20,999 5,000 8,999 
20 - 24 มีนาคม 2563 20,999 5,000 8,999 
25 - 29 มีนาคม 2563 20,999 5,000 8,999 
26 - 30 มีนาคม 2563 20,999 5,000 8,999 
27 - 31 มีนาคม 2563 20,999 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 ในกรณี
ยกเลิกการเดินทางตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ัน ทางบริษทัจะไมคืนมดัจํา
ไมวาดวยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น คาทวัรที่จายใหกับผูจัดเปนการชําระแบบจายชาํระขาด และผูจดัไดชําระ
ใหกับทางสายการบินและสถานทีต่างๆ แบบชําระขาดกอนออกเดินทางเชนกัน ฉะน้ัน หากทาน
ไมไดรวมเดินทาง หรือใชบริการตามรายการไมวาดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือ
ออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ
การคืนเงินสดสวนใดๆ 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/เคร่ืองสําอางคคอส
เมตคิ/พลอยอเมทิส ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD ตอ
ทาน 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคาน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทาน้ัน ถาหากเปนชาวตางชาติ
จะตองเพิม่จากราคาคาทวัรปกติอีก 100 USD ตอทาน  

 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมติองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูตามความเหมาะสม 

 โรงแรมที่พกัที่อาจะมกีารสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลกั โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

 ประเทศเกาหลีใตมีชางภาพมาถายรูป และมาจําหนายวันสุดทาย ลูกทวัรทานใดสนใจ
สามารถซือ้ได โดยไมมกีารบังคับลกูทวัรทัง้สิน แตเปนการบอกกลาวลวงหนา 

 กรณีตัดกรุปเหมาที่เปนนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรงเคร่ืองสาํอางค หมอ พยาบาล  
ชาวตางชาต ิหรือกรุปทีม่กีารขอดูงานจะตองสอบถามราคาใหมทุกคร้ัง 

 หากมีเพือ่นหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางระหวางการทองเที่ยวในประเทศเกาหลี 
หรือเกิดปญหาตางๆ ตลอดจนขอแนะนํา กรุณาติดตอเจาหนาทีท่ี่รับผิดชอบ หากทานมี
ความจําเปนตองรับฝากของจากผูอ่ืน เพือ่ที่จะนําไปยังประเทศน้ันๆ  หรือนํากลับประเทศ
ไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันวาตองไมเปนสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท 
อาจมโีทษถึงขั้นประหารชีวติ ทางเจาหนาที่จะไมรับฝากกระเป�าหรือสิ่งของใดใด 

 
** สั่งซื้อซิมกบัเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยที่สนามบิน ** 
สําหรับซิมอินเตอรเน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชีย 
ไมวาจะเปน ญีปุ่�น เกาหลีใต ฮองกง มาเกา ไตหวัน จีน สิงคโปร พมา อินโดนีเซีย โดยม ี
DATA ใหใชงาน 4GB สามารถใชงานไดตอเน่ืองสูงสดุ 8 วัน หากทานใดสนใจสั่งซื้อซิม 
สามารถสัง่ซื้อไดกบัทางเจาหนาที่ และชําระเงินพรอมมัดจําคาทวัร หรอืคาทัวรสวนที่เหลือ 
 



 

 

 
 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
เกาหลีไมเกิน 90 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืน
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศเกาหลี ดังตอไปน้ี 
1. พาสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถึง 
2. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวรจัดเตรียมให 
3. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลีได 
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
4. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลี (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 
ทางทัวรจัดเตรียมให 
5. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลี ทางทัวรจัดเตรียมให 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ      
 คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 30 กก.    
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทาน    
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ      
 คาจางมคัคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิิบารในหอง รวมถงึคาอาหาร และเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบรกิาร) 
 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 เจาของหนังสือเดินทางตองทํา
เร่ืองแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา) 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงนิมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทาน เพ่ือ

สํารองที่น่ัง ภายใน 3 วันหลงัจากการจอง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด 
รวมถงึกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิ์
การเดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอยกวา 30 วัน จะตองชําระครบเต็ม
จํานวนเลย 

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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยดุทาํการของทางบริษทั 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

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

  กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี
ช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอํานาจ
พรอมหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมดุ
บัญชีธนาคารทีต่องการใหนําเงนิเขาใหครบถวน  

โดยมีเงื่อนไขการคนืเงินคาบรกิารดังน้ี 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงนิ

คาบริการ 
- 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  
จะไมมกีารคืนเงินมดัจาํหรือคาบริการทั้งหมด   

2. การติดตอใดๆ กับทางบริษทั เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทําการ
ของทางบริษทั ดังน้ี วันจันทร ถงึศกุร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยดุทาํการของทางบริษทั 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถงึ 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา

บางสวนหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงนิ
คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มนัีกทองเที่ยวรวมเดนิทางนอยกวา 
15 ทาน โดยจะแจงใหกบันักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศทีม่วีีซา  
แตหากทางนักทองเที่ยวทกุทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิม่จากการที่มีนักทองเที่ยวรวม
เดินทางนอยกวาทีท่างบริษทักาํหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายนิดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา
นําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพือ่ใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกบัทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้น้ี 
บริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 



 

 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวทีม่ิไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยดุ
งาน การปฏวิติั  อุบัติเหต ุความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิม่ขึ้น ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลงิ คาประกันภัยสายการบิน 
การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท 
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน  

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
  กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมขีนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 

มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทกุช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถงุพลาสติกใสซ่ึงมีซปิล็อค
ปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาทีต่รวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือ
ไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิง่ของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาทีก่าํหนดจะตองใสกระเป�า
ใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

  สิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญ และฝากเจาหนาทีโ่หลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

  หามนําอาหารสดเขาประเทศเกาหลีใตทกุชนิด เชน ผัก ผลไมสด ไขฯ มีโทษปรับหากฝ�า
ฝน  

  ประกาศจากสาธารณรัฐเกาหลีใต ตัง้แตวนัที่ 1 มิ.ย. 2562 เปนตนไป หามนําเน้ือสัตว 
อาทิเชน แฮม ไสกรอก เน้ือดบิ เน้ือตากแหง ฯลฯ เขามาภายในประเทศเพ่ือป�องกัน และ
ควบคุมการไหลเขาของโรคระบาดสัตวจากตางประเทศ เชน โรคอหิวาหแอฟรกิาในสุกร 
โรคปากเปم�อยเทาเปم�อยในสตัว โรคไขหวดันกชนิดกอโรครุนแรง ฯลฯ หากตองครอบครอง
ผลิตภณัฑจากเน้ือสตัวดังกลาวอยางหลกีเลี่ยงไมได กรณุาทาํเครื่องหมายบนใบแจง
สิ่งของที่นําติดตัวมา และแจงดานควบคุมโรคตดิตอระหวางประเทศที่สนามบนิหรือทาเรือ 
หากฝ�าฝนอาจมีโทษปรับถงึ 10 ลานวอน และอาจจะมีโอกาสในการหามเขาประเทศ หรือ
จํากัดการพํานักในเกาหลีใต 


