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วันแรก              สนามบินดอนเมือง 
 
23.00 น. พรอมกัน ณ สนามบนินานาชาติดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก (อาคาร 1) 

ชั้น 3 ประตทูางเขาหมายเลข 4 เคานเตอร 4 สายการบิน AIR ASIA X โดยมี
เจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ั่ง 
จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 นํ้าหนักกระเป�า 20 กก./ทาน (หากตองการซื้อนํ้าหนักเพิ่ม 
ตองเสียคาใชจาย) 
 

 
 

วันที่สอง     สนามบินอินชอน เมืองอนิชอน ประเทศเกาหลีใต - เกาะนามิ – THE GARDEN 
OF MORNING CALM   

 
02.40 น. นําทานเดินทางสู ประเทศเกาหลีใต โดยเท่ียวบินที่ XJ700  
                ** ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง ** 
10.05 น. เดินทางถึง สนามบินอนิชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวา

ไทย 2 ช.ม.) หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว รถโคชพาทาน
ขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพื่อความหวังในการรวม
ชาติที่ยาวกวา 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบ ูชาบู สุกี้หมอไฟสไตลเกาหลี 
อาหารพื้นเมอืงของเกาหล ีลักษณะคลายสุกี้หมอไฟ 
จากนั้นนําทานเดินทางไปยัง เมืองชนุชอน ทีต่ั้งของแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ
เกาหลีใตอยาง เกาะนามิ เกาะขนาดเล็กที่ตั้งอยูใจกลางทะเลสาปชองเพียง บนเกาะ
จะมีบรรยากาศรมรื่นเต็มไปดวยตนสน ตนเกาลัด ตนแปะกวย ตนซากุระ ตนเมเปم�ล 
และตนไม ดอกไมอื่นๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีใหชมกันทุกฤดูกาล การขามไป



 

 

เกาะนามินั้นใชเวลาสั้นๆ เพียงแค 5 นาที โดยนั่งเรือเฟอรี่ขามไป ทานจะไดสัมผัส
ความสวยงามของเกาะนามิ ซึ่งความนาสนใจของเกาะนามิอยูตรงที่ธรรมชาติ
สวยงามของตนไมนอยใหญที่มีอยูมากมาย โดยเฉพาะทิวตนสนสูงใหญที่ขึ้นเรียงราย
เปนแนวยาว และมาปลุกความรักซีรีสเกาหลีดวยการเดินชิลๆ ไปบนถนนที่มีตนไม
ขนาบขาง ซึ่งเปนถนนที่โดงดังไปทั่วโลกอยาง “Ginkgo Tree Lane” เมื่อผานพน
ชวงกลางเดือนตุลาคมไป อุโมงคตนแปะกวยจะถูกยอมไปดวยสีเหลืองอราม เรียง
แถวทอดตัวยาวกวา 80 เมตร เปนจดุที่นักทองเท่ียวนิยมมาถายรปูมากที่สุด นบัเปน
สัญลักษณอยางหนึ่งที่นักทองเที่ยวจะตองไปถายรูปเกบ็ความประทับใจไว ยิ่งไปกวา
นั้นในชวงฤดูใบไมเปลีย่นสี ตนไมบนเกาะก็จะเริ่มมีสีสันสวยงามสรางบรรยากาศทีโ่ร
แมนติกมาก ชวงเวลาที่เหมาะสมแกการมาเที่ยวเกาะนามิจะอยูในชวงเดือน
พฤษภาคม-เดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม หากใครชอบบรรยากาศหนาวๆ มีหิมะ
ปกคลมุก็จะอยูในชวงเดือนธันวาคม-มกราคม เกาะนามิโดงดังจากซีรี่ยเรื่อง Winter 
Sonata โดยใชเกาะนามิเปนสถานที่ถายทคูรักมายมากมกัไมพลาดที่จะมาถายรปู
กับจุดไฮไลทบนเกาะสดุโรแมนติก “Winter Sonata’s First Kiss” รูปปم�นคู
พระ-นางจากซีรี่ยเรื่องดัง ใกลกันนั้นจะมีโซนอาหารทั้งรานอาหารแบบนั่งทาน ราน
ของปم�งยาง และซาลาเปานึงเตาถานแบบโบราณ 
 

 



 

 

พิเศษสุด! ลองสัมผัสประสบการณแปลกใหมไม
เหมือนใคร การขามเกาะนามิจะไมเหมือนเดิมอีก
ตอไป เอาใจคนชื่นชอบความทาทายเปนพิเศษกับ 
Nami Skyline ZipWire ครัง้นึงในชีวิตตองลอง
การนั่งซิปไลนขามทะเลสาบชองเพียง พาทานขึ้นไป
สูดโอโซนบนความสูง 80 เมตร รวบรวมความกลาแลวปลอยตัวปลอยใจไปกับวิว
ธรรมชาติ 360 องศา สัมผัสอะดรีนาลีนท่ีหลั่งไปทั่วรางขณะโหนสลิงเหนือผืนนํ้า
ดานลางภายในเวลาเพียงชัว่อิดใจ ประทับใจไปกับวิวของทองฟ�าสดใส เทือกเขา และ
ธรรมชาติอันสวยงามใตเทาคุณ (หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ สําหรับลกูคาที่สนใจ
เทานั้น อัตราคาบริการนี้ ไมรวมคาบัตรเลน ZipWire) 
จากนั้นนําทานตื่นตาตืน่ใจกับเทศกาลประดับไฟสุดอลังการประจําฤดูหนาวที่สวน 
THE GARDEN OF THE MORNING CALM สวนนี้ไดรับฉายาของประเทศ
เกาหลีที่ไดชื่อวาเปนดินแดนแหงความสงบยามเชา สวนดอกไมที่งดงามและกวาง
ใหญ เปดใหบริการแกนักทองเที่ยวตลอดทั้งป โดยสวนนั้นตัง้อยูในเขตเมืองในเมือง
คาพยอง ดวยขนาดพืน้ที่กวา 330,000 ตารางเมตร โดยแบงพื้นทีอ่อกเปนทั้งหมด 
6 สวนหลักคือ Hakyung Garden, Hometown House Garden, Bonsai 
Garden, Moonlight Garden, Sky Path และ Garden of Eden เนื่องจาก
สวนแหงนี้เต็มไปดวยดอกไมนานาพรรณที่สงกลิ่นหอมหวานอบอวลไปทั่วทั้งสวน 
รวมถึงตนสนมากมายที่มอบทัศนียภาพแหงความงามที่ไมเหมือนท่ีไหน จึงถือไดวา
เปนสวรรคสําหรบัคนทีช่ื่นชอบการถายภาพ ครอบครวั คูรกัและผูที่ชื่นชอบธรรมชาต ิ
ที่มักจะมาพักผอนรวมทั้งถายภาพสวยๆของที่นี่เสมอ ทีน่ี่ยังเปนสถานที่ถายทําในซี
รียชื่อดัง You're beautiful อีกดวย 
 



 

 

 
 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคาลบิ หรือไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลี 

อาหารเลื่องชื่อแหงเมืองซุนซอน นําไกบารบีคิว ขาวเหนียว มันหวาน ผักตางๆ
ลงผัดรวมกับซอสแบบเกาหล ีนําผักกาดเขียวมาหอรับประทาน โดยนําขาวสวย 
และสาหรายแหงมาผดัรวมกับทัคคาลบี 

พักที่    JM HOTEL / NEW M HOTEL / SUWON KOREA TOURIST HOTEL 
หรือเทียบเทา 

 
วันที่สาม    ไรสตรอเบอรรี่ - สวนสนุกเอเวอรแลนด - คอสเมติค - รานกาแฟ  943 

KING’S CROSS - ถนนฮงแด 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู ไรสตรอเบอรรี ่ใหทานไดชิมสตรอเบอรรี่สดๆ หวานฉํ่า
จากไร หากติดใจรสชาติที่แสนหวานก็สามารถ
เลือกซื้อกลับมาฝากคนที่เมืองไทยไดดวย โดยจะมี
การแพ็คใสกลองสวยงาม และนําสงถึงสนามบินใน
วันสุดทายกอนเดินทางกลับ 



 

 

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองยงอิน ซึ่งเปนที่ตั้งของสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญที่สุด
ของประเทศ สวนสนุกเอเวอรแลนด ถกูขนานนามวาเปนดิสนียแลนดแหงเกาหลีใต 
ตั้งอยูทามกลางหุบเขาประกอบไปดวยโซนตางๆ ดังนี ้Global Fair, Magic 
Land, European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อ
ทานกาวผานประตูเขาไปในสวนสนุกเอเวอรแลนด พบกบัอาคารทรงสวยที่ตกแตง
ดวยสถาปตยกรรมแบบวิกตอเรียตะวันออกและอินเดีย ซึ่งผสมผสานจนเขากันลงตัว 
แวะถายรูปสวยๆ ที ่Magic Tree ตนไมแฟนตาซีขนาดใหญที่จะเปลี่ยนธีมไปตาม
เทศกาลตางๆ ถือเปนอีกจุดแลนดมารคสําหรับนักทองเที่ยว  

 

 
 
ใครชอบเครื่องเลนหวาดเสียวตองหามพลาดเด็ดขาด สนุกกบัเครื่องเลนนานาชนิดไม
วาจะเปน รถไฟเหาะตลีังกา (Rolling X-Train) ที่เร็วสุดๆ และตีลังกาถึง 2 รอบ 
เฮอรริเคน (Hurricane) เครื่องเลนที่จะหมุนๆ เหวี่ยงๆ ใหหวัใจเตนรัวกับความสูง
เกือบ 20 เมตรจากพืน้ดิน! ดับเบิ้ลร็อกสปน (Double Rock Spin) ที่จะหมุนๆ 
ตีลังกา 3 ตลบบนอากาศดวยความสูงที่แทบกลั้นหายใจ เรือเหาะไวก้ิง 
(Columbus Adventure) เตรียมตัวเตรียมใจไปกบัเจาเรือเหาะยักษที่จะเหวี่ยทุก
คนขึ้นไปสูงถงึ 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลคที่พลาดไมไดของสวนสนุก



 

 

แหงนี ้รถไฟเหาะรางไม (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมที่สูงชนัเปนอันดับ 4 
ของโลก ซึ่งมีความชนัถึง 77 องศา และวิ่งดวยความเร็ว 104 กิโลเมตร/ชั่วโมง  

 

 

  
 
พักเหนื่อยจากเครื่องเลนหลุดเขามาในโลกของเหลาสัตวมากมาย โซน Zootopia 
หนึ่งในสวนสัตวที่ใหญที่สุดของเกาหล ีมีสัตวมากกวา 2,000 ตัว จาก 200 กวา
สายพันธุ พาทุกทานทองไปกับโลกของสัตวป�าซาฟารี ขึ้นไปบนรถบสัซาฟารีเพ่ือ
ใกลชิดกบัเหลาสัตวป�ายิ่งขึ้นอยางโซน Safari World พบกับสัตวที่นาเกรงขาม
อยางสิงโตเจาป�า เสืออันดุราย และหมีตัวใหญที่อาจจะโผลมาทักทายคุณไดทุกเมื่อ 
ตะลุยเขาไปในโซน Lost Valley ตื่นเตนไปกับการนั่งรถสะเท้ินนํ้าสะเทิ้นบก พรอม
เพลิดเพลินกับการชมสตัวตางๆ ที่เดินเลนอยางอิสระ ถาโชคดีอาจจะไดพบกับสัตว
เหลานี้มาขอขนมกินถึงหนาตางรถเลยทีเดียว 
 



 

 

 
 

เปลี่ยนบรรยากาศจากเหลาสัตวโลกมาเจอความสวยงามของหมูพฤกษา สวนดอกไม
สี่ฤด ูเดินชมสวนดอกไมที่กําลังออกดอกบานสะพรั่งอวดสีสัน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุ
ดอกไมไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งป (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศ) ดวยสีสันท่ีสดของดอกไมแตละชนิดจงึไดรบัความนิยมอยางมาก ทานไมควร
พลาดที่จะมาถายรูปเกบ็บรรยากาศความสดชืน่กลับไปเปนที่ระลกึ รวมทั้งยังมีการจดั
เทศกาลในแตละเดือน อาทิเชน ในชวงฤดูใบไมผลิ ประมาณเดือนมีนาคม - 
มิถุนายน จะเปนคิวของสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ  
 

 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟตบาบีคิวปم�งยางสไตลเกาหลี 
เนื้อหม ูเนื้อไก เนื้อววั ปลาหมึก อาหารเกาหลี เติมไมอัน้ 
จากนั้นนําทานแวะชอปที่รานเครื่องสําอางคยอดนิยม COSMETIC OUTLET 
สวรรคของนกัชอปชาวไทย เพ่ือเลือกซื้อกลับไปเปนของฝาก มีใหเลอืกมากมาย
หลากหลายแบนด ไมวาจะเปนสกินแครบํารงุผิวแบรนดอยาง DEWINS และแบรนด 
JSM ที่เปนสินคาหลักของทางราน ไมวาจะเปนครมีหอยทาก ครีมนํ้าแตก ครีมขดัขี้
ไคล สแตมเซลล โบท็อกซ เปนตน และยังมีสนิคาอ่ืนๆ อาทิเชน ครมีวานหางจระเข 
แป�งมาโยก ยายอมผม แฮนดครีม ยาสระผม ฯลฯ 
 

 
 
พาทานเขาสูโลกเวทมนตรที่ 943 KING’S CROSS คาเฟ�สุดแนวที่จําลอง
บรรยากาศมาจากหนังเรื่องดัง แฮรรี่ พอตเตอร สาวกตองหามพลาด!! ถายรปูกบั
มุมสุดฮติ ชานชาลาท่ีเกาเศษสามสวนสี่ ชานชาลาที่อยูในสถานีรถไฟคิงสครอส กรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเปนทางเชื่อมตอระหวางโลกมกัเกิ้ลกบัโลกเวทมนตร 
ตั้งอยูระหวางชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 นั่งจิบเครื่องดืม่พรอมสัมผัสกลิ่นอาย
เวทมนต เพลิดเพลินกับมุมถายรปูตางๆ  
 

 



 

 

จากนั้นเดินทางตอไปยงั ยานฮงแด เปนยานที่อยูใกลๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มี
ผลงานศิลปะที่สวนใหญเปนศิลปะแนวรวมสมัยจัดวางแสดงเตม็พื้นที่ของถนนปกัสโซ
ที่ขึ้นชื่อของยานนี้ นอกจากนั้นที่นี่ยังมีผับ บาร คาเฟ� รานอาหารมากมายตามตรอก
ซอกซอยแทบทุกแหง จึงทําใหที่นี่เปนสีสันของกรุงโซลที่นักทองเที่ยวนิยมมา
ทองเที่ยวไมขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน 
 

 
 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู บิบิมบับ ขาวยําสไตลเกาหลี เสิรฟบริการ

พรอมซุปชาบูหมอรอนๆ  
พักที่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL 

หรือเทยีบเทา 
 
 
 



 

 

วันที่สี่        โซลทาวเวอร - ศูนยสมุนไพรโสม - ผลิตภัณฑนํ้ามนัสน - พระราชวังชางด็อกกงุ 
- ดิวตี้ฟร ี- ตลาดเมียงดง 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานไปยัง โซลทาวเวอร หนึ่งในทาวเวอรที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย ตัง้อยูบนภูเขา
นัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมี
ความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน ไมวาจะเปนชวงกลางวนั ชวงกลางคืน หรือฤดูกาล
ไหนๆ ก็ยังไดรับความนิยมเสมอมา ทั้งจากนกัทองเท่ียวและคูรักชาวเกาหล ีเพราะ
เปนจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรงุโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนรามา นบัเปน
อีกสถานที่สุดแสนโรแมนตกิแหงหนึ่งที่คูรกัทกุคูไมควรพลาด นอกจากนี้ยังมีไฮไลท
สําคัญของกรุงโซลท่ีนกัทองเท่ียวทุกคนจะตองมาแวะเช็คอินคือ สถานที่คลองกุญแจ
ชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชือ่วา คูรักทีม่าคลองกญุแจที่นี่จะมีความ
รักที่ยืนยาวไปตลอดกาล (ไมรวมคากุญแจและคาขึน้ลิฟท ประมาณ 11,000 
วอน)  
 

 
 



 

 

จากนั้นนําทานออกเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ชวยเสริม
ความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหาร ปอด ชวยทําใหจิตใจสงบ และเพ่ิมพละกําลัง มี
สรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ ป�องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม
ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป�องกันมะเร็ง 
จากนัน้นําทานเรียนรูการทํา ผลิตภัณฑนํา้มันสน ผลิตภัณฑที่สกัดจากนํ้ามันสนเข็ม
แดง มีสรรพคุณชวยบาํรุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคมุอาหาร และรักษาสมดุลใน
รางกาย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไกตุนโสม อาหารบํารงุสุขภาพ ไก
ขนาดกําลังเหมาะ ยัดไสดวยโสม แปะกวย และสมนุไพรบํารุงรางกาย เสิรฟใน
หมอดินรอนๆ  
จากนั้นนําทานชม พระราชวังชางด็อกกุง พระราชวังลําดบัที่สองที่ถูกสรางตอจาก
พระราชวังเคยีงบกกุง เคยใชเปนที่พํานักของพระมหากษัตริยหลายพระองคในสมัย
ราชวงศโชซอน และยังเปน 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญที่ยังคงรกัษาไว พระราชวัง
หลวงทั้ง 5 ที่ในโซลนั้น จะมีลักษณะหนาตาคลายๆ กัน แตกตางกันท่ีทัศนียภาพ 
รวมถึงความพิเศษของแตละสถานที่ดวย อยางตัวพระราชวังชางด็อกกุงแหงนี้กม็ีไฮ
ไลทที่นาสนใจคือ สวนฮูวอน หรือสวนแหงความลับนั่นเอง ภายในพระราชวงั
ประกอบไปดวยเขตพระราชฐานชัน้นอก พระราชฐานชั้นใน และสวนดานหลังที่ใช
สําหรับเปนทีพ่ักผอนของพระมหากษัตริยในสมัยโบราณ เมื่อเดินเขามาบริเวณดาน
ในพระราชวังจะเจอกบัลานกวาง เปนพื้นที่สาธารณะที่นักทองเท่ียวสามารถเดินชมได 
พระราชวังแหงนี้เคยถกูเผาทําลายไปในชวงป 1592 กอนจะถกูบรูณะในป 1611 
และไดกลายเปนสมบัตทิางวัฒนธรรมนับตั้งแตนั้นเปนตนมา ปจจุบนัยังคงเหลือความ
งดงามบางสวนของพระราชวังเอาไว นอกจากนั้นยังมตีนไมขนาดยกัษมีอายุกวา 
300 ป บอนํ้า และศาลาริมนํ้า  

 



 

 

 
 

หมายเหตุ : กรณีที่พระราชวังชางด็อกกุงไมเปดทําการ ขอสงวนสิทธิ์ปรับ
รายการทองเที่ยว ทดแทนเปน พระราชวงัถ็อกซูกุง 1 ใน 5 พระราชวังเกาแก
ของราชวงศโชซอน มขีนาดไมเล็กไมใหญ ตั้งโดดเดนสงางามอยูทามกลาง
อาคารสไตลตะวันตกใจกลางกรุงโซล แตสวยงามรมรื่นไปดวยตนไม ยิ่งชวงฤดู
ใบไมเปลี่ยนสีแลวยิ่งสวยงามไปอีก ในแตละวันจะมีการเปลี่ยนเวรยามของ
ทหาร หากมาไดถูกจังหวะจะไดชมพิธีเปลี่ยนเวรยามประจําวัน ซึ่งในหนึ่งวันนั้น
จะมี 3 รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบที่สอง 14.00 น. และรอบสุดทาย
ตอน 15.30 น. 
จากนั้นนําทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ดิวตี้ฟร ี(ที่รานคาปลอดภาษีที่ใหญที่สุดใน
โซล แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย ไมวาจะเปน นํ้าหอม เส้ือผา เครื่องสําอาง 
กระเป�า นาฬกิา เครื่องประดับหลากหลายแบรนดดัง และสินคาแบรนดอื่นๆ อีก
มากมาย โดยชั้นใตดินจะเปนสินคาแบรนดหร ูและเครื่องดื่มแอลกอฮอล อาทิเชน 
PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, 
GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เปนตน ในสวนของชั้นที่ 1 เปนช็
อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด อาทิเชน ROLEX, HERMES, 
OMEGA, TISSOT เปนตน ชั้น 2 เปนช็อป MCM ชั้นที่ 3 เปนโซนเครื่องสําอางค



 

 

หลากหลายแบรนดดงั ไมวาจะเปนแบรนด SULWHASOO, HERA, LANEIGE, 
L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, 
BIOTHERM, MAC เปนตน ชั้น 4 จะเปนสนิคาแบรนดเนมอื่นๆ และชั้นที่ 5 จะเปน
แบรนดของเกาหลี และโซนรานอาหาร 
 

 
 

จากนั้นนําทานเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง ยานเมียงดง แหลงละลายทรัพยในดวงใจ
ของสาวๆหลายคน หรอืสยามสแควรเกาหลี ตลาดแหงนี้จะมีเส้ือผา กางเกง รองเทา 
นํ้าหอม เครื่องสําอางคทั้งแบรนดเนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด รวมถึงซีดีเพลง รปู
ดารา และศิลปนเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุนตองการก็สามารถหาไดจากที่ตลาดนี้ อาทิ
เชน รานเครื่องสําอางคคที่คุนหูคนไทยท่ีไมวาจะเปน ETUDE, SKIN FOOD, THE 
FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครือ่งสําอางคคจะ
ถูกกวาประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เทา และบางรุนไมมีขายในประเทศไทย หรือ
จะเปนรานขายรองเทาแบรนดดงัอยางราน MBC MART ก็มรีองเทาหลากหลายแบ
รนดดงัใหเลือกมากมาย อาทิเชน ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, 
CONVERSE, FILA เปนตน  

 

 



 

 

ในสวนของอาหารบริเวณขางทางที่ฮอทฮิตไมแพกันอยางโซน เมียงดงสตรีทฟู�ด มี
อาหารหรือของทานเลนใหไดลิ้มลองมากมาย ไมวาจะเปน หอยเชลลยางตวัใหญอบ
นากิน ขนมไขหรอืเครนัปง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุงล็อบสเตอรตัว
ใหญๆ ยางชีสมรีสหวาน ชีสยาง โดยการเอามอสซาเรลลาชีสเสียบไมแลวเอาไปยาง 
ตอกโบกี เคกขาวที่ขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรสดวยซอสเผ็ดสไตลเกาหลี เมนูนี้มีอยู
เกือบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง บะหมีด่ําจาจงัมยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตที่เห็น
กันบอยในซีรี่สเกาหลี มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม พบเห็นไดทัว่ไปในเมืองไทย 
แตของท่ีนี่จะมีไสกรอกเพ่ิมเขามาอีกหนึ่งชั้น ปลาหมึกยักษทอดกรอบ เสียบไมแบบ
อลังการโรยดวยเกลือ เปนตน แตหากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอตมิโคนเจาดงั ซึ่งไอ
ติมที่กดมาใสโคนนั้นสงูถึง 2 ฟุต 
 

 
 
เย็น  อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย เพื่อความสะดวกในการช็อปปم�ง 
พักที่    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL 

หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หา      ศนูยสมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - หมูบานเทพนิยาย - ละลายเงินวอน 
ซุปเปอรมารเก็ต - สนามบินอนิชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต - 
สนามบินดอนเมือง  

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากนั้นพาทานชม ศูนยสมุนไพรฮอตเกนาม ูตนไมชนิดนี้เจริญเตบิโตในป�าลึกบน
ภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับนํ้าทะเล 50-800 เมตร ชวยดูแลตับให
สะอาดแข็งแรง ป�องกนัโรคตับแข็ง ไมถกูทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ 
สารตกคางจากอาหาร และยา 
จากนั้นนําทานชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเปนแดนของพลอยสี
มวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงไวน มี
เสนหเยายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จี้ ตางหู และสรอยขอมือ 
นําทานเดินทางไปยัง หมูบานเทพนิยาย ถกูตกแตงประดับประดา และวาดสีสันให
หมูบานแสนจะธรรมดากลายเปนหมูบานแหงเทพนิยาย มีนิยายโดงดังหลายเรื่อง 
อาทิเชน สโนวไวทกับคนแคระทั้ง 7 หนูนอยหมวกแดง ปเตอรแพน อะลาดินกับ
ตะเกียงวิเศษ ฯลฯ รวมอยูในหมูบานแหงนี้ ทําใหเปนเหมือนสตูดิโอถายรูปขนาด
ใหญที่ไมวาจะเดินไปทางไหนกถ็ายรปูไดเกสดุๆ 
 

 
 



 

 

   
 
นอกเหนือไปจากการเดินเลนเที่ยวชมหมูบานแลว ยังมีสถานที่ทองเท่ียวในบริเวณ
ใกลกัน ใหไดเยี่ยมชมกันอีกหลายแหง ไดแก พิพิธภัณฑจาจังเมียน ซึ่งเคยเปนราน
ขายจาจังเมยีน หรือกวยเตี๋ยวในซอสถั่วดําแหงแรกในบริเวณทาเรือของเมืองอินชอน 
หรือบะหมี่ดําอันลือชื่อท่ีมีจุดกําเนิดในเมืองนี ้และตองลองไปแวะชิม Mandabok 
รานดังใน Chinatown สุดยอดจาจังมย็อนีม่คีนตอคิวรอแถวยาวทุกวัน รวมถึงเมน ู
เก๊ียวนึ่งสุดฟน ที่ตั้งอยูในละแวกเดียวกัน นอกจากนี้ยังมคีาเฟ�เด็ดๆ มาแนะนําอยาง 
ราน AKIRA COFFEE ทีส่ายคาเฟ�ตองหามพลาด! แวะเช็คอินคาเฟ�ญี่ปุ�นสุดเกรที่
ตกแตงแบบสวนหินสไตลเซน ดานบนชั้นสองของรานสามารถนั่งจบิกาแฟชิลๆ รับลม
เย็นๆ แบบ Outdoor ไดอีกดวย ตอกันอีกรานแบบฟนๆ ราน C27 CHEESE 
สายชีสเคกตองโดนสักชิ้นจะติดใจ กบัคาเฟ�สไตลล loft ปนูเปลือย มทีี่นั่งและมุม
ถายรปูมากมาย มีเมนสูารพัดชีสเคก และเครือ่งดื่มหลากหลายใหเลือก ตั้งอยูละแวก
ใกลๆ กับ AKIRA Coffee  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตลเกาหลี มีรสชาติ
ออกหวานเผ็ดเล็กนอย โดยนําหมูลงในกระทะพรอมนํา้ซุปปรุงรส เมื่อสุก
รับประทานพรอมเครือ่งเคียงและขาวสวย  
นําทานแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหราย 
ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบ และรากฝอยของโสมใน
รูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครมีลางหนาโสม เครื่องสาํอางโสม และยังมี
กิมจิ เปเปโร (ป�อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) นมกลวย เปนตน 
 



 

 

 
 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินอนิชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต 
เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

16.25 น. นําทานเดินทางสู สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินที ่
XJ709  
** ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง ** 

20.45 น. เดินทางถึงประเทศไทย สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
 
** ขอความสําคัญ โปรดอานอยางละเอียด ** 
ในกรณีที่ตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ทั้งเคร่ืองบิน รถทัวร และรถไฟ กอนทําการออกตั๋ว
โดยสาร กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ
เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 
มิเชนนั้น ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดใดทั้งส้ิน 
ขอบพระคุณทกุทานที่ใชบริการ  

 
การพิจารณาการเขา-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถือเปนสทิธิ์ในทางกฎหมายของ

ประเทศนั้นๆ โดยทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง และเจาหนาที่กรมแรงงานเปนผูตัดสินชี้ขาด ทาง
ผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได หากทานปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง ซึ่งมีคาใชจายที่เกิดข้ึนในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึงคาบริการอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึน
ดวย ฉะนั้น ทานจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายที่เกิดข้ึนทีท่างประเทศนั้นๆ เรียกเก็บ ทางผูจัด
และทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึนทกุกรณี หากตองกลับประเทศไทยใน
เที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งวาง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับทางเจาหนาทีต่รวจ
คนเขาเมืองของประเทศเกาหลีใต และสายการบินเปนผูพิจารณาเทานั้น ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการ ไมวากรณีใดๆ ซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัท 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

หองละ 2-3 ทาน 
ราคา 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว
เคร่ืองบิน 

04 - 08 มีนาคม 2563 15,999 5,000 8,999 

05 - 09 มีนาคม 2563 15,999 5,000 8,999 

06 - 10 มีนาคม 2563 15,999 5,000 8,999 

11 - 15 มีนาคม 2563 16,999 5,000 8,999 

12 - 16 มีนาคม 2563 16,999 5,000 8,999 

13 - 17 มีนาคม 2563 16,999 5,000 8,999 

18 - 22 มีนาคม 2563 16,999 5,000 8,999 

19 - 23 มีนาคม 2563 16,999 5,000 8,999 

20 - 24 มีนาคม 2563 16,999 5,000 8,999 

 
ราคาเด็กทารกอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 5,999 บาท 
 
*** คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคเุทศก
ทองถิ่น *** 
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 50,000 วอน/ทริป/ทาน** 
 
โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง ในกรณี
ยกเลิกการเดินทางตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้น ทางบริษัทจะไมคืนมดัจํา
ไมวาดวยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น คาทัวรที่จายใหกับผูจัดเปนการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระ
ใหกับทางสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชาํระขาดกอนออกเดินทางเชนกัน ฉะนั้น หากทาน
ไมไดรวมเดินทาง หรือใชบรกิารตามรายการไมวาดวยสาเหตุใด หรอืไดรับการปฏิเสธการเขาหรือ
ออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ
การคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาตัว๋เครื่องบนิใหแกทาน 
 



 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต  รวมกับการทองเที่ยวเกาหลีใตเพื่อโปรโมท
สินคาในนามของรานรัฐบาล คือ สมุนไพรโสม, สมุนไพรฮอตเกนามู, นํ้ามนัสน, ศูนย
เคร่ืองสําอางค (คอสเมติค), พลอยอเมทิส และรานคาปลอดภาษี (ดิวตี้ฟร)ี ซึ่งจําเปนตอง
ระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุก
ทานวา รานรัฐบาลทกุรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม หากประสงคจะซื้อหรือไมซ้ือ
ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น  
 ทัวรครัง้นี้มีวตัถปุระสงคเพ่ือการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทานั้น ถาลกูคาตองการแยกตัวออก

จากกรุปทัวร โดยไมลงรานช็อปปم�ง เชน รานโสม/ฮอกเกนาม/ูนํ้ามันสน/เครื่องสําอางคคอส
เมติค/พลอยอเมทิส ทางบริษัทจะคดิคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD ตอ
ทาน 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานี้เฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น ถาหากเปนชาวตางชาติ
จะตองเพ่ิมจากราคาคาทัวรปกตอิีก 100 USD ตอทาน  

 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูตามความเหมาะสม 

 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลัก โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลกูคาเปนหลัก 

 ประเทศเกาหลีใตมีชางภาพมาถายรูป และมาจําหนายวันสุดทาย ลูกทัวรทานใดสนใจ
สามารถซื้อได โดยไมมกีารบังคับลกูทัวรทั้งสนิ แตเปนการบอกกลาวลวงหนา 

 กรณีตดักรุปเหมาท่ีเปนนักเรียน นักศกึษา ครู ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค หมอ พยาบาล  
ชาวตางชาติ หรือกรุปท่ีมีการขอดูงานจะตองสอบถามราคาใหมทุกครั้ง 

 หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดนิทางระหวางการทองเที่ยวในประเทศเกาหลี 
หรือเกิดปญหาตางๆ ตลอดจนขอแนะนํา กรณุาติดตอเจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบ หากทานมี
ความจําเปนตองรับฝากของจากผูอื่น เพ่ือท่ีจะนําไปยังประเทศนั้นๆ  หรือนํากลับประเทศ
ไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นวาตองไมเปนสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท 
อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวติ ทางเจาหนาท่ีจะไมรับฝากกระเป�าหรือสิ่งของใดใด 

 
 
 



 

 

** สั่งซื้อซิมกับเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยที่สนามบิน ** 
สําหรับซิมอินเตอรเน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชีย 
ไมวาจะเปน ญี่ปุ�น เกาหลีใต ฮองกง มาเกา ไตหวัน จีน สิงคโปร พมา อินโดนีเซีย โดยมี 
DATA ใหใชงาน 4GB สามารถใชงานไดตอเนื่องสูงสุด 8 วัน หากทานใดสนใจสั่งซื้อซิม 
สามารถสั่งซ้ือไดกับทางเจาหนาที่ และชาํระเงินพรอมมัดจําคาทัวร หรือคาทัวรสวนทีเ่หลือ 

 

 
 
 
 



 

 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสัน้ใน
ประเทศเกาหลีไมเกิน 90 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศเกาหลี ดังตอไปนี ้
1. พาสปอรตจะตองมอีายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถึง 
2. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทัวรจัดเตรียมให 
3. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลี
ได (เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 
4. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางทีพ่ํานักในประเทศเกาหลี (เชน คนรูจัก โรงแรม และ
อื่นๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
5. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศเกาหล ีทางทัวรจัดเตรียมให 
อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คานํ้าหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.    
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน    
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ      
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดนิทาง  
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซกัรดี มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร และเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนาทัวรกอนการใชบรกิาร) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น  
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว  



 

 

เอกสารประกอบในการยื่นวีซา  
1) พาสปอรต  
2) ใบประจําตัวคนตางดาว  
3) ใบสําคัญถิน่ที่อยู  
4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี)  
5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถามี)  
6) รูปถายสีขนาด 2 นิว้ 2 รูป (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทํา
เรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา) 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทาน เพื่อ

สํารองที่นั่ง ภายใน 3 วันหลังจากการจอง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบรกิารสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 30 วัน กรณีนกัทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงนิไมครบภายในกําหนด 
รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิ์
การเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี ่จองการเดินทางนอยกวา 30 วัน จะตองชําระครบเต็ม
จํานวนเลย 

4. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ , อีเมล , หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดงันี้ วนัจันทร ถงึศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปนั้นๆ
ถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
 กรณีทีน่ักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบรษิทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 



 

 

 กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงนิคาบรกิารคนื นกัทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหนึง่เพื่อทําเรือ่งขอรับเงินคาบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบรกิารตางๆ และหนาสมดุ
บัญชีธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน  

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี ้
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คนืเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของเงนิ

คาบรกิาร 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 50 ของเงินคาบรกิาร 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบรกิารที่ชําระแลวทั้งหมด ทั้งนี ้ทาง

บริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจดัการ
นําเท่ียวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

1. การเดินทางที่ตองการนัตีมดัจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคนืเงินมัดจาํหรือคาบริการทั้งหมด   

2. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดงันี้ วนัจันทร ถงึศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆ
ถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางกรณีมีนกัทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น 
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดนิทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา

บางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบรษิัทจะไมคืนเงิน
คาบรกิารไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 



 

 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 
15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  
แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเที่ยวรวม
เดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกลุ คํา
นําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมดัจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ 
บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ
นักทองเที่ยวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุ
งาน การปฏิวัต ิ อุบตัิเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบรกิารนีค้ํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาคาบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน 
การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษิัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท 
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมอีํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 

มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อค
ปดสนิท และสามารถนาํออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือ
ไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเป�า
ใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 



 

 

 สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญ และฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

 หามนําอาหารสดเขาประเทศเกาหลีใตทุกชนิด เชน ผัก ผลไมสด ไขฯ มีโทษปรับหากฝ�า
ฝน  

 ประกาศจากสาธารณรัฐเกาหลีใต ตั้งแตวันที่ 1 มิ.ย. 2562 เปนตนไป หามนําเนื้อสัตว 
อาทิเชน แฮม ไสกรอก เนื้อดิบ เนื้อตากแหง ฯลฯ เขามาภายในประเทศเพื่อป�องกัน และ
ควบคุมการไหลเขาของโรคระบาดสัตวจากตางประเทศ เชน โรคอหิวาหแอฟริกาในสุกร 
โรคปากเปم�อยเทาเปم�อยในสัตว โรคไขหวัดนกชนิดกอโรครุนแรง ฯลฯ หากตองครอบครอง
ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวดังกลาวอยางหลีกเลี่ยงไมได กรุณาทําเคร่ืองหมายบนใบแจง
สิ่งของที่นําติดตัวมา และแจงดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศที่สนามบินหรือทาเรือ 
หากฝ�าฝนอาจมีโทษปรับถงึ 10 ลานวอน และอาจจะมีโอกาสในการหามเขาประเทศ หรือ
จํากัดการพํานักในเกาหลีใต 

 
 


