
 

 

รหสัทวัร  ZET2000322 
ทัวรเกาหลี โซล ยงอนิ [เลทสโก ฟลาวเวอรบลูม] 5วนั 3คืน (KE) 
เมืองหมิะจาํลอง ONE MOUNT (SNOW PARK*)  สวนศิลปะอันยาง – สวนอูจูการเดน - 
โรงเรียนสอนทํากิมจิ - สวนสนุกเอเวอรแลนด - คอสเมตคิ - ผลิตภัณฑน้ํามันสน - ถนนฮงแด 
 

 



 

 

วันแรก        สนามบินสวุรรณภูมิ 
 
20.00 น. พรอมกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตทูางเขา

หมายเลข 5 เคานเตอร N สายการบิน KOREAN AIR (KE) โดยมีเจาหนาทีค่อย
ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก  
สายการบิน KOREAN AIR จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 น้ําหนักกระเป�า 23 กก./ทาน 
 

 
 
23.15 น. นําทานเดินทางสู ประเทศเกาหลีใต โดยเที่ยวบินที ่KE652  
                ** ใชเวลาบนิประมาณ 5 ช่ัวโมง มีบริการอาหารและเครื่องบนเครื่อง ** 
 
วันทีส่อง     สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต - เมืองหิมะจําลอง ONE 

MOUNT (SNOW PARK*) สวนศิลปะอันยาง - สวนอจููการเดน 
 
06.40 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลใีต (เวลาทองถิ่นเร็วกวา

ไทย 2 ช.ม.) หลงัจากผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว รถโคชนําทุก
ทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพื่อความหวงัในการ
รวมชาติที่ยาวกวา 4.42กม. และมียอดโดมสงู 107 เมตร  
จากน้ันนําทานเดินทางสู ONE MOUNT (SNOW PARK*) ธมีพารคและชอปปم�ง
มอลลขนาดใหญ มีเสื้อผาแฟช่ันเกาหลีใหเลือกชอปมากมาย ทัง้แบรนดเกาหลี และ
แบรนดช้ันนํามากมาย แบงเปน 2 โซนหลักๆ โซนแรก WATER PARK มีสระน้ําทั้ง
แบบในรม และแบบกลางแจงใหไดสนุก และผอนคลายในชวงหนารอน และโซน 
SNOW PARK เอาใจคุณหนูๆ พาไปสนุกกบัเมืองหมิะจาํลองในสกีโดมขนาดใหญ 
ซึ่งฤดูไหนก็สามารถเที่ยวไดสบายๆ ภายในมกิีจกรรมใหเลนมากมาย ไมวาจะเลนสกี



 

 

หรือสเกต็ที่น่ีกม็ีอุปกรณเตรียมไวใหครบครัน มีชวง SNOW TIME สุดโรแมนติก ให
คุณไดสมัผัสกับละอองหมิะที่โปรยปรายลงมา  
 

 
 

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) 

 

   



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู บลูโกกิ หมูหมักสไตลเกาหล ีมีรสชาติ
ออกหวานเผ็ดเล็กนอย โดยนําหมูลงในกระทะพรอมน้ําซุปปรุงรส เม่ือสุก
รับประทานพรอมเครื่องเคียงและขาวสวย  
จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง ANYANG ART PARK สวนศิลปะสดุฮิปใกลกรุงโซล 
มีหลากหลายโซนใหเลือกเดินแบบฟูลออฟช่ัน อาทิ โซน Grass on Vacation เปน
สะพานสีขาว จุดแรกที่ทกุคนจะตองเจอเพือ่ขามไปยงัจุดอ่ืนๆ โซน Paper Snake 
เปนสิ่งกอสรางทีม่คีวามอารตมาก รูปทรงคลายงูตามช่ือคอนเซ็ป โซน Linear 
Building on The Tree เปนอุโมงคที่มรูีปทรงคดเค้ียวและยาวมาก เดินทะลุ
ออกไปจะพบกบัลานกวางๆ สีน้ําตาลรูปทรงแปลกตา โซน Artificial Fall เปน
น้ําตกจําลองขนาดใหญ แตหากเขาไมถงึความอารตน้ันก็สามารถหามมุชิคๆ เกๆ  
ถายรูปได โซน Dimension Mirror Labyrinth เปนสิ่งกอสรางที่สรางดวยกระจก
เหมือนเปนเขาวงกตกลางป�าใหญ โซน Anyang Crate House เปนการนําเอา
พลาสติกที่เหลอืใชมาสรางสรรคเปนงานศิลปะ พอเขาไปดานในจะมีแสงลอดเขามา
ตามชอง ถายรูปออกมาจะดูสวยมาก โซน The Tail of Dragon เปนหลังคาบาน
เกาหลโีบราณทีโ่ผลขึ้นมาจากดิน ลกัษณะคลายหางมงักร โซน Anyang Peak เปน
จุดชมววิของสวนแหงน้ี และโซน Re. Vol. Ver. เปนคอนเซ็ปบานเลก็กลางป�าใหญ 
นอกจากน้ี ยงัมงีานศิลปะอีกหลายจุดที่นาสนใจ และสถาปตยกรรมอ่ืนที่ซอนอยู
ตามทีต่างๆ ในสวนเยอะมาก หากใครที่ไมไดอินกับงานศิลปะ แคมาถายรูปกถ็ือวา
คุมสุดคุม 

 

  



 

 

จากน้ันพาทานไปสัมผัสโลกแหงแสงสีและดวงดาวที่ อูจูการเดน สวนที่ถกูประดับ
ตกแตงไปดวยดวงไฟมากมาย พืน้ทีข่องสวนขนาดใหญจะเต็มไปดวยดวงไฟ
หลากหลายดวงแขงกันสองแสงยามคํา่คืน ซึง่จะแบงออกเปนหลายๆ โซนดวยกัน 
อาทิ โซน Flower Garden ที่ไมใชแคสวนดอกไมธรรมดาๆ แตเปนสวนที่ทาํจากไฟ
ดวงเล็กๆ นํามาประกอบกันเปนดอกไมชอใหญสวยงามมากๆ สวนโซน ทะเลแหง
ดวงดาว ทัว่ทัง้บริเวณจะเต็มไปดวยแสงไฟวิบวับราวกับหมูดาวยามค่ําคืน หลุดเขาไป
อยูในอุโมงคดวงดาวไปถายรูปเกๆ ที่ Tunnel Galaxy อุโมงคไฟระยิบระยับทีถ่กู
โอบลอมไปดวยดวงไฟมากมาย 

  

 
 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบู ชาบ ูสุกีห้มอไฟสไตลเกาหล ีอาหาร

พ้ืนเมืองของเกาหล ีลกัษณะคลายสุกีห้มอไฟ 
พักที่    SUWON M HOTEL / SUWON NEW TOURIST HOTEL / JM HOTEL 

หรือเทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันทีส่าม    โรงเรียนสอนทํากิมจ ิ- สวนสนุกเอเวอรแลนด - คอสเมตคิ - ผลติภัณฑ
น้ํามันสน - ถนนฮงแด 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานไปเรียนรูวฒันธรรมการทํากิมจิของชาวเกาหลีที ่โรงเรียนสอนทํากิมจิ เปน
อาหารเกาหลีประเภทผักดองทีอ่าศัยภมูิปญญากนครัวของชาวเกาหลี ดวยการหมัก
พริกสแีดงและผักตางๆ โดยทัว่ไปจะเปนผกักาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิ
เกือบทกุมื้อ และยงันําไปปรุงเปนสวนประกอบอาหารอีกหลายอยาง ปจจุบันกิมจมิี
มากกวา 187 ชนิด สวนใหญจะมรีสเผ็ดและเปร้ียว  
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองยงอิน ซึ่งเปนทีต้ั่งของสวนสนุกกลางแจงที่ใหญทีสุ่ด
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  
 

  

 



 

 

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

 
 

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



 

 

 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟตบาบคีิวปم�งยางสไตลเกาหลี 

เน้ือหมู เน้ือไก เน้ือวัว ปลาหมึก อาหารเกาหล ีเติมไมอั้น 
                จากน้ันนําทานแวะชอปที่รานเคร่ืองสําอางคยอดนิยม 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 
จากน้ันเดินทางตอไปยงั ยานฮงแด เปนยานทีอ่ยูใกลๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มี
ผลงานศิลปะที่สวนใหญเปนศิลปะแนวรวมสมยัจัดวางแสดงเตม็พื้นที่ของถนนปกัสโซ
ที่ขึ้นช่ือของยานน้ี นอกจากน้ันที่น่ียังมีผับ บาร คาเฟ� รานอาหารมากมายตามตรอก
ซอกซอยแทบทกุแหง จึงทําใหที่น่ีเปนสีสันของกรุงโซลที่นักทองเที่ยวนิยมมา
ทองเที่ยวไมขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน 
 

 
 
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู จิมทคั ไกอบซีอิว๊วุนเสน เปนเมนูอาหาร

เกาหลีพื้นเมืองดัง้เดิม เปนไกผัดรวมกบัวุนเสน มันฝรั่ง แครอท พริก และซอส
ดํา เน้ือไกที่น่ิม รสชาติคลายกบัไกพะโลสูตรเกาหล ี

พักที่   BENIKIA M HOTEL / INTERCITY HOTEL / CO OP HOTEL หรือ
เทียบเทา 

 
 
 



 

 

วันทีส่ี่        เทศกาลดอกซากุระ ถนนยออโีด - ศูนยสมุนไพรโสม - ศนูยฮอตเกนาม ู- 
พระราชวังเคียงบกกุง - ดิวตี้ฟรี  ตลาดเมียงดง 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานผานชมความงามของ เทศกาลดอกซากุระ ถนนยออีโด ซึ่งกําลงัผลิ
บานอยูทัว่เกาหล ีสองขางทางจะเต็มไปดวยงามของดอกซากรุะสีชมพอูอนละลานตา 
ใหทานไดหยิบกลองขึน้มาถายภาพดอกซากุระเก็บไวเปนทีร่ะลกึ อีกทัง้ยังไดเห็นภาพ
ของคนเกาหลอีอกมาปคนิคตามสวนสาธารณะ ทัง้ทีม่าเปนเพือ่นกลุมใหญๆ คูรกั 
และครอบครัว ชวนกันมาพกัผอนทําอาหารมาน่ังทานไปคุยไปดูดอกซากุระไปดวย 
 

 
 
(หมายเหตุ: ทั้งน้ีการบานของดอกซากรุะขึน้อยูกับสภาพอากาศ หากดอกซากรุะ
ไมบาน หรือหมดฤดกูาล ทางบรษัิทขออนุญาตไมนําทานไป และไมมีการหักคืน
คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น)  

 



 

 

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 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 และเปนที่ทรงงาน ภายในพระที่น่ังไมสามารถเขาไป
ชมได แตสามารถถายภาพจากดานนอกได พิเศษ! ใหทานไดสวมใสชุดฮนับก 
พรอมเกบ็ภาพความประทับใจคู โดยมีฉากหลงัเปนพระราชวงัเคียงบกกงุ 
 
 
 



 

 

 
 
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  
 

 



 

 

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

 
 
เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
พักที่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL 

หรือเทียบเทา 
 
วันทีห่า      โซลทาวเวอร - พลอยอเมทสิ - ละลายเงนิวอน ซุปเปอรมารเกต็ - สนามบินอิน

ชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต - สนามบินสวุรรณภูมิ 
 
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) 
 

 
 
นําทานชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเปนแดนของพลอยสีมวง 
พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมต้ัีงแตสีมวงออนเย็นตา จนถงึสมีวงไวน มีเสนห
เยายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จี้ ตางหู และสรอยขอมือ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู บบิิมบับ ขาวยําเกาหลี ประกอบดวย
ผักตางๆพรอมกับเน้ือสตัวหมัก เสิรฟบรกิารพรอมซุปชาบูหมอรอนๆ 

 



 

 

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 

17.20 น. นําทานเดินทางสู สนามบินสวุรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที ่
KE651 

                ** ใชเวลาบนิประมาณ 5 ช่ัวโมง มีบริการอาหาร และเครือ่งดื่มบนเครื่อง ** 
21.30 น. เดินทางถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ

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

การพิจารณาการเขา-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถือเปนสิทธิ์ในทางกฎหมาย
ของประเทศน้ันๆ โดยทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง และเจาหนาที่กรมแรงงานเปนผูตัดสนิ
ช้ีขาด ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได หากทานปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขา
ประเทศทีร่ะบุในรายการเดินทาง ซึ่งมีคาใชจายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตัว๋ขากลับ และรวมถึง



 

 

คาบรกิารอืน่ๆ ที่เกิดขึน้ดวย ฉะน้ัน ทานจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายที่เกิดขึน้ทีท่าง
ประเทศน้ันๆ เรียกเกบ็ ทางผูจดัและทางสายการบนิจะไมรบัผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้ทุก
กรณี หากตองกลับประเทศไทยในเที่ยวบนิถัดไปที่มีที่น่ังวาง หรือตามวันเดินทางของตั๋ว
เครื่องบิน ทั้งน้ีขึ้นอยูกบัทางเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลใีต และสายการ
บินเปนผูพิจารณาเทาน้ัน ทางบริษทัฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคืน
คาบรกิาร ไมวากรณีใดๆ ซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ราคาทัวร/ทาน 
หองละ 2-3 ทาน 

ราคา 
พักเดี่ยวเพ่ิม 

ราคา 
ไมรวมตั๋ว
เครื่องบิน 

11 - 15 เมษายน 2563 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** 
 
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  

 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมติองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูตามความเหมาะสม 

 โรงแรมที่พกัที่อาจะมกีารสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลกั โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

 ประเทศเกาหลีใตมีชางภาพมาถายรูป และมาจําหนายวันสุดทาย ลกูทวัรทานใดสนใจ
สามารถซือ้ได โดยไมมกีารบังคับลกูทวัรทัง้สิน แตเปนการบอกกลาวลวงหนา 

 กรณีตัดกรุปเหมาที่เปนนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรงเคร่ืองสาํอางค หมอ พยาบาล  
ชาวตางชาต ิหรือกรุปทีม่กีารขอดูงานจะตองสอบถามราคาใหมทุกคร้ัง 

 หากมีเพือ่นหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางระหวางการทองเที่ยวในประเทศเกาหลี 
หรือเกิดปญหาตางๆ ตลอดจนขอแนะนํา กรุณาติดตอเจาหนาทีท่ี่รับผิดชอบ หากทานมี
ความจําเปนตองรับฝากของจากผูอ่ืน เพือ่ที่จะนําไปยังประเทศน้ันๆ  หรือนํากลับประเทศ
ไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันวาตองไมเปนส่ิงของผิดกฎหมาย 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 23 กก.    
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทาน    
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อทีร่ะบุในรายการ      
 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 วันหลังจากการจอง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลอืทัง้หมดกอนวันเดินทางอยาง
นอย 30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด 
รวมถงึกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสทิธิ์
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 



 

 

  กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงนิคาบริการคืน 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. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ 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 

 
 


