
 

 
 

 
 

 

เกาหล ีอันซอง โซล 5 วัน 3 คืน 
 

 



 

 
 

วันแรก          กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

20.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั ้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบิน THAI 

AIRWAYS (TG) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง 

(หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง) สายการบิน THAI AIRWAYS จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 น้ำหนักกระเป๋า 30 

กก./ท่าน  

**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการ ก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสาร

พร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง 

เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)  

 

 

 

23.30 น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ TG656 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

 

วันที่สอง        เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) – สวนศิลปะอันยาง – อันซองฟาร์มแลนด์ – อูจู การ์เด้น 

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็น

เวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอ

ต้อนรับทุกท่านสู่สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชนำทุกท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจอง 

หรือ สะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร  

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (1) เมนู อูด้ง  

 



 

 
 

จากนั้นนำท่านไป ANYANG ART PARK สวนศิลปะสุดฮิปใกล้กรุงโซล มีหลากหลายโซนให้เลือกเดิน
แบบฟูลออฟชั่น อาทิ โซน Grass on Vacation เป็นสะพานสีขาว จุดแรกที่ทุกคนจะต้องเจอเพื่อข้ามไป
ยังจุดอื่นๆ โซน Paper Snake เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความอาร์ตมาก รูปทรงคล้ายงูตามชื่อคอนเซ็ป โซน 
Linear Building on The Tree เป็นอุโมงค์ท่ีมีรูปทรงคดเค้ียวและยาวมาก เดินทะลุออกไปจะพบกับลาน
กว้างๆ สีน้ำตาลรูปทรงแปลกตา โซน Artificial Fall เป็นน้ำตกจำลองขนาดใหญ่ แต่หากเข้าไม่ถึงความ
อาร์ตนั้นก็สามารถหามุมชิคๆ เก๋ๆ ถ่ายรูปได้ โซน Dimension Mirror Labyrinth เป็นสิ่งก่อสร้างที่สรา้ง
ด้วยกระจกเหมือนเป็นเขาวงกตกลางป่าใหญ่ โซน Anyang Crate House เป็นการนำเอาพลาสติกท่ีเหลือ
ใช้มาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ พอเข้าไปด้านในจะมีแสงลอดเข้ามาตามช่อง ถ่ายรูปออกมาจะดูสวยมาก 
โซน The Tail of Dragon เป็นหลังคาบ้านเกาหลีโบราณที่โผล่ขึ้นมาจากดิน ลักษณะคล้ายหางมังกร โซน 
Anyang Peak เป็นจุดชมวิวของสวนแห่งนี้ และโซน Re. Vol. Ver. เป็นคอนเซ็ปบ้านเล็กกลางป่าใหญ่ 
นอกจากนี้ ยังมีงานศิลปะอีกหลายจุดที่น่าสนใจ และสถาปัตยกรรมอื่นที่ซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆ ในสวนเยอะ
มาก หากใครที่ไม่ได้อินกับงานศิลปะ แค่มาถ่ายรูปก็ถือว่าคุ้มสุดคุ้ม 
 

 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (2) เมนู ชาบู ชาบูสไตล์เกาหลี คล้ายการต้มรวมมิตรสุกี้หม้อไฟ ประกอบไป

ด้วยเนื้อหมูสไลด์ ผัก เห็ด และวุ้นเส้นเกาหลี เป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตในเกาหลี และยังเป็นอาหาร

พื้นเมืองท่ีมีมาอย่างยาวนานอีกด้วย 

 

 จากนั้นเดินทางไป ANSEONG FARMLAND หนึ่งในสถานที่ที ่ดีที ่สุด ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็น

ธรรมชาติ ด้วยพื้นกว้างใหญ่ทำให้ที่แห่งนี้ถูกปกคลุมไปด้วยสีสันสดใสของทุ่งดอกคอสมอส มีทั้งสีขาว 

ชมพู และแดง บานสะพรั่งกินบริเวณกว้างไปทั่วทั้งเนินเขา นับเป็นช่วงพีคของฤดูใบไม้ร่วง นอกจากนั้นยัง



 

 
 

มีโซนกิจกรรมต่างๆ อาทิ โซน Moomoo Ville คุณสามารถสัมผัส และให้อาหารสัตว์ในฟาร์มได้อย่าง

ใกล้ชิด สัตว์ต่างๆ สามารถเดินไปเดินมาได้อย่างอิสระ โซน Miru Hill เป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่สามารถ

เดินเล่น และเพลิดเพลินไปกับความงามของวิวโดยรอบ ** อัตราค่าบริการนี้รวมเฉพาะค่าบัตรเข้าชม

เท่านั้น ยังไม่รวมค่ากิจกรรมภายใน อาทิ กิจกรรมขี่ม้า เป็นต้น**  

 

 

 

 หมายเหตุ : การบานของดอกคอสมอสขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี หากดอกคอสมอสยังไม่

บาน ทางสถานที่ยกเลิก หรือสิ ้นสุดเทศกาล ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ปรับรายการทดแทนเป็น 

HANEUL PARK มีพื้นที่ 190,000 ตารางเมตร เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่บนเนินเขาที่สูงที่สุดในบรรดา

สวนทั้ง 5 แห่ง สวนแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าฮานึลที่แปลว่า ‘ท้องฟ้า’ ที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโซล และสามารถ

เที่ยวได้ทุกฤดูกาล สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองโซล ไม่ว่าจะเป็นภูเขานัมซาน ภูเขาบุคฮัน

ซาน และภูเขากวานัคซาน ในช่วงหน้าร้อนจะมีดอกทานตะวันบานให้ได้ชม ส่วนในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีก็จะ

มีเทศกาลดอกหญ้าบาน (Seoul Eulalia Festival) รวมถึงมีต้น Redwood ปลูกยาวเรียงรายไปถึง 900 



 

 
 

เมตร สลับกับสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีที่อยู่บนยอดเขา ที่นี่จึงกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต และเป็น

จุดถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาหลี 

 

จากนั้นพาท่านไปสัมผัสโลกแห่งแสงสีและดวงดาวที ่OOOZOOO GARDEN สวนที่ถูกประดับตกแต่งไป

ด้วยดวงไฟมากมาย พื้นที่ของสวนขนาดใหญ่จะเต็มไปด้วยดวงไฟหลากหลายดวงแข่งกันส่องแสงยามค่ำ

คืน ซ่ึงจะแบ่งออกเป็นหลายๆ โซนด้วยกัน อาทิ โซน Flower Garden ที่ไม่ใช่แค่สวนดอกไม้ธรรมดาๆ 

แต่เป็นสวนที่ทำจากไฟดวงเล็กๆ นำมาประกอบกันเป็นดอกไม้ช่อใหญ่สวยงามมากๆ ส่วนโซน ทะเลแห่ง

ดวงดาว ทั่วทั้งบริเวณจะเต็มไปด้วยแสงไฟวิบวับราวกับหมู่ดาวยามค่ำคืน หลุดเข้าไปอยู่ในอุโมงค์ดวงดาว

ไปถ่ายรูปเก๋ๆ ที ่Tunnel Galaxy อุโมงค์ไฟระยิบระยับที่ถูกโอบล้อมไปด้วยดวงไฟมากมาย 

 

 

 

เย็น บริการอาหารเย็น (3) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลาหมึก 

อาหารเกาหลี เติมไม่อ้ัน  

พักที่    NEW M HOTEL SUWON / JM HOTEL หรือระดับเดียวกัน 



 

 
 

วันที่สาม         สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – คอสเมติค – คลองชองกเยชอน  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ถูกขนาน
นามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ประกอบไปด้วยโซนต่างๆ ดังนี้ Global 
Fair, Magic Land, European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อท่านก้าวผ่าน
ประตูเข้าไปในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พบกับอาคารทรงสวยที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรีย
ตะวันออก และอินเดีย ซึ่งผสมผสานจนเข้ากันลงตัว แวะถ่ายรูปสวยๆ ที่ Magic Tree ต้นไม้แฟนตาซี
ขนาดใหญ่ที่จะเปลี่ยนธีมไปตามเทศกาลต่างๆ ถือเป็นอีกจุดแลนด์มาร์คสำหรับนักท่องเที่ยว ใครชอบ
เครื่องเล่นหวาดเสียวต้องห้ามพลาดเด็ดขาด สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตีลังกา 
(Rolling X-Train) ที่เร็วสุดๆ และตีลังกาถึง 2 รอบ เฮอร์ริเคน (Hurricane) เครื ่องเล่นที ่จะหมุนๆ 
เหวี่ยงๆ ให้หัวใจเต้นรัวกับความสูงเกือบ 20 เมตรจากพื้นดิน! ดับเบิ้ลร็อกสปิน (Double Rock Spin) ที่
จะหมุนๆ ตีล ังกา 3 ตลบบนอากาศด้วยความสูงที ่แทบกลั ้นหายใจ เร ือเหาะไวกิ ้ง (Columbus 
Adventure) เตรียมตัวเตรียมใจไปกับเจ้าเรือเหาะยักษ์ที่จะเหวี่ยทุกคนขึ้นไปสูงถึง 30 เมตร ในมุม 75 
องศา และไฮไลค์ที่พลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไม้ที่สูง
ชันเป็นอันดับ 4 ของโลก ซึ่งมีความชันถึง 77 องศา และวิ่งด้วยความเร็ว 104 กิโลเมตร/ชั่วโมง  

 

 
 



 

 
 

พักเหนื่อยจากเครื่องเล่น หลุดเข้ามาในโลกของเหล่าสัตว์มากมาย ในโซน Zootopia หนึ่งในสวนสัตว์

ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี มีสัตว์มากกว่า 2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธุ์ พาทุกท่านท่องไปกับโลกของ

สัตว์ป่าซาฟารี ขึ้นไปบนรถบัสซาฟารีเพื่อใกล้ชิดกับเหล่าสัตว์ป่ายิ่งขึ้นอย่างโซน Safari World พบกับ

สัตว์ที่น่าเกรงขามอย่างสิงโตเจ้าป่า เสืออันดุร้าย และหมีตัวใหญ่ที่อาจจะโผล่มาทักทายคุณได้ทุกเมื่อ 

 

 
 

ตื่นเต้นไปกับการนั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก ตะลุยเข้าไปในโซน Lost Valley พร้อมเพลิดเพลินกับการ

ชมสัตว์ต่างๆ ที่เดินเล่นอย่างอิสระ ถ้าโชคดีอาจจะได้พบกับสัตว์เหล่านี้มาขอขนมกินถึงหน้าต่างรถเลย

ทีเดียว 

 



 

 
 

 
 

เปลี่ยนบรรยากาศจากเหล่าสัตว์โลกมาเจอความสวยงามของหมู่พฤกษา  เดินชมสวนดอกไม้ที่กำลัง

ออกดอกบานสะพรั่งอวดสีสัน ณ สวนดอกไม้สี ่ฤดู (Four Season Garden) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุ์

ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ด้วยสีสันที่สดของ

ดอกไม้แต่ละชนิดจึงได้รับความนิยมอย่างมาก นักท่องเที่ยวที่มาสวนสนุกจึงไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปเก็บ

บรรยากาศความสดชื่นกลับไปเป็นที่ระลึก รวมทั้งยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน ในฤดูใบไม้ร่วง 

ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ พร้อมกับมีจัดตกแต่งสวนสนุกให้เข้ากับ

เทศกาลฮัลโลวีน (Happy Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซีแห่รอบสวนสนุก และมีเจ้าหน้าที่

แต่งตัวเป็นผีมาเดินแกล้งนักท่องเที่ยว  

 



 

 
 

 
 

การแสดขบวนพาเหรดอันน่าตื่นตาตื่นใจ ชมขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่อย่าง คานิวัล แฟนตาซี พาเหรด 

(Carnival Fantasy Parade) พบกับโชว์ต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก มีทั้งธีมสไตล์บราซิลอย่างแซมบาเฟส

ติวัล (Samba festival) ไปจนถึงธีมเวนิสคานิวัล (Venice Carnival) จากอิตาลีก็ตบเท้าเข้าร่วมขบวน

ด้วย สนุกสนานกับการเต้นรำไปพร้อมๆกัน ช่วงหัวค่ำเป็นอีกหนึ่งการแสดงที่พลาดไม่ได้เช่นกัน อย่าเพ่ิง

รีบกลับ! หากยังไม่ได้ชมการแสดงพลุสุดอลังการหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน และยังมีขบวนพาเหรดที่จัด

เต็มทั้งแสง สี เสียง อย่างมูนไลท์พาเหรด (Moonlight parade) ให้ท่านได้ชมอีกด้วย ขบวนพาเหรดจะมี

รอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น. 

 



 

 
 

 

 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน (ให้ทุกท่านได้อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเล่นเครื่องเล่น) 
 

จากนั้นนำท่านแวะช้อปที่ร้านเครื่องสำอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย 

เพื่อเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บำรุงผิวแบ

รนด์อย่าง DEWINS และแบรนด์ JSM ที่เป็นสินค้าหลักของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน้ำ

แตก ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็นต้น และยังมีสินค้าอ่ืนๆ อาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้า

โยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ยาสระผม ฯลฯ 

 

จากนั้นเดินทางไปยัง คลองชองกเยชอน คลองที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามที่สุดในเกาหลี แหล่งเดินเล่นพักผ่อน
หย่อนใจท่ามกลางเมืองหลวงที่วุ่นวาย มีสะพานทั้งหมด 20 สะพานที่ออกแบบมาด้วยคอนเซ็บที่แตกต่าง
กัน บริเวณกำแพงทั้งสองข้างริมคลองประดับด้วยหินอ่อน และประติมากรรมที่สวยงาม นอกจากนี้ในช่วง
ปลายฤดูใบไม้ร่วงยังมีการจัดงาน เทศกาลโคมไฟสุดโรแมนติกริมคลองต้อนรับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง 



 

 
 

เทศกาลโคมไฟนานาชาติ (SEOUL LANTERN FESTIVAL) แสงโคมจากนานาชาติที่บอกเล่าเรื ่องราว
ต่างๆ ทางวัฒนธรรม ส่องสว่างตลอดสองฝั่งลำคลอง มีหลากหลายขนาด และรูปทรงที่แตกต่างกันไป ** 
เทศกาลนี้จัดขึ้นในช่วงวันที่ 1 – 17 พฤศจิกายน เท่านั้น** 
 

 
เย็น บริการอาหารเย็น (5) เมนู จิมทัค ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัด

รวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดำ เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี 

พักที่    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
 

วันที่สี่              พระราชวังเคียงบกกุง + ชุดฮันบก – ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – ดิวตี้ฟรี  

                       ตลาดเมียงดง            

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)  

จากนั้นนำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์โชซอนที่ตั้งอยู่

ใจกลางกรุงโซล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครมาเกาหลีเป็นครั้งแรกต้องไม่พลาดที่จะแวะมาเยือน ด้วยฉาก

หลังของพระราชวังนั้เป็นภูเขาพูกักซาน ทำให้ดูยิ่งใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็น The Grand 



 

 
 

Palace ของเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้ มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจคือ พระที่นั่งคึนจองวอง เป็นพระที่นั ่งที่

กษัตริย์ใช้ออกว่าราชการ และเป็นที่ทรงงาน ภายในพระที่นั่งไม่สามารถเข้าไปชมได้ แต่สามารถถ่ายภาพ

จากด้านนอกได้ พิเศษ!! ฟรีชุดฮันบก ให้ท่านได้แต่งชุดประจำชาติเกาหลีเดินชมพระราชวัง และ

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสำหรับทริปเกาหลีของทุกท่าน 

 

 

หมายเหตุ : กรณีที่พระราชวังเคียงบกกุงไม่เปิดทำการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการทดแทน

เป็น พระราชวังชางด็อกกุง พระราชวังลำดับที่สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 

1405 และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญที่ยังคงรักษาไว้ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยักษ์มีอายุกว่า 300 ปี บ่อ

น้ำ และศาลาริมน้ำ พระราชวังแห่งนี้เป็นที่พำนักของพระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ ปัจจุบันยังคงเหลือ

ความงดงามบางส่วนของพระราชวัง ได้แก่ พระตำหนักอินจองจอน พระตำหนักแดโจจอน พระตำหนัก

ซอนจองจอน และพระตำหนักนักซองแจ 

 

จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรที่ช่วยเสริมความ

แข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละกำลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์

ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง 



 

 
 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (7) เมนู บิบิมบับ ข้าวยำเกาหลี ประกอบด้วยผักต่างๆพร้อมกับเนื้อสัตว์หมัก 

เสิร์ฟบริการพร้อมซุปชาบูหม้อร้อนๆ 

 

จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ 
และสูงเหนือระดับน้ำทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลาย
จากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา 
 
จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล 
แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น้ำหอม เสื ้อผ้า เครื ่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา 
เครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ดัง และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดยชั้นใต้ดินจะเป็นสินค้าแบรนด์
หรู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, 
COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นต้น ในส่วนของชั้นที่ 1 เป็นช็อป CHANNEL 
และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นต้น ชั้น 2 เป็นช็
อป MCM ชั้นที่ 3 เป็นโซนเครื่องสำอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, 
HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, 
MAC เป็นต้น ชั้น 4 จะเป็นสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ และชั้นที่ 5 จะเป็นแบรนด์ของเกาหลี และโซน
ร้านอาหาร 

 
จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน 
หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้จะมีเสื้อผ้า กางเกง รองเท้า น้ำหอม เครื่องสำอางค์ท้ังแบรนด์เนมชื่อ
ดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นต้องการก็สามารถหา
ได้จากที่ตลาดนี้ อาทิเช่น ร้านเครื่องสำอางค์ค์ที่คุ้นหูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE 
FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่องสำอางค์ค์จะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 



 

 
 

2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นร้านขายรองเท้าแบรนด์ดังอย่างร้าน MBC 
MART ก็มีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, 
VANS, CONVERSE, FILA เป็นต้น  
 

 
 

ในส่วนของอาหารบริเวณข้างทางที่ฮอทฮิตไม่แพ้กันอย่างโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด มีอาหารหรือของทาน
เล่นให้ได้ลิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์ย่างตัวใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิต
ตลอดกาลของเมียงดง กุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบ
ไม้แล้วเอาไปย่าง ต๊อกโบกี เค้กข้าวที่ขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนูนี้มีอยู่เกือบ
ทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ดำจาจังมยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตที่เห็นกันบ่อยในซีรี่ส์เกาหลี มัน
ฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบเห็นได้ทั่วไปในเมืองไทย แต่ของที่นี่จะมีไส้กรอกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งชั้น 
ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไม้แบบอลังการโรยด้วยเกลือ เป็นต้น แต่หากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอติ
มโคนเจ้าดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใส่โคนนั้นสูงถึง 2 ฟุต 
 



 

 
 

 
 
เย็น  อิสระอาหารเย็น (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) 
พักที่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
 

วันที่ห้า            น้ำมันสน – พลอยอเมทิส – ถนนฮงแด – หมู้บ้านโบราณอึนพยอง – ละลายเงินวอนซุปเปอร์ 

                       มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

นำท่านเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ที่สกัดจาก น้ำมันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วย
ควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 
 
จากนั้นนำท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพ
และนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำ
เป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ 
 
จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ย่านฮงแด เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีผลงานศิลปะที่ส่วนใหญ่
เป็นศิลปะแนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพื้นที่ของถนนปิกัสโซ่ที่ขึ้นชื่อของย่านนี้ นอกจากนั้นที่นี่ยังมีผับ 
บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทำให้ที่นี ่เป็นสีสันของกรุงโซลที่
นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน 
 



 

 
 

 
 
นำท่านเดินทางสู ่หมู ่บ้านโบราณเกาหลี EUNPYEONG HANOK VILLAGE หมู่บ้านโบราณที่ตั ้งอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติที่มีภูเขาโอบล้อม บรรยากาศธรรมชาติที่สวยงาม เงียบสงบ ภายในหมู่บ้านมีคาเฟ่ในส
ไตส์ฮันอก ทั้งแบบดั้งเดิมและผสมผสานสมัยใหม่อย่างลงตัว สามารถเดินได้เพลินๆ สบายๆ มีร้านอาหาร 
คาเฟ่ และยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจอีกมากมาย 
 



 

 
 

 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (9) เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบำรุงสุขภาพ ไก่ขนาดกำลังเหมาะ ยัดไส้ด้วยโสม 
แปะก๊วย และสมุนไพรบำรุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ 

 

นำท่านเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหร่าย 
ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม 
โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง 
(มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็นต้น 

 

 



 

 
 

18.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน 

21.25 น. เดินทางกลับกรงุเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG655 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

01.25 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยความประทับใจ 

 

 

  
 

*** สำคัญมากโปรดอ่าน *** 
ในกรณีที่ต้องออกตั๋วภายใน เครื่องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่อนทำการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง  

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น 

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหต*ุ** 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร  

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 

 

**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าบรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ  

ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท** 

 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 



 

 
 

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (THAI AIRWAYS) 
เกาหลี อันซอง โซล เลสโก ดาวกระจายล้นทุ่ง 

 

 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิปท่านละ 50,000 วอน /ทริป/ท่าน ** 

 

 

 

กำหนดการเดินทาง 
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 

2-3 ท่าน 

ราคา 
จอยแลนด์ 
(ไม่รวมตั๋ว) 

ราคา 
เด็กอายุไม่เกิน 

2 ขวบ 
พักเดี่ยว 

17 – 21 ตุลาคม 2562 22,999 7,900 5,900 5,000 

19 – 23 ตุลาคม 2562 23,999 7,900 5,900 5,000 

23 – 27 ตุลาคม 2562 23,999 7,900 5,900 5,000 

25 – 29 ตุลาคม 2562 22,999 7,900 5,900 5,000 

31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562 22,999 7,900 5,900 5,000 

 06 – 10 พฤศจิกายน 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

08 – 12 พฤศจิกายน 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

14 – 18 พฤศจิกายน 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

22 – 26 พฤศจิกายน 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 



 

 
 

 
**หมายเหตุ** 

1. รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้
ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง
หรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ  
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน  
***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่ม
จากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง
เครื่องสำอางค์  หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปที่มีการขอดูงาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะ
นำไปยังประเทศนั้นๆ  หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่ง ของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิด
กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงข้ันประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

3. โรงแรมที่พักที ่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี ่ยนขึ ้นอยู ่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 

4. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้าย
ช่างภาพจะนำภาพถ่ายมาจำหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ 
เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณี
ใดๆท ัง้สิน้ เพราะทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋กบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้น กอ่นการจอง

ทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 

ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหลู้กคา้ตอ้งถูกสง่ตัวกลับ

เขา้ประเทศไทย จงึมีค่าใชจ่้ายที่เกดิขึน้ในการเปลี่ยนต๋ัวขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอื่นๆที่เกดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลูกคา้จะตอ้งเป็น
ผูร้ับผดิชอบในค่าใชจ่้ายที่เกดิขึน้ที่ทางประเทศนัน้ๆเรียกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่เกดิขึน้ทุก

กรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งวา่ง หรอืตามวันเดนิทางของตั๋วเครือ่งบนิ ทัง้นี้ ขึน้อยูท่างเจา้หนา้ที่ตรวจ

คนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ัดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสัมภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้เมอืงเรียก

สมัภาษณ์นัน้ ขึน้อยูกั่บทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททัวร ์ไมส่ามารถเขา้
ไปแทรกแซงในสว่นนี้ได ้** 

*** ทัวรค์รัง้นี้มวัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์ทางบรษัิทจะ
คดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



 

 
 

5. ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลง
ร้านช้อปปิ้ง เช่น น้ำมันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการ
แยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีม ี

 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไม่เกิน 30 กก.    

 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน    

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ      

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือ

ยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

- สิ่งท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดขึ้ นในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ  านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัร์

จดัเตรียมให ้

- ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่า
อินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว  

 

เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า  

1) พาสปอร์ต  

2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว  

3) ใบสำคัญถ่ินที่อยู่  

4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)  

5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)  

6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป  

(สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อสำรองท่ีนั่ง ภายใน 3 วัน
หลังจากการจอง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. กรณีท่ีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชำระครบเต็มจำนวนเลย 
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 



 

 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือ
แจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณี
ใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือทำเรื่องขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน  

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

1. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight 
กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 



 

 
 

วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับ
ทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น  

 
ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง 
 
3. กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่า
ที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

4. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

5. ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้สด , ไข่ , 
เนื้อสัตว์ , ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน
อัตราที่สูงมาก  

 

 



 

 
 

 

 
 
 


