
 

 
 

 
 

โซล ซอรัค 5 วัน 3 คืน 
 



 

 
 

วันแรก              สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

20.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ 

C สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการ

เช็คอิน  

 

สายการบิน THAI AIRWAYS จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 น้ำหนักกระเป๋า 30 กก./ท่าน 

 

23.10 น. นำท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ TG658  

 

** ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง มีบริการอาหารและเครื่องบนเครื่อง ** 

 

วันที่สอง            สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน) 

 

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังจาก

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชนำทุกท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยอง

จอง หรือ สะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร  

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองยงอิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สวนสนุกเอเวอร์
แลนด์ ถูกขนานนามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาประกอบไปด้วยโซนต่างๆ 
ด ั ง นี้  Global Fair, Magic Land, European Adventure, American Adventure, Zootopia 



 

 
 

เมื่อท่านก้าวผ่านประตูเข้าไปในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พบกับอาคารทรงสวยที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรม
แบบวิกตอเรียตะวันออกและอินเดีย ซึ่งผสมผสานจนเข้ากันลงตัว แวะถ่ายรูปสวยๆ ที ่Magic Tree ต้นไม้
แฟนตาซีขนาดใหญ่ที่จะเปลี่ยนธีมไปตามเทศกาลต่างๆ ถือเป็นอีกจุดแลนด์มาร์คสำหรับนักท่องเที่ยว  

 

 

 
ใครชอบเครื่องเล่นหวาดเสียวต้องห้ามพลาดเด็ดขาด สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะ
ตีลังกา (Rolling X-Train) ที่เร็วสุดๆ และตีลังกาถึง 2 รอบ เฮอร์ริเคน (Hurricane) เครื่องเล่นที่จะ
หมุนๆ เหวี่ยงๆ ให้หัวใจเต้นรัวกับความสูงเกือบ 20 เมตรจากพื้นดิน! ดับเบิ้ลร็อกสปิน (Double Rock 
Spin) ที่จะหมุนๆ ตีลังกา 3 ตลบบนอากาศด้วยความสูงที่แทบกลั้นหายใจ เรือเหาะไวกิ้ง (Columbus 
Adventure) เตรียมตัวเตรียมใจไปกับเจ้าเรือเหาะยักษ์ที่จะเหวี่ยทุกคนขึ้นไปสูงถึง 30 เมตร ในมุม 75 
องศา และไฮไลค์ที่พลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไม้ที่
สูงชันเป็นอันดับ 4 ของโลก ซึ่งมีความชันถึง 77 องศา และว่ิงด้วยความเร็ว 104 กิโลเมตร/ชั่วโมง  

 



 

 
 

 

 

พักเหนื่อยจากเครื่องเล่นหลุดเข้ามาในโลกของเหล่าสัตว์มากมาย โซน Zootopia หนึ่งในสวนสัตว์ที่ใหญ่

ที่สุดของเกาหลี มีสัตว์มากกว่า 2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธุ์ พาทุกท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า

ซาฟารี ขึ้นไปบนรถบัสซาฟารีเพื่อใกล้ชิดกับเหล่าสัตว์ป่ายิ่งขึ้นอย่างโซน Safari World พบกับสัตว์ที่น่า

เกรงขามอย่างสิงโตเจ้าป่า เสืออันดุร้าย และหมีตัวใหญ่ที่อาจจะโผล่มาทักทายคุณได้ทุกเมื่อ ตะลุยเข้าไป

ในโซน Lost Valley ตื่นเต้นไปกับการนั่งรถสะเท้ินน้ำสะเทิ้นบก พร้อมเพลิดเพลินกับการชมสัตว์ต่างๆ ที่

เดินเล่นอย่างอิสระ ถ้าโชคดีอาจจะได้พบกับสัตว์เหล่านี้มาขอขนมกินถึงหน้าต่างรถเลยทีเดียว 

 



 

 
 

 

 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความเพลิดเพลินในการเล่นเครื่องเล่น  
 

เปลี่ยนบรรยากาศจากเหล่าสัตว์โลกมาเจอความสวยงามของหมู่พฤกษา สวนดอกไม้สี่ฤดู เดินชมสวน

ดอกไม้ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งอวดสีสัน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่

หลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ด้วยสีสันที่สดของดอกไม้แต่ละชนิดจึงได้รับความ

นิยมอย่างมาก ท่านไม่ควรพลาดที่จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลับไปเป็นที่ระลึก รวมทั้งยังมี

การจัดเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือนเมษายน – มิถุนายน จะเป็น

คิวของสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ  

 



 

 
 

 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว 

ปลาหมึก อาหารเกาหลี เติมไม่อ้ัน 
 

พักที่    I’PARK RESORT / LAKE OCEAN SORAK RESORT / SEACRUISE SKY SEA RESORT หรื อ
เทียบเท่า 

 
วันที่สาม            อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา - คอสเมติค - โซลทาวเวอร์ - ถนนฮงแด  

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 
นำท่านเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน หรือสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลีใต้ เป็นอุทยานแห่งชาติ
ขนาดใหญ่ที่จัดได้ว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลี ในช่วงใบไม้ร่วง หุบเขาแห่งนี้จะ
เปลี่ยนเป็นสีแดงสลับส้มไปทั่วทั้งหุบเขา ส่วนในช่วงฤดูใบไม้ผลิก็จะสวยงามไม่แพ้กัน แวะเก็บภาพความ
ประทับใจกับบรรยากาศสองข้างทาง เต็มไปด้วยอุโมงค์ดอกซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง  
 



 

 
 

 
 
อุทยานแห่งชาติซอรัคซานถือเป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดของเกาหลีใต้  ภายในอุทยานท่านจะพบกับ 
รูปปั้นหมี ไฮไลท์อีกหนึ่งจุดที่คนนิยมไปถ่ายรูป เดินเท้าต่อเข้าไปอีกไม่ไกลจะเป็นที่ตั้งของ วัดชินฮึงซา 
วัดเก่าแก่ท่ีสร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า อายุกว่า 1,000 ปี ตัววัดตั้งอยู่ในเขตอุทยานจึงทำให้มีวิวทิวทัศน์
ที่สวยงาม มีลำธารไหลผ่านตัววัด พร้อมกับสะพานหินขนาดใหญ่ ซึ่งในฤดูน้ำหลากจะสวยงามเป็นอย่าง
มาก ระหว่างทางเดินทางชมวิวจะได้เห็นกองหินที่ถูกซ้อนขึ้นเป็นชั้นๆ สูงๆ เรียกว่า กลุ่มหินอธิฐาน 
เนื่องจากคนเกาหลีจะนำหินมาซ้อนกันแล้วอธิฐานขอพร (อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมค่า CABLE CAR ขึ้น
อุทยาน ประมาณ 10,000 วอน)   

 
 



 

 
 

 
 

จุดเด่นของวัดอยู่ที่ พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ ที่ประดิษฐานเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานให้
ทุกท่านได้มาไหว้สักการะขอพรกัน ซึ่งว่ากันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก หลังจากไหว้ขอพรเสร็จแล้วก็สามารถ
มาล้างมือล้างหน้าด้วยน้ำมนต์ได้ โดยการทำบุญของชาวเกาหลีนั้นจะนิยมถวายข้าวสาร และเทียนเล่ม
ใหญ่ๆ กันซะเป็นส่วนใหญ่ หรือเลือกที่จะบริจาคกระเบื้องหลังคาวัดก็ได้ ซึ่งสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถ
ร่วมทำบุญถวายได้ 
 



 

 
 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย 

โดยนำหมูลงในกระทะพร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย 
 

จากนั้นนำท่านแวะช้อปที่ร้านเครื่องสำอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย 

เพื่อเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บำรุงผิวแบ

รนด์อย่าง DEWINS และแบรนด์ JSM ที่เป็นสินค้าหลักของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน้ ำ

แตก ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็นต้น และยังมีสินค้าอ่ืนๆ อาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้า

โยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ยาสระผม ฯลฯ 

 
จากนั้นนำท่านไปยังหนึ่งในทาวเวอร์ที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย  โซลทาวเวอร์ ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจ
กลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพ้ืนดิน ไม่ว่า
จะเป็นช่วงกลางวัน ช่วงกลางคืน หรือฤดูกาลไหนๆ ก็ยังได้รับความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเที่ยวและ
คู่รักชาวเกาหลี เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นับเป็น



 

 
 

อีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่งที่คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สำคัญของกรุงโซลที่
นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะเช็คอินคือ สถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มีความ
เชื่อว่า คู่รักที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะมีความรักท่ียืนยาวไปตลอดกาล (อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมกุญแจ และ
ค่าขึ้นลิฟท์ 11,000 วอน) 
 

 
 

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ย่านฮงแด เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีผลงานศิลปะที่ส่วนใหญ่
เป็นศิลปะแนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพื้นที่ของถนนปิกัสโซ่ที่ขึ้นชื่อของย่ านนี้ นอกจากนั้นที่นี่ยังมีผับ 
บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทำให้ที่นี ่เป็นสีสันของกรุงโซลที่
นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน 
 



 

 
 

 
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู จิมทัค ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม 

เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดำ เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตร

เกาหล ี

 

พักที่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี่              หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - พระราชวังเคียงบกกุง - ศูนย์สมุนไพรโสม - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ดิวตี้ฟร ี    

                       ตลาดเมียงดง                

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 



 

 
 

จากนั้นนำท่านไป หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง หมู่บ้านฮันอกเก่าแก่
ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโซล มีกลิ่นอายความเป็นเกาหลีโบราณ และเป็น
ย่านเก่าแก่ที่อาจจะใหม่สำหรับใครหลายๆคน แหล่งรวมคาเฟ่เก๋ๆ 
ร้านอาหารชิคๆ ใจกลางกรุงที ่ซ ่อนตัวอยู ่ในตรอกซอกซอยเล็กๆ 
สามารถเดินลัดเลาะจากแถวย่านอินซาดงมาได ้มีทั้งร้านอาหารเกาหลี 

ร้านบิงซู ร้านนั่งชิล ร้านพิซซ่า ที่ตกแต่งได้อย่างมีสไตล์ เหมาะสำหรับชาวโซเชียลที่ชอบอัพรูปสวยๆ 
ไฮไลท์ของย่านนี้จะเป็นคาเฟ่ดอกไม้ชื่อร้าน มาดัง หน้าร้านจะเป็นมุมยอดฮิตที่คนนิยมมาถ่ายรูป เพราะ
สีสันสดใสสวยงามของดอกไม้ นอกจากสายฮิปเตอร์แล้ว สายกินก็ห้ามพลาด!! ที่นี่มีร้านขายมันดูชื่อดัง 
(เกี๊ยวนึ่งเกาหลี) ชื่อร้าน ชางฮวาดัง ตั้งอยู่ตรงหัวมุมถนน ซึ่งจะมีคนต่อคิวรอเยอะมากๆ 

 

จากนั้นนำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์โชซอนที่ตั้งอยู่

ใจกลางกรุงโซล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครมาเกาหลีเป็นครั้งแรกต้องไม่พลาดที่จะแวะมาเยือน ด้วยฉาก

หลังของพระราชวังนั้เป็นภูเขาพูกักซาน ทำให้ดูยิ่งใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็น The Grand 

Palace ของเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้ มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจคือ พระที่นั่งคึนจองวอง เป็นพระที่นั ่งที่

กษัตริย์ใช้ออกว่าราชการ และเป็นที่ทรงงาน ภายในพระที่นั่งไม่สามารถเข้าไปชมได้ แต่สามารถถ่ายภาพ

จากด้านนอกได้ พิเศษ! ให้ท่านได้สวมใส่ชุดฮันบก พร้อมเก็บภาพความประทับใจคู่ โดยมีฉากหลังเป็น

พระราชวังเคียงบกกุง 

 



 

 
 

 
 

อีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้ ศาลากลางน้ำคยองเฮรู เป็นห้องโถงที่ใช้จัดงานเลี้ยง หรืองานพระราชพิธีต่างๆ ที่

พิเศษและสำคัญของกษัตริย์ในสมัยราชวงศ์โชซอน ถูกสร้างขึ้นในปี 1867 บนทะเลสาบขนาดสี่เหลี่ยม มี

ความกว้าง 128 เมตร และยาว 113 เมตร ตัวศาลาส่วนใหญ่สร้างข้ึนจากไม้และหิน โดยโครงสร้างไม้

ถูกตั้งอยู่บนเสาหินจำนวน 48 ต้น และมีบันไดไม้เชื่อมระหว่างชั้นสองกับชั้นหนึ่ง ส่วนบริเวณรอบๆ 

ของศาลาจะรายล้อมไปด้วยเสาและสะพานหิน ซึ่งสะพานหินสามสะพานจะเชื่อมกับตัวศาลา และบริเวณ

ของพระราชวัง ส่วนมุมของรั้วรอบศาลาจะถูกตกแต่งด้วยรูปปั้นของสัตว์สิบสองราศี  ด้วยฉากหลังที่

สวยงามของต้นไม้ และสีสันของใบไม้ที่จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ทำให้ตรงจุดนี้เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยที่สุด

จุดหนึ่งในเขตของพระราชวังเคียงบกกุง 

 



 

 
 

 
 
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 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บิบิมบับ ข้าวยำสไตล์เกาหลี เสิร์ฟบริการพร้อมซุปชาบู

หม้อร้อนๆ 

 
จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบ

ย่อยอาหาร ปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละกำลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบำรุงหัวใจ 

ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง  

 



 

 
 

นำท่านเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ที่สกัดจาก ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน 
ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 
 
จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล แหล่งรวมสินค้า
แบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลาย
แบรนด์ดัง และสินค้าแบรนด์อื ่นๆ อีกมากมาย โดยชั้นใต้ดินจะเป็นสินค้าแบรนด์หรู และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, 
MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นต้น ในส่วนของชั้นที่ 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดัง
หลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นต้น ชั้น 2 เป็นช็อป MCM ชั้นที่ 
3 เป็นโซนเครื่องสำอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, 
L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นต้น ชั้น 4 
จะเป็นสินค้าแบรนด์เนมอ่ืนๆ และชั้นที่ 5 จะเป็นแบรนด์ของเกาหลี และโซนร้านอาหาร 

 
 

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  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง 
 
พักที่    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
วันทีห่้า              เทศกาลดอกซากุระ โซลฟอร์เรส - สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - สวนศิลปะอันยาง  

                         ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
จากนั้นนำท่านแวะเช็คอินถ่ายรูปสวยๆ ที่ป่าใหญ่ใจกลางกรุง SEOUL FOREST มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ถึง 1.2 
ล้านตารางเมตร ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามภายในสวนแห่งนี้ จึงมักเป็นสถานที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ 
และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในแทบฤดูกาล ในฤดูใบไม้ผลิต้นซ่กระที่ปลูกเรียงรายอยู่ในภายในสวน
จะออกดอกบานพรั่งเต็มทุกพ้ืนที่  

 

 
 



 

 
 

นอกจากนี้ ยังมีโซนอื่นๆที่น่าสนใจ ประกอบไปด้วยสวนสาธารณะทั้งหมด 5 สวนคือ Culture and Arts 
Park ตั้งอยู่ส่วนกลางของสวนป่าโซล และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ประกอบไปด้วย Seoul 
Forest Square, Ttukseom Family Field, Visitor’s center, บริเวณจัดแสดงดอกไม้ตามฤดูกาล ลานส
เก็ต ลานกิจกรรมกลางแจ้ง ห้องรับรองริมน้ำ (ร้านอาหาร) และอื่นๆ Ecological Forest ป่านิเวศน์ที่
เป็นที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติของสัตว์ป่า ได้แก่ กวางป่า , เป็ดแทนดาริน Experiential Learning Park 
อุทยานการเรียนรู ้และเสริมสร้างประสบการณ์เกี ่ยวกับป่า ได้แก่ Butterfly Garden, Insect and 
Botanical Garden, Wild Flower Garden เป็นต้น Marsh Plants Garden เป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าชายเลน ประกอบไปด้วยสำนักงานจัดการระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ, สนามเด็กเล่นทางนิเวศวิทยา, 
ห้องเรียนทางธรรมชาติกลางแจ้ง หอดูนก สวนดอกและสวนพฤกษศาสตร์ Hangang Riverside Park 
ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสวนป่ากรุงโซล ในบริเวณริมแม่น้ำที่ Jungnangcheon และแม่น้ำ Han 
River ไหลมาบรรจบกัน เป็นสวนริมน้ำ ท่าจอดเรือ และพ้ืนที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ 

 
จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ 
และสูงเหนือระดับน้ำทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลาย
จากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา 
 
จากนั้นนำท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง 
พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้า
ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบำรุงสุขภาพ ไก่ขนาดกำลังเหมาะ ยัดไส้
ด้วยโสม แปะก๊วย และสมุนไพรบำรุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ 

 
นำท่านเดินทางไปยัง 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 และสถาปัตยกรรมอ่ืนที่ซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆ ในสวนเยอะ
มาก หากใครที่ไม่ได้อินกับงานศิลปะ แค่มาถ่ายรูปก็ถือว่าคุ้มสุดคุ้ม 
 

   
 

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

 

 
 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเดินทางกลับสู่

กรุงเทพฯ 

 

21.25 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TG655  



 

 
 

** ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

 

01.25 น. เดินทางถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

 

 

** ข้อความสำคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด ** 
 

ในกรณีที่ต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ทั้งเครื่องบิน รถทัวร์ และรถไฟ ก่อนทำการออกตั๋วโดยสาร กรุณา
สอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 
มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น 

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  
 

การพิจารณาการเข้า-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถือเป็นสิทธิ์ในทางกฎหมายของประเทศนั้นๆ โดย
ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
หากท่านปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขา
กลับ และรวมถึงค่าบริการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศ
นั้นๆ เรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หากต้องกลับประเทศไทยใน
เที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่าง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของ
ประเทศเกาหลีใต้ และสายการบินเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคา 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

01 - 05 เมษายน 2563 19,999 5,000 8,999 

02 - 06 เมษายน 2563 

(วันจักรี) 
21,999 5,000 8,999 

03 - 07 เมษายน 2563 

(วันจักรี) 
21,999 5,000 8,999 

04 - 08 เมษายน 2563 

(วันจักรี) 
19,999 5,000 8,999 

09 - 13 เมษายน 2563 27,999 5,000 8,999 

10 - 14 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต์) 
29,999 5,000 8,999 

11 - 15 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต์) 
29,999 5,000 8,999 

 
ราคาเด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านล่ะ 5,999 บาท 

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

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 50,000 วอน/ทริป/ท่าน** 
 



 

 
 

โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง ในกรณียกเลิกการเดินทางต้องยกเลิก 
30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัดเป็น
การชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับทางสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระข าดก่อนออกเดินทาง
เช่นกัน ฉะนั้น หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง หรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือ
ออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ 
รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แกท่่าน 
 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้  ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้เพื่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล 
คือ สมุนไพรโสม, สมุนไพรฮอตเกนามู, น้ำมันสน, ศูนย์เครื่องสำอางค์ (คอสเมติค), พลอยอเมทิส และร้านค้าปลอด
ภาษี (ดิวตี้ฟรี) ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้า
ทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซ้ือหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของ
ลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น  

• ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลง
ร้านช็อปปิ้ง เช่น ร้านโสม/ฮอกเกนามู/น้ำมันสน/เครื่องสำอางค์คอสเมติค/พลอยอเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่า
ดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติจะต้องเพ่ิมจากราคาค่า
ทัวร์ปกตอีิก 100 USD ต่อท่าน  

• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตาม
ความเหมาะสม 

• โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็น
หลัก 

• ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรูป และมาจำหน่ายวันสุดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ โดยไม่มีการ
บังคับลูกทัวร์ทั้งสิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

• กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรงเครื่องสำอางค์ หมอ พยาบาล  ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ป
ที่มีการขอดูงานจะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง 

• หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือเกิดปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนข้อแนะนำ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่น เพื่อที่จะ
นำไปยังประเทศนั้นๆ  หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิด
กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงข้ันประหารชีวิต ทางเจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 



 

 
 

 

** สั่งซื้อซิมกับเราสะดวกไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยาก รอรับได้เลยที่สนามบิน ** 

 

สำหรับซิมอินเตอร์เน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 

ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน จีน สิงคโปร์ พม่า อินโดนีเซีย โดยมี DATA ให้ใช้งาน 4GB สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 8 วัน 

หากท่านใดสนใจสั่งซื้อซิม สามารถสั่งซื้อได้กับทางเจ้าหน้าที่ และชำระเงินพร้อมมัดจำค่าทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วัน 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อ

ยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหลี ดังต่อไปนี้ 

1. พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง 

2. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

3. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงินสด บัตร

เครดิต เป็นต้น) 

4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)  ทางทัวร์จัดเตรียม

ให้ 

5. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.    

 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน    



 

 
 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ      

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที ่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร  และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (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-ออกด้วยตนเอง
ก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อสำรองที่นั่ง 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 ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่าย

ที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว  เช่น การ
สำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

1. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข 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 วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 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 จะต้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่ และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

5. ห้ามนำอาหารสดเข้าประเทศเกาหลีใต้ทุกชนิด เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ฯ มีโทษปรับหากฝ่าฝืน  



 

 
 

6. ประกาศจากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป ห้ามนำเนื้อสัตว์ อาทิเช่น แฮม ไส้กรอก เนื้อ
ดิบ เนื ้อตากแห้ง ฯลฯ เข้ามาภายในประเทศเพื ่อป้องกัน และควบคุมการไหลเข้าของโรคระบาดสัตว์จาก
ต่างประเทศ เช่น โรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร โรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยในสัตว์ โรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง ฯลฯ 
หากต้องครอบครองผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กรุณาทำเครื่องหมายบนใบแจ้งสิ่งของที่นำ
ติดตัวมา และแจ้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่สนามบินหรือท่าเรือ หากฝ่าฝืนอาจมีโทษปรับถึง 10 
ล้านวอน และอาจจะมีโอกาสในการห้ามเข้าประเทศ หรือจำกัดการพำนักในเกาหลีใต้ 

 
 


