
 

 
 

 
 

โซล อินซอน 5 วัน 3 คืน 
 



 

 
 

วันแรก               สนามบินดอนเมือง – สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ 

 
13.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก (อาคาร 1) ชั้น 3 ประตูทางเข้า

หมายเลข 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA X โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวย
ความสะดวก 

  
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง 

จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. /ท่าน (หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

 

15.40 น. นำท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ702 

 

** ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง ** 
 

23.50 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังจาก
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจอง 
หรือสะพานเพ่ือความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42 กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินชอน (บริการอาหารว่าง คิมบับ และนมกล้วย) 

  

พักที่    INCHEON RIVERA VERIUM HOTEL / CHOYANG HOTEL / AIR REX HOTEL หรอืเทียบเท่า 
 

 



 

 
 

วันที่สอง            สวนยางแจซิตีเ้ซ็น ฟอร์เรส - โซลทาวเวอร์ - ชมดอกซากุระ ทะเลสาบซอกชน - สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด  
                         ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี - พิพิทธภัณฑ์สาหร่าย  

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนำท่านแวะชมความงามของดอกซากุระ สวนยางแจซิตี้เซ็น ฟอร์เรส สวนสาธารณะที่มีความ
สวยงามในกรุงโซล ยาวตลอดทางของแม่น้ำประมาณ 16 กิโลเมตร มีธรรมชาติซึ่งมีความสวยงาม เเละ
สมบูรณ์ด้วยจำนวนต้นไม้กว่า 94,800 ต้น ที่ปลูกกระจายตัวอยู่เต็มพ้ืนที่ โดยต้นไม้เหล่านี้นั้นเป็นต้นไม้ที่
มากกว่า 43 สายพันธุ์ด้วยกัน จุดที่พลาดไม่ได้คือ ที่นี่ยังมีโซนที่มีต้นพตกต หรือซากุระเกาหลีบานอยู่
ริมน้ำเป็นระยะทางยาว จนเป็นอีกหนึ่งจุดชมซากุระท่ีสวยงามของกรุงโซลด้วย 
 
หมายเหตุ: การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ล่ะปี หากดอกซากุระไม่บาน หรือ
หมดฤดูกาลแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการท่องเที่ยว ทดแทนเป็น วัดพงอึนซา วัดดัง
ท่ามกลางย่านธุรกิจและตึกสูงย่านกังนัม สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอาณาจักรชิลลา ประตูหน้าวัดมีชื่อว่า จินยอ
มุน หมายถึง สรรพสิ่งที่ยังคงอยู่ในสภาพเดิม เมื่อเดินเข้ามาในประตูแห่งนี้ก็จะสื่อถึงความหมายถึงการจะ
ได้เข้ามาสู่ภพขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า สัญลักษณ์โดดเด่นของวัดคือ พระพุทธรูปแกะสลักหินอ่อนที่ใหญ่
ที่สุดในโซลที่ทุกคนตั้งใจมาสักการะขอพร มีความสูงกว่า 23 เมตร 



 

 
 

จากนั้นนำท่านไปยังหนึ่งในทาวเวอร์ที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร์ ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจ
กลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตร ไม่ว่าจะเป็นช่วง
กลางวัน ช่วงกลางคืน หรือฤดูกาลไหนๆ ก็ยังได้รับความนิยมเสมอมา เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่ว
ทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นับเป็นอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่งที่คู่รักทุกคูไ่ม่
ควรพลาด นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สำคัญของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะเช็คอินคือ  สถานที่
คล้องกุญแจชื่อดัง ที่มีความเชื่อว่า คู่รักที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล (อัตรา
ค่าบริการนี้ ไม่รวมกุญแจ และค่าขึ้นลิฟท์ 11,000 วอน)  
 

 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว 
ปลาหมึก อาหารเกาหลี เติมไม่อ้ัน 
 
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด หนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี ต้ังอยู่ที่เขตชัม

ซิลในเมืองโซล เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก การมาเที่ยวที่นี่จึงสามารถทำ

ได้ทั้งปีโดยไม่ต้องดูสภาพอากาศล่วงหน้า ภายในมีเครื่องเล่นที่น่าตื่นเต้นมากมาย รวมถึงลานไอซ์สเก็ต 

สวนสนุกลอตเต้เวิล์ดแบ่งออกเป็น 2 โซน ได้แก่ ธีมผจญภัย (Adventure) โซนที่เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่

ที่สุดในโลก และ เกาะเวทมนต์ (Magic Island) โซนที่เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่สร้างเป็นเกาะอยู่กลาง



 

 
 

ทะเลสาบซอกชน ทั้งยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึก ร้านอาหารนานาชาติ และสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ

อีกมากมาย ที่นี่ยังรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า ช้อปปิ้งมอลล์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงแรมหรู เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมี ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี ให้ท่านได้สามารถเลือกซื้อสินค้าได้อีกมากมาย (อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

บ ัตร เครื่ อง เล ่น  Lotis Climing, Tomb of Horror, Mirror Maze, VR Game Zone, Fantasy 

Forest และ Poporo Park หากลูกค้าต้องการเล่นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม)    

 

 

 

นอกจากในโซลจะมีงานเทศกาลดอกซากุระที่เกาะยออีโดแล้ว ยังมีออีกหนึ่งสถานที่ที่คนนิยมไปชมซากุระ

ไม่แพ้กัน นำท่านชม เทศกาลดอกซากุระบาน ริมทะเลสาบซอกชน ตั้งอยู่ใกล้กันกับสวนสนุกล้อตเต้

เวิล์ด ซึ ่งจะมีต้นซากุระปลูกเรียงรายสวยงามอยู่ริมทะเลสาบ คนเกาหลีนิยมมานั ่งเล่นพักผ่อนชม

ทะเลสาบทีส่งบนิ่ง พร้อมกับดูกลีบดอกซากุระที่ปลิวไปทั่วบริเวณ  

 

(หมายเหตุ : ดอกซากุระจะเริ่มบานประมาณช่วงเดือนเมษายน ตั้งแต่กรุ๊ปประมาณวันที่ 07 – 14 

เมษายน จำนวนการบานของดอกซากุระจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ล่ะปี หากดอกซากุระไม่บาน 



 

 
 

หรือหมดช่วงเทศกาล ท่านสามารถเก็บภาพความประทับใจกับฉากหลังที่มีตึกสูงเสียดฟ้า LOTTE 

TOWER และดื่มดำกับบรรยากาศช่วงฤดูใบไม้ผลิของเกาหลไีด้)  

 

 

 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลี การบอกเล่าเรื่องราว
ขั้นตอนความเป็นมาของสาหร่าย ตั้งแต่เป็นหัวเชื้อจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ในประเทศเกาหลีใต้สาหร่ายนั้น
เป็นที่นิยมมาก อาหารเกาหลีหลากหลายเมนูล้วนมีส่วนผสมของสาหร่าย ยกตัวอย่างเช่น ข้าวยำเกาหลี 
(บิบิมบับ) 

 
เย็น บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนู บิบิมบับ ข้าวยำเกาหล ีประกอบด้วยผักต่างๆ พร้อมกับเนื้อสัตว์

หมัก เสิร์ฟบริการพร้อมซุปชาบูหม้อร้อนๆ 

 

พักที ่   BENEKIA M HOTEL / INTERCITY HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 



 

 
 

วันที่สาม            ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ศูนย์สมุนไพรโสม - หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - พระราชวังชางเคียงกุง - 

คอสเมติค  

                         ตลาดเมียงดง  

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

นำท่านเรียนรู้การทำ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน ที่สกัดจากน้ำมันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลด
ไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 
 

จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบ

ย่อยอาหาร ปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละกำลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบำรุงหัวใจ 

ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง 

 
จากนั้นนำท่านไป หมู่บา้นโบราณอิกซอนดง หมู่บ้านฮันอกเก่าแก่ที่สุด
แห่งหนึ่งในกรุงโซล มีกลิ่นอายความเป็นเกาหลีโบราณ และเป็นย่าน
เก ่าแก่ท ี ่อาจจะใหม่สำหร ับใครหลายๆคน แหล่งรวมคาเฟ่เก๋ๆ 
ร้านอาหารชิคๆ ใจกลางกรุงที ่ซ ่อนตัวอยู ่ในตรอกซอกซอยเล็กๆ 
สามารถเดินลัดเลาะจากแถวย่านอินซาดงมาได้ มีทั้งร้านอาหารเกาหลี 
ร้านบิงซู ร้านนั่งชิล ร้านพิซซ่า ที่ตกแต่งได้อย่างมีสไตล์ เหมาะสำหรับชาวโซเชียลที่ชอบอัพรูปสวยๆ 
ไฮไลท์ของย่านนี้จะเป็นคาเฟ่ดอกไม้ชื่อร้าน มาดัง หน้าร้านจะเป็นมุมยอดฮิตที่คนนิยมมาถ่ายรูป เพราะ
สีสันสดใสสวยงามของดอกไม้ นอกจากสายฮิปเตอร์แล้วสายกินก็ห้ามพลาด ที่นี่มีร้านขายมันดูชื่อดัง 
(เกี๊ยวนึ่งเกาหลี) ชื่อร้าน ชางฮวาดัง ตั้งอยู่ตรงหัวมุมถนน ซึ่งจะมีคนต่อคิวรอเยอะมากๆ 
 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบำรุงสุขภาพ ไก่ขนาดกำลังเหมาะ ยัดไส้

ด้วยโสม แปะก๊วย และสมุนไพรบำรุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ 
 



 

 
 

จากนั้นนำท่านไป พระราชวังชางเคียงกุง หนึ่งในห้าพระราชวังที่สำคัญที่สุดในเกาหลี เดิมเป็นพระราชวัง

ฤดูร้อนของกษัตริย์ราชวงศ์โครยอ โดยเริ่มต้นเดินจากศาลเจ้าชงมโย ถือเป็นสถานที่แห่งมรดกโลกระดับ

นานาชาติที่ได้รับการคุ้มครอง เป็นศาลเจ้าแบบขงจื้อที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ศาลเจ้าชงมโยยังคงสภาพอยู่

ตั้งแต่สมัยศตวรรษท่ี 16 จนถึงทุกวันนี้ และมีแผ่นจารึกลงคำสั่งสอนจากกษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราช

วงค์โชซอนของเกาหลี จากศาลเจ้าเดินข้ามสะพานไปยังพระราชวังชางเคียงกุง โดยสังเกตสิ่งก่อสร้างที่ทำ

จากหินบริเวณเนินเขาที่จะค่อยๆนำทางไป หนึ่งในสิ่งก่อสร้างนี้เคยเป็นหอสังเกตการณ์ในอดีต ประตู

ทางเข้าใหญ่ของพระราชวังจะเชื่อมต่อกับสะพานอกช็องกโย และนับเป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในโซล มอง

ให้ดีแล้วจะเจอรูปปีศาจที่กำลังซุ่มอยู่ใต้กำแพงอิฐ นอกจากนั้น ยังสามารถชมซากุระสวยๆ พร้อมชมความ

งามทางสถาปัตยกรรมแบบโบราณของพระราชวังเป็นฉากหลัง หากโชคดีจะสามารถเห็นซากุระปลิวไป

ตามสายลมบนสะพานอกช็องกโย นอกจากจะเป็นช่วงซากุระบานแล้ว ดอกไม้อื่นๆ เช่น ดอกแอพริคอต 

ดอกฟอร์ซีเธีย และดอกอาซาเลีย จะเบ่งบานอวดความงามไม่น้อยหน้าเช่นกัน 

 

 

 



 

 
 

หมายเหตุ: กรณีที่พระราชวังชางเคียงกุงไม่เปิดทำการ ขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการท่องเที่ยว ทดแทน
เป็น พระราชวังชางด็อกกุง พระราชวังลำดับที่สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง เคยใช้เป็นที่
พำนักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญ
ที่ยังคงรักษาไว้ พระราชวังหลวงทั ้ง 5 ที่ในโซลนั้น จะมีลักษณะหน้าตาคล้ายๆ กัน แตกต่างกันที่
ทัศนียภาพ รวมถึงความพิเศษของแต่ละสถานที่ด้วย อย่างตัวพระราชวังชางด็อกกุงแห่งนี้ก็มีไฮไลท์ที่
น่าสนใจคือ สวนฮูวอน หรือสวนแห่งความลับนั่นเอง (Secret Garden) ภายในพระราชวังประกอบไป
ด้วยเขตพระราชฐานชั ้นนอก พระราชฐานชั ้นใน และสวนด้านหลังที ่ใช้สำหรับเป็นที่พักผ่อนของ
พระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณ เมื่อเดินเข้ามาบริเวณด้านในพระราชวังจะเจอกับลานกว้าง เป็นพื้นที่
สาธารณะที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้  
 
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  

 

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 เพื่อความสะดวกในการช็อปปิ้ง 
 
พักที่   BENEKIA M HOTEL / INTERCITY HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL หรือเทียบเท่า 



 

 
 

วันที่สี่                ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - ถนนฮงแด – เทศกาลดอกจินดัลเร เขาวอลมิซาน                             

                         ละลายเงินวอนซุปเปอร์มารเ์ก็ต - สนามบินอินชอน 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 
จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ำทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่
ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา 

 

จากนั้นนำท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพ
และนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงออ่นเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำ
เป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ 

 

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ย่านฮงแด เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีผลงานศิลปะที่ส่วนใหญ่
เป็นศิลปะแนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพื้นที่ของถนนปิกัสโซ่ที่ขึ้นชื่อของย่านนี้ นอกจากนั้นที่นี่ยังมีผับ 
บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทำให้ที ่นี ่เป็นสีสันของกรุงโซลที่
นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเทีย่วไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน 
 



 

 
 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู โอซัมบูลโกกิ ปลาหมึก และหมูหมักสไตล์เกาหลี มีรสชาติ

ออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนำปลาหมึกและหมูลงในกระทะพร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกบริการพร้อม

เครื่องเคียงและข้าวสวย 

 

จากนั้นนำท่านไปชมความงามของดอกจินดัลแรที่ WONMISAN MOUNTAIN AZALEA FESTIVAL 

ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้ทั่วทั้งเกาหลีกำลังบานสะพรั่งชูช่อสวยงามไม่แพ้ดอกซากุระ เทศกาลดอกจินดัล

แร แห่งนี้จะเปลี่ยนภูเขาวอลมิให้เต็มไปด้วยสีชมพู ดอกจินดัลแรนั้นคนทั่วไปจะรู้จักในชื่อ ดอกอาซาเลีย 

หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งคือ ดอกกุหลาบพันปี ซึ่งจะบานอวดสีสันแข่งกับต้นซากุระ ไม่ว่าจะมองไปทาง

ไหนก็เต็มไปด้วยสีชมพู หันซ้ายก็เป็นสีชมพู หันขวาก็เป็นสีชมพู ภูเขาวอลมิจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่พลาด

ไม่ได ้ 

 



 

 
 

 

 

หมายเหตุ : การบานของดอกอาซาเลียขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากหมดฤดูกาล หรือทางสถานที่

ยกเลิกเทศกาล ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการท่องเที่ยว ทดแทนเป็นถนนแคฮังนูรี ตั้งอยู่ในไช

น่าทาวน์ย่านอินชอน เป็นถนนที่เต็มไปด้วยกลิ่นอาย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ใครที่ชอบท่องเที่ยวย่านวัฒนธรรม

ต้องห้ามพลาด ตัวอาคารของที่นี่ยังคงความดั้งเดิมของแต่ละประเทศไว้อยู่ มีมุมชิคๆ แถมยังมีคาเฟ่เก๋ๆ 

ให้ถ่ายรูปเพียบ นอกจากนี้แถวถนนแคฮังนูรีกม็ีร้านอาหารอร่อยๆ ให้ได้ลิ้มลองมากมาย 

 
จากนั้นนำท่านเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) 
สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม 
ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินรา
เมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็นต้น 

 
 



 

 
 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเดินทางกลับสู่

กรุงเทพฯ 

 

วันทีห่้า              สนามบินดอนเมือง 

 

00.20 น. นำท่านเดนิทางสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ XJ703  

 

** ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง ** 

 

04.20 น. เดินทางถึงประเทศไทย สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

 

*** สำคัญมากโปรดอ่าน *** 
 

ในกรณีที่ต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ทั้งเครื่องบิน รถทัวร์ และรถไฟ ก่อนทำการออกตั๋วโดยสาร กรุณา
สอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 
มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น 

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  
 

** ข้อความสำคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด ** 
 

การพิจารณาการเข้า-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถือเป็นสิทธิ์ในทางกฎหมายของประเทศนั้นๆ โดย
ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
หากท่าปฏิเสธมิให้เดินทางออก 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 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคา 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

02 - 06 เมษายน 2563 

(วันจกัรี) 
18,999 5,000 8,999 

03 - 07 เมษายน 2563 

(วันจักรี) 
18,999 5,000 8,999 

04 - 08 เมษายน 2563 

(วันจกัรี) 
17,999 5,000 8,999 

05 - 09 เมษายน 2563 

(วันจักรี) 
15,999 5,000 8,999 

08 - 12 เมษายน 2563 16,999 5,000 8,999 

09 - 13 เมษายน 2563 16,999 5,000 8,999 

10 - 14 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต์) 
23,999  5,000 8,999 

11 - 15 เมษายน 2563 23,999 5,000 8,999 



 

 
 

(วันสงกรานต์) 

12 - 16 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต์) 
22,999 5,000 8,999 

13 - 17 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต์) 
22,999 5,000 8,999 

18 - 22 เมษายน 2563 15,999 5,000 8,999 

23 - 27 เมษายน 2563 16,999 5,000 8,999 

24 - 28 เมษายน 2563 16,999 5,000 8,999 

25 - 29 เมษายน 2563 15,999 5,000 8,999 

29 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2563 

(วันแรงงาน) 
16,999 5,000 8,999 

30 เมษายน - 04 พฤษภาคม 2563 

(วันแรงงาน) 
16,999 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 แบบชำระขาดก่อนออกเดินทาง



 

 
 

เช่นกัน ฉะนั้น หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง หรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือ
ออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ 
รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน 
 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้  ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้เพื่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล 
คือ สมุนไพรโสม, สมุนไพรฮอตเกนามู, น้ำมันสน, ศูนย์เครื่องสำอางค์ (คอสเมติค), พลอยอเมทิส และร้านค้าปลอด
ภาษี (ดิวตี้ฟรี) ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้า
ทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซื้อหรือไม่ซื้อขึน้อยู่กับความพอใจของ
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 

• กรณตัีดกรุ๊ปเหมาที่เป็นนักเรียน นักศึกษา คร ูธุรกิจขายตรงเครื่องสำอางค์ หมอ พยาบาล  ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ป
ที่มีการขอดูงานจะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง 

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

 
 

 



 

 
 

** 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 

หากท่านใดสนใจสั่งซือ้ซิม สามารถสั่งซื้อได้กับทางเจ้าหน้าที่ และชำระเงินพร้อมมัดจำค่าทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลใีห้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศเกาหลไีม่เกิน 90 วัน 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อ

ยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหล ี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      

 ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี 

 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.    

 ค่ารถรบั-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามที่ระบใุนรายการ พักห้องละ 2 ท่าน    

 ค่าเข้าชมสถานที่ตา่งๆ 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 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. กรณีท่ีนักทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง 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 คืนเงินคา่บริการร้อยละ 50 ของเงินคา่บริการ 
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่าย

ที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การ
สำรองทีน่ั่งตั๋วเครื่องบิน 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. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 



 

 
 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ทา่น 

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 ค่าภาษเีชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น  

 
ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง 
3. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

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

4. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

5. ห้ามนำอาหารสดเข้าประเทศเกาหลีใต้ทุกชนิด เช่น ผัก ผลไมส้ด ไขฯ่ 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 

 

 
 

 


