
 

 
 

 
 

 

เกาหลี โซล ซูวอน 



 

 
 

 
 
วันแรก              สนามบินดอนเมือง 

23.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผู ้โดยสารขาออก (อาคาร 1) ชั ้น 3 ประตูทางเข้า
หมายเลข 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA X โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความ
สะดวก 

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

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

 
 

วันที่สอง            สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - ONE MOUNT (SNOW PARK*) - สวนสนุกเอเวอร์  
                         แลนด์  

02.40 น. นำท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ700  
 

** ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง ** 
 

10.05 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังจากผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือ
สะพานเพ่ือความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร 

นำท่านเดินทางสู่ ONE MOUNT (SNOW PARK*) ธีมพาร์คและช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ มีเสื้อผ้าแฟชั่น

เกาหลีให้เลือกช้อปมากมาย ทั้งแบรนด์เกาหลี และแบรนด์ชั้นนำมากมาย แบ่งเป็น 2 โซนหลักๆ โซนแรก 

WATER PARK มีสระน้ำทั้งแบบในร่ม และแบบกลางแจ้งให้ได้สนุก และผ่อนคลายในช่วงหน้าร้อน และโซน 

SNOW PARK เอาใจคุณหนูๆ พาไปสนุกกับเมืองหิมะจำลองในสกีโดมขนาดใหญ่ ซึ่งฤดูไหนก็สามารถเท่ียวได้

สบายๆ ภายในมีกิจกรรมให้เล่นมากมาย ไม่ว่าจะเล่นสกีหรือสเก็ตท่ีนี่ก็มีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้ครบครัน  

 

 



 

 
 

 

 

มีช่วง SNOW TIME สุดโรแมนติก ให้คุณได้สัมผัสกับละอองหิมะที่โปรยปรายลงมา เพลิดเพลินไปกับเหล่าพล

ขับที่น่ารักอย่าง เจ้าสุนัขทั้งหลายบนรถลากเลื่อน เยี่ยมชมที่ทำงานของลุงซานต้า และมองดูเหล่าเอลฟ์ตัว

น้อยกำลังเตรียมของขวัญวันคริสต์มาสกันอย่างขะมักเขม้นที่ หมู่บ้านซานต้า ซึ่งตกแต่งสไตล์ยุโรปเหนือ หรือ

จะไต่ภูเขาหิมะที่สูงชัน และสไลด์ลงเนินหิมะอย่างสนุกสนาน บนลานเลื่อนหิมะ นอกจากนี้ยังมี ทะเลสาบ

น้ำแข็ง โบลิ่งลานน้ำแข็ง และถ้ำน้ำแข็ง เป็นต้น (อัตาราค่าบริการนี้ ไม่รวมค่าเข้า และกิจกรรมภายในสกี

โดม (SNOW PARK*) หากท่านใดที่ไม่สนใจเข้าสกีโดม สามารถเดินช้ออปปิ้งได้ตามอธัยาศัย) 

  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดย
นำหมูลงในกระทะพร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย  

 



 

 
 

 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ถูกขนานนามว่า
เป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ประกอบไปด้วยโซนต่างๆ ดังนี้ Global Fair, Magic 
Land, European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อท่านก้าวผ่านประตูเข้าไปในสวน
สนุกเอเวอร์แลนด์ พบกับอาคารทรงสวยที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียตะวันออก และอินเดีย ซึ่ง
ผสมผสานจนเข้ากันลงตัว แวะถ่ายรูปสวยๆ ที่ Magic Tree ต้นไม้แฟนตาซีขนาดใหญ่ที่จะเปลี่ยนธีมไปตาม
เทศกาลต่างๆ ถือเป็นอีกจุดแลนด์มาร์คสำหรับนักท่องเที่ยว ใครชอบเครื่องเล่นหวาดเสียวต้องห้ามพลาด
เด็ดขาด สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train) ที่เร็วสุดๆ และตีลังกา
ถึง 2 รอบ เฮอร์ริเคน (Hurricane) เครื่องเล่นที่จะหมุนๆ เหวี่ยงๆ ให้หัวใจเต้นรัวกับความสูงเกือบ 20 เมตร
จากพื้นดิน! ดับเบิ้ลร็อกสปิน (Double Rock Spin) ที่จะหมุนๆ ตีลังกา 3 ตลบบนอากาศด้วยความสูงที่แทบ
กลั้นหายใจ เรือเหาะไวกิ้ง (Columbus Adventure) เตรียมตัวเตรียมใจไปกับเจ้าเรือเหาะยักษ์ที่จะเหวี่ยทุก
คนขึ้นไปสูงถึง 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลค์ที่พลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม้ (T-
EXPRESS) รถไฟเหาะรางไม้ที่สูงชันเป็นอันดับ 4 ของโลก ซึ่งมีความชันถึง 77 องศา และวิ่งด้วยความเร็ว 104 
กิโลเมตร/ชั่วโมง 
 

 

พักเหนื่อยจากเครื่องเล่น หลุดเข้ามาในโลกของเหล่าสัตว์มากมาย โซน Zootopia หนึ่งในสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุด

ของเกาหลี มีสัตว์มากกว่า 2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธุ์ พาทุกท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ขึ้น

ไปบนรถบัสซาฟารีเพื่อใกล้ชิดกับเหล่าสัตว์ป่ายิ่งขึ้นอย่างโซน Safari World พบกับสัตว์ที่น่าเกรงขามอย่าง 



 

 
 

 

สิงโตเจ้าป่า เสืออันดุร้าย และหมีตัวใหญ่ที่อาจจะโผล่มาทักทายคุณได้ทุกเมื่อ ตะลุยเข้าไปในโซน Lost 

Valley ตื่นเต้นไปกับการนั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก พร้อมเพลิดเพลินกับการชมสัตว์ต่างๆ ที่เดินเล่นอย่างอิสระ 

ถ้าโชคดีอาจจะได้พบกับสัตว์เหล่านี้มาขอขนมกินถึงหน้าต่างรถเลยทีเดียว 

 

เปลี่ยนบรรยากาศจากเหล่าสัตว์โลกมาเจอความสวยงามของหมู่พฤกษา สวนดอกไม้สี่ฤดู เดินชมสวนดอกไม้ที่

กำลังออกดอกบานสะพรั่งอวดสีสัน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอด

ทั้งปี (ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ด้วยสีสันที่สดของดอกไม้แต่ละชนิดจึงได้รับความนิยมอย่างมาก ท่านไม่ควร

พลาดที่จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลับไปเป็นที่ระลึก รวมทั้งยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน 

อาทิเช่น ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือนเมษายน – มิถุนายน จะจัดแสดงเป็นสวนดอกทิวลิป และดอก

กุหลาบ 

 

 

 

 



 

 
 

  

 
 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลาหมึก 

อาหารเกาหล ีเติมไม่อ้ัน 
พักที่    JM HOTEL / NEW M HOTEL / SUWON KOREA TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม            โซลทาวเวอร์ - ถนนซากุระ ม. คยองฮี - ศูนย์สมุนไพรโสม - คอสเมติค - ร้านกาแฟ  943 KING’S  

                      CROSS - ถนนฮงแด 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านไปยัง โซลทาวเวอร์ หนึ่งในทาวเวอร์ที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มี
ความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวัน 
ช่วงกลางคืน หรือฤดูกาลไหนๆ ก็ยังได้รับความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเที่ยวและคู่รักชาวเกาหลี เพราะ
เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นับเป็นอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติ
กแห่งหนึ่งที่คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สำคัญของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะ
เช็คอินคือ สถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่า คู่รักที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะมี
ความรักท่ียืนยาวไปตลอดกาล (อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมค่ากุญแจ และค่าขึ้นลิฟท์ ประมาณ 11,000 วอน)  



 

 
 

 

 
 

จากนั้นนำท่านไปถ่ายภาพความประทับใจของดอกซากุระได้ที่ ถนนซากุระ มหาวิยาลัยคยองฮี มหาวิทยาลัยที่

สวยที่สุดในเกาหลี เมื่อย่างเข้าฤดูใบไม้ผลิต้นซากุระกว่า 200 ต้น ที่ปลูกเรียงรายอยู่สองข้างทางถนน จากหน้า

ประตูมหาวิทยาลัยไปถึงตัวอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิกภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งใหญ่โตคล้ายกับวิหารใน

แถบยุโรป ดอกซากุระจะแข่งกันบานสะพรั่งอวดความงามให้ผู้คนที่มาเยือนได้ถ่ายรูปกัน ทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่ง

จุดชมซากระท่ีสวยงามของกรุงโซล  



 

 
 

 
(หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ล่ะปี หากดอกซากุระไม่บาน หรือหมด

ฤดูกาลแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการท่องเที่ยว ทดแทนเป็น คลองชองกเยชอน คลองที่มีภูมิ

ทัศน์ที่สวยงามที่สุดในเกาหลี แหล่งเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางเมืองหลวงที่วุ่นวาย มีสะพานทั้งหมด 20 

สะพานที่ออกแบบมาด้วยคอนเซ็บที่แตกต่างกัน บริเวณกำแพงทั้งสองข้างริมคลองประดับด้วยหินอ่อน และ

ประติมากรรมท่ีสวยงาม) 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบำรุงสุขภาพ ไก่ขนาดกำลังเหมาะ ยัดไส้ด้วย
โสม แปะก๊วย และสมุนไพรบำรุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ  
จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อย

อาหาร ปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบ และเพ่ิมพละกำลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจ

ขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง 

จากนั้นนำท่านแวะช้อปที่ร้านเครื่องสำอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพ่ือ

เลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บำรุงผิวแบรนด์อย่าง 

DEWINS และแบรนด์ JSM ที่เป็นสินค้าหลักของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน้ำแตก ครีมขัดขี้ไคล 

สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็นต้น และยังมีสินค้าอ่ืนๆ อาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ค

รีม ยาสระผม ฯลฯ 

พาท่านเข้าสู่โลกเวทมนตร์ที่ 943 KING’S CROSS คาเฟ่สุดแนวที่จำลองบรรยากาศมาจากหนังเรื่องดัง แฮร์รี่ 
พอตเตอร์ สาวกต้องห้ามพลาด!! ถ่ายรูปกับมุมสุดฮิต ชานชาลาที่เก้าเศษสามส่วนสี่ ชานชาลาที่อยู่ในสถานี
รถไฟคิงส์ครอส กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างโลกมักเกิ้ลกับโลกเวทมนตร์ ตั้งอยู่
ระหว่างชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 นั่งจิบเครื่องดื่มพร้อมสัมผัสกลิ่นอายเวทมนต์ เพลิดเพลินกับมุมถ่ายรูป
ต่างๆ (อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมเครื่องดื่มและของว่าง หากต้องการรับประทานกรุณาชำระเพิ่มเติม) 



 

 
 

 
จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ย่านฮงแด เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีผลงานศิลปะที่ส่วนใหญ่เป็น
ศิลปะแนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพ้ืนที่ของถนนปิกัสโซ่ที่ขึ้นชื่อของย่านนี้ นอกจากนั้นที่นี่ยังมีผับ บาร์ คาเฟ่ 
ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทำให้ที่นี่เป็นสีสันของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวนิยมมา
ท่องเที่ยวไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน 
 

 
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลีคล้ายสุกี้หม้อไฟ ประกอบไปด้วยเนื้อหมู

สไลด์ ผัก เห็ด และวุ้นเส้นเกาหลี เป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตในเกาหลี และยังเป็นอาหารพื้นเมืองที่มีมาอย่าง

ยาวนานอีกด้วย 

พักที่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี่                เทศกาลดอกซากุระ โซลแกรนด์พาร์ค + สวนธีมการ์เด้น - ผลิตภัณพ์น้ำมันสน - พลอยอเมทิส  

                       พระราชวังชางด็อกกุง - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 



 

 
 

 
จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมความงามของดอกซากุระ โซลแกรนด์พาร์ค เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทาง
ตอนใต้ของกรุงโซลที่มีจุดชมดอกซากระที่สวยงามไมแ่พ้ที่ใด ช่วงที่จัดงานเทศกาลสามารถเพลิดเพลินไปกับการ
แสดงคอนเสิร์ตกลางแจ้ง และชมดอกซากุระเลียบทะเลสาบของสวนสาธารณะไปพร้อมๆ กัน รวมถึงกิจกรรม
ต่างๆ และโซนถ่ายภาพสุดโรแมนติก ภายในเต็มไปด้วยสถานที่ และกิจกรรมมากมายที่สามารถเพลิดเพลินได้
ตลอดทั้งวัน  

 
 

นอกจากนี ้ยังมี สวนธีมการ์เด้น เป็นสถานที่ภายในโซลแกรนด์พาร์ค ตั้งอยู่ใกล้ทะเลสาบ ซึ่งจะมีการจัดแสดง
ดอกไม้ต่างๆ และดอกกุหลาบกว่า 67 สายพันธุ์ และพันธุ์ไม้นานาชนิดตลอดทั้งปี (อัตราค่าบริการนี้ รวมค่า
เข้าสวนธีมการ์เด้นแล้ว) 

 
 



 

 
 

 
จากนั้นนำท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและ
นำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็น
แหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ 
จากนั้นนำท่านเรียนรู้การทำ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยบำรุง
ร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จิมทัค ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม 

เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดำ เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี 

จากนั้นนำท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง พระราชวังลำดับที่สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง เคย
ใช้เป็นที่พำนักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวัง
สำคัญที่ยังคงรักษาไว้ พระราชวังหลวงทั้ง 5 ที่ในโซลนั้น จะมีลักษณะหน้าตาคล้ายๆ กัน แตกต่างกันที่
ทัศนียภาพ รวมถึงความพิเศษของแต่ละสถานที่ด้วย อย่างตัวพระราชวังชางด็อกกุงแห่งนี้ก็มีไฮไลท์ที่น่าสนใจ
คือ สวนฮูวอน หรือสวนแห่งความลับนั่นเอง ภายในพระราชวังประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอก 
พระราชฐานชั้นใน และสวนด้านหลังที่ใช้สำหรับเป็นที่พักผ่อนของพระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณ เมื่อเดินเข้า
มาบริเวณด้านในพระราชวังจะเจอกับลานกว้าง เป็นพื ้นที ่สาธารณะที่นักท่องเที ่ยวสามารถเดินชมได้ 
พระราชวังแห่งนี้เคยถูกเผาทำลายไปในช่วงปี 1592 ก่อนจะถูกบูรณะในปี 1611 และได้กลายเป็นสมบัติทาง
วัฒนธรรมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวังเอาไว้ นอกจากนั้นยัง
มีต้นไม้ขนาดยักษ์มีอายุกว่า 300 ปี บ่อน้ำ และศาลาริมน้ำ  



 

 
 

 
(หมายเหตุ : กรณีที่พระราชวังชางด็อกกุงไม่เปิดทำการ ขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการท่องเที่ยว ทดแทนเป็น 
พระราชวังถ็อกซูกุง 1 ใน 5 พระราชวังเก่าแก่ของราชวงศ์โชซอน มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ตั้งโดดเด่นสง่า
งามอยู่ท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวันตกใจกลางกรุงโซล แต่สวยงามร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ ยิ่งช่วงฤดูใบไม้
เปลี่ยนสีแล้วยิ่งสวยงามไปอีก ในแต่ละวันจะมีการเปลี่ยนเวรยามของทหาร หากมาได้ถูกจังหวะจะได้ชม
พิธีเปลี่ยนเวรยามประจำวัน ซึ่งในหนึ่งวันนั้นจะมี 3 รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบท่ีสอง 14.00 น. 
และรอบสุดท้ายตอน 15.30 น.) 

จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ 
และสูงเหนือระดับน้ำทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจาก
การดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา 

จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี (ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล แหล่งรวมสินค้าแบ
รนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนด์
ดัง และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดยชั้นใต้ดินจะเป็นสินค้าแบรนด์หรู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิ
เ ช ่ น  PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, 
LOEWE, MIU MIU เป็นต้น ในส่วนของชั้นที่ 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด์ อาทิ
เช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นต้น ชั้น 2 เป็นช็อป MCM ชั้นที่ 3 เป็นโซนเครื่องสำอางค์
หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว ่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE 
LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นต้น ชั้น 4 จะเป็นสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ 
และชั้นที่ 5 จะเป็นแบรนด์ของเกาหลี และโซนร้านอาหาร 

 

 
 

จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือ
สยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้จะมีเสื้อผ้า กางเกง รองเท้า น้ำหอม เครื่องสำอางค์ทั้งแบรนด์เนมชื่อดัง 
และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่ วัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากท่ี
ตลาดนี้ อาทิเช่น ร้านเครื่องสำอางค์ค์ที่คุ้นหูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่องสำอางค์ค์จะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และ 



 

 
 

 
บางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นร้านขายรองเท้าแบรนด์ดังอย่างร้าน MBC MART ก็มีรองเท้า
หลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA 
เป็นต้น  

 

 
 

ในส่วนของอาหารบริเวณข้างทางที่ฮอทฮิตไม่แพ้กันอย่างโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด มีอาหารหรือของทานเล่นให้
ไดล้ิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์ย่างตัวใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของ
เมียงดง กุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไม้แล้วเอาไปย่าง 
ต๊อกโบกี เค้กข้าวที่ขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนูนี้มีอยู่เกือบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาด
เมียงดง บะหมี่ดำจาจังมยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตที่เห็นกันบ่อยในซีรี่ส์เกาหลี มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม้ 
พบเห็นได้ทั่วไปในเมืองไทย แต่ของที่นี่จะมีไส้กรอกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งชั้น ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไม้
แบบอลังการโรยด้วยเกลือ เป็นต้น แต่หากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจ้าดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใส่โคนนั้น
สูงถึง 2 ฟุต 

 



 

 
 

 
เย็น  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช็อปปิ้ง 
พักที่    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า              ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มารเ์ก็ต - สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - สนามบินดอน

เมือง  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนูอูด้ง 

นำท่านแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน 
ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้า
โสม เครื่องสำอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็นต้น 
 

 
 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเดินทางกลับสู่

กรุงเทพฯ 

11.20 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ XJ701  

** ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง ** 

15.10 น. เดินทางถึงประเทศไทย สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

 

** ข้อความสำคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด ** 
ในกรณีที่ต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ทั้งเครื่องบิน รถทัวร์ และรถไฟ ก่อนทำการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามท่ี

เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น 

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  



 

 
 

 

การพิจารณาการเข้า-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถือเป็นสิทธิ์ในทางกฎหมายของประเทศนั้นๆ โดยทาง
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ หากท่าน
ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และ
รวมถึงค่าบริการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆ เรียกเก็บ 
ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หากต้องกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่ง
ว่าง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้ และสายการ
บินเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่ง
อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 
 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคา 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

02 - 06 เมษายน 2563 

(วันจักรี) 
19,999 5,000 8,999 

03 - 07 เมษายน 2563 

(วันจักรี) 
19,999 5,000 8,999 

05 - 09 เมษายน 2563 

(วันจักรี) 
15,999 5,000 8,999 

07 - 11 เมษายน 2563 16,999 5,000 8,999 

08 - 12 เมษายน 2563 17,999 5,000 8,999 

10 - 14 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต์) 
24,999 5,000 8,999 



 

 
 

11 - 15 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต์) 
24,999 5,000 8,999 

12 - 16 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต์) 
23,999 5,000 8,999 

13 - 17 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต์) 
23,999 5,000 8,999 

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

21 - 25 เมษายน 2563 16,999 5,000 8,999 

22 - 26 เมษายน 2563 17,999 5,000 8,999 

23 - 27 เมษายน 2563 17,999 5,000 8,999 

24 - 28 เมษายน 2563 17,999 5,000 8,999 

25 - 29 เมษายน 2563 16,999 5,000 8,999 

28 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2563 

(วันแรงงาน) 
17,999 5,000 8,999 

29 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2563 

(วันแรงงาน) 
17,999 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 ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัดเป็นการชำระ
แบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับทางสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกัน ฉะนั้น หาก
ท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง หรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศ
ในรายการ (ประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน 
 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้  ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้เพื่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ 
สมุนไพรโสม, สมุนไพรฮอตเกนามู, น้ำมันสน, ศูนย์เครื่องสำอางค์ (คอสเมติค), พลอยอเมทิส และร้านค้าปลอดภาษี (ดิวตี้
ฟรี) ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้าน
รัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มี
การบังคับใดๆ ทั้งสิ้น  

• ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช็
อปปิ้ง เช่น ร้านโสม/ฮอกเกนามู/น้ำมันสน/เครื่องสำอางค์คอสเมติค/พลอยอเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการ
แยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติจะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์
ปกตอีิก 100 USD ต่อท่าน  

• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความ
เหมาะสม 

• โรงแรมที่พักท่ีอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 

• ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรูป และมาจำหน่ายวันสุดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ โดยไม่มีการบังคับ
ลูกทัวร์ทั้งสิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

• กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรงเครื่องสำอางค์ หมอ พยาบาล  ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปที่มี
การขอดูงานจะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง 

• หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือเกิดปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนข้อแนะนำ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่น เพื่อที่จะนำไป
ยังประเทศนั้นๆ  หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต ทางเจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 
 
 



 

 
 

 
 

** สั่งซื้อซิมกับเราสะดวกไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยาก รอรับได้เลยที่สนามบิน ** 

สำหรับซิมอินเตอร์เน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ ่น เกาหลีใต้ 

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

ท่านใดสนใจสั่งซื้อซิม สามารถสั่งซื้อได้กับทางเจ้าหน้าที่ และชำระเงินพร้อมมัดจำค่าทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

 

 

 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วัน ไม่

ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยัน

การมีคุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหลี ดังต่อไปนี้ 

1. พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง 



 

 
 

2. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

3. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงินสด บัตรเคร ดิต 

เป็นต้น) 

4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

5. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ      
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.    
4. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ 
5. ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน    
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
7. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ      
8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที ่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

2. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
4. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว  

 

เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า  

1) พาสปอร์ต  

2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว  

3) ใบสำคัญถ่ินที่อยู่  

4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)  

5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)  

 



 

 
 

 

6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า -ออกด้วยตนเองก่อน
จะยื่นวีซ่า) 

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ 

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

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี
ใดๆ 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. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด

นักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิก
การจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

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

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

จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋ว
เครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

 



 

 
 

 

1. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อน
การเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยว
ร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี ่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ื อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นสำคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้ เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า
ภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น  



 

 
 

 
ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

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

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่  และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. ห้ามนำอาหารสดเข้าประเทศเกาหลีใต้ทุกชนิด เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ฯ มีโทษปรับหากฝ่าฝืน  
4. 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 

 

 
 


