
 

 

 

 

 

ถ่ายรูปน่ารกัที�หมู่บา้นแห่งเทพนิยายแสนสวย / ONE MOUNT (SNOW 

PARK)* / สกัการะพระใหญ ่ที�วดัชินฮึงซา / นั �งกระเชา้ขึ� นอุทยานซอรคั

ซาน / สนุกสุดเหวี�ยงที�สวนสนุก EVERLAND / ชมวิวกรุงโซลที�โซลทาว

เวอร ์/ ตามรอยซีรยีท์ี� เกาะนามิ / ชอ้ปปิ� งสุดมนัสท์ี� ตลาดดงัเมียงดง  

 

สุดพิเศษ... 

�. พกั ซอรคั � คืน กรุงโซล � คืน 

�. เตม็อิ�มกบับุฟเฟ่ต ์บารบ์ีคิวปิ� งยา่ง หลากหลายชนิด  

�. ชมพระราชวงัแห่งความรกั พระราชวงัชางด็อกกุง 

�. ชอ้ปปิ� งสินคา้จากแอพพลิเคชั �นสุดฮิตที� LINE FRIEND STORE 

5. เพลิดเพลินกบัการถ่ายภาพสามมิติที� TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSEUM 



วนัแรก         กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

��.�� น. คณะพรอ้มกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั�น 4 เคานเ์ตอร ์D สาย

การบินจนิแอร ์JIN AIR (LJ) โดยมีเจา้หน้าที�ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวก

ในการเช็คอิน (หวัหน้าทวัรแ์นะนําการเดินทาง) สายการบิน JIN AIR (LJ) ใชเ้ครื�อง AIRBUS 777-

200 จาํนวน 355 ที�นั�ง (มีบริการอาหารว่างบนเครื�อง) สมัภาระโหลดใตเ้ครื�อง �� กก./ท่าน (ไม่

สามารถซื� อนํ�าหนักเพิ�มได)้ และถือขึ� นเครื�องไดท่้านละ �� กก.   **หมายเหตุ** เคาน์เตอรเ์ช็คอินจะ

ปิดบริการก่อนเวลาเครื�องออก 60 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ� นเครื�องก่อนเวลาเครื�องออก 

40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ�ในการเลือกที�นั�งบนเครื�อง เนื�องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน) 

 
 
วนัที�สอง       เกาหลีใต ้– หมู่บา้นเทพนิยาย – ONE MOUNT (SNOW PARK)* - ตามรอยซีรี�ย ์WINTER  

                  LOVE SONG ที�เกาะนามิ – รถไฟสายโรแมนตกิ (NORMAL SEATRAIN) - รร.ซอรคั 

��.�� น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเที�ยวบินที� LJ002 

��.�� น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าไทย � 

ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้ รถโคช้พาท่านขา้มทะเล
ตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื�อความหวงัในการรวมชาติที�ยาวกวา่ �.��กม.  และมี
ยอดโดมสงู ��� เมตร 

จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นเทพนิยาย  หรือ "ดงฮวามาอึล" (ภาษาเกาหลี แปลว่า 

หมู่บา้นเทพนิยาย) ถูกตกแต่ง ประดับประดา และวาดสีสันใหห้มู่บา้นแสนจะธรรมดากลายเป็น
หมู่บา้นแห่งเทพนิยาย มีนิยายโด่งดงัหลายเรื�อง อาทิเช่น สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั�ง 7 , หนูน้อยหมวก
แดง, ปีเตอรแ์พน, อะลาดินกบัตะเกียงวิเศษ  ฯลฯ  รวมอยูใ่นหมู่บา้นแห่งนี�   ทาํใหเ้ป็นเหมือนสตดิูโอ
ถ่ายรปูขนาดใหญ่ ที�ไม่วา่จะเดินไปทางไหน กอ้ถ่ายรปูไดเ้ก๋สุดๆ  



 

 

 

 

 

 

 

จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ ONE MOUNT (SNOW PARK)** ตั�งอยู่ที�เมือง GOYANG แหล่ง

ท่องเที�ยวใหม่ล่าสุดใกลก้รุงโซล ซึ�งเพิ�งเปิดตัวเมื�อตน้เดือนพฤษภาคมที�ผ่านมา ดว้ยพื� นที�มากถึง 
161,602 ตารางเมตร ภายในแบ่งพื� นที�เป็นหลายส่วนพรอ้มดว้ยสิ�งอาํนวยความสะดวกมากมาย เช่น 
Fitness & Golf, Club,  Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park เป็นตน้ นอกจากนี�  ยงั
เคยเป็นสถานที�ถ่ายทาํมิวสิควีดีโอเพลง "เจนเทิลแมน" (GENTLEMAN) ของ "ไซ" หรือ"ปารค์ แจ-ซงั" 
นักรอ้งหนุ่มชาวเกาหลีใต ้เจา้ของเพลง"กงันัม สไตล"์ ที�โด่งดงัไปทั �วโลกเมื�อปีที�ผ่านมา หรือ แมก้ระทั �ง 
รายการยอดฮิต RUNNING MAN ก็เคยมาถ่ายทาํที�นี�  พาทุกท่านเดินทางเขา้ในส่วนของ สกีโดม ซึ�งเป็น
การจาํลองลานสกีในร่มอนักวา้งใหญ่ ไม่ต่างไปจากลานสกีที�นักท่องเที�ยวจะสมัผัสไดใ้นช่วงฤดูหนาว 
***(ราคานี� ไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK  ท่านละประมาณ 20,000 วอน**  หากท่านใดที� ไม่สนใจเขา้
เลน่ SNOW PARK  สามารถเดินชอ้ปปิ� งตามอธยัาศัย มีทั�ง H&M , ADIDAS และมีอีกหลากหลาย     
แบรนดช์ั�นนาํ)  

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหาร (1) เมนู ทคัคาลบี“หรอืไก่บารบ์ีคิวผดัซอสเกาหลี อาหารเลื�องชื�อแห่งเมือง

ซุนซอน นาํไก่บารบ์ีคิว ขา้วเหนียว มนัหวาน ผกัต่างๆลงผดัรวมกับซอสแบบเกาหลี นาํผกักาด

เขียวมาห่อรบัประทาน และสามารถดดัแปลงเป็นทคัคาลบีโปคึมหรือขา้วผัดทัคคาลบี โดยนาํ

ขา้วสวยและสาหรา่ยแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบี 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
จากนั�นนําท่านเดินทางไปยงั เกาะนามิ ตั�งอยูที่�เมืองชุนชอน ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวนัออก 

ประมาณ 63 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงของเกาหลีใต ้เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้
ลอยนํ�า เป็นเกาะกลางแม่นํ�าฮนั ซึ�งเกิดจากการสรา้งเขื�อนชองพยอง โด่งดงัจากซีรีย ์เพลงรกัในสายลม
หนาว ซึ�งใชเ้กาะนามิเป็นสถานที�ถ่ายทาํ บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื�น เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลดั 
ตน้แปะก๊วย ตน้ซากุระ ตน้เมเปิ� ล และตน้ไมด้อกไมอื้�นๆ ที�พลัดกันออกดอกเปลี�ยนสีใหช้มกันทุก
ฤดกูาล ทั�งเกาะไม่มีเสาไฟหรือสายไฟใหเ้ห็นเลยซกัตน้เพราะมนัถูกฝั�งลงใตดิ้นทั�งหมดเพื�อใหไ้ม่บดบงั
ทศันียภาพ และมีสุสานของนายพลนามิ ซึ�งยงัคงตั�งอยู ่ณ เกาะแหง่นี�   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั� นนําท่านเดินทางสู่  สถานีรถไฟ JEONG 
DONG JIN เพื�อขึ� น รถไฟสายโรแมนติก (NORMAL 

SEATRAIN)  รถไฟแห่งทะเลตะวนัออก ที�ไดล้งบนัทึกใน 

GUINNESS BOOK OF WORLD ว่า เป็นรถไฟสายที�ติด
ทะเลมากที�สุดในโลก ทั�งยงัเป็นสถานที�ถ่ายทาํภาพยนตร์
ที�โด่งดงัไปทั �วเกาหลีเรื�อง SAND GLASS เก็บภาพความ



ประทบัใจในบรรยากาศแบบโรแมนติก สมัผสัวิวแหง่ทะเลตะวนัออก หาดทรายสีขาว บนโบกี�  NORMAL 
SEATRAIN 

 

เยน็  บรกิารอาหาร (�) เมนู ชาบู ชาบู สุกี� หมอ้ไฟสไตลเ์กาหล ีอาหารพื� นเมืองของคาบสมุทร

เกาหลีตั�งแตส่มยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลกัษณะคลา้ยสุกี� หมอ้ไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พกัที�    I-PARK HOTEL / HYUNDAI SOO HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที�สาม       อุทยานซอรคัซาน – วดัชินฮึงซา – เรยีนทาํกิมจ+ิใสชุ่ดฮนับก - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ 

                  ชอ้ปปิ� งสินคา้ LINE FRIEND STORE - ตลาดทงแดมุน - รร. โซล 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (�) 

จากนั�นนําท่านเดินทางไป อุทยาน

แห่งชาติซอรคัซาน หรือ สวิสเซอรแ์ลนด์

ของเกาหลี เป็นอุทยานแห่งชาติขนาด
ใหญ่มีเนื� อที� ถึง 354 ตารางกิโลเมตร จดั
ไดว้่าเป็นแนวเขาที�สวยงามมากที�สุดแห่ง
หนึ�งในเกาหลีซึ�งประกอบดว้ย โอซอรคั เน
ซอรัค และนัมซอรัค เทือกเขาแนวนอก
แนวใน และแนวใต ้มีหุบเขาที�มีดอกไม้
บานสะพรั �งทั�งฤดูใบไมผ้ลิ และฤดูใบไม้
เปลี�ยนสี หุบเขาแห่งนี� จะเปลี�ยนเป็นสีแดง
สีทองทั �วทั�งหุบเขา  



จากนั�นนําท่าน นั �งกระเชา้ไฟฟ้า สู่จุด

ชมวิวของอุทยานแหง่ชาติเขาซอรคั ที�ไดข้ึ� นชื�อ
ว่าเป็นภูเขาสี�ฤดู และสวิสเซอร์แลนด์ของ
เกาหลี เขาซอรคัตั�งอยูใ่จกลางภูเขาแทแบคซึ�ง
ทอดยาวไปถึงเขาคึมคัง ของประเทศเกาหลี
เหนือ มีเทือกเขา ป่าไม้ หุบเขา สายนํ� า 
ทะเลสาบ หินรูปร่างต่างๆ ที�สวยงามซึ� ง
เกิดขึ� นเองตามธรรมชาติที�หาดูธรรมชาติที�หา
ดูไดย้ากยิ�ง ตามรอยตาํนานที�เล่าขานของจุด
กาํเนิดเพลงอารีรงั ภเูขาซอรคัซานมีความงามเฉพาะตวัตลอดปีอยูแ่ลว้ แต่ช่วงฤดูใบไมเ้ปลี�ยนสีจะเป็น
ชว่งที�งดงามที�สุด นักท่องเที�ยวจะชอบเดินทางกนัในชว่งนี�  เพื�อชมความงามของใบไมสี้ต่างๆ  ประมาณ
เดือนตุลาคม ทั �วทั�งบริเวณใบไมจ้ะกลายเป็นสีแดงและสีเหลือง นอกจากนี� บริเวณโดยรอบของอุทยาน
แห่งชาติซอรคัซาน ยงัมี วัดชินฮึงซา (SINHEUNGSA TEMPLE) วดัเก่าแก่สรา้งในสมยั อาณาจกัรชิล

ล่าอายุกว่า 1,000 ปี ท่านสามารถนมสัการกราบไหวพ้ระพุทธรูปสมัฤทธิ�ปางสมาธิขนาดใหญ่ที�
ประดิษฐานเป็นสญัลกัษณข์องอุทยาน ก่อนจะผ่านสะพานชาํระลา้งจิตใจเขา้สู่เขตวดัเพื�อไหวพ้ระขอพร  

 

กลางวนั บรกิารอาหาร (4) เมนู บุฟเฟตบ์าบีคิวปิ� งยา่งสไตลเ์กาหลี เนื� อหมู เนื� อไก่ เนื� อววั 

ปลาหมึก กุง้ อาหารเกาหลี เตมิไม่อั�น 
 

 

 

 

 

 

 

 
จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ โรงเรยีนสอนทาํกิมจ ิเพื�อใหท่้านเรียนรูว้ฒันธรรมการทาํกิมจิและ

สนุกสนานเพลิดเพลินกบัการทาํกิมจิ และใหท่้านใสชุ่ดฮนับกซึ�งเป็นชุดประจาํชาติของเกาหลี พรอ้ม

ถ่ายภาพเป็นที�ระลึก  



 
 
 
 
 
 
 

จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซึ�งถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลีเป็น

สวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซมัซุงเป็นเจา้ของ ตั�งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่าน
จะไดนั้�งกระเชา้ลิฟท ์และท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร ์ ที�นี� ท่านจะพบเจา้ป่าสิงโต และ
เสือดินแดนแหง่เทพนิยาย และสนุกกบัเครื�องเล่นนานาชนิด อาทิเชน่ สเปสวร ์หนอนสะบดั รถไฟเหาะ
รางไม ้ซึ�งเป็นไฮไลค์ของสวนสนุปแห่งนี�  และชมสวนดอกไมซึ้�งกําลังบานสะพรั �งอวดสีสันเต็มสวน 
(ทั�งนี� ขึ� นอยูก่บัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือน
มิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลลี�, เดือนตุลาคม - เดือน
พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ดว้ยบัตรเขา้ชมแบบไม่จาํกัด
จาํนวนรอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใหท่้านไดพ้บกบั LINE FRIEND STORE มีสินคา้มากมายหลายรูปแบบ แอพลิเคชั �น LINE นั�น

นอกจากจะเป็นแอพแชทที�ไดร้บัความนิยมแลว้ยงัมีจุดขายอีกอย่างก็คือคาแรกเตอรห์ลกัของตวัละคร
ของแอพ LINE ที��มีสินคา้ออกมาใหเ้ลือกมากมาย และตอนนี� ที�สวนสนุก EVERLAND ประเทศเกาหลีก็มี
รา้น LINE STORE ไปเปิดใหม่ที�นั�นดว้ย เราก็ไม่พลาดที�จะไปเก็บภาพบรรยากาศและสินคา้ของ LINE ที�
มีวางขายภายในรา้น LINE STORE สาขาสวนสนุก EVERLAND ประเทศเกาหลี รา้น LINE STORE นั�น
ตั�งเด่นสง่าอยูภ่ายในสวนสนุก EVERLAND ในส่วนของ GLOBAL FAIR เดินเขา้ประตดูา้นหน้ามาสกั



พกันึงก็จะเจอรา้นแลว้ บริเวณหนา้รา้นก็ตกแต่งสวยงาม มีหมี BROWN และกระต่าย CONY อยูบ่ริเวณ
หนา้ตึก ซึ�งตอนมืดๆจะเปิดไฟดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็   บริการอาหาร (�) เมนู ไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบาํรุงสุขภาพ ไก่ขนาดกาํลังเหมาะ ยดัไส ้

ดว้ยโสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบาํรุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดินรอ้นๆ 
 

 

 

 
 

 

 

จากนั�นท่านชอ้ปปิ� งที� ตลาดทงแดมุน ตลาดนี� เราสามารถซื� อขา้วของ และต่อราคาไดอ้ย่าง

สนุกสนาน เพราะมีรา้นคา้ต่างๆ มากมาย ตั�งอยู่ท่ามกลาง บรรยากาศแบบโบราณ และมีแสงสีและ
ดนตรีตลอดคืน สินคา้ที�มีมากที�สุดในตลาดนี�  คือ เสื� อผา้ เครื�องแต่งกาย เครื�องหนัง ชุดสุภาพสตรีและ
เด็ก เครื�องนอน เครื�องใชใ้นบา้น รองเทา้ เครื�องกีฬา ฯลฯ 

 

พกัที�    CHOCOLATE HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที�สี�          โสมเกาหลี – ผลิตภณัฑค์อสเมตคิ - TRICK EYE & ICE MUSEUM - ตลาดฮงอิก  

                  นํ�ามนัสน – ฮ็อตเกนามู – ผ่านชมบลเูฮา้ส ์- พระราชวังชางด็อกกุง - คลองชองเกชอน  

                  DUTY FREE - ตลาดเมียงดง - รร. โซล 



เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (�) 

จากนั�นพาท่านรูจ้ักและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูก
นํามาใชเ้พื�อสุขภาพเป็นเวลานานากวา่ �,��� ปี  ในตาํรายาแผนโบราณจีน ระบุ
วา่ โสมเป็นสมุนไพรที�ชว่ยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วย
ทาํใหจ้ิตใจสงบและเพิ�มพละกาํลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบาํรุง
หวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริม  ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกัน
มะเร็ง และเร็วๆ นี�  โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลก  โดยองค์การ
ยูเนสโก  ทุกวนันี� ผลิตภัณฑโ์สมเป็นสิ�งที�ขาดไม่ไดส้ําหรับผูที้�คํานึงถึงสุขภาพใน
ปัจจุบนั 

จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ� งรา้นเครื�องสาํอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET  ของนักชอ้ปชาวไทยให้

ท่านไดเ้ลือกซื� อกลบัไปฝากเป็นของที�ระลึก อาทิเชน่ ROJUKISS ซึ�งราคาถูกกว่าที�เมืองไทยเกือบเท่าตวั
และบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 

จากนั�นนําท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM  ผลงานการสรา้งสรรคศิ์ลปะแนวใหม่ภาพวาด
ลวงตาสามมิติ โดยท่านจะไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูปแอ็คชั �นท่าต่างๆ ที�เกิดจากความคิดสรา้งสรรค์
และจินตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที�รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
และการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลื�อนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริงโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมีส่วนร่วม
ถ่ายภาพ เมื�อผ่านเขา้ไปในภาพนั�นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ�งเหมือนจริงในเหตุการณ ์ จน
ท่านจะอุทานว่ามนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอนัไหนภาพวาดและของจริง และ  ICE 

MUSEUM เป็นโซนนํ�าแข็งแกะสลกัรปูต่างๆ อุณหภมิูขา้งใน ประมาณ - � องศา  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

จากนั�นใหท่้านอิสระ ชอ้ป ชิม ชิล ที� ตลาดฮงอิก ถนนฮงอิก เป็นยา่นที�มีความหลากหลาย

รวมอยูแ่หล่งรวมเสื� อผา้วยัรุ่น ที�ชอ้ป ที�กิน ที�ดื�ม และของใชสุ้ดเก๋ เป็นตลาดที�ไม่เคยหลบัใหล 
 

 



กลางวนั บรกิารอาหาร (�) เมนู ขา้วยาํบิบิมบบั เสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รอ้นๆ  

 

 

 

 

จากนั�นนําท่านเยี�ยมชม RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ที�สกดัจากนํ�ามนัสน ที�มีสรรพคุณชว่ยบาํรุง

ร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกาย 

จากนั�นพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบาํรุงตบั ฮ็อตเกนามู ตน้ไมช้นิดนี� เจริญเติบโตในป่าลึกบน
ภูเขาที�ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือนํ�าทะเล ��-��� เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามา
รบัประทานเพื�อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกทาํลายจากการดื�มแอลกอฮอล ์
กาแฟ บุหรี� สารตกคา้งจากอาหารและยา 

จากนั� นพาท่านผ่านชม บลู เฮ้าส์ ท ํา เ นียบ

ประธานาธิบดีของเกาหลีใต  ้อนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ ์ 

สญัลกัษณค์วามเป็นอมตะ  ชมทศันียภาพอนัสวยงามของ
ภเูขารปูหวัมงักรและวงเวียนนํ�าพุนับเป็นจุดที�มี ฮวงจุย้ที�ดี
ที� สุดของกรุงโซล (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้
ถา่ยภาพหรอืวดีโีอใดๆ ทั�งสิ�น)  

จากนั�นนําท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวงั
ลาํดบัที�สองที�ถูกสรา้งต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) ในปี ค.ศ. 1405 
และความสําคัญในการเป็นที�พํานักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน 
(JOSEON)  และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัสาํคญัที�ยงัคงรกัษาไว ้ประกอบไปดว้ย เขตพระราชฐาน
ชั�นนอกพระราชฐาน ชั�นใน และสวนดา้นหลงัสาํหรบัเป็นที�พกัผ่อนของพระมหากษัตริย ์ซึ�งมีตน้ไม้
ขนาดยกัษ์ที�มีกวา่ 300 ปี, บ่อนํ�า และศาลาริมนํ�าพระราชวงัแห่งนี� เป็นที�พาํนักของพระมหากษัตริยถึ์ง 
9 พระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน (JOSEON) ปัจจุบนัยงัคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวงั 
ไดแ้ก่ พระตาํหนัก INJEONGJEON, พระตาํหนัก DAEJOJEON, พระตาํหนัก SEONJEONGJEON, และ
พระตาํหนัก NAKSEONJAE สวนลบั หรือสวนตอ้งหา้ม (HOWON) ตั�งอยูบ่ริเวณดา้นหลงัของพระราชวงั
ที�ถูกสรา้งขึ� นในสมยักษัตริย ์TAEJONG เพื�อเป็นสถานที�พกัผ่อนสาํหรบัพระราชวงศ ์เดิมสวนแห่งนี� มีชื�อ



ว่า ‘BUKWON’ หรือ ‘GEUMWON’ แต่ถูกเปลี�ยนชื�อเป็น ‘BIWON’ ในรชัสมยัของกษัตริย ์KOJONG สวน
แหง่นี� ถูกดแูลและบาํรุงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดี และดสูวยงามมากโดยเฉพาะในชว่งฤดใูบไมร้่วง 

 
 
 
 
 
 
 
จากนั�นนําท่านชม คลองชองเกชอน สรา้งมาตั�งแต่สมยัพระเจา้ยองโจแห่งราชวงศโ์ชชอน อายุ

เก่าแก่กว่า 600 ปี เดิมเป็นคลองนํ�าเน่า สลมัเพียบ รถติดสุดๆ จนมีการสรา้งทางด่วนทบัคลอง ไม่มี
ใครอยากจะเดินผ่าน ต่อมาปี 2003 รฐับาลไดบู้รณะคลองใหม่ ทุบทางด่วนทิ� ง แลว้ทุ่มงบกว่า 386 
พนัลา้นวอน พฒันาจนนํ�าใสสะอาด เป็นสถานที�พกัผ่อนหยอ่นใจสุดฮิตของชาวกรุงโซล 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ� งสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปปิ� งสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ
เช่น นาฬิกา , แว่นตา , เครื�องสาํอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรูป และสินคา้  แบรนดเ์นมอื�นๆอีก
มากมาย 

 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ � มื� อ (เพื�อไม่เป็นการขดัจงัหวะในการชอ้ปปิ� งของทุกท่าน และใหเ้วลา

ในการชอ้ปปิ� งของท่านมากขึ� น ใหทุ้กท่านไดอ้ิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 

 



จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ� งที� ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควรเ์กาหลี ที�ตลาดเมียงดงนี� จะมีเสื� อผา้ 

กางเกง รองเทา้ นํ�าหอม เครื�องสําอางค์ ทั�งแบบ แบรนด์เนมชื�อดงั และโลคอลแบรนด ์ซีดีเพลง รูป
ดารา หรืออะไรที�วยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที�ตลาดนี� เลยทีเดียว อยา่งรา้นเครื�องสาํอางคที์�คุน้หู
คนไทย เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP รา้นพวกนี� หาไดไ้ม่ยากในตลาดแห่งนี�  แถมไม่ได้
มีแค่อย่างล่ะหนึ�งรา้นอีกดว้ย ประมาณว่าเพิ�งออกจากรา้น ETUDE มาเดินไปอีกสักพกัก็ เจอรา้น 
ETUDE  อีกหล่ะ SKIN FOOD, THE FACE SHOP ก็เช่นเดียวกนั ที�สาํคญัราคาเครื�องสาํอางคจ์ะถูกกว่า
ประเทศไทยมาก ประมาณ � ถึง � เท่า แถมบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทยอีกดว้ย อีกเรื�องก็ของกิน
เล่น จะมีไอติมโคนเจา้ดงัอยู ่เพราะไอติมที�เคา้กดมาใส่โคนนั�น สงูถึง 2 ฟุต 

 

 

 

 

 

 

พกัที�    CHOCOLATE HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัที�หา้       หอคอยโซลทาวเวอร ์- พลอยอะเมทิส – ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - สนามบินอินชอน  

                 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (�) 

จากนั�นนําท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร ์(SEOUL TOWER)  หรือ หอคอยเอ็นโซล (N SEOUL 

TOWER) หรอื “นมัซนัทาวเวอร”์ (NAMSAN TOWER) ตั�งอยูบ่นภเูขานัมซาน เป็นจุดท่องเที�ยวที�ถือว่า

เป็นไฮไลทส์าํคญัของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวที�มองเห็นวิวทั �วทั�งกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอย
ประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื� นดิน คนที�มาเที�ยวที�นี�ส่วนมากจะเป็นคู่รกั ทั�ง
ชาวเกาหลีและนักท่องเที�ยวต่างชาติ คู่รกัส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคลอ้งตรงรั�วขา้งบนโซลทาวเวอร ์
เพราะมีความเชื�อว่าคู่รักที�ไดม้าคลอ้งกุญแจที�นี� จะรักกันยาวนานตลอดไป (สมัยแรกๆ นิยมใชลู้ก
กุญแจเล็กๆ เขียนขอ้ความสัญญารัก และชื�อของคู่รักลงไปในกุญแจ แต่ช่วงปีหลังๆ มานี� เริ�มมีการ
พฒันาอุปกรณ์การคลอ้งเป็น เคสโทรศพัทมื์อถือ, บัตร T-MONEY, โซ่จกัรยาน, พลั �ว และอุปกรณ์
แปลกๆ อีกหลายอย่างที�คู่รกัรุ่นใหม่สามารถคิดได ้และนํามาใชแ้ทนลกูกุญแจ) **ราคาทวัรนี์� ไม่รวม
กุญแจและค่าขึ� นลิฟท*์* 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จ

ากนั�นนําท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอะเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่ง

สุขภาพและนําโชค โดยมีตั�งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี� จะงามจบัตา
เมื�อมาทาํเป็นแหวน จี�  ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ 

 
 
 
 

 

 

กลาง

วนั บริการอาหาร (�) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตลส์มัยใหม่เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ด

เล็กนอ้ย โดยนาํหมูลงในกระทะพรอ้มนํ�าซุปปรุงรส เมื�อสุกรบัประทานพรอ้มเครื�องเคียงและขา้ว

สวย หากตอ้งการแบบรสชาติ เกาหลี แท้ๆ  ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงตม้ดว้ย ก็จะไดร้สชาติอีก

แบบหนึ�ง 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
จากนั�นนําท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซื� อของฝากที� ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซื� อ 5 

แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม 
ในรปู ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เครื�องสาํอางโสม เป็นตน้  และยงัมี
หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกกี� เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย  

 
 
 
 

� �

.

35 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย เที�ยวบินที� LJ001  

23.40 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตสุิวรรณภูมิ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอความสําคัญ โปรดอานอยางละเอียด 

ในกรณีที่ลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต แลวไมสามารถผาน เขา-ออก นอกประเทศได ทําใหลูกคาตองถูกสงตัว

กลับเขาประเทศไทย จึงมีคาใชจายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึงคาบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นดวย ฉะนั้น ลูกคาจะตอง

เปนผูรับผิดชอบในคาใชจายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่

เกิดขึ้นทุกกรณี หรือตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งวาง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ ขึ้นอยูทาง

เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีใตและสายการบินเปนผูพิจารณา ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได  

** ตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใตจะมีการสุมตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ ในการที่ทางตรวจคนเขาเมือง

เรียกสัมภาษณนั้น ขึ้นอยูกับทางตรวจคนเขาเมืองเปนผูพิจารณา และอยูในดุลพินิจของทางเจาหนาที่ ตม. ทางบริษัททัวร ไม

สามารถเขาไปแทรกแซงในสวนนี้ได ** 

*** ทัวรคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทานั้น ถาลูกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร ทางบริษัท

จะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD ตอทาน *** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 45 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆ

ทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจอง

ทัวรทุกคร้ัง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง **พาสสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับรวมถึงวันกลับ** 

 



อตัราค่าบริการ เกาหลี � วนั � คืน (JIN AIR) LJ 

ซอรคั – โซล – โซล  

 

กาํหนดการเดินทาง 

พฤษภาคม ���� 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

�-� ท่าน 

� เด็ก 

� ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตยีง 

พกั 

เดี�ยว 

เพิ�ม 

��-�� พฤษภาคม ���� 1�,900 1�,900 1�,900 5,000 

�� พฤษภาคม-�� มิถุนายน �� 1�,900 1�,900 1�,900 5,000 

�� พฤษภาคม-�� มิถุนายน �� 1�,900 1�,900 1�,900 5,000 

 

**เด็กทารก อายไุม่เกิน � ปี ราคา 5,900 บาท** 

*** ราคาจอยแลนด ์(ไม่รวมตั �ว) �,��� บาท *** 
 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ทา่นละ 30,000 วอน /ทริป/ทา่น** 

 
**หมายเหตุ** 

1. รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระ

ใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใช

บริการตามรายการไมดวยสาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย

และประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน ***และทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทานั้น ถาหากเปนชาวตางชาติ และพระ จะตองเพิ่มจากราคาคา

ทัวรปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุปเหมาที่เปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค  หมอ  

พยาบาล  ชาวตางชาติ พระ หรือกรุปที่มีการขอดูงาน จะตองสอบถามราคาใหมทุกครั้ง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปญหาตางๆ 

ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ หากทานมีความจําเปนตองรับฝากของจากผูอื่นเพื่อที่จะนําไปยัง

ประเทศนั้นๆ  หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นวาตองไมเปนสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบาง

ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจาหนาที่จะไมรับฝากกระเปาหรือสิ่งของใดใด 



3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 45 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณี

ใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวน

กอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง 

4. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน

ลูกคาเปนหลัก 

5. ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดทายชางภาพจะ

นําภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร หากวาทานใดสนใจสามารถซื้อได แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ เพราะทางบริษัท

ทัวรไมมีการบังคับลูกทัวรซื้อแตอยางใด แตเปนการบอกกลาวลวงหนา 

6. ทัวรครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทานั้น ถาลูกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร โดยไมลงราน  

ชอปปง เชน น้ํามันสน / รานโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยว

เอง 300 USD ตอทาน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนี� รวม 

 ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี 

 ค่านํ�าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน �� กก.   ค่ารถรบั-ส่ง และนาํเที�ยวตามรายการ 

 ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ � ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื� อที�ระบุในรายการ     ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ �,���,��� บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , 

ค่าอินเตอรเ์น็ต , ค่าซกัรีด , มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั�นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 

90 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรือธุรกิจ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั�นตอนการตรวจ

เขา้เมือง เพื�อยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปนี�  

1. พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า � เดือน นบัจากวนัไปถึง 

2. ตั �วเครื�องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

3. สิ�งที�ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที�อาจเกิดขึ� นในระหว่างที�พาํนักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงิน

สด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

4. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที�พาํนกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) ทาง

ทวัรจ์ดัเตรียมให ้

5. กาํหนดการเดินทางระหว่างที�พาํนกัในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม �% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย �% 

 ค่าวีซ่าสาํหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยื�นวีซ่า  

�) พาสปอรต์  

�) ใบประจาํตวัคนตา่งดา้ว  

�) ใบสาํคญัถิ�นที�อยู ่ 

�) สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  

�) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  

�) รูปถ่ายสีขนาด � นิ� ว � รูป  

(สาํหรบัหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื�นวีซ่า) 

เงื�อนไขการชาํระค่าบริการ 

1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชําระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื�อสาํรองที�นั�ง ภายใน � วนั
หลงัจากการจอง **ยกเวน้ช่วงวนัที� �-�� เมษายน ���� ซึ�งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต ์ขออนุญาตเก็บเงินมัด

จาํ ��,��� บาทตอ่ท่าน** 
2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ต้องชําระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั�งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี

นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิ�การเดินทางในทวัรนั์�นๆ 

3. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� จองการเดินทางนอ้ยกวา่ �� วนั จะตอ้งชาํระครบเต็มจาํนวนเลย 
4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี�  วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 
 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�(ผูม้ี
ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัทอยา่งใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้
ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

 กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูม้ีชื�อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรบัเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี�  

2.1 ตอ้งยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนัเท่านั�น คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�

ชาํระแลว้  



2.2 หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า �� วนั ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนค่าทวัรทุ์กกรณี 

1. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื� อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั�งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี�  วนั
จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทวัรนี์� สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 
2. ทวัรนี์� เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั�งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั�งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า �� ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย � วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 
�� วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มี
นักท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ที�ทางบริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนําหน้าชื�อ เลขที�หนังสือ
เดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บั
ทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์
ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั�งนี�  บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที�ยว
ส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ� นของนักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี� คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั�น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ�ในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ� น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั �ว
เครื�องบิน ค่าภาษีเชื� อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั�น  

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึ� นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน ��� มิลลิลิตรต่อชิ� น และ
รวมกนัทุกชิ� นไมเ่กิน �,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ � ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่า
ที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น 



 สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑที์�ทาํมาจากพืช และเนื� อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก , ผลไมส้ด , ไข่ , 
เนื� อสตัว ์, ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี�  หากเจา้หน้าที�ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัใน
อตัราที�สงูมาก  

 

 


