
 

 

 

 

 

ถ่ายรูปน่ารกัท่ีหมู่บา้นแห่งเทพนิยายแสนสวย / เพลิดเพลินท่ียา่นไชน่าทาวน ์

/ สนุกสุดเหว่ียงท่ีสวนสนุก EVERLAND / ชมวิวกรุงโซลท่ีโซลทาวเวอร ์/ ONE 

MOUNT (*SNOW PARK) / ตามรอยซีรีย ์WINTER LOVE SONG ท่ีเกาะนามิ /   

ชอ้ปป้ิงท่ีตลาดเมียงดง / เดินเล่นสุดชิลบนถนนสายกาแฟและตลาดอินซาดง 

 

สุดพิเศษ... 

1. พกั ซูวอน 1 คืน กรุงโซล 2 คืน 

2. เตม็อ่ิมกบับุฟเฟ่ต ์บารบี์คิวป้ิงยา่ง หลากหลายชนิด  

3. ชอ้ปป้ิงสินคา้จากแอพพลิเคชัน่สุดฮิตท่ี LINE FRIEND STORE 

4. ชมโชวสุ์ดพิเศษ BIBAP SHOW ผสมผสานการแสดงตลกประกอบการรอ้งเพลง 

5. เพลิดเพลินบนถนนสายศิลปะ และหอมกรุน่บนถนนสายกาแฟ 



วนัแรก         กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  

22.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์4 สาย

การบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการข้ึน

เคร่ือง (หวัหน้าทวัรแ์นะนําการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 

จาํนวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง อิสระตามอธัยาศยั) (น้ําหนัก

กระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย) **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์

เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ือง

ก่อนเวลาเคร่ืองออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ือง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตาม

ระบบของสายการบิน)  

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง       เกาหลีใต ้– หมู่บา้นเทพนิยาย – ยา่นไชน่าทาวน ์- ONE MOUNT (SNOW PARK)*  

                  ตามรอยซีรี่ย ์WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ - รร.ซูวอน 

01.55 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี XJ700 (ไมม่ีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
09.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 

ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่ สาธารณะรฐัเกาหลีใต ้รถโคช้พาท่านขา้มทะเล

ตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกวา่ 4.42กม.  และมี

ยอดโดมสงู 107 เมตร  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นเทพนิยาย   หรือ "ดงฮวามาอึล" (ภาษาเกาหลี แปลว่า 

หมู่บา้นเทพนิยาย) ถูกตกแต่ง ประดับประดา และวาดสีสันใหห้มู่บา้นแสนจะธรรมดากลายเป็น

หมู่บา้นแห่งเทพนิยาย มีนิยายโด่งดงัหลายเร่ือง อาทิเช่น สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้ง 7 , หนูน้อยหมวก

แดง, ปีเตอรแ์พน, อะลาดินกบัตะเกียงวเิศษ  ฯลฯ  รวมอยูใ่นหมูบ่า้นแห่งน้ี  ทาํใหเ้ป็นเหมือนสตดิูโอ

ถ่ายรปูขนาดใหญ่ ท่ีไม่วา่จะเดินไปทางไหน กอ้ถ่ายรปูไดเ้ก๋สุดๆ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหาร (1) เมนู ชาบู ชาบู สุก้ีหมอ้ไฟสไตลเ์กาหลี อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุทร

เกาหลีตัง้แตส่มยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลกัษณะคลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านอิสระชม ยา่นไชน่าทาวน ์CHINA TOWN จริงอยูท่ี่ไชน่าทาวน์เป็นยา่นดงัท่ีแทบ

จะมีในทุกเมืองใหญ่ ซ่ึงก็รวมถึงประเทศไทยเราดว้ย แต่ตอ้งบอกวา่ย่านไชน่าทาวน์ของอินชอนน้ันเต็ม

ไปดว้ยความเป็นจีนแทร้าวกบัเมืองจีนมาตั้งอยู่เลย ทั้งอาหาร ภาษา และวฒันธรรม นัน่ก็เป็นเพราะ

ยา่นไชน่าทาวน์เกิดมาจากการสรา้งท่าเรือในอินชอนเพื่อทาํการคา้ขายกบัชาวจีน กระทัง่มากขึ้ นเร่ือย 

ๆ จนเกิดเป็นรา้นรวงมากมายและกลายเป็นย่านไชน่าทาวน์ในท่ีสุด นอกจากน้ีมนัยงัเคยเป็นย่านไช

น่าทาวน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลีใตด้ว้ย เพราะเหตุน้ีเองคุณจึงไม่ควรพลาดท่ีจะมาสัมผัสกบัวฒันธรรม

ของจนีแผ่นดินใหญ่ในประเทศเกาหลีใต ้

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ONE MOUNT (SNOW PARK)** ตั้งอยู่ท่ีเมือง GOYANG แหล่ง

ท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดใกลก้รุงโซล ซ่ึงเพ่ิงเปิดตัวเมื่อตน้เดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา ดว้ยพื้ นท่ีมากถึง 

161,602 ตารางเมตร ภายในแบ่งพ้ืนท่ีเป็นหลายส่วนพรอ้มดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวกมากมาย เช่น 

Fitness & Golf, Club,  Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงั

เคยเป็นสถานท่ีถ่ายทาํมิวสิควดีีโอเพลง "เจนเทิลแมน" (GENTLEMAN) ของ "ไซ" หรือ"ปารค์ แจ-ซงั" 

นักรอ้งหนุ่มชาวเกาหลีใต ้เจา้ของเพลง"กงันัม สไตล"์ ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลกเม่ือปีท่ีผ่านมา หรือ แมก้ระทัง่ 

รายการยอดฮิต RUNNING MAN ก็เคยมาถ่ายทาํท่ีน่ี พาทุกท่านเดินทางเขา้ในส่วนของ สกีโดม ซ่ึงเป็น

การจาํลองลานสกีในร่มอนักวา้งใหญ่ ไม่ต่างไปจากลานสกีท่ีนักท่องเท่ียวจะสมัผัสไดใ้นช่วงฤดูหนาว 

***(ราคาน้ีไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK  ท่านละประมาณ 20,000 วอน**  หากท่านใดท่ีไม่สนใจเขา้

เลน่ SNOW PARK  สามารถเดินชอ้ปป้ิงตามอธยัาศัย มีทัง้ H&M , ADIDAS และมีอีกหลากหลาย     

แบรนดช์ัน้นาํ)  

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางไปยงั เกาะนามิ ตั้งอยู่ท่ีเมืองชุนชอน ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวนัออก 

ประมาณ 63 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลีใต ้เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้

ลอยน้ํา เป็นเกาะกลางแมน้ํ่าฮนั ซ่ึงเกิดจากการสรา้งเขื่อนชองพยอง โด่งดงัจากซีรีย ์เพลงรกัในสายลม

หนาว ซ่ึงใชเ้กาะนามิเป็นสถานท่ีถ่ายทาํ เกาะนามิไดช่ื้อตามนายพลนามิ ท่ีรบัราชการตั้งแต่อายุ 17 

ปี บิดาอยู่ในตระกูลสูงศกัด์ิ ส่วนมารดาเป็นเจา้ฟ้าหญิง เขานําทพักวาดลา้งจลาจลในพื้ นท่ีภาคเหนือ

และตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไดท้ั้งหมด และไดร้บัตาํแหน่งสูงเมื่อยงัมีอายุเพียง 26 ปี แต่

หลงัจากเปล่ียนรชักาลใหม่ เขาก็ถูกใส่รา้ยว่าเป็นกบฏ และถูกประหารชีวิตพรอ้มกบัมารดาและพวก



รวม 25 คน ต่อมา หลงัผลดัเปล่ียนรชักาลใหม่อีกครั้ง ไดมี้การพิสจูน์พบวา่ขอ้กล่าวหาทั้งหมดลว้น

เป็นเท็จ เขาจงึไดร้บัคืนยศถาบรรดาศกัด์ิดงัเดิม บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืน เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้

เกาลดั ตน้แปะก๊วย ตน้ซากุระ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ่ื้นๆ ท่ีพลดักนัออกดอกเปล่ียนสีใหช้มกนั

ทุกฤดูกาล ทั้งเกาะไมม่ีเสาไฟหรือสายไฟใหเ้ห็นเลยซกัตน้เพราะมนัถูกฝัง่ลงใตดิ้นทั้งหมดเพ่ือใหไ้ม่บด

บงัทศันียภาพ และมีสุสานของนายพลนามิ ซ่ึงยงัคงตั้งอยู ่ณ เกาะแหง่น้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  บริการอาหาร (2) เมนู ทคัคาลบี“หรือไก่บารบี์คิวผดัซอสเกาหลี อาหารเล่ืองช่ือแห่งเมือง

ซุนซอน นาํไก่บารบี์คิว ขา้วเหนียว มนัหวาน ผกัต่างๆลงผดัรวมกบัซอสแบบเกาหลี นาํผกักาด

เขียวมาห่อรบัประทาน และสามารถดดัแปลงเป็นทัคคาลบีโปคึมหรือขา้วผัดทคัคาลบี โดยนาํ

ขา้วสวยและสาหรา่ยแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัท่ี    JM HOTEL / SHINE HOTEL  หรือระดบัเดียวกนั 

 

 



วนัท่ีสาม       เรียนการทาํกิมจ ิ+ ใส่ชุดฮนับก – สวนสนุก EVERLAND – LINE FRIEND – โสมเกาหลี      

                  คอสเมติค – BIBAB SHOW – รร.โซล 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทาํกิมจ ิเพ่ือใหท่้านเรียนรูว้ฒันธรรมการทาํกิมจแิละ

สนุกสนานเพลิดเพลินกบัการทาํกมิจิ และใหท่้านใส่ชุดฮนับกซ่ึงเป็นชุดประจาํชาติของเกาหลี พรอ้ม

ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซ่ึงถูกขนานนามวา่ ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลีเป็น

สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษัทซมัซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่าน

จะไดนั้ง่กระเชา้ลิฟท ์และท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร ์ ท่ีน่ีท่านจะพบเจา้ป่าสิงโต และ

เสือดินแดนแหง่เทพนิยาย และสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร ์หนอนสะบดั รถไฟเหาะ

รางไม ้ซ่ึงเป็นไฮไลค์ของสวนสนุปแห่งน้ี และชมสวนดอกไมซ่ึ้งกาํลังบานสะพรัง่อวดสีสันเต็มสวน 

(ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือน

มิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี, เดือนตุลาคม - เดือน

พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบไม่จาํกดั

จาํนวนรอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



และในสวนสนุกเอเวอรแ์ลนดท่์านจะไดพ้บกบั LINE FRIEND STORE มีสินคา้มากมายหลาย

รปูแบบ แอพพลิเคชัน่ LINE น้ันนอกจากจะเป็นแอพแชทท่ีไดร้บัความนิยมแลว้ยงัมีจุดขายอีกอยา่งก็คือ

คาแรกเตอรห์ลกัของตวัละครของแอพ LINE ท่่ีมีสินคา้ออกมาใหเ้ลือกมากมาย และตอนน้ีท่ีสวนสนุก 

EVERLAND ประเทศเกาหลีก็มีรา้น LINE STORE ไปเปิดใหม่ท่ีนัน่ดว้ย เราก็ไม่พลาดท่ีจะไปเก็บภาพ

บรรยากาศและสินคา้ของ LINE ท่ีมีวางขายภายในรา้น LINE STORE สาขาสวนสนุก EVERLAND 

ประเทศเกาหลี รา้น LINE STORE น้ันตั้งเด่นสง่าอยู่ภายในสวนสนุก EVERLAND ในส่วนของ GLOBAL 

FAIR เดินเขา้ประตูดา้นหน้ามาสักพกันึงก็จะเจอรา้นแลว้ บริเวณหน้ารา้นก็ตกแต่งสวยงาม มีหมี 

BROWN และกระต่าย CONY อยูบ่ริเวณหนา้ตึก ซ่ึงตอนมืดๆจะเปิดไฟดว้ย 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหาร (4) เมนู บุฟเฟตบ์าบีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือวัว 

ปลาหมึก กุง้ อาหารเกาหลี เตมิไม่อั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 จากน้ันพาท่านรูจ้กัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูก

นํามาใชเ้พื่อสุขภาพเป็นเวลานานากวา่ 2,000 ปี  ในตาํรายาแผนโบราณจนี ระบุวา่ โสมเป็นสมุนไพร

ท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทําใหจ้ิตใจสงบและเพิ่มพละกาํลังโดย

ส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบาํรุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริม  ประสิทธิภาพทาง

เพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง และเร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลก  โดยองคก์ารยเูนสโก  

ทุกวนัน้ีผลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงท่ีขาดไมไ่ดส้าํหรบัผูท่ี้คาํนึงถึงสุขภาพในปัจจุบนั 



จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงรา้นเคร่ืองสาํอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET  ของนักชอ้ปชาวไทยให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือกลบัไปฝากเป็นของท่ีระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซ่ึงราคาถูกกวา่ท่ีเมืองไทยเกือบเท่าตวั

และบางผลิตภณัฑย์งัไมม่ีขายในไทย 

 

เยน็   บริการอาหาร (5) เมนู ไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบาํรุงสุขภาพ ไก่ขนาดกาํลงัเหมาะ ยดัไส้

ดว้ยโสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบาํรุงรา่งกาย เสิรฟ์ในหมอ้ดินรอ้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านชมโชวสุ์ดพิเศษ !!! BIBAP SHOW เป็นโชวท่ี์ผสานระหวา่งการแสดงตลก

ประกอบการรอ้งเพลง ACCAPELLA & BEATBOX และ การเตน้ B-BOY & MARTIAL ARTS ผ่านเรื่องราว

ในการแขง่ขนักนัทาํอาหารแต่ละประเภท และมาจบดว้ยอาหารสุดพิเศษก็คือ BIBIMBAB หรือ ขา้วยาํ

เกาหลีอาหารข้ึนช่ือของประเทศนัน่เอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

พกัท่ี    CHOCOLATE HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีส่ี          นํ้ามนัสน – ALIVE MUSEUM – ตลาดอินซาดง – ถนนสายกาแฟซมัชองดง - ฮ็อตเกนามู 

                  พลอยอะเมทิส – พระราชวงัชางด็อกกุง - หอคอยโซลทาวเวอร ์- DUTY FREE 

                  ตลาดเมียงดง - รร.โซล                   



เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

จากน้ันนําท่านเยีย่มชม RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจากนํ้ามนัสน ท่ีมีสรรพคุณช่วยบาํรุง

ร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกาย 

จากน้ันนําท่านชม ALIVE MUSEUM "จะน่าสนุกแค่ไหนถา้เราสามารถเขา้ไปอยูใ่นภาพได"้ น่ีคือ

คาํโปรยเชิญชวนท่ีน่าสนใจของพิพิธภณัฑภ์าพสามมิติท่ีช่ือวา่ ALIVE MUSEUM (หรืออีกชื่อคือ TRICK 

ART MUSEUM) ' ALIVE MUSEUM' พิพิธภณัฑภ์าพลวงตาท่ีไม่ไดม้ีแค่ภาพ 3 มิติ แต่มีถึง 4 มิติ!! พบ

กบั INTERACTIVE ART ท่ีคุณสามารถถ่ายรปูคู่ สมัผสั เล่น และโตต้อบกบัศิลปะได ้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดอินซาดง เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีอยากจะแนะนําใหม้าเดิน

เล่น หรือท่ีเรียกกนัวา่ ถนนสายวฒันธรรม (ANTIQUE STREET) ถนนอินซาดง เป็นสถานท่ีท่ีตั้งอยูใ่จ

กลางเมือง ท่ีมีสินคา้เก่าและดั้งเดิมจาํหน่าย รวมทั้งเต็มไปดว้ยแกลลอร่ีมากมายถึง 100 แกลลอร่ี ซ่ึง

มีทั้งศิลปะภาพวาดแบบดั้งเดิม และศิลปะแบบพ้ืนบา้น เรียกไดว้า่ท่ีน่ีคือศนูยร์วมของศิลปะเลยก็วา่ได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากน้ันให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับถนนสายกาแฟ ซัมชองดง คือถนนท่ีทอดยาวจาก

พระราชวงัคยองบกกุง ไปจนถึงสวนสาธารณะซมัชอง (SAMCHEONG PARK) สวนสาธารณะท่ีมี

ช่ือเสียงในเร่ืองของป่าทึบและทัศนียภาพท่ีสวยงาม นอกไปจากน้ีถนนเสน้น้ียงัไดช่ื้อว่าเป็นถนนแห่ง

แกลลอร่ี เพราะตลอดสองฝัง่ถนน รวมถึงในตรอกซอกซอยน้ัน ลว้นแลว้แต่เต็มไปดว้ยพ้ืนท่ีสาํหรบัการ

แสดงงานศิลปะแทบทั้งส้ิน 



 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหาร (7) เมนู ขา้วยาํบิบิมบบั เสิรฟ์บริการพรอ้มซุปชาบูหมอ้รอ้นๆ  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบาํรุงตบั ฮ็อตเกนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบน

ภเูขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามา

รบัประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกทาํลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์

กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา  

จากน้ันนําท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีมว่ง พลอย

แหง่สุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีมว่งไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงาม

จบัตาเมื่อมาทาํเป็นแหวน จ้ี ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านชม พระราชวงัชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวงั

ลาํดบัท่ีสองท่ีถูกสรา้งต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) ในปี ค.ศ. 1405 

และความสําคัญในการเป็นท่ีพํานักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน 

(JOSEON)  และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัสาํคญัท่ียงัคงรกัษาไว ้ประกอบไปดว้ย เขตพระราชฐาน

ชั้นนอกพระราชฐาน ชั้นใน และสวนดา้นหลงัสาํหรบัเป็นท่ีพกัผ่อนของพระมหากษัตริย ์ซ่ึงมีตน้ไม้

ขนาดยกัษ์ท่ีมีกวา่ 300 ปี, บ่อน้ํา และศาลาริมน้ําพระราชวงัแห่งน้ีเป็นท่ีพาํนักของพระมหากษัตริยถึ์ง 

9 พระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน (JOSEON) ปัจจุบนัยงัคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวงั 

ไดแ้ก ่พระตาํหนัก INJEONGJEON, พระตาํหนัก DAEJOJEON, พระตาํหนัก SEONJEONGJEON, และ

พระตาํหนัก NAKSEONJAE สวนลบั หรือสวนตอ้งหา้ม หรือฮูวอน (HOWON) ตั้งอยู่บริเวณดา้นหลงั

ของพระราชวงัท่ีถูกสรา้งข้ึนในสมยักษัตริย ์TAEJONG เพ่ือเป็นสถานท่ีพกัผ่อนสาํหรบัพระราชวงศ ์เดิม

สวนแห่งน้ีมีช่ือวา่ ‘BUKWON’ หรือ ‘GEUMWON’ แต่ถูกเปล่ียนช่ือเป็น ‘BIWON’ ในรชัสมยัของกษัตริย ์

KOJONG สวนแห่งน้ีถูกดูแลและบาํรุงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดี และดูสวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้

ร่วง 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร ์(SEOUL TOWER)  หรือ หอคอยเอ็นโซล (N SEOUL 

TOWER) หรือ “นมัซนัทาวเวอร”์ (NAMSAN TOWER) ตั้งอยูบ่นภเูขานัมซาน เป็นจุดท่องเท่ียวท่ีถือวา่

เป็นไฮไลทส์าํคญัของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมววิท่ีมองเห็นววิทัว่ทั้งกรุงโซล มีความสงูจากฐานหอคอย

ประมาณ 236.7 เมตร และมีความสงู 479 เมตรจากพ้ืนดิน คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีส่วนมากจะเป็นคู่รกั ทั้ง

ชาวเกาหลีและนักท่องเท่ียวต่างชาติ คู่รกัส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคลอ้งตรงรั้วขา้งบนโซลทาวเวอร ์

เพราะมีความเช่ือว่าคู่รักท่ีไดม้าคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะรักกันยาวนานตลอดไป (สมัยแรกๆ นิยมใชลู้ก

กุญแจเล็กๆ เขียนขอ้ความสัญญารัก และช่ือของคู่รักลงไปในกุญแจ แต่ช่วงปีหลังๆ มาน้ีเริ่มมีการ

พฒันาอุปกรณก์ารคลอ้งเป็น เคสโทรศพัทมื์อถือ, บตัร T-MONEY, โซ่จกัรยาน, พลัว่ และอุปกรณ์

แปลกๆ อีกหลายอย่างท่ีคู่รกัรุ่นใหม่สามารถคิดได ้และนํามาใชแ้ทนลูกกุญแจ) **ราคาทวัรน้ี์ไม่รวม

กุญแจและค่าข้ึนลิฟท*์* 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ

เช่น นาฬกิา , แวน่ตา , เคร่ืองสาํอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรปู และสินคา้  แบรนดเ์นมอ่ืนๆอีก

มากมาย 

 

เยน็   บริการอาหาร (8) เมนู หมูย่างเกาหลี (PORK CALBI) ตน้ตาํรบัอาหารเล่ืองช่ือของ

ประเทศเกาหลีใต ้เป็นหมูยา่งท่ีผ่านการหมกัจนไดท่ี้ นาํมายา่งบนเตาถ่านรอ้นๆ สุกกาํลงัดี แลว้

ตดัช้ินพอคาํ รบัประทานกบัซอส, กระเทียม, กิมจ ิและใชใ้บผกักาดหอมสดห่อเป็นคาํๆ คลา้ย

เม่ียงคาํ แกลม้ดว้ยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด พรอ้มขา้วสวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควรเ์กาหลี ท่ีตลาดเมียงดงน้ีจะมีเส้ือผา้ 

กางเกง รองเทา้ น้ําหอม เคร่ืองสาํอางค ์ทั้งแบบ แบรนดเ์นมช่ือดัง และโลคอลแบรนด ์ซีดีเพลง รูป

ดารา หรืออะไรท่ีวยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากท่ีตลาดน้ีเลยทีเดียว อยา่งรา้นเคร่ืองสาํอางคท่ี์คุน้หู

คนไทย เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP รา้นพวกน้ีหาไดไ้มย่ากในตลาดแห่งน้ี แถมไม่ได้

มีแค่อย่างล่ะหน่ึงรา้นอีกดว้ย ประมาณว่าเพ่ิงออกจากรา้น ETUDE มาเดินไปอีกสกัพกัก็ เจอรา้น 



ETUDE  อีกหล่ะ SKIN FOOD, THE FACE SHOP ก็เช่นเดียวกนั ท่ีสาํคญัราคาเคร่ืองสาํอางคจ์ะถูกกวา่

ประเทศไทยมาก ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทยอีกดว้ย อีกเรื่องก็ของกิน

เล่น จะมีไอติมโคนเจา้ดงัอยู ่เพราะไอติมท่ีเคา้กดมาใส่โคนน้ัน สงูถึง 2 ฟุต 

 

 

 

 

 

 

พกัท่ี    CHOCOLATE HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีหา้        ละลายเงินวอนซุปเปอรม์าเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ เมนู อูดง้ (9) 

จากน้ันนําท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 

แถม 1) สาหรา่ย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม 

ในรปู ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เคร่ืองสาํอางโสม เป็นตน้  และยงัมี

หมอนสุขภาพ  กมิจ ิ เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มามา่เกาหลี) นมกลว้ย  

 

 

 

 

 

 

11.15 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย เท่ียวบินที่ XJ701 (ไมม่ีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

14.50 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

 

 

อตัราค่าบรกิาร เกาหลี 5 วนั 3 คืน (AIR ASIA X) 

ซูวอน - โซล – โซล  

 

กาํหนดการเดินทาง 

มิถุนายน 2559 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ ่

เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มีเตียง 

พกั 

เดี่ยว 

เพ่ิม 

06-10 มิถุนายน 2559 14,900 14,900 14,900 5,000 

07-11 มิถุนายน 2559 14,900 14,900 14,900 5,000 

08-12 มิถุนายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

09-13 มิถุนายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

10-14 มิถุนายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

11-15 มิถุนายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

12-16 มิถุนายน 2559 14,900 14,900 14,900 5,000 

13-17 มิถุนายน 2559 14,900 14,900 14,900 5,000 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ต้องยกเลกิ 45 วนัก่อนการเดนิทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คนืมัดจําไม่ว่าด้วยกรณใีดๆ
ทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษทัได้ทําการจ่ายค่าตั๋วไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้่วนก่อนการจอง

ทวัร์ทุกคร้ัง เพือ่ประโยชน์แก่ตัวท่านเอง **พาสสปอร์ตจะต้องมอีายุมากกว่า 6 เดอืน นับรวมถงึวนักลบั** 

ข้อความสําคญั โปรดอ่านอย่างละเอยีด 
ในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทาํให้ลูกคา้ตอ้งถูกส่งตวั

กลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดว้ย ฉะนั้น ลูกคา้
จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนท่ีทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่ว่าง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน 
ทั้งน้ี ข้ึนอยู่ทางเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพิ้จารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสมัภาษณ์ ในการท่ีทางตรวจคนเขา้เมือง
เรียกสัมภาษณ์นั้น ข้ึนอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพิ้จารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจา้หนา้ท่ี ตม. ทางบริษทัทวัร์ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงในส่วนน้ีได ้** 

*** ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทาง
บริษทัจะคิดค่าดาํเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 



14-18 มิถุนายน 2559 14,900 14,900 14,900 5,000 

15-19 มิถุนายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

16-20 มิถุนายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

17-21 มิถุนายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

18-22 มิถุนายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

19-23 มิถุนายน 2559 14,900 14,900 14,900 5,000 

20-24 มิถุนายน 2559 14,900 14,900 14,900 5,000 

21-25 มิถุนายน 2559 14,900 14,900 14,900 5,000 

22-26 มิถุนายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

23-27 มิถุนายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

24-28 มิถุนายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

25-29 มิถุนายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

26-30 มิถุนายน 2559 14,900 14,900 14,900 5,000 

27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 59 14,900 14,900 14,900 5,000 

28 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 59 14,900 14,900 14,900 5,000 

29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 59 15,900 15,900 15,900 5,000 

30 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 59 15,900 15,900 15,900 5,000 

 

**เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคา 5,900 บาท** 

*** ราคาจอยแลนด ์(ไม่รวมตัว๋) 7,900 บาท *** 

 

***คา่บริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่าน** 

**หมายเหตุ** 
1. รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผูจ้ดัไดช้าํระ

ให้กบัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน ***และทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่าน้ัน ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ และพระ จะต้องเพิม่จากราคาค่า



ทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนกัเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองสําอางค์  หมอ  
พยาบาล  ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุกคร้ัง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนขอ้แนะนาํกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจาํเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพ่ือท่ีจะนาํไปยงั
ประเทศนั้นๆ  หรือนาํกลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นว่าตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษทัจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ยกรณี
ใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษทัไดท้าํการจ่ายค่าตัว๋ไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความให้ถ่ีถว้น
ก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

4. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์
ลูกคา้เป็นหลกั 

5. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ยช่างภาพจะ
นาํภาพถ่ายมาจาํหน่ายกบัลูกทวัร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจกไ็ม่ตอ้งซ้ือ เพราะทางบริษทั
ทวัร์ไม่มีการบงัคบัลกูทวัร์ซ้ือแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

6. ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลงร้านช้
อปป้ิง เช่น นํ้ามนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษทัจะคิดค่าดาํเนินการในการแยกท่องเท่ียว
เอง 300 USD ต่อท่าน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่านํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรบั-สง่ และนาํเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 

90 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจ

เขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 

2. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

3. ส่ิงท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พาํนกัในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงิน

สด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

4. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหว่างที่พาํนกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทาง

ทวัรจ์ดัเตรียมให ้

5. กาํหนดการเดินทางระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 ค่าประกนัอุบตัิเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , 

ค่าอินเตอรเ์น็ต , ค่าซกัรีด , มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน  

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าวีซ่าสาํหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจาํตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู ่ 

4) สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  

5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  

6) รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  

(สาํหรบัหนงัสือเดินทางตา่งดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า) 

 

เง่ือนไขการชาํระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่าน เพ่ือสาํรองท่ีนัง่ ภายใน 3 วนั

หลงัจากการจอง  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธการ

จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั จะตอ้งชาํระครบเต็มจาํนวนเลย 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์, อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้

ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้

ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 



 กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ตอ้งยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนัเท่านั้น คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ี

ชาํระแลว้  

2.2 หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 45 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรทุ์กกรณี 

1. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 

10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวซ่ีา  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหนา้ช่ือ เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บั

ทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคํานวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  



8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าท่ี

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่า

ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทํามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไมส้ด , ไข่ , 

เน้ือสตัว ์, ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัใน

อตัราท่ีสงูมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


