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วนัแรก            กรงุเทพฯ (สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง) 

18.00 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ AIR ASIA X 
เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง (หัวหนา้ทัวร์แนะน าการเดนิทาง) 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./

ท่าน (หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีค่าใชจ่้าย) **หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลา
เครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 40 นาท ี(**ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ**) 

 
21.05 น. บนิลัดฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่XJ704 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
 

วนัทีส่อง          เกาหลใีต ้(สนามบนินานาชาตอินิชอน) - สวนสนกุ EVERLAND เต็มวนั 

04.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิชอน (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลา
ทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่

สาธารณะรัฐเกาหลใีต ้รถโคช้น าทุกท่านขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพือ่ความหวังในการ
รวมชาตทิีย่าวกว่า 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) เมนู อูดง้  
 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ถูกขนานนามว่า

เป็นดสินยีแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ตัง้อยู่ท่ามกลางหบุเขา ประกอบไปดว้ยโซนต่างๆ ดังนี้ Global Fair, Magic Land, 
European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อท่านกา้วผ่านประตูเขา้ไปในสวนสนุกเอเวอร์
แลนด์ พบกับอาคารทรงสวยที่ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรียตะวันออก และอนิเดีย ซ ึง่ผสมผสานจนเขา้

กันลงตัว แวะถา่ยรูปสวยๆ ที ่Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญ่ทีจ่ะเปลีย่นธมีไปตามเทศกาลต่างๆ ถอืเป็นอกีจุด
แลนดม์ารค์ส าหรับนักท่องเทีย่ว 

 

ใครชอบเคร ือ่งเลน่หวาดเสยีวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด!! สนุกกับเครือ่งเล่นนานาชนดิไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะ
ตลีังกา (Rolling X-Train) ทีเ่ร็วสุดๆ และตลีังกาถงึ 2 รอบ เฮอรร์เิคน (Hurricane) เครือ่งเล่นที่จะหมุนๆ เหวี่ยงๆ ให ้
หวัใจเตน้รัวกับความสงูเกอืบ 20 เมตรจากพืน้ดนิ! ดับเบิล้ร็อกสปิน (Double Rock Spin) ทีจ่ะหมุนๆ ตลีังกา 3 ตลบบน
อากาศดว้ยความสงูทีแ่ทบกลัน้หายใจ เรือเหาะไวกิง้ (Columbus Adventure) เตรยีมตัวเตรยีมใจไปกับเจา้เรอืเหาะ

ยักษ์ที่จะเหวี่ยทุกคนขึน้ไปสูงถงึ 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลคท์ีพ่ลาดไมไ่ดข้องสวนสนุกแห่งนี ้รถไฟ
เหาะรางไม ้(T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้ีสู่งชนัเป็นอนัดบั 4 ของโลก ซึง่มคีวามชนัถงึ 77 องศา และวิง่
ดว้ยความเร็ว 104 กโิลเมตร/ช ัว่โมง  
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พเิศษ!!! ทางเลือกใหม่ส าหรับท่านทีไ่ม่ชอบการรอควินานๆ สามารถซือ้บัตร Q-Pass เพื่อขึน้ไปรอเล่นไดเ้ลย 
โดยซือ้แพคเกจเฉพาะ T-Xpress จ่ายเพิม่เพยีง 30,000 วอน (ราคาส าหรับ 2 ท่าน) จะไดร้ับตั๋ว Q-Pass และ 

SD Card ขนาด 16 GB ใส่กลอ้ง Action Camera มาให ้เมือ่ถงึดา้นบนใหน้ ากลอ้งส่งใหเ้จา้หนา้ที่เพื่อตดิตัง้ 
ซ ึง่จะเป็นโบกีส้ดุทา้ยของขบวนรถไฟ 1 รอบจะน่ังไดเ้พยีง 2 ท่าน เพราะจุดตดิตัง้กลอ้งมเีพยีง 1 ชุด จากนัน้ก็
ลุย!! และหลังจากลงจากรถไฟแลว้ ท่านสามารถน า SD Card มาตรวจสอบการบันทกึวีดโีอ หากวีดโีอเสยีจะ
สามารถขึน้ไปเล่นใหม่ไดอ้กี 1 รอบ 

 

 
 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณปั์จจุบนั 
 

พกัเหนือ่ยจากเคร ือ่งเลน่ หลุดเขา้มาในโลกของเหลา่สตัวม์ากมาย!! ในโลกของ Zootopia หนึง่ในสวน

สตัว์ที่ใหญ่ที่สดุของเกาหลี มีสตัว์มากกว่า 2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธุ ์พาทุกท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า
ซาฟารี ข ึน้ไปบนรถบัสซาฟารเีพื่อใกลช้ดิกับเหล่าสัตว์ป่ายิง่ข ึน้อย่างโซน Safari World พบกับสัตว์ที่น่าเกรงขาม

อย่างสงิโตเจา้ป่า เสอือันดุรา้ย และหมตีัวใหญ่ทีอ่าจจะโผล่มาทักทายคุณไดทุ้กเมือ่ 
 

 
 

จะมอีะไรตืน่เตน้ไปกวา่การน ัง่รถสะเท ิน้น า้สะเท ิน้บก!! ตะลุยเขา้ไปในโซน Lost Valley พรอ้มเพลดิเพลนิ

กับการชมสตัวต์่างๆ ทีเ่ดนิเล่นอย่างอสิระ ถา้โชคดอีาจจะไดพ้บกับสตัวเ์หล่านีม้าขอขนมกนิถงึหนา้ต่างรถเลยทเีดยีว 
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กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการเลน่เครือ่งเลน่) 
 

 
เปลีย่นบรรยากาศจากเหล่าสตัวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมูพ่ฤกษา!! เดนิชมสวนดอกไมท้ี่ก าลัง
ออกดอกบานสะพร่ังอวดสสีัน ณ สวนดอกไมส้ีฤ่ด ู(Four Season Garden) ซ ึง่จะเปลี่ยนแปลงพันธุ์ดอกไมไ้ปตาม
ฤดูกาลในรูปแบบทีห่ลากหลายตลอดทัง้ปี (ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ดว้ยสสีนัที่สดของดอกไมแ้ต่ละชนดิจงึไดรั้บ
ความนยิมอย่างมาก นักท่องเทีย่วทีม่าสวนสนุกจงึไม่พลาดทีจ่ะมาถา่ยรูปเก็บบรรยากาศความสดชืน่กลับไปเป็นทีร่ะลกึ 
รวมทัง้ยังมกีารจัดเทศกาลในแต่ละเดอืน อาทเิชน่ ในชว่งฤดูใบไมผ้ล ิประมาณเดอืนเมษายน – มถินุายน เป็นสวนดอก

ทวิลปิ และดอกกุหลาบ ในชว่งฤดรูอ้น ประมาณเดอืนมถิุนายน - สงิหาคม เป็นสวนดอกลลิลีห่ลากสสีนั ยงัไม่
หมดแคน่ ัน้ ในชว่งเดอืนนีจ้ะมเีทศกาลคลายรอ้นไปกบัสายน า้ (Summer Splash) ในฤดูใบไมร้่วง ประมาณ
เดอืนตุลาคม - พฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ พรอ้มกับมจัีดตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กับเทศกาลฮัลโลวนี (Happy 
Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซแีห่รอบสวนสนุก และมีเจา้หนา้ที่แต่งตัวเป็นผีมาเดนิแกลง้นักท่องเที่ยวดว้ย 

ในชว่งฤดูหนาวประมาณเดอืนพฤศจกิายน - ธันวาคม มกีารจัดงานเฉลมิฉลองเทศกาลครสิตม์าส และตอ้นรับเทศกาลปี
ใหม่ ทุกเทศกาลจะตกแต่งดว้ย แสง ส ีเสยีง สดุอลังการ พรอ้มทัง้มขีบวนพาเหรดมาสรา้งความบันเทงิใหก้ับเด็กๆ เชน่ 
White Christmas Parade, Moonlight Parade 
 

 
 

การแสดขบวนพาเหรดอนัน่าตืน่ตาตืน่ใจ! ชมขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่อย่าง คานวิัล แฟนตาซี พาเหรด 

(Carnival Fantasy Parade) พบกับโชวต์่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก มทัีง้ธีมสไตลบ์ราซลิอย่างแซมบาเฟสตวิัล (Samba 
festival) ไปจนถงึธมีเวนสิคานวิัล (Venice Carnival) จากอติาลกี็ตบเทา้เขา้ร่วมขบวนดว้ย สนุกสนานกับการเตน้ร าไป

พรอ้มๆกัน ชว่งหัวค ่าเป็นอกีหนึง่การแสดงทีพ่ลาดไม่ไดเ้ช่นกัน อย่าเพิง่รบีกลับ! หากท่านยังไม่ไดช้มการแสดงพลุสุด
อลังการหลังจากพระอาทติยต์กดนิ และยังมขีบวนพาเหรดที่จัดเต็มทัง้แสง ส ีเสยีง อย่างมูนไลทพ์าเหรด (Moonlight 
parade) ใหท้่านไดช้มอกีดว้ย ขบวนพาเหรดจะมรีอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น. 
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เย็น บรกิารอาหารเย็น (2) เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ีเนือ้หมู เนือ้ไก ่เนือ้ววั ปลาหมกึ อาหารเกาหล ี
เตมิไมอ่ ัน้ 

พกัที ่   JM HOTEL / NEW M SUWON หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม         เรยีนรูว้ธิกีารท าคมิบบัขา้วหอ่สาหรา่ย - โซลทาวเวอร ์- ผลติภณัฑน์ า้มนัสน - คอสเมตคิ  

                      หมูบ่า้นโบราณอกิซอนดง - พระราชวงัเคยีงบกกุง+ชุดฮนับก - ดวิต ีฟ้ร ี- ตลาดเมยีงดง                      

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 
พาไปเรียนรู ้การท าขา้วห่อสาหร่าย (คิมบับ) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน โดยการน าขา้วสุก และ
สว่นผสมอืน่ๆหลากชนดิ เช่น แตงกวา แครอท ผักโขม ไข่เจยีว ปูอัด แฮม เป็นตน้ วางแผ่บนแผ่นสาหร่าย มว้นเป็น

แท่งยาวๆ แลว้หั่นเป็นช ิน้พอดคี า เสริ์ฟพรอ้มหัวไชเทา้ดอง และกมิจ ิชาวเกาหลีนยิมรับประทานคมิบับระหว่างการ
ปิกนกิ หรอืงานกจิกรรมกลางแจง้ 
 
จากนัน้น าท่านไปยังหนึง่ในทาวเวอรท์ี่มวีวิทีส่วยทีสุ่ดในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ตัง้อยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล 

มคีวามสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสงู 479 เมตรจากพื้นดนิ ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวัน ช่วง
กลางคืน หรอืฤดูกาลไหนๆ ก็ยังไดร้ับความนยิมเสมอมา ทัง้จากนักท่องเทีย่วและคู่รักชาวเกาหล ีเพราะเป็นจุดชมววิที่
มองเหน็ววิทั่วทัง้กรุงโซล และบรเิวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นับเป็นอีกสถานทีส่ดุแสนโรแมนตกิแหง่หนึง่ทีคู่่รักทุกคู่ไม่
ควรพลาด นอกจากนี้ยังมไีฮไลทส์ าคัญของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะตอ้งมาแวะเชค็อนิคือ สถานที่คลอ้งกุญแจ

ชือ่ดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชือ่ว่า คู่รักที่มาคลอ้งกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล ** ราคา
ทวัรน์ ีไ้มร่วมกุญแจและคา่ขึน้ลฟิท ์10,000 วอน**   
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จากนัน้น าท่านเรยีนรูก้ารท า ผลติภณัฑน์ า้มนัสน ที่สกัดจากน ้ามันสนเขม็แดง มสีรรพคุณชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน 
ชว่ยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 
 

จากนัน้น าท่านแวะชอ้ปที่รา้นเครื่องส าอางค์ยอดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพือ่เลือก
ซือ้กลับไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไม่ว่าจะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิแบรนดอ์ย่าง DEWINS และ
แบรนด ์JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไม่ว่าจะเป็นครมีหอยทาก ครมีน ้าแตก ครมีขดัขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์
เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีว่านหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

  
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (4) เมนู คมัจาทงั เเกงมนัฝร ัง่กระดูกหมู ซึง่ประกอบไปดว้ยส่วนผสมทีส่ าคญัคอื 

กระดกูหมสูว่นซีโ่ครง สนัหลงั มนัฝร ัง่ ตน้หอม พรกิแกง งาด าป่า ใบงาเขยีว และเห็ด  
 

จากนัน้น าท่านไป หมูบ่า้นโบราณอกิซอนดง หมู่บา้นฮันอกเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึง่ในกรุงโซล มีกลิน่อายความเป็น
เกาหลโีบราณ และเป็นย่านเก่าแก่ทีอ่าจจะใหม่ส าหรับใครหลายๆคน แหล่งรวมคาเฟ่เก๋ๆ รา้นอาหารชคิๆ ใจกลางกรุงที่
ซอ่นตัวอยู่ในตรอกซอกซอยเล็กๆ สามารถเดนิลัดเลาะจากแถวย่านอนิซาดงมาได ้มทีัง้รา้นอาหารเกาหล ีรา้นบงิซ ูรา้น
น่ังชลิ รา้นพซิซา่ ทีต่กแต่งไดอ้ย่างมสีไตล ์เหมาะส าหรับชาวโซเชยีลทีช่อบอัพรูปสวยๆ ไฮไลทข์องย่านนีจ้ะเป็นคาเฟ่

ดอกไมช้ือ่รา้น มาดงั หนา้รา้นจะเป็นมุมยอดฮติทีค่นนยิมมาถา่ยรูป เพราะสสีนัสดใสสวยงามของดอกไม ้นอกจากสาย
ฮปิเตอรแ์ลว้สายกนิก็หา้มพลาด!! ทีน่ีม่ีรา้นขายมันดูชือ่ดัง (เกี๊ ยวนึง่เกาหล)ี ชือ่รา้น ชางฮวาดงั ตัง้อยู่ตรงหวัมุมถนน 
ซึง่จะมคีนต่อควิรอเยอะมากๆ 
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จากนัน้น าท่านชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัเคยีงบกกุง พระราชวังแห่งแรกของราชวงศโ์ชซอนทีต่ัง้อยู่ใจกลาง
กรุงโซล ซึง่เ ป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครมาเกาหลีเป็นครั ้งแรกตอ้งไม่พลาดที่จะแวะมาเยือน ดว้ยฉากหลังของ
พระราชวังนัเ้ป็นภูเขาพูกักซาน ท าใหดู้ยิง่ใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เรยีกไดว้่าเป็น The Grand Palace ของเกาหลใีต ้
เลยก็ว่าได ้มสีถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจคอื พระทีน่ ัง่คนึจองวอง เป็นพระทีน่ั่งทีก่ษัตรยิใ์ชอ้อกว่าราชการ และเป็นทีท่รง

งาน ภายในพระทีน่ั่งไม่สามารถเขา้ไปชมได ้แต่สามารถถา่ยภาพจากดา้นนอกได  ้พเิศษสุดๆ !!! ใส่ชุดฮนับกเดนิชม 
และถ่ายรูปสวยๆ ในพระราชวงั เพือ่เก็บภาพไวเ้ป็นความทรงจ าด ีๆ  ส าหรบัทรปิเกาหลขีองทกุทา่น **อตัรา
คา่บรกิารนี ้รวมคา่เชา่ชุดฮนับกแลว้ ** 
 

 

 
 

หมายเหตุ : กรณีทีพ่ระราชวงัเคยีงบกกุงไมเ่ปิดท าการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิป์รบัรายการทดแทนเป็น 

พระราชวงัชางด็อกกุง พระราชวังล าดับทีส่องทีถ่กูสรา้งต่อจากพระราชวังเคยีงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็น 1 
ใน 5 ของพระราชวังส าคัญทียั่งคงรักษาไว ้ซ ึง่มตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายุกว่า 300 ปี บ่อน ้า และศาลารมิน ้า พระราชวัง
แห่งนี้เป็นที่พ านักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองค์ ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวัง ไดแ้ก่ 
พระต าหนักอนิจองจอน พระต าหนักแดโจจอน พระต าหนักซอนจองจอน และพระต าหนักนักซองแจ 

 
จากนัน้น าท่านเลือกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีที่รา้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโซล แหล่งรวมสนิคา้แบรนด์เนม
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับหลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบ
รนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู และเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS 

VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในสว่นของชัน้
ที ่1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ 
ชัน้ 2 เป็นช็อป MCM ชัน้ที่ 3 เป็นโซนเครื่องส าอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, 
HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ 

ชัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ และชัน้ที ่5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 
 

จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามส
แควร์เกาหล ีตลาดแหง่นีจ้ะมเีสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เครือ่งส าอางคทั์ง้แบรนดเ์นมชือ่ดัง และโลคอลแบรนด์ 

รวมถงึซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที่ตลาดนี้ อาทเิช่น รา้น
เครื่องส าอางค์ค์ที่คุ น้หูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 
INNISFREE ราคาเครื่องส าอางคค์์จะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย 
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หรือจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนด์ดังอย่างรา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนด์ดังใหเ้ลอืกมากมาย อาทิ
เชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  
 

 
 

ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางที่ฮอทฮติไม่แพก้ันอย่างโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของทานเล่นใหไ้ดล้ ิม้
ลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลลย่์างตัวใหญ่อบน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็

อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ ย่างชสีมรีสหวาน ชสีย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปย่าง ต๊อกโบก ีเคก้ขา้วที่
ข ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนูนี้มอียู่เกือบทุกซอกทุกมุมทีใ่นตลาดเมียงดง บะหมีด่ าจาจังม
ยอน หนึง่ในเมนูสุดฮติทีเ่ห็นกันบ่อยในซรีี่สเ์กาหลี มันฝร่ังเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท่ั้วไปในเมอืงไทย แต่
ของทีน่ีจ่ะมไีสก้รอกเพิม่เขา้มาอกีหนึง่ชัน้ ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แต่หาก

คนทีช่อบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดัง ซ ึง่ไอตมิทีก่ดมาใสโ่คนนัน้สงูถงึ 2 ฟตุ 
 
เย็น อสิระอาหารเย็น (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการช็อปป้ิง) 
พกัที ่  BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่             อสิระทอ่งเทีย่ว และช็อปป้ิงเต็มวนั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
อสิระเต็มวันใหท่้านอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่วอืน่ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าในการเดนิทาง อาท ิ
 
- หมูบ่า้นบุคชอนฮนัอก เป็นอีกหนึง่สัญลักษณ์ของกรุงโซล หมู่บา้นแหง่นีเ้ป็นหมู่บา้นทีล่อ้มรอบไปดว้ยพระราชวัง 

ทัง้เคยีงบกกุง และชางด็อกกุง รวมถงึศาลเจา้จงมโยดว้ย มบีา้นเรือนนับรอ้ยหลังทีเ่ป็นบา้นแบบดัง้เดมิ ทีเ่รยีกว่า ฮัน
อก (Hanok) ใหค้วามรูส้กึเหมอืนยอ้นอดีตไปในสมัยราชวงศโ์ชซอน ทีน่ีม่มีุมเด็ดๆ ทีไ่ม่ความพลาดถงึ 8 จุดใหถ้า่ยรูป
ดว้ยกัน นอกจากนียั้งมรีา้นชาชือ่ดัง Tea Garden ตัวรา้นเป็นบา้นสไตลฮืันอกอายุกว่า 100 ปี ภายในรา้นมโีต๊ะทีใ่ชน่ั้ง
กับพืน้ทีเ่รยีกว่า อนดล (Ondol) ซึง่ถกูจัดวางไวก้ลางสวนตรงตามกับคอนเซปชือ่รา้น โดยพนักงานก็จะใส่ชดุฮันบกมา
เสริฟ์ ท าใหไ้ดค้วามรูส้กึยอ้นยุคเขา้ไปอกี 

 
- คลองชองเกชอน คลองทีม่ภีูมทิัศนท์ีส่วยงามทีส่ดุในเกาหล ีแหล่งเดนิเล่นพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางเมอืงหลวงที ่ 
วุ่นวาย มสีะพานทัง้หมด 20 สะพานทีอ่อกแบบมาดว้ยคอนเซบ็ทีแ่ตกต่างกัน บรเิวณก าแพงทัง้สองขา้งรมิคลองประดับ
ดว้ยหนิอ่อน และประตมิากรรมทีส่วยงาม  
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ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณปั์จจุบนั 
 

- สวนสนุกล็อตเตเ้วลิด ์ส าหรับคนรักความสนุกที่ยังไม่จุใจ สามารถไปตามเก็บเครื่องเล่นในสวนสนุกแห่งที่ 2 ของ
เกาหล ีซ ึง่มีชือ่เสยีงไมแ้พส้วนสนุกเอเวอรแ์ลนดไ์ด ้โดยวธิเีดนิทางก็ง่ายแสนง่ายเพราะตัง้อยู่ในกรุงโซล ที่นีร่วบรวม
เครือ่งเล่นสนุกๆ ไวม้ากมาย ถูกแบ่งออกเป็นโซน Indoor จะถกูจัดอยู่ในธีมผจญภัย (Adventure) และ Outdoor จะ
ถกูจัดในธีมเกาะเวทมนต ์(Magic Island) สามารถเทีย่วไดต้ลอดเวลาแมว้่าสภาพอากาศจะไม่เป็นใจ **หมายเหตุ 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วมคา่บตัรเขา้สวนสนุก** 
 

 
สายช็อปหา้มพลาด! 
 
- ยา่นเมยีงดง หรือสยามสแควร์เกาหล ีตลาดแห่งนี้จะมเีสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เครื่องส าอางค์ ทัง้แบรนด์

เนมชือ่ดัง และโลคอลแบรนด ์รวมถงึซดีเีพลง รูปดารา และศลิปินเกาหล ีหรอือะไรทีว่ัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้าก
ทีต่ลาดนี ้อาทเิช่น รา้นเครือ่งส าอางคท์ี่คุน้หคูนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ในสว่น
ของอาหารขา้งทางทีฮ่อทฮติไม่แพก้ันอย่างโซนสตรทีฟู้ด มีอาหารหรอืของทานเล่นใหไ้ดล้ ิม้ลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 
หอยเชลล์ย่างตัวใหญ่อบน่ากนิ ขนมไข่หรอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมียงดง กุง้ล็อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ ย่าง

ชสี มรีสหวาน ชสีย่าง ต๊อกโบก ีเคก้ขา้วทีข่ ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเป็นตน้ 
 

- ยา่นฮงแด เป็นย่านทีอ่ยู่ใกล ้ๆ  กับมหาวทิยาลัยฮงอกิ มรีา้นชอ็ปมากมายทัง้เสือ้ผา้ เครื่องส าอางค ์รองเทา้ ยิง่ชว่ง
กลางคนืจะคกึคักเป็นพเิศษ มีผับ บาร ์คาเฟ่ รา้นอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแหง่ ถอืเป็นแหล่งรวมตัว

ของวัยรุ่นทัง้วันมัธยม และวัยมหา’ลัย โดยในชว่งเย็นๆ จะมกีลุ่มวัยรุ่นมาเตน้โชวค์วามสามารถ บนถนนจะกลายเป็นลาน
การแสดงความสามารถดา้นต่างๆ ทัง้เล่นดนตรี รอ้ง เตน้ แบบจัดเต็ม! ท าใหถ้นนแหง่นี้คกึคัก และเป็นสสีนัของกรุง
โซลทัง้กลางวันและกลางคนื 

 

- ยา่นอแีด เป็นย่านทีอ่ยู่บรเิวณหนา้มหาวทิยาลัยสตรอีีฮวา นอกจากจะเป็นมหาลัยทีส่วยที่สดุแลว้ ยังมจุีดถ่ายรูปฮปิๆ 
มากมาย ทนีียั่งเป็นย่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แนววัยรุ่นแฟชัน่วัยใสสไตลเ์กาหล ีมทีัง้ของจุกจกิ กิ๊ฟชอ้ป เครื่องประดับ เสือ้ผา้ 
แว่นตา กระเป๋า รองเทา้ อุปกรณ์เกีย่วกับโทรศัพท ์เครือ่งส าอางต่างๆ เป็นรา้นเล็กๆ ทีแ่ฝงตัวอยู่ตามตรอกซอกซอย
ต่างๆ ยาวเหยยีดสองขา้งทาง  

 
- ยา่นชนิซาดง แห่งรวมโลคอลแบรนด์ดัง ถนนกาโรซูกลิ หรือเรยีกกันว่า Artists’ Street เต็มไปดว้ยรา้นเสือ้ผา้
แฟชั่นแบรนด์ดไีซเนอร ์แบรนด์หรู รา้นกาแฟที่ตกแต่งแบบชคิๆ ถนสายนีจ้ะท าใหคุ้ณไดเ้พลนิเพลนิเจรญิใจ เเละเงนิ
ในกระเป๋าเป็นอย่างยิง่  

 
- ยา่นอพักูจอง เป็นย่านทีน่่าไปเดนิเทีย่วมากๆ ของกรุงโซล ย่านนี้เป็นย่านไฮโซของเกาหลีน่ันเอง แน่นอนว่าหา้ง
รา้นคา้ต่างๆ ทีอ่ยู่ในย่านนีจ้งึเป็นแบรนด์ดังหรูหราระดับโลก โดยไฮไลทข์องย่านอัพกูจองจะอยู่บรเิวณ ถนนโรดโิอ มี
หา้งทีส่ าคัญก็คือ Galleria Department Store หา้งหรูหราแหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมระดับไฮเอนด ์นอกจากนีต้ลอด
ทัง้แนวถนนก็ยังมรีา้นขายสนิคา้แฟชัน่จากดไีซเนอรแ์นวหนา้ของเกาหลใีหไ้ดเ้ดนิเลอืกชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ 

 
สายฮปิเตอรต์อ้งไปเช็คอนิ! 

 
- ยา่นซองซูดง นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่อาจจะยังไม่คุน้หกูับย่านนี ้แต่ส าหรับคนเกาหลแีลว้ ย่านซองซดูงก าลังมาแรง
กว่าที่ไหนๆ ไดร้ับฉายาว่าเป็น บรูคลนิแห่งกรุงโซล เพราะเคยเป็นที่ตัง้ของโรงงานเก่าๆ ในยุค 1960 ปัจจุบันถูก
แปลงโฉมเป็นแกลอรี่ สตูดโิอ และคาเฟ่ที่มีสไตล์มากๆ จนกลายมาเป็นย่านฮปิสเตอร์ แหล่งรวมวัยรุ่นแนวอาร์ตๆ  

นอกจากนัน้ ทีน่ียั่งมคีาเฟ่ชือ่ดังอย่าง รา้น Café Onion รา้นคาเฟ่บรรยากาศดทีีด่ังในเรือ่งเมนูขนมปังอบอกีดว้ย 
 
- ยา่นฮงแด นอกจากจะเป็นแหล่งช็อปป้ิงแลว้ ยังเป็นแหล่งรวมสดุยอดรา้นอาหารชือ่ดังมากมาย ทัง้ของคาว ของ
หวาน อาหารว่าง อาท ิรา้นวนัดงัคมัจาทงั รา้นคัมจาทังที่ที่สดุในฮงแด รา้นตัง้อยู่ตรงทางสถานีฮงอกิทางออก 3, 

รา้น Peony รา้นเคก้โฮมเมดเจา้ดัง เมนูที่หา้มพลาดคือ Strawberry Short Cake และ Strawberry Bingsu รา้น
ตัง้อยู่ตรงทางสถานฮีงอกิทางออก 9, รา้น 50pick รา้นน่ังชลิทีม่คี็อกเทลใหเ้ลอืกทัง้หมด 50 แบบ รา้นตัง้อยู่ตรงทาง
สถานฮีงอกิทางออก 8, รา้นฮงงกิเกจาง กับเมนูสดุแซบ่อย่างปูสดดองซอีิ๊วม บุฟเฟ่ตป์ูดอง กุง้ดอง แบบครบเซท็เตมิ
ไม่อัน้ ราคาแรงแต่รับรองความอร่อย รา้นตัง้อยู่ตรงทางสถานฮีงอกิทางออก 2, รา้นเซมาอลึชกิดงั รา้นหมูย่างชือ่ดัง 

กันสาดสเีหลอืง กับเมนูทีต่อ้งสัง่คือ ซุปกมิจ ิ7 นาท ีรา้นตัง้อยู่ตรงทางสถานฮีงอกิทางออก 9, รา้นพพิริ ีรา้นบบิมิบับ
แบบรีฟิล 5000 วอน เป็นรา้นยอดนยิมของวัยรุ่นและวัยท างานเพราะราคาถูกมาก รา้นตั ้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิก
ทางออก 9 และรา้นคาเฟ่ King ‘s Cross คาเฟ่นีส้าวกแฮร์รีห่า้มพลาด! จ าลองฉากในหนัง แฮรร์ี ่พอตเตอร ์มาไวท้ีฮ่ง
แด พาท่านเดนิทางไปโลกเวทมนตด์ว้ยรถไฟ ชานชาลา 9 3/4 รา้นตัง้อยู่ตรงทางสถานฮีงอกิทางออก 9 เป็นตน้ 

 
การเดนิทางในกรงุโซล 
 
- รถประจ าทาง รถบัสทีว่ ิง่ในตัวเมอืงเป็นการเดนิทางทีส่ะดวก ถกูจ าแนกตามสเีพือ่ก าหนดชนดิของรถบัส รถบสัสนี า้
เงนิ วิ่งตามถนนสายหลัก และวิง่ระยะทางไกลรอบกรุงโซล รถบสัสเีขยีว วิง่ระยะสัน้ และรับส่งผูโ้ดยสารจากจุด



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณปั์จจุบนั 
 

เชือ่มต่อระบบขนส่งสาธารณะ เช่น สถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ รถบสัสเีหลอืง วิง่วนภายในเขตกรุงโซล และรถบัสระยะ
ทางไกล รถบสัสแีดง เป็นรถบัสด่วนทีว่ ิง่จากกรุงโซลไปยังชานเมอืง  
 

- รถแท็กซี ่แท็กซีเ่กาหลสี่วนใหญ่สามารถขึน้แลว้บอกปลายทางที่จะลงไดเ้ลย เพราะรถแท็กซีเ่กาหลจีะไม่ปฏเิสธ
ผูโ้ดยสารเหมอืนทีเ่มอืงไทย ยกเวน้แท็กซีต่ามแหล่งท่องเที่ยวบางแห่ง แท็กซีบ่างประเภทอาจจะมีการเรยีกราคาแบบ

เหมา โดยมแีท็กซีท่ัง้หมด 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
 
1. แบบธรรมดา (Standard) มี 3 ส ีไดแ้ก่ ขาว เทา สม้ เป็นแท็กซีท่ีเ่รยีกไดง่้ายที่สดุในบรรดาประเภทอื่นๆ ราคาใน
ตอนกลางวันจะเป็นราคาปกต ิสว่นในตอนกลางคนืจะมกีารชารต์เพิม่  

2. แบบชัน้หนึง่ (Deluxe) ม ี2 ส ีคอื ด าและเหลอืง ดา้นขา้งกระจกจะมป้ีายค าว่า Deluxe แปะอยู่ ภายในกวา้งน่ังสบาย 
ราคาในตอนกลางวันและกลางคืนจะเท่ากัน แต่จะราคาสูงกว่าแบบธรรมดา หาเรยีกไดต้ามหนา้โรงแรม หรือสถานี
รถไฟต่างๆ  
3. แบบจัมโบค้ันใหญ่ (Jumbo) เป็นรถตู ้เหมาะกับคนทีเ่ดนิทางเป็นกลุ่ม ราคาจะพอๆกับแท็กซีช่ัน้หนึง่ 

4. แบบอนิเตอร ์(International) เป็นแบบพเิศษ คนขบัรถสามารถพูดภาษาอืน่ได ้ 
 
- รถไฟใตด้นิ คนเกาหลีในกรุงโซลนยิมรถไฟใตด้นิเป็นพาหนะหลักในการเดนิทาง เพราะสะดวก รวดเร็ว และ
ครอบคลุมทุกพืน้ที่ในโซล รถไฟใตด้นิจงึเป็นอกีหนึง่ทางเลือกส าหรับการเดนิทางท่องเที่ยวของท่าน สายรถไฟสาย

หลักๆ จะแยกตามหมายเลขและส ีบางสายจะมชีือ่เรยีกเป็นของตัวเอง เริม่ตัง้แต่ สายที ่1 ไปจนถงึสายที ่9 รวมถงึสาย
อืน่ๆ ทีม่ชี ือ่เฉพาะ ดังนี ้
 

➊ สาย 1 เป็นเสน้ทางที่เก่าแก่และยาวที่สุด วิง่ผ่านใจกลางกรุงโซลยาวไปถงึต่างจังหวัด ผูค้นหลากหลายวัยเป็น

สถานีทีม่ีปลายทางเยอะ เวลาเดนิทางสายนีต้อ้งสงัเกตใหด้ีๆ  สถานทีท่่องเที่ยวส าหรับสายนี้ ไดแ้ก่ ตลาดปลานอร์
ยางจนิ, ตลาดนมัแดมุน, ทางเดนิลอยฟ้า Seoullo 7071, ประตูดงแดมุน, ตลาดควางจงั, วดัโชกเยซา, 
คลองชองกเยชอน, พระราชวงัถ็อกซูกุง เป็นตน้ 

➋ สาย 2 เป็นเสน้ทางทีม่คีวามคกึคักเป็นอย่างมาก โดยจะวิง่วนเป็นวงกลมบรเิวณใจกลางกรุงโซล เต็มไปดว้ยนักเรยีน 

นักศกึษาไปจนถงึวัยท างาน เพราะวิง่ผ่านมหาวิทยาลัยหลายแห่ง โบกี้จะแน่นบา้งว่างบา้งสลับกันไป ผ่านสถานที่
ท่องเทีย่วส าคัญๆ หลากหลายเเห่งดว้ยกัน สถานที่ท่องเทีย่วส าหรับสายนี้ ไดแ้ก่ วดัพงอนึซา, Coex Aquarium, 

Coex Mall, สวนสนุกล็อตเตเ้วริล์, YG Entertainment, Sinchon Station, Hongik Station, ยา่นฮงแด, 
พพิธิภณัฑภ์าพสามมติ ิTrick Eyes & Ice Museum, ยา่นอแีด, มหาลยัสตรอีฮีวา เป็นตน้ 
➌ สาย 3 เป็นเสน้ทางทีว่ ิง่จากทางตะวันตกเฉียงเหนอืไปยังทางดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องกรุงโซล เชือ่มระหว่างเมอืง

โกยางกับกรุงโซล  เป็นอกีหนึง่สายทีไ่ดร้ับความนยิมในการเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วส าหรับสายนี ้ไดแ้ก่ พระราชวงั
เค ียงบกกุง , หมู่บ้านนมัซานฮนัอกกล , Seoul Museum of History, The National Folk Museum of 

Korea, SM Entertainment, ถนนกาโรซูกลิ, ยา่นชนิซาดง, Apgujeong Station เป็นตน้ 

➍ สาย 4 เป็นเสน้ทางที่ว ิง่จากทางทศิตะวันตกเฉียงใตไ้ปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนอื โดยมกีารวิง่ผ่านใจกลางกรุง

โซล เเละผ่านเเหล่งชอ็ปป้ิงส าคัญมากมาย สถานทีท่่องเทีย่วส าหรับสายนี ้ไดแ้ก่ ตลาดทงแดมุน, ตลาดเมยีงดง, 

Dongdaemun History & Culture, Ihwa Mural Village, สวนสาธารณะนกัซาน เป็นตน้  

➎ สาย 5 เป็นเสน้ทางทีว่ ิง่จากทศิตะวันตกไปทางทศิตะวันออก ถอืเป็นเสน้ทางหลักที่คนในกรุงโซลใชโ้ดยสารใน

ชวีติประจ าวันเป็นจ านวนมาก สถานที่ท่องเทีย่วส าหรับสายนี ้ไดแ้ก่ สวนสาธารณะรมิแมน่ า้ฮนั, เกาะยออโีด, ตกึ 
63, จตรุสัควางฮวามนุ, อนุสาวรยีพ์ระเจา้เซจง, ศาลเจา้จงมโย, Gimpo International Airport เป็นตน้   

➏ สาย 6 เป็นเสน้ทางที่เป็นจุดเชือ่มต่อกับรถไฟฟ้าหลายสาย สถานทีท่่องเที่ยวส าหรับสายนี้ ไดแ้ก่ ยา่นซองซูดง, 

ยา่นอแีทวอน, สนาม World Cup Stadium, ฮานลึปารค์ เป็นตน้  

➐ สาย 7 เป็นเสน้ทางที่เร ิม่ตน้ที่สถานี Jangam และสิน้สุดที่สถานี Bupyeong-gu Office สถานทีท่่องเที่ยวส าหรับ

สายนี ้ไดแ้ก่ Aiins World, Common Ground เป็นตน้ 

➑ สาย 8 เป็นเสน้ทางทีม่รีะยะทางสัน้ทีส่ดุ 

➒ สาย 9 เป็นเสน้ทางทีม่จีะมกีารขา้มสายไปสายทีไ่ม่มจุีดตัดกับสายอืน่ๆ ค่อนขา้งรวดเร็วในการเดนิทาง  
 

■ สายสนามบนิ (Airport Railroad หรอื AREX)  
■ สาย Bundang 

■ สาย Shinbundang  
■ สาย Gyeongui-Jungang 

■ สาย Incheon 
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อสิระอาหารกลางวนัและเย็น (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 
พกัที ่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้            ศนูยส์มนุไพรโสม - ศนูยส์มนุไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทสิ - ถนนฮงแด - ฮุนไดพรเีมีย่มเอา้ทเ์ลท 
                       ละลายเงนิวอน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - สนามบนินานาชาตอินิชอน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหล ีสมุนไพรทีช่ว่ยเสรมิความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหาร 
ปอด ช่วยท าใหจ้ติใจสงบ และเพิม่พละก าลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด 

เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง 
 

น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือ
ระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ 

กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 
 

จากนัน้น าท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแหง่สุขภาพและน า
โชค โดยมตีัง้แต่สมี่วงอ่อนเย็นตา จนถงึสมี่วงไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี้ ต่างหู 

และสรอ้ยขอ้มอื 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (7) เมนู ไกตุ่น๋โสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไกข่นาดก าลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม แปะก๊วย 

และสมนุไพรบ ารงุรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 

 
จากนัน้เดนิทางต่อไปยัง ยา่นฮงแด เป็นย่านที่อยู่ใกล ้ๆ  กับมหาวทิยาลัยฮงอกิ มผีลงานศลิปะที่ส่วนใหญ่เป็นศลิปะ
แนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพื้นที่ของถนนปิกัสโซท่ี่ข ึน้ชือ่ของย่านนี้ นอกจากนัน้ที่นี่ยังมีผับ บาร ์คาเฟ่ รา้นอาหาร
มากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแหง่ จงึท าใหท้ี่นีเ่ป็นสสีนัของกรุงโซลทีนั่กท่องเทีย่วนยิมมาท่องเทีย่วไม่ขาดสาย

ทัง้กลางวันและกลางคนื 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้
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จากนัน้น าท่านไปยัง ฮุนได พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท แหล่งชอ๊บป้ิงขนาดใหญ่มทัีง้หมด 3 ชัน้ เต็มไปดว้ยรา้นแบรนดแ์ฟชั่น

กว่า 230 รา้น มีรา้นสนิคา้แบรนด์ต่างประเทศใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น GUCCI, COACH, GIORDANO, DKNY, 
CALVIN KLEIN เป็นตน้ รวมถงึสนิคา้แบรนดด์ังจากเกาหลทีีม่ใีหท่้านไดเ้ลอืกสรรกันอย่างละลานตา 
 
จากนัน้น าท่านเพลนิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนม 

ต่างๆ ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรียลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้
โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี นมกลว้ย เป็น
ตน้ 
 

 
 
00.20 น. เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่XJ703 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
04.20 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง พรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 

 
 

**************************************** 
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*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 
ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้  

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี6 วนั 3 คนื (AIR ASIA X) 
เกาหล ีซูวอน โซล เลสโก วา้วสดุมนัส ์ 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
กรกฎาคม – กนัยายน 2562 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ราคา 
จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ัว๋) 

ราคา 
เด็กอายุไมเ่กนิ 

2 ขวบ 
พกัเดีย่ว 

14 – 19 กรกฎาคม 2562  9,999 7,900 5,900 5,000 

15 – 20 กรกฎาคม 2562  9,999 7,900 5,900 5,000 

16 – 21 กรกฎาคม 2562  9,999 7,900 5,900 5,000 

18 – 23 กรกฎาคม 2562 9,999 7,900 5,900 5,000 

19 – 24 กรกฎาคม 2562 9,999 7,900 5,900 5,000 

20 – 25 กรกฎาคม 2562 9,999 7,900 5,900 5,000 

23 – 28 กรกฎาคม 2562 9,999 7,900 5,900 5,000 

24 – 29 กรกฎาคม 2562 9,999 7,900 5,900 5,000 

25 – 30 กรกฎาคม 2562  
(วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10)  

13,999 7,900 5,900 5,000 

26 – 31 กรกฎาคม 2562  
(วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 

13,999 7,900 5,900 5,000 

27 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562 9,999 7,900 5,900 5,000 

31 ก.ค. – 05 ส.ค. 2562 9,999 7,900 5,900 5,000 

***หมายเหต*ุ** 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความ

เหมาะสม 
**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 
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01 – 06 สงิหาคม 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

02 – 07 สงิหาคม 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

03 – 08 สงิหาคม 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

06 – 11 สงิหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

07 – 12 สงิหาคม 2562  
(วนัแม)่ 

13,999 7,900 5,900 5,000 

08 – 13 สงิหาคม 2562  
(วนัแม)่ 

13,999 7,900 5,900 5,000 

09 – 14 สงิหาคม 2562  
(วนัแม)่ 

13,999 7,900 5,900 5,000 

10 – 15 สงิหาคม 2562  
(วนัแม)่ 

13,999 7,900 5,900 5,000 

13 – 18 สงิหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

14 – 19 สงิหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

15 – 20 สงิหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

16 – 21 สงิหาคม 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

17 – 22 สงิหาคม 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

20 – 25 สงิหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

21 – 26 สงิหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

22 – 27 สงิหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

23 – 28 สงิหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

24 – 29 สงิหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

27 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

28 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

30 ส.ค. – 04 ก.ย. 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

31 ส.ค. – 05 ก.ย. 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

03 – 08 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

04 – 09 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

06 – 11 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

07 – 12 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 
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***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่*** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 1,750 บาท/ทรปิ/ทา่น** 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

10 – 15 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

11 – 16 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

12 – 17 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

13 – 18 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

17 - 22 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

18 – 23 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

19 – 24 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

20 – 25 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

21 – 26 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

24 – 29 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

25 – 30 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

27 ก.ย. – 02 ต.ค. 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

28 ก.ย. – 03 ต.ค. 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

ในกรณยีกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไม่
วา่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋กบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ ีถ่ว้น กอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหล้กูคา้
ตอ้งถูกส่งตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในการเปลีย่นตั๋วขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอืน่ๆที่
เกดิข ึน้ดว้ย ฉะนั้น ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผูจั้ดและ
ทางสายการบนิจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทุกกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีี่
น่ังวา่ง หรอืตามวันเดนิทางของตั๋วเครือ่งบนิ ทัง้นี้ ข ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลีใต ้
และสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุ่มตรวจ และอาจมกีารเรียกไปสัมภาษณ์ ในการทีท่าง
ตรวจคนเขา้เมอืงเรียกสัมภาษณ์นั้น ข ึน้อยู่กับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยู่ในดลุพนิิจของทาง
เจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททัวร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนี้ได ้** 

*** ทัวร์ครัง้นี้มวัีตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจาก
กรุ๊ปทัวร ์ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 
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**หมายเหต*ุ* 

1. รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว ค่าทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับสาย
การบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดนิทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามรายการไม่

ดว้ยสาเหตุใดหรือไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผู ้

จัดขอสงวนสทิธิ์การคืนเงนิสดส่วนใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครื่องบนิใหแ้ก่ท่าน ***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ราคานี้
เฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ ถา้หากเป็นชาวต่างชาต ิจะตอ้งเพิม่จากราคาค่าทวัรป์กตอิกี 100 
USD** กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็นเด็กนักเรียน นักศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรงเครื่องส าอางค์  หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาต ิหรือ

กรุ๊ปทีม่กีารขอดูงาน **จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุกครัง้** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเทีย่วระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรอืปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะน ากรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ที่รับผดิชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ื่นเพื่อที่จะน าไปยังประเทศนัน้ๆ  
หรอืน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้ว่าตอ้งไม่เป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้
ประหารชวีติ เจา้หนา้ทีจ่ะไม่รับฝากกระเป๋าหรอืส ิง่ของใดใด 

3. โรงแรมทีพ่ักทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์ูกคา้เป็น
หลัก 

4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสุดทา้ยช่างภาพจะน า
ภาพถา่ยมาจ าหน่ายกับลูกทัวร ์หากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททัวร์ไม่มี

การบังคับลูกทัวรซ์ือ้แต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 
5. ทัวร์ครัง้นี้มวีัตถปุระสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง 

เชน่ น ้ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิค่าด าเนนิการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD 
ต่อท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.    ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 ค่าทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน    ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ      ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพทท์างไกล , ค่าอนิเตอร์เน็ต , ค่า

ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถิน่  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าวซีา่ส าหรับพาสปอรต์ต่างดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว  

3) ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู่  

4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เย ีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนั
การมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี ้

- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 
- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลไีด ้(เชน่ เงนิสด บตัร

เครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหล ี(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีม
ให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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5) สมุดบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ 2 รูป  

(ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซีา่) 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ ภายใน 3 วันหลังจาก

การจอง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักท่องเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกว่า 30 วัน จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อีเมล์ , หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึ

ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 
 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

 กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
- ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 
- ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 
- ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

1. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรอืเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

2. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล์ หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางส าหรับประเทศที่มวีีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทาง

นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอืเดนิทาง 

และอื่นๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณปั์จจุบนั 
 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และรวมกันทุกช ิน้

ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 

จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

 สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

 ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนือ้สตัวทุ์กชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไมส้ด , ไข ่, เนือ้สตัว ์, ไส ้

กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราทีส่งูมาก  

 

 


