
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

วนัแรก              กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ 

20.30 น. คณะพรอ้มกันที่  สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิ ช ัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์ C สายการบนิ THAI AIRWAYS 
(TG) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการขึน้เครือ่ง (หัวหนา้ทัวรแ์นะนําก าร

เดนิทาง) สายการบนิ THAI AIRWAYS จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 น้ําหนักกระเป๋า 30 กก./ทา่น  
**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิาร กอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม 
ณ ประตขู ึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บ นเครือ่ง เนือ่งจากตอ้ง

เป็นไปตามระบบของสายการบนิ**)  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
23.30 น. บนิลัดฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่TG656 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

 

วนัทีส่อง            เกาหลใีต ้(อนิชอน) - ANYANG ART PARK - โรงเรยีนสอนทาํกมิจ ิ- สวนสนุก EVERLAND     

06.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิชอน (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม. กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลา
ทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย ) หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ ขอตอ้นรับทกุทา่นสู่

สาธารณะรัฐเกาหลใีต ้รถโคช้นําทกุทา่นขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพือ่ความหวังในการ

รวมชาตทิีย่าวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร  
 

จากนัน้นําทา่นไป ANYANG ART PARK สวนศลิปะสดุฮปิ ใกลก้รงุโซล  มหีลากหลายโซนใหเ้ลอืกเดนิแบบฟู
ลออฟชัน่!! อาท ิโซน Grass on Vacation เป็นสะพานสขีาวเพือ่ขา้มไปยังจุดอืน่ๆ โซน Paper Snake เป็นสิง่กอ่สรา้ง
ทีม่คีวามอารต์มาก รปูทรงคลา้ยงูตามชือ่คอนเซป็ โซน Linear Building on The Tree เป็นอโุมงคท์ีม่รีปูทรงคดเคีย้ว

และยาวมาก เดนิทะลอุอกไปจะพบกับลานกวา้งๆ สน้ํีาตาลรปูทรงแปลกตา โซน Grass on Vacation เป็นสะพานสขีาว
เพือ่ขา้มไปยังจุ ดอืน่ๆ โซน Paper Snake เป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่คีวามอารต์มาก รปูทรงคลา้ยงูตามชือ่คอนเซป็ โซน 
Artificial Fall เป็นน้ําตกจําลองขนาดใหญ่ แตห่ากเขา้ไมถ่งึความอารต์นัน้ก็สามารถหามมุชคิๆ เก๋ๆ  ถา่ยรปูได ้  โซน 

Dimension Mirror Labyrinth เป็นสิง่กอ่สรา้งทีส่รา้งดว้ยกระจกเ หมอืนเป็นเขาวงกตกลางป่าใหญ่ โซน Anyang 
Crate House เป็นการนําเอาพลาสตกิทีเ่หลอืใชม้าสรา้งสรรคเ์ป็นงานศลิปะ พอเขา้ไปดา้นในจะมแีสงลอดเขา้มาตาม
ชอ่ง ถา่ยรปูออกมาจะดสูวยมาก โซน The Tail of Dragon เป็นหลังคาบา้นเกาหลโีบราณทีโ่ผลข่ ึน้มาจากดนิ ลักษณะ

คลา้ยหางมังกร โซน Anyang Peak เป็นจุดชมววิของสวนแหง่นี้ และโซน  Re. Vol. Ver. เป็นคอนเซป็บา้นเล็กกลาง
ป่าใหญ่ นอกจากนี้ ยังมงีานศลิปะอกีหลายจุดทีน่่าสนใจ และสถาปัตยกรรมอืน่ที่ซอ่นอยูต่ามทีต่า่งๆ  ในสวนเยอะมาก  
หากใครทีไ่มไ่ดอ้นิกับงานศลิปะ แคม่าถา่ยรปูก็ถอืคุม้สดุคุม้ 

 

 
 

จากนัน้นําทา่นไปเรยีนรูวั้ฒนธรรมการทํากมิจขิองชาวเกาหลทีี ่โรงเรยีนสอนทาํกมิจ ิอาหารเกาหลปีระเภทผักดองที่

อาศัยภมูปัิญญากน้ครัวของชาวเกาหล ีดว้ยการหมักพรกิสแีดงและผักตา่งๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลี
นยิมรับประทานกมิจเิกอืบทกุมือ้ และยังนําไปปรงุเป็นสว่นประกอบอาหารอกีหลายอยา่ง ปัจจุบันกมิจมิมีากกวา่ 187 

ชนดิ สว่นใหญ่แลว้จะมรีสเผ็ด และเปรีย้ว นอกจากนี้ยังสามารถสวมใส ่ ชุดประจําชาตฮินับก  ซึง่เป็นชดุประจําชาติ
ของเกาหล ีพรอ้มถา่ยภาพสวยๆ เก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 



 

 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (1) เมนู ชาบู ชาบูสไตลเ์กาหล ีคลา้ยการตม้รวมมติรสุกีห้มอ้ไฟ  ประกอบไปดว้ยเนือ้
หมูสไลด ์ผกั เห็ด และวุน้เสน้เกาหล ีเป็นอกีหนึง่เมนูยอดฮติในเกาหล ีและยงัเป็นอาหารพืน้เมอืงทีม่มีาอยา่ง

ยาวนานอกีดว้ย 
 

จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู่  สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด์  สวนสนุกกลางแจง้ที่ ใหญ่ทีส่ดุของประเทศ ถกูขนานนามวา่

เป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่เกาหลใีต ้ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ประกอบไปดว้ยโซนตา่งๆ  ดังนี้ Global Fair, Magic Land, 
European Adventure, American Adventure, Zootopia เมือ่ทา่นกา้วผ่านประตเูขา้ไปในสวนสนุก เอเวอร์
แลนด์ พบกับอาคารทรงสวยที่ ตกแตง่ดว้ย สถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรยีตะวันออก  และอนิเดยี ซึง่ ผสมผสานจนเขา้

กันลงตัว แวะถา่ยรปูสวยๆ ที ่Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญ่ทีจ่ะเปลีย่นธมีไปตามเทศกาลตา่งๆ ถอืเป็นอกีจุด
แลนดม์ารค์สําหรับนักทอ่งเทีย่ว 

 

ใครชอบเครือ่งเลน่หวาดเสยีวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด!! สนุกกับเครือ่งเลน่นานาชนดิไมว่า่จะเป็น รถไฟเหาะ

ตลีังกา (Rolling X-Train) ทีเ่ร็วสดุๆ และตลีังกาถงึ 2 รอบ เฮอรร์เิคน (Hurricane) เครือ่งเลน่ทีจ่ะหมนุๆ  เหวีย่งๆ  ให ้
หัวใจเตน้รัวกับความสงูเกอืบ 20 เมตรจากพืน้ดนิ ! ดับเบิล้ร็อกสปิน (Double Rock Spin) ทีจ่ะหมนุๆ ตี ลังกา 3 ตลบ

บนอากาศดว้ยความสงูทีแ่ทบกลัน้หายใจ เรอืเหาะไวกิง้ (Columbus Adventure) เตรยีมตัวเตรยีมใจไปกับเจา้เรอืเหาะ
ยักษ์ทีจ่ะเหวีย่ทกุคนขึน้ไปสงูถงึ 30 เมตร ในมมุ 75 องศา และไฮไลคท์ีพ่ลาดไมไ่ดข้องสวนสนุกแหง่นี ้รถไฟ
เหาะรางไม ้(T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้ี่สูงชนัเป็นอนัดบั  4 ของโลก  ซึง่มคีวามชนัถงึ  77 องศา  และ

ว ิง่ดว้ยความเร็ว 104 กโิลเมตร/ช ัว่โมง  
 

 



 

 

 
 

พเิศษ!!! ทางเลอืกใหมสํ่าหรับทา่นทีไ่มช่อบการรอควินานๆ สามารถซือ้บัตร Q-Pass เพือ่ขึน้ไปรอเลน่ไดเ้ลย  

โดยซือ้แพคเกจเฉพาะ T-Xpress จ่ายเพิม่เพยีง 30,000 วอน (ราคาสําหรับ 2 ทา่น) จะไดรั้บตั๋ว  Q-Pass และ 
SD Card ขนาด 16 GB ใสก่ลอ้ง Action Camera มาให ้เมือ่ถงึดา้นบนใหนํ้ากลอ้งสง่ใหเ้จา้หนา้ทีเ่พือ่ตดิตัง้  
ซึง่จะเป็นโบกีส้ดุทา้ยของขบวนรถไฟ 1 รอบจะน่ังไดเ้พยีง 2 ทา่น เพราะจุดตดิตัง้กลอ้งมเีพยีง 1 ชดุ จากนัน้ก็

ลยุ!! และหลังจากลงจากรถไฟแลว้ ทา่นสามารถนํา SD Card มาตรวจสอบการบันทกึวดีโีอ  หากวดีโีอเสยีจะ
สามารถขึน้ไปเลน่ใหมไ่ดอ้กี 1 รอบ 

 

 
 

พกัเหนือ่ยจากเครือ่งเลน่ หลดุเขา้มาในโลกของเหลา่สตัวม์ากมาย!! ในโลกของ Zootopia หนึง่ในสวน

สตัวท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาหลี  มสีตัวม์ากกวา่  2,000 ตัว จาก 200 กวา่สายพันธุ์  พาทกุทา่นทอ่งไปกับโลกของสตัวป่์า
ซาฟารี ขึน้ไปบนรถบัสซาฟารเีพือ่ใกลช้ดิกับเหลา่สตัวป่์ายิง่ข ึน้อยา่งโซน  Safari World พบกับสตัวท์ีน่่าเกรงขาม
อยา่งสงิโตเจา้ป่า เสอือันดรุา้ย และหมตีัวใหญ่ทีอ่าจจะโผลม่าทักทายคณุไดท้กุเมือ่ 

 



 

 

 
 

จะมอีะไรตืน่เตน้ไปกวา่การน ัง่รถสะเท ิน้นํา้สะเท ิน้บก!! ตะลยุเขา้ไปในโซน  Lost Valley พรอ้มเพลดิเพลนิ

กับการชมสตัวต์า่งๆ ทีเ่ดนิเลน่อยา่งอสิระ ถา้โชคดอีาจจะไดพ้บกับสตัวเ์หลา่นี้มาขอขนมกนิถงึหนา้ตา่งรถเลยทเีดยีว 

 

 
 

เปลีย่นบรรยากาศจากเหลา่สตัวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมู่ พฤกษา!! เดนิชมสวนดอกไมท้ีกํ่าลัง

ออกดอกบานสะพร่ังอวดสสีนั ณ สวนดอกไมส้ีฤ่ดู  (Four Season Garden) ซึง่จะเปลีย่นแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตาม

ฤดกูาลในรปูแบบทีห่ลากหลายตลอดทัง้ปี (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพอากาศ) ดว้ยสสีนัทีส่ดของดอกไมแ้ตล่ะชนดิจงึไดรั้บ
ความนยิมอยา่งมาก นักทอ่งเทีย่วทีม่าสวนสนุกจงึไมพ่ลาดทีจ่ะมาถา่ยรปูเก็บบรรยากาศความสดชืน่กลับไปเป็นทีร่ะลกึ 
รวมทัง้ยังมกีารจัดเทศกาลในแตล่ะเดอืน อาทเิชน่ ในชว่งฤดใูบไมผ้ลิ  ประมาณเดอืนเมษายน  – มถิุนายน  เป็น



 

 

สวนดอกทวิลปิ และดอกกุหลาบ ในชว่งฤดรูอ้น ประมาณเดอืนมถินุายน - สงิหาคม เป็นสวนดอกลลิลีห่ลากสสีนั  ยัง

ไมห่มดแคนั่น้  ในชว่งเดอืนนี้จะมเีทศกาลคลายรอ้นไปกับสายน้ํา  (Summer Splash) ในฤดใูบไมร้ว่ง  ประมาณเดอืน
ตลุาคม  - พฤศจกิายน  เป็นสวนดอกเบญจมาศ  พรอ้มกับมจัีดตกแตง่สวนสนุกใหเ้ขา้กับเทศกาลฮัลโลวนี  (Happy 
Halloween) มกีารจัดขบวนรถแฟนซแีห่ รอบสวนสนุก  และมเีจา้หนา้ทีแ่ตง่ตัวเป็นผมีาเดนิแกลง้นักทอ่งเทีย่วดว้ย  

ในชว่งฤดหูนาวประมาณเดอืนพฤศจกิายน - ธันวาคม มกีารจัดงานเฉลมิฉลองเทศกาลครสิตม์าส และตอ้นรับเทศกาลปี
ใหม ่ทกุเทศกาลจะตกแตง่ดว้ย แสง ส ีเสยีง สดุอลังการ พรอ้มทัง้มขีบวนพาเหรดมาสรา้งความบันเทงิใหก้ับเด็กๆ เชน่ 
White Christmas Parade, Moonlight Parade 

 

 
 

การแสดขบวนพาเหรดอนันา่ตืน่ตาตืน่ใจ ! ชมขบวนพาเหรดสดุยิง่ใหญ่อยา่ง คานวัิล  แฟนตาซี  พาเหรด  

(Carnival Fantasy Parade) พบกับโชวต์า่งๆ จากทั่วทกุมมุโลก มทีัง้ธมีสไตลบ์ราซลิอยา่งแซมบาเฟสตวัิล  (Samba 

festival) ไปจนถงึธมีเวนสิคานวัิล (Venice Carnival) จากอติาลกี็ตบเทา้เขา้รว่มขบวนดว้ย สนุกสนานกับการเตน้รําไป
พรอ้มๆกัน ชว่งหัวคํ่าเป็นอกีหนึง่การแสดงทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ชน่กัน อยา่เพิง่รบีกลับ! หากทา่นยังไมไ่ดช้มการแสดงพลสุดุ

อลังการหลังจากพระอาทติยต์กดนิ และยังมขีบวนพาเหรดทีจั่ดเต็มทัง้แสง ส ีเสยีง อยา่งมนูไลทพ์าเหรด  (Moonlight 
parade) ใหท้า่นไดช้มอกีดว้ย ขบวนพาเหรดจะมรีอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น. 
 



 

 

 
 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (2) เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ีเนือ้หมู เนือ้ไก ่เนือ้ววั ปลาหมกึ อาหารเกาหล ี
เตมิไมอ่ ัน้ 

พกัที ่   NEW M HOTEL SUWON / JM HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม            ศนูยส์มุนไพรโสม - คอสเมตคิ - ฮอกเกนาม ู- พระราชวงัเคยีงบกกุง + ใสชุ่ดฮนับก - ดวิตีฟ้ร ี 
                         ตลาดเมยีงดง   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมนุไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรง

ใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหาร ปอด ชว่ยทําใหจ้ติใจสงบ และเพิม่พละกําลัง มสีรรพคณุทางการแพทยช์ว่ยบํารงุหัวใจ ป้องกัน
โรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง 
 

จากนัน้นําทา่นแวะชอ้ปทีร่า้นเครือ่งสําอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพือ่เลอืก
ซือ้กลับไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบํ์ารงุผวิแบรนดอ์ยา่ง DEWINS และ
แบรนด ์JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีน้ําแตก ครมีขัดขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์

เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 
 
 

 
 

 

 



 

 

จากนัน้พาทา่นชม ศนูยส์มุนไพรบํารุงตบั  (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ ราศจาก

มลภาวะ และสงูเหนือระดับน้ําทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไมถ่กูทําลายจาก
การดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (4) เมนู ไกตุ่น๋โสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไกข่นาดกําลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย 
และสมุนไพรบํารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 
 

จากนัน้นําทา่นชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัเคยีงบกกุง  พระราชวังแหง่แรกของราชวงศโ์ชซอนทีต่ัง้อยูใ่จกลาง
กรงุโซล ซึง่เป็นอกีหนึง่สถานทีท่ีใ่ครมาเกาหลเีป็นครัง้แรกตอ้งไมพ่ลาดทีจ่ะแวะมาเยอืน ดว้ยฉากหลังของ
พระราชวังนัเ้ป็นภเูขาพกูักซาน ทําใหด้ยู ิง่ใหญ่อลังการเป็นอยา่งมาก เรยีกไดว้า่เป็น The Grand Palace ของเกาหลี

ใตเ้ลยก็วา่ได ้มสีถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจคอื พระทีน่ ัง่คนึจองวอง เป็นพระทีน่ั่งทีก่ษัตรยิใ์ชอ้อกวา่ราชการ และเป็นที่
ทรงงาน ภายในพระทีน่ั่งไมส่ามารถเขา้ไปชมได ้แตส่ามารถถา่ยภาพจากดา้นนอกได ้ 

 

 
 

อกีหนึง่จุดทีพ่ลาดไมไ่ด ้ศาลากลางนํา้คยองเฮรู  เป็นหอ้งโถงทีใ่ชจั้ดงานเลีย้ง หรอืงานพระราชพธิตีา่งๆ ทีพ่เิศษ

และสําคัญของกษัตรยิใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน ศาลาแหง่นีถู้กสรา้งขึน้ในปี 1867 บนทะเลสาบขนาดสีเ่หลีย่ม มี
ความกวา้ง 128 เมตร และยาว 113 เมตร ตวัศาลาสว่นใหญส่รา้งขึน้จากไมแ้ละหนิ โดยโครงสรา้งไมถู้ก
ต ัง้อยูบ่นเสาหนิจํานวน 48 ตน้ และมบีนัไดไมเ้ชือ่มระหวา่งช ัน้สองกบัช ัน้หนึง่  สว่นบรเิวณรอบๆ ของศาลาจะ

รายลอ้มไปดว้ยเสาและสะพานหนิ ซึง่สะพานหนิสามสะพานจะเชือ่มกับตัวศาลา และบรเิวณของพระราชวัง สว่นมมุของ
รัว้รอบศาลาจะถกูตกแตง่ดว้ยรปูป้ันของสตัวส์บิสองราศ ีดว้ยฉากหลังทีส่วยงามของตน้ไม ้และสสีนัของใบไมท้ีจ่ะ
เปลีย่นไปตามฤดกูาล ทําใหต้รงจุดนี้เป็นจุดถา่ยรปูทีส่วยทีส่ดุจุดหนึง่ในเขตของพระราชวังเคยีงบกกงุ 

  



 

 

 
 

หมายเหต ุ : กรณีทีพ่ระราชวงัเคยีงบกกุ งไมเ่ปิดทาํการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิป์รบัรายการทดแทนเป็น 
พระราชวงัชางด็อกกุง พระราชวังลําดับทีส่องทีถ่กูสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกกงุ ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็น 1 

ใน 5 ของพระราชวังสําคัญทีย่ังคงรักษาไว ้ซึง่มตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายกุวา่ 300 ปี บอ่น้ํา และศาลารมิน้ํา  พระราชวัง
แหง่นี้เป็นทีพํ่านักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองค ์ปัจจุบันยังคงเหลอืความงดงามบางสว่นของพระราชวัง ไดแ้ก ่
พระตําหนักอนิจองจอน พระตําหนักแดโจจอน พระตําหนักซอนจองจอน และพระตําหนักนักซองแจ 

 
จากนัน้นําทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้รี (DUTY FREE) ทีร่า้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีส่ดุในโซล  แหลง่รวม
สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ไมว่า่จะเป็น น้ําหอม เสือ้ผา้ เครือ่งสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับหลากหลายแบรนด์

ดัง และสนิคา้แบรนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย  โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์ร ูและเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์อาทเิชน่ 
PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU 
MIU เป็นตน้ ในสว่นของชัน้ที ่1 เป็นชอ็ป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX, HERMES, 

OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชัน้ 2 เป็นชอ็ป MCM ชัน้ที ่3 เป็นโซนเครือ่งสําอางคห์ลากหลายแบรนดด์ัง ไมว่า่จะเป็นแบ
รนด ์SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, 
BIOTHERM, MAC เป็นตน้  ชัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ และชัน้ที ่ 5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซน

รา้นอาหาร 
 

 

จากนัน้นําทา่นเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง  แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรอืสยามส
แควรเ์กาหล ีตลาดแหง่นี้จะมเีสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น้ําหอม เครือ่งสําอางคท์ัง้แบรนดเ์นมชือ่ดัง และโลคอลแบรนด ์
รวมถงึซดีเีพลง รปูดารา และศลิปินเกาหล ีหรอือะไรทีวั่ยรุน่ตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที่ ตลาดนี้ อาทเิชน่ รา้น

เครือ่งสําอางคค์ท์ีคุ่น้หคูนไทยทีไ่มว่า่จะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 
INNISFREE ราคาเครือ่งสําอางคค์จ์ะถกูกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เทา่ และบางรุน่ไมม่ขีายในประเทศไทย 
หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอยา่งร ้ าน MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลอืกมากมาย อาทิ

เชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  
 



 

 

 
 

ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางทีฮ่อทฮติไมแ่พก้ันอยา่งโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้ ิม้

ลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตัวใหญ่อบน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็
อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ ยา่งชสีมรีสหวาน ชสียา่ง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปยา่ง ต๊อกโบก ีเคก้ขา้วที่
ข ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรงุรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนี้มอียูเ่กอืบทกุซอกทกุมุ มทีใ่นตลาดเมยีงดง บะหมีดํ่าจาจังม

ยอน หนึง่ในเมนูสดุฮติทีเ่ห็นกันบอ่ยในซรีีส่เ์กาหล ีมันฝร่ังเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ั่วไปในเมอืงไทย แต่
ของทีน่ี่จะมไีสก้รอกเพิม่เขา้มาอกีหนึง่ชัน้ ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แต่
หากคนทีช่อบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดัง ซึง่ไอตมิทีก่ดมาใสโ่คนนัน้สงูถงึ 2 ฟตุ 

 

 
 

เย็น  อสิระอาหารเย็น 1 มือ้ (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 
พกัที ่  BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่               อสิระทอ่งเทีย่วและช็อปป้ิงเต็มวนั  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

อสิระเต็มวันใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่  ๆโดยมไีกดค์อยใหคํ้าแนะนําในการเดนิทาง อาท ิ
 
- หมูบ่า้นบุคชอนฮนัอก เป็นอกีหนึง่สญัลักษณ์ของกรงุโซล หมูบ่า้นแหง่นี้เป็นหมูบ่า้นทีล่อ้มรอบไปดว้ยพระราชวัง  

ทัง้เคยีงบกกงุ และชางด็อกกงุ รวมถงึศาลเจา้จงมโยดว้ย มบีา้นเรอืนนับรอ้ยหลังทีเ่ป็นบา้นแบบดัง้เดมิ  ทีเ่รยีกวา่  ฮัน
อก (Hanok) ใหค้วามรูส้กึเหมอืนยอ้นอดตีไปในสมัยราชวงศโ์ชซอน ทีน่ี่มมีมุเด็ดๆ ทีไ่มค่วามพลาดถงึ 8 จุดใหถ้า่ยรปู



 

 

ดว้ยกัน นอกจากนี้ยังมรีา้นชาชือ่ดัง Tea Garden ตัวรา้นเป็นบา้นสไตลฮืันอกอายกุวา่ 100 ปี ภายในรา้นมโีต๊ะทีใ่ชน่ั้ง

กับพืน้ทีเ่รยีกวา่ อนดล (Ondol) ซึง่ถกูจัดวางไวก้ลางสวนตรงตามกับคอนเซปชือ่รา้น โดยพนักงานก็จะใสช่ดุฮันบกมา
เสริฟ์ ทําใหไ้ดค้วามรูส้กึยอ้นยคุเขา้ไปอกี 

 

- คลองชองเกชอน คลองทีม่ภีมูทิัศน์ทีส่วยงามทีส่ดุในเกาหล ีแหลง่เดนิเลน่พักผ่อนหยอ่นใจทา่มกลางเมอืงหลวงที ่ 
วุน่วาย มสีะพานทัง้หมด 20 สะพานทีอ่อกแบบมาดว้ยคอนเซบ็ทีแ่ตกตา่งกัน บรเิวณกําแพงทัง้สองขา้งรมิคลองประดับ
ดว้ยหนิออ่น และประตมิากรรมทีส่วยงาม  

 
- สวนสนุกล็อตเตเ้วลิด ์สําหรับคนรักความสนุกทีย่ังไมจุ่ใจ สามารถไปตามเก็บเครือ่งเลน่ในสวนสนุกแหง่ที ่ 2 ของ
เกาหล ีซึง่มชีือ่เสยีงไมแ้พส้วนสนุกเอเวอรแ์ลนดไ์ด ้โดยวธิเีดนิทางก็ง่ายแสนง่ายเพราะตัง้อยูใ่นกรงุโซล ทีน่ี่ รวบรวม

เครือ่งเลน่สนุกๆ ไวม้ากมาย ถกูแบง่ออกเป็นโซน  Indoor จะถกูจัดอยูใ่นธมีผจญภัย  (Adventure) และ Outdoor จะ
ถกูจัดในธมีเกาะเวทมนต์ (Magic Island) สามารถเทีย่วไดต้ลอดเวลาแมว้า่สภาพอากาศจะไมเ่ป็นใจ  **หมายเหต ุ
อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วมคา่บตัรเขา้สวนสนุก** 

 

 
 
สายช็อปหา้มพลาด! 
 

- ยา่นเมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีตลาดแหง่นี้จะมเีสือ้ผา้  กางเกง  รองเทา้  น้ําหอม  เครือ่งสําอางค์  ทัง้แบรนด์
เนมชือ่ดัง และโลคอลแบรนด ์รวมถงึซดีเีพลง รปูดารา และศลิปินเกาหล ีหรอือะไรทีวั่ยรุน่ตอ้งการก็สามารถหาไดจ้าก

ทีต่ลาดนี้ อาทเิชน่ รา้นเครือ่งสําอางคท์ีคุ่น้หคูนไทยทีไ่มว่า่จะเป็น  ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ในสว่น
ของอาหารขา้งทางทีฮ่อทฮติไมแ่พก้ันอยา่งโซนสตรทีฟู้ด มอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้ ิม้ลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น 
หอยเชลลย์า่งตัวใหญ่อบน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง  กุง้ล็อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ  ยา่ง

ชสี มรีสหวาน ชสียา่ง ต๊อกโบก ีเคก้ขา้วทีข่ ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรงุรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเป็นตน้ 
 

- ยา่นฮงแด เป็นยา่นทีอ่ยูใ่กล ้ๆ  กับมหาวทิยาลัยฮงอกิ มรีา้นชอ็ปมากมายทัง้เสือ้ผา้ เครือ่งสําอางค ์รองเทา้ ยิง่ชว่ง

กลางคนืจะคกึคักเป็นพเิศษ มผัีบ บาร ์คาเฟ่ รา้นอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทกุแหง่ ถอืเป็นแหลง่รวมตัว
ของวัยรุน่ทัง้วันมัธยม และวัยมหา ’ลัย โดยในชว่งเย็นๆ จะมกีลุม่วัยรุน่มาเตน้โชวค์วามสามารถ  บนถนนจะกลายเป็น
ลานการแสดงความสามารถดา้นตา่งๆ ทัง้เลน่ดนตร ีรอ้ง เตน้ แบบจั ดเต็ม! ทําใหถ้นนแหง่นี้ คกึคัก และเป็นสสีนัของ

กรงุโซลทัง้กลางวันและกลางคนื 
 

- ยา่นอแีด เป็นยา่นทีอ่ยูบ่รเิวณหนา้มหาวทิยาลัยสตรอีฮีวา นอกจากจะเป็นมหาลัยทีส่วยทีส่ดุแลว้ ยังมจีุดถา่ยรปูฮปิๆ 

มากมาย ทนีี่ยังเป็นยา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แนววัยรุน่แฟชัน่วัยใสสไตลเ์กาหล ีมทีัง้ของจุกจกิ กิ๊ฟชอ้ป เครือ่งประดับ  เสือ้ผา้ 
แวน่ตา กระเป๋า รองเทา้ อปุกรณ์เกีย่วกับโทรศัพท์ เครือ่งสําอางตา่งๆ  เป็นรา้นเล็กๆ  ทีแ่ฝงตัวอยูต่ามตรอกซอกซอย
ตา่งๆ ยาวเหยยีดสองขา้งทาง  

 
- ยา่นชนิซาดง  แหง่รวมโลคอลแบรนดด์ัง ถนนกาโรซูกลิ  หรอืเรยีกกันวา่  Artists’ Street เต็มไปดว้ยรา้นเสือ้ผา้
แฟชัน่แบรนดด์ไีซเนอร ์แบรนดห์ร ูรา้นกาแฟทีต่กแตง่แบบชคิๆ ถนสายนี้จะทําใหค้ณุไดเ้พลนิเพลนิเจรญิใจ  เเละเงนิ

ในกระเป๋าเป็นอยา่งยิง่  
 

- ยา่นอพักูจอง เป็นยา่นทีน่่าไปเดนิเทีย่วมากๆ ของกรงุโซล  ยา่นนี้เป็นยา่นไฮโซของเกาหลน่ัีนเอง แน่นอนวา่หา้ง
รา้นคา้ตา่งๆ ทีอ่ยูใ่นยา่นนี้จงึเป็นแบรนดด์ังหรหูราระดับโลก โดยไฮไลทข์องยา่นอัพกจูองจะอยูบ่รเิวณ ถนนโรดโิอ  มี
หา้งทีสํ่าคัญก็คอื Galleria Department Store หา้งหรหูราแหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมระดับไฮเอนด์  นอกจากนี้ตลอด

ทัง้แนวถนนก็ยังมรีา้นขายสนิคา้แฟชัน่จากดไีซเนอรแ์นวหนา้ของเกาหลใีหไ้ดเ้ดนิเลอืกชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ 

สายฮปิเตอรต์อ้งไปเช็คอนิ! 
 

- ยา่นอกิซอนดง  หมูบ่า้นฮันอกเกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโซล  มกีลิน่อายความเป็นเกาหลโีบราณ  และเป็นยา่น
เกา่แกท่ีอ่าจจะใหมสํ่าหรับใครหลายๆคน  แหลง่รวมคาเฟ่เก๋ๆ  รา้นอาหารชคิ ๆ ใจกลางกรงุทีซ่อ่นตัวอยูใ่นตรอกซอก
ซอยเล็กๆ สามารถเดนิลัดเลาะจากแถวยา่นอนิซาดงมาได ้  มทีัง้รา้นอาหารเกาหลี  รา้นบงิซู รา้นน่ังชลิ  รา้นพซิซา่  ที่

ตกแตง่ไดอ้ยา่งมสีไตล ์เหมาะสําหรับชาวโซเชยีลทีช่อบอัพรปูสวยๆ ไฮไลทข์องยา่นนี้จะเป็นคาเฟ่ดอกไมช้ือ่รา้น  มา
ดัง หนา้รา้นจะเป็นมมุยอดฮติทีค่นนยิมมาถา่ยรปู เพราะสสีนัสดใสสวยงามของดอกไม ้  นอกจากสายฮปิเตอรแ์ลว้สาย



 

 

กนิก็หา้มพลาด!! ทีน่ี่มรีา้นขายมันดชูือ่ดัง (เกี๊ยวนึง่เกาหล)ี รา้นชางฮวาดงั ตัง้อยูต่รงหัวมมุถนน  ซึง่จะมคีนตอ่ควิรอ

เยอะมากๆ 
 

 
 

- ยา่นซองซูดง นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่อาจจะยังไมคุ่น้หกูับยา่นนี้ แตสํ่าหรับคนเกาหลแีลว้ ยา่นซองซดูงกําลัง มาแรง
กวา่ทีไ่หนๆ  ไดรั้บฉายาวา่เป็น  บรูคลนิแหง่กรุงโซล  เพราะเคยเป็นทีต่ัง้ของโรงงานเกา่ๆ  ในยคุ 1960 ปัจจุบันถกู
แปลงโฉมเป็นแกลอรี่  สตดูโิอ  และคาเฟ่ทีม่สีไตลม์ากๆ  จนกลายมาเป็นยา่นฮปิสเตอร์  แหลง่รวมวัยรุน่แนวอารต์ๆ   

นอกจากนัน้ ทีน่ี่ยังมคีาเฟ่ชือ่ดังอยา่ง รา้น Café Onion รา้นคาเฟ่บรรยากาศดทีีด่ังในเรือ่งเมนูขนมปังอบอกีดว้ย 
 

 
 
- ยา่นฮงแด นอกจากจะเป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงแลว้ ยังเป็นแหลง่รวมสดุยอดรา้นอาห ารชือ่ดังมากมาย ทัง้ของคาว ของ

หวาน อาหารวา่ง อาท ิ รา้นวนัดงัคมัจาทงั  รา้นคัมจาทัง ทีท่ีส่ดุในฮงแด  รา้นตัง้อยูต่รงทางสถานีฮงอกิทางออก 3, 
รา้น Peony รา้นเคก้โฮมเมด เจา้ดัง  เมนูทีห่า้มพลาดคอื Strawberry Short Cake และ Strawberry Bingsu รา้น
ตัง้อยูต่รงทางสถานีฮงอกิทางออก 9, รา้น 50pick รา้นน่ังชลิทีม่คี็อกเทลใหเ้ลอืกทัง้หมด 50 แบบ รา้นตัง้อยูต่รงทาง

สถานีฮงอกิทางออก 8, รา้นฮงงกิเกจาง กับเมนูสดุแซบ่อยา่งปสูดดองซอีิ๊วม บฟุเฟ่ตป์ดูอง กุง้ดอง แบบครบเซท็เตมิ
ไมอ่ัน้ ราคาแรงแตรั่บรองความอรอ่ย รา้นตัง้อยูต่รงทางสถานีฮงอกิทางออก 2, รา้นเซมาอลึชกิดงั รา้นหมยูา่งชือ่ดัง 
กันสาดสเีหลอืง กับเมนูทีต่อ้งสัง่คอื ซปุกมิจ ิ7 นาท ีรา้นตัง้อยูต่รงทางสถานีฮงอกิทางออก 9, รา้นพพิริี รา้นบิบมิบับ

แบบรฟิีล  5000 วอน  เป็นรา้นยอดนยิมของวัยรุน่และวัยทํางาน เพราะราคาถกูมาก รา้นตัง้อยูต่รงทางสถานีฮง อกิ
ทางออก 9 และรา้นคาเฟ่ King ‘s Cross คาเฟ่นี้สาวกแฮรร์ีห่า้มพลาด! จําลองฉากในหนัง แฮรร์ี่ พอตเตอร์  มาไวท้ีฮ่ง
แด พาทา่นเดนิทางไปโลกเวทมนตด์ว้ยรถไฟ ชานชาลา 9 3/4 รา้นตัง้อยูต่รงทางสถานีฮงอกิทางออก 9 เป็นตน้ 

 

 
 

การเดนิทางในกรงุโซล 
 
- รถประจําทาง รถบัสทีว่ ิง่ในตัวเมอืงเป็นการเดนิทางทีส่ะดวก ถกูจําแนกตามสเีพือ่กําหนดชนดิของรถบัส รถบสัสนีํา้

เงนิ วิง่ตามถนนสายหลัก  และวิง่ระยะทางไกลรอบกรงุโซล  รถบสัสเีขยีว  วิง่ระยะสัน้  และรับสง่ผูโ้ดยสารจากจุด
เชือ่มตอ่ระบบขนสง่สาธารณะ  เชน่ สถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ  รถบสัสเีหลอืง วิง่วนภายในเขตกรงุโซล  และรถบัสระยะ
ทางไกล รถบสัสแีดง เป็นรถบัสดว่นทีว่ ิง่จากกรงุโซลไปยังชานเมอืง  
 



 

 

- รถแท็กซี ่แท็กซีเ่กาหลสีว่นใหญ่สามารถขึน้แลว้บอกปลายทางที่ จะลงไดเ้ลย เพราะรถแท็กซีเ่กาหลี จะไมป่ฏเิสธ

ผูโ้ดยสารเหมอืนทีเ่มอืงไทย ยกเวน้แท็กซีต่ามแหลง่ทอ่งเทีย่วบางแหง่ แท็กซีบ่างประเภทอาจจะมกีารเรยีกราคาแบบ
เหมา โดยมแีท็กซีท่ัง้หมด 4 ประเภท ไดแ้ก ่
 

1. แบบธรรมดา (Standard) ม ี3 ส ีไดแ้ก ่ขาว เทา สม้ เป็นแท็กซีท่ีเ่รยีกไดง้่ายทีส่ดุในบรรดาประเภทอืน่ๆ  ราคาใน
ตอนกลางวันจะเป็นราคาปกต ิสว่นในตอนกลางคนืจะมกีารชารต์เพิม่  
2. แบบชัน้หนึง่ (Deluxe) ม ี2 ส ีคอื ดําและเหลอืง  ดา้นขา้งกระจกจะมป้ีายคําวา่ Deluxe แปะอยู ่ภายในกวา้งน่ัง

สบาย ราคาในตอนกลางวันและกลางคนืจะเทา่กัน แตจ่ะราคาสงูกวา่แบบธรรมดา หาเรยีกไดต้ามหนา้โรงแรม หรอื
สถานีรถไฟตา่งๆ  
3. แบบจัมโบค้ันใหญ่ (Jumbo) เป็นรถตู ้เหมาะกับคนทีเ่ดนิทางเป็นกลุม่ ราคาจะพอๆกับแท็กซีช่ัน้หนึง่ 

4. แบบอนิเตอร ์(International) เป็นแบบพเิศษ คนขับรถสามารถพดูภาษาอืน่ได ้ 
 
- รถไฟใตด้นิ  คนเกาหลี ในกรงุโซล นยิมรถไฟใตด้นิเป็นพาหนะหลักในการเดนิทาง  เพราะ สะดวก  รวดเร็ว  และ

ครอบคลมุทกุพืน้ทีใ่นโซล รถไฟใตด้นิจงึเป็นอกีหนึง่ทางเลอืกสําหรับการเดนิทางทอ่งเทีย่วของทา่น สายรถไฟสาย
หลักๆ จะแยกตามหมายเลขและส ีบางสายจะมชีือ่เรยีกเป็นของตัวเอง เริม่ตัง้แต ่สายที ่1 ไปจนถงึสายที ่9 รวมถงึสาย

อืน่ๆ ทีม่ชี ือ่เฉพาะ ดังนี้ 
 

➊ สาย 1 เป็นเสน้ทางทีเ่กา่แกแ่ละยาว ทีส่ดุ วิง่ผ่านใจกลางกรงุโซลยาวไปถงึตา่งจังหวัด ผูค้นหลากหลายวัยเป็น

สถานีทีม่ปีลายทางเยอะ เวลาเดนิทางสายนี้ตอ้งสงัเกต ใหด้ีๆ สถานทีท่อ่งเทีย่วสําหรับสายนี้ ไดแ้ก ่ ตลาดปลานอร์
ยางจนิ , ตลาดนมัแดมุน , ทางเดนิลอยฟ้า Seoullo 7071, ประตดูงแดมุน , ตลาดควางจงั , วดัโชกเ ยซา, 
คลองชองกเยชอน, พระราชวงัถ็อกซูกุง เป็นตน้ 

➋ สาย 2 เป็นเสน้ทางทีม่คีวามคกึคักเป็นอยา่งมาก โดยจะวิง่วนเป็นวงกลมบรเิวณใจกลางกรงุโซล เต็มไปดว้ยนักเรยีน 

นักศกึษาไป จนถงึวัยทํางาน  เพราะวิง่ ผ่านมหาวทิยาลัย หลายแหง่  โบกีจ้ะแน่นบา้งวา่งบา้ง สลับกันไป  ผ่านสถานที่

ทอ่งเทีย่วสําคัญๆ หลากหลายเเหง่ดว้ยกัน สถานทีท่อ่งเทีย่วสําหรับสายนี้  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 ิง่จากทางตะวันตกเฉียงเหนือไปยังทางดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องกรงุโซล เชือ่มระหวา่งเมอืง

โกยางกับกรงุโซล เป็นอกีหนึง่สายทีไ่ดรั้บความนยิมในการเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วสําหรับสายนี้ ไดแ้ก่ พระราชวงั
เคยีงบกกุง , หมูบ่า้นนมัซ านฮนัอกกล , Seoul Museum of History, The National Folk Museum of 

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

➍ สาย 4 เป็นเสน้ทางทีว่ ิง่จากทางทศิตะวันตกเฉียงใตไ้ปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมกีารวิง่ผ่านใจกลางกรงุ

โซล เเละผ่านเเหลง่ชอ็ปป้ิงสําคัญมากมาย สถานทีท่อ่งเทีย่วสําหรับสายนี้ ไดแ้ก ่ตลาดทงแดมนุ, ตลาดเมยีงดง , 
Dongdaemun History & Culture, Ihwa Mural Village, สวนสาธารณะนกัซาน เป็นตน้  

➎ สาย 5 เป็นเสน้ทาง ทีว่ ิง่จากทศิตะวันตกไปทางทศิตะวันออก  ถอืเป็นเสน้ทางหลักทีค่นในกรงุ โซลใชโ้ดยสารใน

ชวีติประจําวันเป็นจํานวนมาก สถานทีท่อ่งเทีย่วสําหรับสายนี้  ไดแ้ก่ สวนสาธารณะรมิแมน่ํา้ฮนั , เกาะยออโีด , ตกึ 

63, จตรุสัควางฮวามุน, อนุสาวรยีพ์ระเจา้เซจง, ศาลเจา้จงมโย, Gimpo International Airport เป็นตน้   

➏ สาย 6 เป็นเสน้ทางทีเ่ป็นจุดเชือ่มตอ่กับรถไฟฟ้าหลายสาย สถานทีท่อ่งเทีย่วสําหรับสายนี้ ไดแ้ก ่ ยา่นซองซูดง , 

ยา่นอแีทวอน, สนาม World Cup Stadium, ฮานลึปารค์ เป็นตน้  

➐ สาย 7 เป็นเสน้ทางที่เริม่ตน้ทีส่ถานี  Jangam และสิน้สดุทีส่ถานี  Bupyeong-gu Office สถานทีท่อ่งเทีย่วสําหรับ

สายนี้ ไดแ้ก ่Aiins World, Common Ground เป็นตน้ 

➑ สาย 8 เป็นเสน้ทางทีม่รีะยะทางสัน้ทีส่ดุ 

➒ สาย 9 เป็นเสน้ทางทีม่จีะมกีารขา้มสายไปสายทีไ่มม่จีุดตัดกับสายอืน่ๆ คอ่นขา้งรวดเร็วในการเดนิทาง  
 

■ สายสนามบนิ (Airport Railroad หรอื AREX)  

■ สาย Bundang 
■ สาย Shinbundang  
■ สาย Gyeongui-Jungang 

■ สาย Incheon 

 

 



 

 

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

วนัทีห่า้              นํา้มนัสน - พลอยอเมทสิ - BUCHEON AIINS WORLD - ฮุนได พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท  
                         ละลายเงนิวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต -สนามบนิอนิชอน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 
นําทา่นเรยีนรูก้ารทําผลติภัณฑท์ีส่กัดจาก นํา้มนัสนเข็มแดง  (RED PINE) มสีรรพคณุชว่ยบํารงุรา่งกาย ลดไขมัน 
ชว่ยควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในรา่งกาย 

 
จากนัน้นําทา่นชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ  (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลเีป็นแดน
ของพลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและนําโชค โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน์ มเีสน่ห์

เยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาทําเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (7) เมนู บลูโกก ิหมูหมกัสไตลส์มยัใหมเ่กาหลี  มรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย  โดย

นําหมูลงในกระทะพรอ้มนํา้ซุปปรุงรส เมือ่สุกรบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้วสวย  
 

จากนัน้นําทา่นไปเทีย่วรอบโลกกับเมอืงจําลอง BUCHEON AIINS WORLD โดยโซนแตล่ะนัน้จะแบง่ไปตา่งๆ ตาม

ทวปีตา่งๆ ตัง้แตย่โุรป เอเชยี ตะวันออกกลาง  อเมรกิาเหนือ  อเมรกิาใต ้ จัดแสดงแลนดม์ารค์ที่ มชี ือ่เสยีงของโลกมา
รวมอยูใ่นทีเ่ดยีวกัน ไมว่า่จะเป็น หอนาฬกิาบิ๊กเบน โคลอสเซยีม หอไอเฟล ตกึ Empire State กําแพงเมอืงจนี ทัชมา

ฮาล หอเอนเมอืงปิซา่  เทพเีสรภีาพ  และอืน่ๆ  อกีมากมาย  สว่นในตอนกลางคนืทีน่ี่ยังมเีทศกาล  World Night View 
Fantasy Lighting Festival มไีฟประดับสวยๆ ใหไ้ดช้มกันทกุวันตลอดทัง้ปี 
 



 

 

 
 
จากนัน้นําทา่นไปยัง ฮุนได พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท แหลง่ชอ๊บป้ิงขนาดใหญ่มทีัง้หมด 3 ชัน้ เต็มไปดว้ยรา้นแบรนดแ์ฟชัน่
กวา่ 230 รา้น มรีา้นสนิคา้แบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลอืกมากมาย  อาทเิชน่  GUCCI, COACH, GIORDANO, DKNY, 

CALVIN KLEIN เป็นตน้ รวมถงึสนิคา้แบรนดด์ังจากเกาหลทีีม่ใีหท้า่นไดเ้ลอืกสรรกันอยา่งละลานตา 
 
นําทา่นเพลนิเพลนิกับการ แวะซือ้ของฝากที ่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหรา่ย ขนมตา่งๆ 

ชอ็กโกแล็ตหนิ ซเีรยีลชอ็กโก ้ผลติภัณฑข์องใบ  และรากฝอยขอ งโสมในรปูแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม 
ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งสําอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 

 
 
18.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตอินิชอน 
21.25 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG655 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
01.25 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

  

 
*** สําคญัมากโปรดอา่น *** 

ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นทาํการออกต ัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้  

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหต*ุ** 

ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร  
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 

 

**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ  

ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท** 

 
**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี5 วนั 3 คนื (THAI AIRWAYS) 
KOREA BEAUTY ART ซูวอน - โซล - โซล 

 

กําหนดการเดนิทาง 
ม.ีค. / พ.ค.-ม.ิย. 2562 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ราคา 

จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ัว๋) 

ราคา 

เด็กอายุไมเ่กนิ 
2 ขวบ 

พกั 

เดีย่ว 
เพ ิม่ 

01 – 05 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

06 – 10 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

07 – 11 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

13 – 17 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

14 – 18 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

15 – 19 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

20 – 24 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

21 – 25 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

22 – 26 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

27 – 31 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2562  20,999 7,900 5,900 5,000 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2562 20,999 7,900 5,900 5,000 

22 – 26 พฤษภาคม 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

23 – 27 พฤษภาคม 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

24 – 28 พฤษภาคม 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

29 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

30 พ.ค. – 03 ม.ิย. 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

31 พ.ค. – 04 ม.ิย. 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

05 – 09 มถิุนายน 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

07 – 11 มถิุนายน 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

12 – 16 มถิุนายน 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

14 – 18 มถิุนายน 2562 19,999 7,900 5,900 5,000 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่*** 
** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน /ทรปิ/ทา่น  

หรอืทา่นละ 1,750 บาท/ทรปิ/ทา่น ** 
 
 

 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณี

ใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ต ัว๋กบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้น กอ่นการจอง
ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตัวกลับ
เขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นตั๋วขาก ลับ และรวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลกูคา้จะตอ้งเป็น
ผูรั้บผดิชอบในคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทกุ

กรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งวา่ง หรอืตามวันเดนิทางของตั๋วเครือ่งบนิ ทัง้นี้ ข ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจ
คนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้เมืองเรยีก

สมัภาษณ์นัน้ ขึน้อยูก่ับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททัวร ์ไมส่ามารถเขา้
ไปแทรกแซงในสว่นนี้ได ้** 

*** ทัวรค์รัง้นี้มวัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเทา่นัน้ ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร ์ทางบรษัิทจะ

คดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



 

 

**หมายเหต*ุ* 

1. รับเฉพาะผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผูจั้ดไดชํ้าระใหก้ับสาย
การบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใี ต)้ ทางผู ้

จัดขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  ***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ์ราคานีเ้ฉพาะ
นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ป
เหมาทีเ่ป็น เด็กนักเรยีน นัก ศกึษา ครู  ธรุกจิขายตรงเครือ่งสําอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวตา่งชาติ  หรอืกรุ๊ปทีม่กีารขอดงูาน  

จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 
2. หากมเีพือ่นหรอืญาตขิองทา่นตอ้งการรว่มเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งทอ่งเทีย่วในประเทศเกาหล ีหรอืปัญหาตา่งๆ ตลอดจน

ขอ้แนะนํากรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ หากทา่นมคีวามจําเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่เพือ่ทีจ่ะนําไปยังประเทศนัน้ๆ  หรอื

นํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ตอ้งไมเ่ป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้
ประหารชวีติ เจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

3. โรงแรมทีพั่กทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็น

หลัก 
4. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และ วันสดุทา้ยชา่งภาพจะนํา

ภาพถา่ยมาจําหน่ายกับลกูทัวร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททัวรไ์มม่ี
การบังคับลกูทัวรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวรค์รัง้นี้มวัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเทา่นัน้ ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไมล่งรา้นชอ้ปป้ิ ง 

เชน่ น้ํามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD 
ตอ่ทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.    คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง , คา่โทรศัพท ์, คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต , คา่

ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือ

ยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายมุากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให  ้

- ส่ิงท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พ านกัในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหว่างที่พ านกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์

จดัเตรียมให ้

- ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านกัในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให  ้



 

 

เอกสารประกอบในการยืน่วซี่า  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว  

3) ใบสําคัญถิน่ทีอ่ยู ่ 

4) สําเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ 2 รปู  

(สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 

เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่สํารองทีน่ ัง่ ภายใน 3 วันหลังจาก
การจอง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่มชํ่าระ เงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ  ใหถ้อืวา่
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน จะตอ้งชําระครบเต็มจํานวนเลย 

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์ , หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่ (ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอ ง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
 กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที่ ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

1. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

2. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น การยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดิ นทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่ วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเ ดนิทาง 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ชําระเงนิมัดจํา 



 

 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่
ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีา นาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

 
 กรณุาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้

ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ 
จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นั้น 

 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไมส้ด , ไข ่, เนื้อสตัว ์ , 
ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก  

 

 

 

 
 


