
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

วนัแรก         กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

23.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืงอาคาร  1 ช ัน้ 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร์ 4 สายการบนิ AIR ASIA X

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการขึน้เครือ่ง (หัวหนา้ทัวรแ์นะนําการเดนิทาง) สาย
การบนิAIR ASIA X ใชเ้ครือ่งAIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ั่งจัดทีน่ั่งแบบ  3-3-3 น้ําหนักกระเป๋า  20 กก./ทา่น 

(หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย) **หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครือ่ง
ออกอยา่งนอ้ย 60 นาทแีละผูโ้ดยสารพรอ้มณประตขู ึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธ ิ์
ในการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่งเนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ**) 

 
อพัเกรดทีน่ ัง่ HOT SEAT ราคา 1,600 บาท / เทีย่ว(หมายเหตุ: ราคาอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามขอ้กําหนดของสายการบนิ) 

HOT SEAT เป็นทีน่ั่งภายในหอ้งโดยสารบรเิวณดา้นหนา้ของเครือ่งบนิซ ึง่เป็นทีน่ั่งแบบมพีืน้ทีว่างขามากเป็นพเิศษ 

 

 
 

วนัทีส่อง      เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน)– เทศกาลตกปลานํา้แข็ง –ลานสก ี–อจูกูารเ์ดน้  

02.40 น. บนิลัดฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิทีX่J700(ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

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

สาธารณะรัฐเกาหลใีต ้รถโคช้นําทกุทา่นขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพือ่ความหวังในการ

รวมชาตทิีย่าวกวา่4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ( 1) เมนูบูลโกกหิมูหมกัสไตลเ์กาหลมีรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ยโดยนําหมูลงใน

กระทะพรอ้มนํา้ซุปปรุงรสเมือ่สุกรบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้วสวย   
   

จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปรว่มฉลองเทศกาลสดุยิง่ใหญ่ เทศกาลตกปลานํา้แข็ง หนึง่ปีมเีพยีงครัง้เดยีว !!จัดขึน้

ประมาณชว่งกลางเดอืนมกราคมของทกุปีซึง่มนัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนนับลา้นคนตอ่ปีไมว่า่จะเป็นเด็กหรอืผูใ้หญ่จะมา
เทศกาลนี้เพือ่ตกปลาเทรา้ทฉ์ายาของมันคอื “The Queen of Valley หรอืราชนิีแหง่ขนุเขา ”โดยปลาเทรา้ทภ์เูขาจะ
อาศัยอยูใ่นน้ําเย็นทีม่อีณุหภมูตํิ่ากวา่ 20 องศาเซลเซยีสนับวา่เป็นปลาทีส่วยงามและหายากซึง่นักทอ่งเทีย่วทีต่กปลา

มาไดนั้น้ สามารถนําปลามาทําเป็นซชูหิรอืซาชมิแิลว้รับประทานไดเ้ลยภายในงานจะมกีจิกรรมทา้ความหนาวตา่งๆอาทิ
เชน่การแขง่ขันจับปลาเทรา้ทด์ว้ยมอืเปลา่การตกปลาใตน้า้แข็งการโชวแ์กะสลักน้ําแข็งเลน่เลือ่นหมิะและอืน่ๆถอืไดว้า่
เป็นงานใหญ่ทีห่ลายคนเฝ้ารอคอยเนื่องจากจัดแคปี่ละครัง้ในชว่งเวลาเพยีงสัน้ๆเทศกาลนี้ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็น

เทศกาลตัวอยา่งโดยกระทรวงวัฒนธรรมและการทอ่งเทีย่วของเกาหลนีอกจากนัน้ยังมรีายการบันเทงิและเกมสก์ารเลน่
ตา่งๆมากมายเชน่สนามการเลน่สไลเดอรน้ํ์าแข็งการแขง่ขันฟตุบอลบนน้ําแข็งและกฬีาน้ําแข็งอืน่ๆมแีขง่ขันชงิแชมป์
สนัุขลากเลือ่นหมิะและรถแขง่หมิะซึง่เหมาะกับเด็กๆและครอบครัว(พเิศษ!! หรรษาฟรีๆ พรอ้มอุปกรณต์กปลา) 

 



 

 
 

หมายเหต ุ: เนือ่งดว้ยเทศกาลตกปลานีจ้ะจดัขึน้ทีเ่มอืงฮวาชอน ชว่งประมาณกลางเดอืน ม.ค. ถงึตน้เดอืน 
ก.พ. ซึง่ยงัไมร่ะบุวนัทีใ่นการจดัเทศกาล วนัเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในปีน ัน้ๆหาก

ไมส่ามารถไปตกปลานํา้แข็งไดใ้นกรณีทีน่ํา้แข็งยงัไมส่ามารถลงไปยนืตกปลาไดท้ ัง้นีท้างบรษิทัจะนําทา่น
ไปตกปลาทีซ่าราซอมหรอืหากเกดิเหตสุุดวสิยัขดัขอ้งอืน่ๆทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสมทดแทนโปรแกรมเป็น >>เกาะนามิแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหลใีตท้ี่

สามารถทอ่งเทีย่วไดท้ัง้ปีมขีนาดเพยีง 460,000 ตารางเมตรตัง้อยูก่ลางทะเลสาปชองเพยีงบนเกาะจะมบีรรยากาศรม่
รืน่เต็มไปดว้ยตน้สนตน้เกาลัดตน้แปะก๊วยตน้ซากรุะตน้เมเป้ิลและตน้ไมด้อกไมอ้ืน่ๆทีพ่ลัดกันออกดอกเปลีย่นสใีหช้ม
กันทกุฤดกูาลความน่าสนใจของเกาะนามอิยูต่รงทีธ่รรมชาตสิวยงามของตน้ไมน้อ้ยใหญ่ทีม่อียูม่ากมายโดยเฉพาะทวิ

ตน้สนสงูใหญ่ทีข่ ึน้เรยีงรายเป็นแนวยาวและมาปลกุความรักซรีสีเ์กาหลดีว้ยการเดนิชลิๆไปบนถนนทีม่ตีน้ไมข้นาบขา้ง
ซึง่เป็นถนนทีโ่ดง่ดังไปทั่วโลกอยา่ง“Ginkgo Tree Lane” เมือ่ผ่านพน้ชว่งกลางเดอืนตลุาคมไปอโุมงคต์น้แปะก๊วยจะ

ถกูยอ้มไปดว้ยสเีหลอืงอรา่มเรยีงแถวทอดตัวยาวกวา่  80 เมตรเป็นจุดทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาถา่ยรปูมากทีส่ดุนับเป็น
สญัลักษณ์อยา่งหนึง่ทีนั่กทอ่งเทีย่วจะตอ้งไปถา่ยรปูเก็บความประทับใจไวย้ ิง่ไปกวา่นัน้ในชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสตีน้ไม ้
บนเกาะก็จะเริม่มสีสีนัสวยงามสรา้งบรรยากาศทีโ่รแมนตกิมากชว่งเวลาทีเ่หมาะสมแกก่ารมาเทีย่วเกาะนามจิะอยูใ่นชว่ง

เดอืนพฤษภาคม -เดอืนสงิหาคมและเดอืนตลุาคมหากใครชอบบรรยากาศหนาวๆมหีมิะปกคลมุก็จะอยูใ่นชว่งเดอืน
ธันวาคม-มกราคม 

 

ออกเดนิทางสู ่สกรีสีอรท์นําทา่นไปสมัผัสประสบการณ์หนา้หนาวพรอ้มเสริฟ์ความฟินขัน้สดุใหท้กุทา่นดว้ยการพาไป
เลน่สกแีละนอนพักทีส่กรีสีอรท์ 
 

จากนัน้ใหท้า่นไดส้นุกสนานเพลดิเพลนิบน ลานสกขีนาดใหญเ่มือ่เขา้สูฤ่ดหูนาวภเูขาของเกาหลจีะถกูปกคลมุไปดว้ย
หมิะขาวโพลน โซนลานสกจีะประกอบไปดว้ยเนนิสกมีอืใหม ่และอกีเนนิสําหรับคนทีเ่ลน่สกจีนโปรแลว้ ซึง่ปลอดภัยไม่

มอีันตรายใดๆการเตรยีมตวักอ่นเลน่สกคีวรเตรยีมถงุมอืสก ีผา้พนัคอ แวน่กนัแดด เสือ้แจค๊เก็ตกนันํา้

หรอืผา้รม่ และกางเกงรดัรปูพรอ้มกับรับฟังขอ้แนะนํา และฝึกวธิกีารเลน่จากไกดท์อ้งถิน่กอ่นลงสนามจรงิ ทัง้นี้

เพือ่ความปลอดภัยของ ผูเ้ลน่เองเป็นสําคัญ สําหรับคนทีชํ่านาญแลว้ สามารถน่ังกระเชา้ขึน้ไปไดบ้นเขาไดเ้ลย (**

ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่อุปกรณก์ารเลน่สก ีสกลีฟิทส์โนวส์เลด สกคีา่เลน่รวมชุด แลว้ ประมาณ 50 ,000 
วอน**) 
 



 

 
หมายเหต:ุ ปรมิาณของหมิะ และการเปิดใหบ้รกิารของลานสก ีขึน้อยูก่บัความเอือ้อํานวยของสภาพอากาศ
ในแตล่ะปี หากมหีมิะไมเ่พยีงพอลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิาร ในกรณีทีล่านสกไีมส่ามารถเปิดบรกิา ร ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ทดแทนโปรแกรม ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวนสนุกอกีหนึง่แหง่ทีน่่าสนใจเมือ่
เดนิทางไปเทีย่วเกาหลพีบกลับโลกแหง่ลานน้ําแข็ง  และเลน่หมิะไดต้ลอด365 วัน เมอืงหมิะจําลองตัง้อยูท่ีเ่มอืง โก
ยาง แหลง่ทอ่งเทีย่วใกลก้รงุโซล ซึง่เป็น "Snow Park" ในรม่ทีใ่หญ่สดุของประเทศเกาหล ีเพลดิเพลนิกับการขีเ่ครือ่ง

เลน่สดุน่ารักบนลานน้ําแข็ง เชน่ จักรยานคูรั่ก จักรยานเดีย่ว รถเฟอรร์ี ่กะบะสเลดแซนตา้ เป็นตน้ หรอื จะเลอืก เขา้สู่

โลกของหมิะทีอ่ณุหภมูติลิบ - 2 องศาเซลเซยีส กับการเลน่สโนสเลคบนลานหมิะ ก็ได  ้(ราคาทัวรน์ี้ไมร่วมคา่เขา้ 
SNOW PARK 15,000 วอน หรอืหากทา่นใดไมส่นใจ สามารถเดนิชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย มหีลากหลายแบรนดช์ัน้นํา ให ้

เลอืกมากมาย) 
 

จากนัน้พาทา่นไปสมัผัสโลกแหง่แสงสแีละดวงดาวที ่อูจูการเ์ดน้ สวนทีถ่กูประดับตกแตง่ไปดว้ยดวงไฟมากมายพืน้ที่
ของสวนขนาดใหญ่จะเต็มไปดว้ยดวงไฟหลากหลายดวงแขง่กันสอ่งแสงยามคํ่าคนื ซึง่จะแบง่ออกเป็นหลายๆ โซน
ดว้ยกันอาท ิโซนFlower Garden ทีไ่มใ่ชแ่คส่วนดอกไมธ้รรมดาๆแตเ่ป็นสวนทีทํ่าจากไฟดวงเล็กๆนํามาประกอบกัน

เป็นดอกไมช้อ่ใหญ่สวยงามมากๆ สว่นโซน ทะเลแหง่ดวงดาวทั่วทัง้บรเิวณจะเต็มไปดว้ยแสงไฟวบิวับราวกับหมูด่าว
ยามคํ่าคนื หลดุเขา้ไปอยูใ่นอโุมงคด์วงดาวไปถา่ยรปูเก๋ๆ  ทีT่unnel Galaxy อโุมงคไ์ฟระยบิระยับทีถ่กูโอบลอ้มไปดว้ย
ดวงไฟมากมาย 



 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น (3) เมนูบุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลเีนือ้หมูเนือ้ไกเ่นือ้ววัปลาหมกึอาหารเกาหลเีตมิ

ไมอ่ ัน้ 
 
พกัที ่  YANGJI PINESKI RESORT หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม      สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด–์ไรส่ตรอเบอรร์ ี–่ พพิธิภณัฑส์าหรา่ย –คลองชองกเยชอน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 

จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู่ สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด์ สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ ถกูขนานนามวา่

เป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่เกาหลใีตต้ัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ประกอบไปดว้ยโซนตา่งๆดังนี้ Global Fair, Magic Land, 
European Adventure, American Adventure, Zootopia เมือ่ทา่นกา้วผ่านประตเูขา้ไปในสวนสนุกเอเวอร์
แลนดพ์บกับอาคารทรงสวยทีต่กแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรยีตะวันออก และอนิเดยี ซึง่ผสมผสานจนเขา้กันลง

ตัวแวะถา่ยรปูสวยๆ ทีM่agic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญ่ทีจ่ะเปลีย่นธมีไปตามเทศกาลตา่งๆ ถอืเป็นอกีจุดแลนด์

มารค์สําหรับนักทอ่งเทีย่วใครชอบเครือ่งเลน่หวาดเสยีวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาดสนุกกับเครือ่งเลน่นานาชนดิ

ไมว่า่จะเป็น รถไฟเหาะตลีังกา (Rolling X-Train)ทีเ่ร็วสดุๆ และตลีังกาถงึ 2 รอบ เฮอรร์เิคน (Hurricane) เครือ่งเลน่ที่
จะหมนุๆเหวีย่งๆใหห้ัวใจเตน้รัวกับความสงูเกอืบ 20 เมตรจากพืน้ดนิ! ดับเบิล้ร็อกสปิน (Double Rock Spin)ทีจ่ะหมนุๆ 
ตลีังกา 3 ตลบบนอากาศดว้ยความสงูทีแ่ทบกลัน้หายใจ เรอืเหาะไวกิง้ (Columbus Adventure) เตรยีมตัวเตรยีมใจไป

กับเจา้เรอืเหาะยักษ์ทีจ่ะเหวีย่ทกุคนขึน้ไปสงูถงึ 30 เมตร ในมมุ 75 องศาและไฮไลคท์ีพ่ลาดไมไ่ดข้องสวนสนุกแหง่นี้ 
รถไฟเหาะรางไม ้( T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้ีส่งูชนัเป็นอันดับ 4 ของโลกซึง่มคีวามชนัถงึ 77 องศาและวิง่ดว้ย
ความเร็ว104 กโิลเมตร/ชัว่โมง 

 



 

 
 

พกัเหนือ่ยจากเครือ่งเลน่ หลดุเขา้มาในโลกของเหลา่สตัวม์ากมาย ในโซนZootopiaหนึง่ในสวนสตัวท์ี่

ใหญ่ทีส่ดุของเกาหลมีสีตัวม์ากกวา่2,000 ตัวจาก200 กวา่สายพันธุพ์าทกุทา่นทอ่งไปกับโลกของสตัวป่์าซาฟารขี ึน้ไป
บนรถบัสซาฟารเีพือ่ใกลช้ดิกับเหลา่สตัวป่์ายิง่ข ึน้อยา่งโซนSafari Worldพบกับสตัวท์ีน่่าเกรงขามอยา่งสงิโตเจา้ป่า

เสอือันดรุา้ยและหมตีัวใหญ่ทีอ่าจจะโผลม่าทักทายคณุไดท้กุเมือ่ ตืน่เตน้ไปกบัการน ัง่รถสะเท ิน้นํา้สะเท ิน้บก
ตะลยุเขา้ไปในโซนLost Valleyพรอ้มเพลดิเพลนิกับการชมสตัวต์า่งๆทีเ่ดนิเลน่อยา่งอสิระถา้โชคดอีาจจะไดพ้บกับ

สตัวเ์หลา่นี้มาขอขนมกนิถงึหนา้ตา่งรถเลยทเีดยีวเปลีย่นบรรยากาศจากเหลา่สตัวโ์ลกมาเจอความสวยงาม

ของหมูพ่ฤกษา เดนิชมสวนดอกไมท้ีกํ่าลังออกดอกบานสะพร่ังอวดสสีนั ณ สวนดอกไมส้ีฤ่ดู ซึง่จะเปลีย่นแปลง

พันธุด์อกไมไ้ปตามฤดกูาลในรปูแบบทีห่ลากหลายตลอดทัง้ปี (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพอากาศ) ดว้ยสสีนัทีส่ดของดอกไม ้
แตล่ะชนดิจงึไดรั้บความนยิมอยา่งมาก นักทอ่งเทีย่วทีม่าสวนสนุกจงึไมพ่ลาดทีจ่ะมาถา่ยรปูเก็บบรรยากาศความสดชืน่

กลับไปเป็นทีร่ะลกึ รวมทัง้ยังมกีารจัดเทศกาลในแตล่ะเดอืน ในชว่งฤดหูนาวประมาณเดอืนพฤศจกิายน - 
ธนัวาคม มกีารจดังานเฉลมิฉลองเทศกาลครสิตม์าส และตอ้นรบัเทศกาลปีใหม ่ทกุเทศกาลจะ

ตกแตง่ดว้ย แสง ส ีเสยีง สดุอลงัการ พรอ้มท ัง้มขีบวนพาเหรดมาสรา้งความบนัเทงิใหก้บัเด็กๆ 
เชน่ White Christmas Parade, Moonlight Parade 

 

 



 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (4) เมนูชาบูชาบูสไตลเ์กาหลคีลา้ยการตม้รวมมติรสุกีห้มอ้ไฟประกอบไปดว้ยเนือ้หมู
สไลดผ์กัเห็ดและวุน้เสน้เกาหลเีป็นอกีหนึง่เมนูยอดฮติในเกาหลแีละยงัเป็นอาหารพืน้เมอืงทีม่มีาอยา่ง

ยาวนานอกีดว้ย 
 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ไรส่ตรอเบอรร์ี่  ใหท้า่นไดช้มิสตรอเบอรร์ีส่ดๆ หวานฉ่ําจากไร ่ หากตดิใจรสชาตทิีแ่สน

หวานก็สามารถเลอืกซือ้กลับมาฝากคนทีเ่มอืงไทยไดด้ว้ย โดยจะมกีารแพ็คใสก่ลอ่งสวยงามและ นําสง่ถงึสนามบนิใน
วันสดุทา้ยกอ่นเดนิทางกลับ 
 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูพ่พิธิภณัฑส์าหรา่ยเรยีนรูก้ารทําสาหรา่ยของชาวเกาหลกีารบอกเลา่เรือ่งราวขัน้ตอนความ
เป็นมาของสาหรา่ยตัง้แตเ่ป็นหัวเชือ้จนถงึขัน้ตอนสดุทา้ยในประเทศเกาหลใีตส้าหรา่ยนัน้เป็นทีน่ยิมมากอาหารเกาหลี
หลากหลายเมนูลว้นมสีว่นผสมของสาหรา่ยยกตัวอยา่งเชน่ขา้วยําเกาหล ี(บบิมิบับ) 

 
จากนัน้เดนิทางไปยัง คลองชองกเยชอนคลองใจกลางกรงุทีม่ภีมูทิัศน์ทีส่วยงามทีส่ดุในเกาหลแีหลง่เดนิเลน่พักผ่อน
หยอ่นใจทา่มกลางเมอืงหลวงทีวุ่น่วายในชว่งนี้ทีเ่กาหลกี็จะเป็นฤดหูนาวจะมกีารจัดเทศกาลเฉลมิฉลองวันครสิตม์าส

และเฉลมิฉลองวันปีใหมใ่นบรรยากาศหนาวๆผูค้นมากมายก็จะเริม่มาชมความสวยงามของการประดับไฟตามถนน

สถานทีท่อ่งเทีย่วใหญ่ๆตา่งๆซึง่จุดนี้เป็นอกีหนึง่จุดทีม่กีารจัดแสดงงานโคมหรอืประดับไฟอยูต่ลอดทัง้ปี ในชว่ง

ครสิตม์าสยาวไปจนถงึส ิน้ปีน ัน้บรเิวณคลองก็มกีารจดัไฟภายใตช้ือ่งาน Seoul Christmas 
Festivalดงึดดูใจใหใ้ครหลายคนใหอ้ยากมาเดนิเลน่ถา่ยรปูสวยๆ กัน ** เทศกาล ประดบัไฟ จะจดัขึน้ ชว่ง

ประมาณวนัที ่8 ธ.ค. – วนัที ่1 ม.ค. ท ัง้นีว้นัและเวลาในการจดังานแตล่ะปี ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศและความ

สะดวกของทางสถานที ่** 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ( 5) เมนูไกตุ่น๋โสมอาหารบํารุงสุขภาพไกข่นาดกําลงัเหมาะยดัไสด้ว้ยโสมแปะกว๊ยและ

สมุนไพรบํารุงรา่งกายเสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 

 
พกัที ่ BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่        ผลติภณัฑนํ์า้มนัสน– พระราชวงัชางด็อกกงุ – ศนูยส์มนุไพรโสม – คอสเมตคิ –ดวิตีฟ้ร ี  

ตลาดเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 

จากนัน้นําทา่นเรยีนรูก้ารทําผลติภณัฑน์ํา้มนัสนทีส่กัดจาก น้ํามันสนเข็มแดง  มสีรรพคณุชว่ยบํารงุรา่งกาย ลดไขมัน 
ชว่ยควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในรา่งกาย 
 

จากนัน้นําทา่นชมพระราชวงัชางด็อกกุงพระราชวังลําดับทีส่องทีถ่กูสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกกงุ เคยใชเ้ป็นที่
พํานักของพระมหากษัตรยิห์ลายพระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญทีย่ังคงรักษา
ไว ้พระราชวังหลวงทัง้ 5 ทีใ่นโซลนัน้ จะมลีักษณะหนา้ตาคลา้ยๆ กัน แตกตา่งกันทีท่ัศนียภาพ รวมถงึความพเิศษของ

แตล่ะสถานทีด่ว้ย อยา่งตัวพระราชวังชางด็อกกงุแหง่นี้ก็มไีฮไลทท์ีน่่าสนใจคอื สวนฮวูอน หรอืสวนแหง่ความลับ
น่ันเอง ภายในพระราชวังประกอบไปดว้ยเขตพระราชฐานชัน้นอก พระราชฐานชัน้ใน และสวนดา้นหลังทีใ่ชสํ้าหรับเป็น
ทีพั่กผ่อนของพระมหากษัตรยิใ์นสมัยโบราณ เมือ่เดนิเขา้มาบรเิวณดา้นในพระราชวังจะเจอกับลานกวา้ง เป็นพืน้ที่

สาธารณะทีนั่กทอ่งเทีย่วสามารถเดนิชมได ้พระราชวังแหง่นี้เคยถกูเผาทําลายไปในชว่งปี 1592 กอ่นจะถกูบรูณะในปี 
1611 และไดก้ลายเป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมนับตัง้แตนั่น้เป็นตน้มา ปัจจุบันยังคงเหลอืความงดงามบางสว่นของ
พระราชวังเอาไว ้นอกจากนัน้ยังมตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายกุวา่ 300 ปี บอ่น้ํา และศาลารมิน้ํา  

 



 

 
 
หมายเหตุ : กรณีทีพ่ระราชวงัชางด็อกกุงไมเ่ปิดทาํการ ขอสงวนสทิธ ิป์รบัรายการทอ่งเทีย่ว ทดแทนเป็น
พระราชวงัถ็อกซูกุง 1 ใน 5 พระราชวังเกา่แกข่องราชวงศโ์ชซอน  มขีนาดไมเ่ล็กไมใ่หญ่  ตัง้โดดเดน่สง่างามอยู่

ทา่มกลางอาคารสไตลต์ะวันตกใจกลางกรงุโซล แตส่วยงามรม่รืน่ไปดว้ยตน้ไม ้ยิง่ชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสแีลว้ยิง่สวยงาม
ไปอกี ในแตล่ะวันจะมกีารเปลีย่นเวรยามของทหาร หากมาไดถ้กูจังหวะจะไดช้มพธิเีปลีย่นเวรยามประจําวัน  ซึง่ในหนึง่
วันนัน้จะม ี3 รอบ คอื รอบแรกตอน 11.00 น.รอบทีส่อง 14.00 น.และรอบสดุทา้ยตอน 15.30 น. 

 
จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหล ีสมนุไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหาร 
ปอด ชว่ยทําใหจ้ติใจสงบ และเพิม่พละกําลัง มสีรรพคณุทางการแพทยช์ว่ยบํารงุหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด 

เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (7) เมนูจมิทคัไกอ่บซอี ิว๊วุน้เสน้เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงด ัง้เดมิเป็นไกผ่ดัรวมกบั
วุน้เสน้มนัฝร ัง่แครอทพรกิและซอสดาํเนือ้ไกท่ ีน่ ิม่รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลสู้ตรเกาหล ี

 

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

เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผมฯลฯ 
 

จากนัน้นําทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้รีทีร่า้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีส่ดุในโซลแหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นม

มากมาย ไมว่า่จะเป็น น้ําหอม เสือ้ผา้ เครือ่งสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับหลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบ
รนดอ์ืน่ๆ อกีมากมายโดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์ร ูและเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA,DIOR, LOUIS 
VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ในสว่นของชัน้

ที ่1 เป็นชอ็ป  CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX,HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้
ชัน้ 2 เป็นชอ็ป  MCM ชัน้ที ่3 เป็นโซนเครือ่งสําอางคห์ลากหลายแบรนดด์ัง ไมว่า่จะเป็นแบรนด ์ SULWHASOO, 
HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้

ชัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ และชัน้ที ่5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 
 

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

เครือ่งสําอางคค์ท์ีคุ่น้หคูนไทยทีไ่มว่า่จะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 
INNISFREE ราคาเครือ่งสําอางคค์จ์ะถกูกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เทา่ และบางรุน่ไมม่ขีายในประเทศไทย 



 
หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอยา่งรา้น 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 ีเมนูนี้มอียูเ่กอืบทกุซอกทกุมมุทีใ่นตลาดเมยีงดง บะหมีดํ่าจาจังม
ยอน หนึง่ในเมนูสดุฮติทีเ่ห็นกันบอ่ยในซรีีส่เ์กาหล ีมันฝร่ังเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ั่วไปในเมอืงไทย แต่

ของทีน่ี่จะมไีสก้รอกเพิม่เขา้มาอกีหนึง่ชัน้ ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แต่
หากคนทีช่อบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดัง ซึง่ไอตมิทีก่ดมาใสโ่คนนัน้สงูถงึ 2 ฟตุ 

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

 

วนัทีห่า้        ศนูยส์มนุไพรฮอตเกนามู– พลอยอเมทสิ – หมูบ่า้นโบราณอนึพยอง –ละลายเงนิวอนซุปเปอร  ์
มารเ์ก็ต –สนามบนิอนิชอน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 
จากนัน้นําทา่นชม ศนูยส์มุนไพร ฮอตเกนามู ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ และสงู

เหนือระดับน้ําทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไมถ่กูทําลายจากการดืม่
แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 

จากนัน้นําทา่นชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิแดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและนําโชค 
โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาทําเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและ
สรอ้ยขอ้มอื 

 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นโบราณเกาหลEีUNPYEONG HANOK VILLAGEหมูบ่า้นโบราณทีต่ัง้อยูท่า่มกลาง

ธรรมชาตทิีม่ภีเูขาโอบลอ้มบรรยากาศธรรมชาตทิีส่วยงามเงยีบสงบภายในหมูบ่า้นมคีาเฟ่ในสไตสฮ์ันอกทัง้แบบดัง้เดมิ
และผสมผสานสมัยใหมอ่ยา่งลงตัวสามารถเดนิไดเ้พลนิๆสบายๆมรีา้นอาหารคาเฟ่และยังมพีพิธิภัณฑท์ีน่่าสนใจอกี
มากมาย 

 



 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (9)เมนู บบิมิบบั ขา้วยาํเกาหลปีระกอบดว้ยผกัตา่งๆพรอ้มกบัเนือ้สตัวห์มกัเสริฟ์
บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รอ้นๆ 

 
จากนัน้นําทา่นเพลนิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที ่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหรา่ย ขนม
ตา่งๆ ชอ็กโกแล็ตหนิ ซเีรยีลชอ็กโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรปูแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้

โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งสําอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็น
ตน้ 

 

16.25น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิทีX่J709(ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
20.45น. ถงึประเทศไทยสนามบนินานาชาตดิอนเมอืงพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 

******************************************* 
  

 

*** 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 ึน้อยูต่ามความ
เหมาะสม 

**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน

รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึง่อยู่
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 



 

อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี5 วนั 3 คนื AIR ASIA X 
เกาหล ีฮวาชอนโซล เลสโก วา้วตกปลานํา้แข็ง (พกัสกรีสีอรท์ 1 คนื) 

 

กําหนดการเดนิทาง 
มกราคม – กุมภาพนัธ ์2563 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ2-3 ทา่น 

จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ัว๋) 

พกัเดีย่ว 

06 – 10 มกราคม 2563 17,999 9,999 7,000 

07 – 11 มกราคม 2563 17,999 9,999 7,000 

08 – 12 มกราคม 2563 18,999 9,999 7,000 

09– 13 มกราคม 2563 18,999 9,999 7,000 

10– 14 มกราคม 2563 18,999 9,999 7,000 

11– 15 มกราคม 2563 18,999 9,999 7,000 

12– 16 มกราคม 2563 17,999 9,999 7,000 

13– 17 มกราคม 2563 17,999 9,999 7,000 

14– 18 มกราคม 2563 17,999 9,999 7,000 

15– 19 มกราคม 2563 18,999 9,999 7,000 

16 – 20 มกราคม 2563 18,999 9,999 7,000 

17– 21 มกราคม 2563 18,999 9,999 7,000 

24– 28 มกราคม 2563 

(วนัตรษุจนี) 
19,999 9,999 7,000 

25– 29 มกราคม 2563 

(วนัตรษุจนี) 
19,999 9,999 7,000 

26– 30 มกราคม2563 17,999 9,999 7,000 

27 – 31 มกราคม 2563 17,999 9,999 7,000 

03– 07 กุมภาพนัธ ์2563 17,999 9,999 7,000 

04 – 08 กุมภาพนัธ ์2563 17,999 9,999 7,000 

06– 10 กุมภาพนัธ ์2563 

(วนัมาฆบูชา) 
19,999 9,999 7,000 

07– 11 กุมภาพนัธ ์2563. 

(วนัมาฆบูชา) 
19,999 9,999 7,000 



 

 
ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ทา่นละ่ 6,999 บาท 

 

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

 

 
 

 
 
 

 
 
 

09– 13 กุมภาพนัธ ์2563 

(วนัมาฆบูชา) 
19,999 9,999 7,000 

10– 14 กุมภาพนัธ ์2563 17,999 9,999 7,000 

11– 15 กุมภาพนัธ ์2563 17,999 9,999 7,000 

12– 16 กุมภาพนัธ ์2563 18,999 9,999 7,000 

13– 17 กุมภาพนัธ ์2563 18,999 9,999 7,000 

14– 18 กุมภาพนัธ ์2563 18,999 9,999 7,000 

15– 19 กุมภาพนัธ ์2563 18,999 9,999 7,000 

16– 20 กุมภาพนัธ ์2563 17,999 9,999 7,000 

17– 21 กุมภาพนัธ ์2563 17,999 9,999 7,000 

18– 22 กุมภาพนัธ ์2563 17,999 9,999 7,000 

19– 23 กุมภาพนัธ ์2563 18,999 9,999 7,000 

20– 24 กุมภาพนัธ ์2563 18,999 9,999 7,000 

21– 25 กุมภาพนัธ ์2563 18,999 9,999 7,000 

22– 26 กุมภาพนัธ ์2563 18,999 9,999 7,000 

23– 27 กุมภาพนัธ ์2563 17,999 9,999 7,000 

24– 28 กุมภาพนัธ ์2563 17,999 9,999 7,000 

25– 29 กุมภาพนัธ ์2563 17,999 9,999 7,000 

26 กุมภาพนัธ–์ 01 มนีาคม 2563 18,999 9,999 7,000 

27 กุมภาพนัธ ์–02 มนีาคม 2563 18,999 9,999 7,000 

28 กุมภาพนัธ ์–03 มนีาคม 2563 18,999 9,999 7,000 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

**หมายเหต*ุ* 
1. รับเฉพาะผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผูจั้ดไดชํ้าระใหก้ับสาย

การบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่

ดว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผู ้

จัดขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ราคานีเ้ฉพาะ
นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100USD**กรณี

ตัดกรุ๊ปเหมาทีเ่ป็นเด็กนักเรยีน นักศกึษา คร ู ธรุกจิขายตรงเครือ่งสําอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารขอดู
งาน **จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมเีพือ่นหรอืญาตขิองทา่นตอ้งการรว่มเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งทอ่งเทีย่วในประเทศเกาหล ีหรอืปัญหาตา่งๆ ตลอดจน
ขอ้แนะนํากรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบหากทา่นมคีวามจําเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่เพือ่ทีจ่ะนําไปยังประเทศนัน้ๆ  หรอื
นํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ตอ้งไมเ่ป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้

ประหารชวีติเจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 
3. โรงแรมทีพั่กทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็น

หลัก 

4. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และ วันสดุทา้ยชา่งภาพจะนํา
ภาพถา่ยมาจําหน่ายกับลกูทัวร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททัวรไ์มม่ี
การบังคับลกูทัวรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวรค์รัง้นี้มวัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเทา่นัน้ ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไมล่งรา้นชอ้ปป้ิง 
เชน่ น้ํามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD
ตอ่ทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนั

การมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี ้
- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 
- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลทีางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศเกาหลไีด ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศเกาหล ี(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ)ทางทวัรจ์ดัเตรยีม

ให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ํานกัในประเทศเกาหลทีางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไม่

วา่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ต ัว๋กบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้โปรดอา่นขอ้ความ
ใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําให ้

ลกูคา้ตอ้งถกูสง่ตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นตั๋วขากลับ และรวมถงึคา่บรกิาร
อืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผู ้

จัดและทางสายการบนิจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิ
ถัดไปทีม่ทีีน่ั่งวา่ง หรอืตามวันเดนิทางของตั๋วเครือ่งบนิ ทัง้นี้ ขึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศ
เกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการทีท่าง
ตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสมัภาษณ์นัน้ ขึน้อยูก่ับทางตรวจคนเขา้เมอืง เป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทาง

เจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททัวร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนี้ได ้** 
***ทัวรค์รัง้นี้มวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเทา่นัน้ ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ป

ทัวร ์ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 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  

 

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

เจนซีไ่มชํ่าระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีจ่องการเดนิทางนอ้ยกวา่ 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 นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใด  ๆ

 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 ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่

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. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ

เดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง

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 ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ 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

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไมส้ด , ไข ่, เนื้อสตัว ์, 

ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก  

 

 


