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วนัแรก            กรุงเทพฯ (สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง) 

18.00 น. คณะพรอ้มกันที ่ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์ 4 สายการบนิ AIR ASIA X 

เจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หวัหนา้ทัวร์แนะน าการเดนิทาง) 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./

ท่าน (หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีค่าใชจ่้าย)  

**หมายเหตุ** เคานเ์ตอร์เช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข ึน้

เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาท ี (**ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นั่งบนเครื่อง เน ือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของ

สายการบนิ**) 

21.05 น. บนิลัดฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลใีต ้ โดยเทีย่วบนิที ่ XJ704 (ไม่มบีรกิารอาหารบนเคร ือ่ง) 

วนัท ีส่อง          เกาหลใีต ้ (สนามบนินานาชาตอินิชอน) – เกาะนาม ิ– อุทยานซอรคัซาน - วดัชนิฮงึซา   

04.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิชอน (เวลาทอ้งถ ิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ ิ่น

เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่สาธารณะรัฐ

เกาหลใีต ้ รถโคช้น าทุกท่านขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพือ่ความหวังในการรวมชาติที่

ยาวกว่า 4.42กม. และมยีอดโดมสูง 107 เมตร  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) เมนู อูดง้  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง เกาะนาม ิแหล่งท่องเทีย่วทีม่ ีช ือ่เสยีงของเกาหลใีตท้ีส่ามารถท่องเทีย่วไดทั้้งปี มขีนาด
เพยีง 460,000 ตารางเมตร ตัง้อยู่กลางทะเลสาปชองเพยีง บนเกาะจะมบีรรยากาศร่มรื่นเต็มไปดว้ยตน้สน ตน้เกาลัด 

ตน้แปะก๊วย ตน้ซากุระ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ้ ืน่ๆ ทีพ่ลัดกันออกดอกเปลีย่นสใีหช้มกันทุกฤดูกาล ซึง่การขา้มไป

เกาะนามนิัน้ตอ้งนั่งเรือเฟอรี่ขา้มไป โดยใชเ้วลาสัน้ๆ เพยีงแค่ 5 นาท ี ท่านก็จะไดส้ัมผัสความสวยงามของเกาะนาม ิ ซ ึง่

ความน่าสนใจของเกาะนามอิยู่ตรงทีธ่รรมชาตสิวยงามของตน้ไมน้อ้ยใหญ่ทีม่อียู่มากมาย  

 

 
 

โดยเฉพาะทวิตน้สนสูงใหญ่ที่ข ึน้เรียงรายเป็นแนวยาว และมาปลุกความรักซรีีสเ์กาหลดีว้ยการเดนิชลิๆ ไปบนถนนที่ม ี

ตน้ไมข้นาบขา้ง ซ ึง่เป็นถนนทีโ่ด่งดังไปท่ัวโลกอย่าง “Ginkgo Tree Lane” เม ือ่ผ่านพน้ช่วงกลางเดือนตุลาคมไป 

อุโมงคต์น้แปะก๊วยจะถูกยอ้มไปดว้ยส ีเหลืองอร่าม เรียงแถวทอดตัวยาวกว่า 80 เมตร เป็นจุดทีน่ักท่องเทีย่วน ิย มมา

ถ่ายรูปมากทีสุ่ด นับเป็นสัญลักษณอ์ย่างหนึง่ทีน่ักท่องเทีย่วจะตอ้งไปถ่ายรูปเก็บความประทับใจไว ้ ยิ่งไปกว่านัน้ในช่วง

ฤดูใบไมเ้ปลีย่นส ี ตน้ไมบ้นเกาะก็จะเริ่มมสีสีันสวยงามสร ้างบรรยากาศที่โรแมนติกมาก ช่วงเวลาทีเ่หมาะสมแก่ก ารมา

เทีย่วเกาะนามจิะอยู่ในช่วงเดอืนพฤษภาคม-เดอืนสงิหาคม และเดอืนตุลาคม หากใครชอบบรรยากาศหนาวๆ มหีมิะปก

คลุมก็จะอยู่ในช่วงเดอืนธันวาคม-มกราคม เกาะนามโิด่งดังจากซรีี่ย์เรื่อง Winter Sonata โดยใชเ้กาะนามเิป็นสถ านที่

ถ่ายทคู่รักมายมากมักไม่พลาดทีจ่ะมาถ่ายรูปกับจุดไฮไลทบ์นเกาะสุดโรแมนตกิ “Winter Sonata’s First Kiss” รูปป้ันคู่

พระ-นางจากซรีี่ย์เรื่องดัง ใกลก้ันนัน้จะมโีซนอาหารทัง้รา้นอาหารแบบนั่งทาน รา้นของป้ิงย่าง และซาลาเปานงึเตาถ่าน

แบบโบราณ 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (2) เมนู ทคัคาบ ิหรอืไก่บารบ์คีวิผดัซอสเกาหล ี อาหารเลือ่งช ือ่แห่งเมอืงซุนซอน น า

ไก่บารบ์คีวิ ขา้วเหนยีว มนัหวาน ผกัต่างๆลงผดัรวมกบัซอสแบบเกาหล ี น าผกักาดเขยีวมาห่อรบัปร ะทาน 

โดยน าขา้วสวย และสาหร่ายแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบ  ี  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง อุทยานแห่งชาติซอรคัซาน หรือสวสิเซอร์แลนด์ของเกาหลใีต ้ เป็นอุทยานแห่งชาติ

ขนาดใหญ่ทีจั่ดไดว่้าเป็นแนวเขาทีส่วยงามมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ในเกาหล ี ในช่วงใบไมร่้วง หบุเขาแหง่น ี้จะเปลีย่นเ ป็นส ี

แดงสลับสม้ไปท่ัวทั้งหุบเขา ส่วนในช่วงฤดูใบไมผ้ลกิ็จะสวยงามไม่แพก้ัน ววิสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยอุโมงค์ดอก

ซากุระบานสะพร่ังเรียงรายไปตลอดทาง อุทยานแหง่ชาตซิอรัคซานถอืเป็นอุทยานแห่งชาติทีส่วยทีสุ่ดของเกาหลีใต ้ 

ภายในอุทยานท่านจะพบกับ รูปปั้นหม ีไฮไลทอ์กีหนึง่จุดทีค่นนยิมไปถ่ายรูป เดนิเทา้ต่อเขา้ไปอ ีกไม่ไกลจะเป็นที่ตั ้ง

ของ วดัชนิฮงึซา วัดเก่าแก่ทีส่รา้งในสมัยอาณาจักรชิลล่า อายุกว่า 1,000 ปี ตัววัดตัง้อยู่ในเขตอุทยานจึงท าใ หม้ ีวิว

ทวิทัศนท์ีส่วยงาม มลี าธารไหลผ่านตัววัด พรอ้มกับสะพานหนิขนาดใหญ่ ซ ึง่ในฤดูน ้าหลากจะสวยงามเป็นอย่างมาก 

ระหว่างทางเดนิทางชมวิวจะไดเ้หน็กองหนิทีถู่กซอ้นขึน้เป็นชัน้ๆ สูงๆ เรียกว่า กลุ่มหนิอธฐิาน เน ือ่งจากคนเกาหลีจะน า

หนิมาซอ้นกันแลว้อธิฐานขอพร **อตัราค่าบร ิการนี ้ ไม่รวมค่า CABLE CAR ขึน้อุทยาน (ประมาณ 10,000 

วอน)**  จุดเด่นของวัดอยู่ที ่ พระพุทธรูปสมัฤทธ ิป์างสมาธขินาดใหญ่ ทีป่ระดษิฐานเป็นสัญลักษณข์องอุทยานให ้

ทุกท่านไดม้าไหวส้ักการะขอพรกัน ซ ึง่ว่ากันว่ามคีวามศักดิส์ ิทธ ิ์มาก หลังจากไหวข้อพรเสร็จแลว้ก็สามารถมาล ้างม ือ

ลา้งหนา้ดว้ยน ้ามนตไ์ด ้ โดยการท าบุญของชาวเกาหลนีัน้จะนยิมถวายขา้วสาร และเทยีนเล่มใหญ่ๆ กันซะเป็นส่วนใหญ่ 

หรือเลอืกทีจ่ะบริจาคกระเบือ้งหลังคาวัดก็ได ้ ซ ึง่ส าหรับผูท้ีม่จีติศรัทธาสามารถร่วมท าบุญถวายได ้

 

 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (3) เมนู แฮมุนทงั ซุปรวมมติรทะเล เป็นการน าอาหารทะเลสด ๆ เช่น ปลาหมกึ เน ือ้ปลา 

หอย และปู และผกัชนดิต่าง ๆ เช่น ผกักาด กะหล าปล ี หวัไชเ้ทา้ เห็ดเข็มทอง มาตม้รวมกนัในกะทะ ทานกบั

น า้จ ิม้แบบเกาหล ี และเคร ือ่งเคยีง เช่น กมิจ ิและสาหร่าย 

 

พกัท ี ่    LAKE OCEAN / I’ PARK CONDO HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัท ีส่าม          สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ – ศูนยส์มุนไพรโสม – คอสเมตกิ – โซลทาวเวอร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ที่สุดของประเทศ ถูกขนานนาม ว่า
เป็นดสินยี์แลนดแ์หง่เกาหลใีต ้ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ประกอบไปดว้ยโซนต่างๆ ดังน ี ้Global Fair, Magic Land, 

European Adventure, American Adventure, Zootopia เม ื่อท่านกา้วผ่านประตูเขา้ไปในสวนสนุกเอเวอร์



 

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจมกีารเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้

ประสานงานทอ้งถิ่นในครั้งน้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ และขึ้ นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบัน  
 

P. KOREA ZG 1909 

 

แลนด ์พบกับอาคารทรงสวยที่ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรียตะวันออก และอนิเดยี ซ ึง่ผสมผสานจนเขา้

กันลงตัว แวะถ่ายรูปสวยๆ ที ่Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญ่ทีจ่ะเปลีย่นธมีไปตามเทศกาลต่างๆ ถอืเป็นอกีจุด

แลนดม์าร์คส าหรับนักท่องเทีย่ว ใครชอบเครื่องเล่นหวาดเสยีวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด! สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดไม่
ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตลีังกา (Rolling X-Train) ทีเ่ร็วสุดๆ และตลีังกาถงึ 2 รอบ เฮอร์ริเคน (Hurricane) เครื่องเล่นทีจ่ะ

หมุนๆ เหวีย่งๆ ใหห้วัใจเตน้รัวกับความสูงเกอืบ 20 เมตรจากพืน้ดนิ! ดับเบิล้ร็อกสปิน (Double Rock Spin) ทีจ่ะหมุนๆ 

ตลีังกา 3 ตลบบนอากาศดว้ยความสูงทีแ่ทบกลัน้หายใจ เรือเหาะไวก ิง้ (Columbus Adventure) เตรียมตัวเตรียมใจไป

กบัเจา้เรือเหาะยักษ์ทีจ่ะเหวีย่ ทุกคนขึน้ไปสูงถ ึง 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลคท์ีพ่ลาดไมไ่ดข้องสวน
สนุกแหง่นี ้รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้ีสู่งชนัเป็นอนัดบั 4 ของโลก ซึ่งมี
ความชนัถงึ 77 องศา และวิง่ดว้ยความเร็ว 104 กโิลเมตร/ช ัว่โมง พักเหนือ่ยจากเครื่องเล่น หลุดเขา้มา
ในโลกของเหล่าสัตวม์ากมาย ในโลกของ Zootopia หนึง่ในสวนสัตว์ทีใ่หญ่ที่สุดของเกาหล ี มสีัตวม์ากกว่า 2,000 

ตัว จาก 200 กว่าสายพันธุ ์ พาทุกท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ข ึน้ไปบนรถบัสซาฟารีเพื่อใกลช้ ิดกับเหล่า

สัตวป่์ายิ่งข ึ้นอย่างโซน Safari World พบกับสัตว์ทีน่่าเกรงขามอย่างส ิงโตเจา้ป่า เสอือันดุรา้ย และหมตีัวใ หญ่ที่

อาจจะโผล่มาทักทายคุณไดทุ้กเม ือ่ และจะมอีะไรตืน่เตน้ไปกว่าการนั่งรถสะเทิน้น ้าสะเทิ้นบก  ตะลุยเขา้ไปใ นโซน 

Lost Valley พรอ้มเพลดิเพลนิกับการชมสัตวต์่างๆ ทีเ่ดนิเล่นอย่างอ ิสระ ถา้โชคดอีาจจะไดพ้บกับสัตว์เหล่าน ี้ม าขอ

ขนมกนิถงึหนา้ต่างรถเลยทเีดยีว 

 

 
 

เปลี่ยนบรรยากาศจากเหล่าสตัวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมูพ่ฤกษา เดนิชมสวนดอกไมท้ีก่ าลังออก
ดอกบานสะพร่ังอวดสสีัน ณ สวนดอกไมส้ีฤ่ดู (Four Season Garden) ซ ึง่จะเปลีย่นแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตามฤดูกาล
ในรูปแบบทีห่ลากหลายตลอดทั้งปี (ทัง้น ีข้ ึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ดว้ยสสีันทีส่ดของดอกไมแ้ต่ละชนดิจึงไดรั้บความ

นยิมอย่างมาก นักท่องเทีย่วทีม่าสวนสนุกจึงไม่พลาดทีจ่ะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชืน่กลับไปเป็นที่ร ะล ึก 

รวมทัง้ยังมกีารจัดเทศกาลในแต่ละเดอืน อาทเิช่น ในช่วงฤดูใบไมผ้ล ิ ประมาณเดอืนเมษายน – มถิุนายน เป็นสวนดอก

ทวิลปิ และดอกกุหลาบ ในช่วงฤดูรอ้น ประมาณเดอืนมถิุนายน - สงิหาคม เป็นสวนดอกลลิลีห่ลากสสีัน ยังไม่หมดแค่

นัน้ ในช่วงเดอืนนีจ้ะมเีทศกาลคลายรอ้นไปกับสายน ้า (Summer Splash) ในฤดูใบไมร้่วง ประมาณเดอืนตุลาคม - 

พฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ พรอ้มกบัมจีดัตกแต่งสวนสนุกให้เข้ากบัเทศกาลฮลัโลว ีน (Happy 

Halloween) มีการจดัขบวนรถแฟนซีแห่รอบสวนสนุก และม ีเจ ้าหน้าท ี่แต่ งตวั เ ป็นผมี าเดิน แก ล้ง

นกัทอ่งเท ีย่วดว้ย ในช่วงฤดูหนาวประมาณเดอืนพฤศจกิายน - ธันวาคม มกีารจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส 

และตอ้นรับเทศกาลปีใหม่ ทุกเทศกาลจะตกแต่งดว้ย แสง ส ีเสยีง สุดอลังการ พรอ้มทัง้มขีบวนพาเหรดมาสรา้งค วาม

บันเทงิใหก้ับเด็กๆ เช่น White Christmas Parade, Moonlight Parade 
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การแสดขบวนพาเหรดอนัน่าตื่นตาตื่นใจ! ชมขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่อย่าง คานิวัล  แฟนตาซี พาเหรด 
(Carnival Fantasy Parade) พบกับโชวต์่างๆ จากท่ัวทุกมุมโลก มทัีง้ธมีสไตลบ์ราซลิอย่างแซมบาเฟสตวัิล (Samba 

festival) ไปจนถงึธมีเวนสิคานวัิล (Venice Carnival) จากอติาลกี็ตบเทา้เขา้ร่วมขบวนดว้ย สนุกสนานกับการเตน้ร าไป

พรอ้มๆกัน ช่วงหวัค ่าเป็นอกีหนึ่งการแสดงทีพ่ลาดไม่ไดเ้ช่นกัน อย่าเพิง่รีบกลับ! หากท่านยังไม่ไดช้มการแสดงพลุสุด

อลังการหลังจากพระอาทติย์ตกดนิ และยังมขีบวนพาเหรดทีจั่ดเต็มทั้งแสง ส ีเสยีง อย่างมูนไลทพ์าเหรด (Moonlight 

parade) ใหท่้านไดช้มอกีดว้ย ขบวนพาเหรดจะมรีอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น. 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (5) เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงย่างสไตล์เกาหล ี เน ือ้หมู เน ือ้ไก่ เน ือ้ววั ปลาหมกึ อาหาร

เกาหล ี เตมิไม่อ ัน้  

 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยัง ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหล ี สมุนไพรทีช่่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหาร 

ปอด ช่วยท าใหจ้ติใจสงบ และเพิม่พละก าลัง มสีรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด 

เสริมประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง 

 

จากนัน้น าท่านแวะชอ้ปทีร่ ้านเครื่องส าอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพือ่เลอืก

ซือ้กลับไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ ไม่ว่าจะเป็นสกนิแคร์บ ารุงผวิแบรนดอ์ย่าง DEWINS และ

แบรนด ์JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน ้าแตก ครีมขัดข ีไ้คล สแตมเซลล ์ โบท็อกซ์ 

เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อ ืน่ๆ อาทเิช่น ครีมว่านหางจระเข ้ แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รีม ยาสระผม ฯลฯ 

 

จากนัน้น าท่านไปยังหนึ่งในทาวเวอร์ทีม่วี ิวทีส่วยทีสุ่ดในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ ตัง้อยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล 

มคีวามสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสูง 479 เมตรจากพืน้ด ิน ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวัน ช่วง

กลางคนื หรือฤดูกาลไหนๆ ก็ยังไดรั้บความนยิมเสมอมา ทัง้จากนักท่องเทีย่วและคู่รักชาวเกาหล ี เพราะเป็นจุดชมวิวที่

มองเหน็ววิท่ัวทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นับเป็นอกีสถานทีสุ่ดแสนโรแมนตกิแห่งหนึ่งทีคู่่รักทุกคู่ไม่

ควรพลาด นอกจากนียั้งมไีฮไลทส์ าคัญของกรุงโซลทีน่ักท่องเทีย่วทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอนิคอื สถานทีค่ลอ้งกุญแจ

ชือ่ดัง Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่ว่า คู่รักทีม่าคลอ้งกุญแจทีน่ ี่จะม ีความรักทีย่ืนยาวไปตลอดกาล ** ราคา

ทวัรน์ ีไ้ม่รวมกุญแจและค่าขึน้ลิฟท ์ 10,000 วอน**  
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เย็น บรกิารอาหารเย็น (6) เมนู บบิมิบบั หรอืขา้วย าเกาหล ี ประกอบดว้ยผกัต่างๆพร ้อมกบัเน ื้อสตัว ์หมกั เสริ ์ฟ

บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รอ้นๆ 

พกัท ี ่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัท ีส่ ี ่              สวนดอกหญา้ HANEUL PARK - ผลติภณัฑน์ า้มนัสน – พระราชวงัชางด็อกกุง - ดวิตีฟ้ร ี- ตลาดเมยีงดง                

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

 

จากนัน้น าท่านไปยังจุดถ่ายรูปทุ่งหญา้สุดชคิช่วงใบไมเ้ปลีย่นส ี HANEUL PARK มพีืน้ที ่ 190,000 ตารางเมตร เป็น

สวนสาธารณะทีต่ัง้อยู่บนเนนิเขาทีสู่งทีสุ่ดในบรรดาสวนทัง้ 5 แหง่ สวนแหง่น ีจ้งึไดช้ ือ่ว่าฮานึลทีแ่ปลว่า ‘ทอ้งฟ้า’ ทีข่ ึน้

ช ือ่ว่าสวยทีสุ่ดในโซล และสามารถเทีย่วไดทุ้กฤดูกาล สามารถมองเหน็ววิทวิทัศนท์ี่งดงามของเม ืองโซล ไม่ว่าจะเป็น

ภูเขานัมซาน ภูเขาบุคฮันซาน และภูเขากวานัคซาน ในช่วงหนา้รอ้นจะมดีอกทานตะวันบานใหไ้ดช้ม ส่วนในช่วงใบไม ้

เปลีย่นสกี็จะม ีเทศกาลดอกหญา้บาน (Seoul Eulalia Festival) รวมถงึมตีน้ Redwood ปลูกยาวเรียงรายไปถ ึง 900 

เมตร สลับกับสสีันของใบไมเ้ปลีย่นสทีี่อยู่บนยอดเขา ทีน่ ีจ่งึกลายมาเป็นสถานที่ท่องเทีย่วสุดฮ ิต และเป็นจุดถ่าย รูป

ยอดนยิมของนักท่องเทีย่วทีม่าเยือนเกาหล ี
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ฮานึลปาร์ค ไม่เพียงแต่จะมดีอกหญา้ที่จะบานสะพร่ัง และปลิวไสวไปตามสายลมหนาวใหช้มแลว้ เม ื่อเด ินมาถงึ

ทางเขา้เพยีงนดิเดยีวก็จะพบกับ ทุง่ดอกคอสมอส ใหไ้ดแ้วะถ่ายรูปกันก่อน และดว้ยพืน้ทีบ่นเนนิเขาอันกวา้งใ หญ่ก็

ยังมดีอกไมน้านาชนดิ ไม่ว่าจะเป็น ทุง่ดอกโคเชยี พชืตระกูลหญา้ทรงกลมสุดน่ารัก ทีจ่ะเปลีย่นสจีากเขยีวกลาย เป็น

สแีดงสลับเหลอืง เฉพาะในช่วงฤดูใบไมร่้วงเท่านัน้  

 

 
 

*** หมายเหตุ : ราคานีไ้ม่รวมค่ารถ SHUTTLE BUS รบั-ส่ง ส าหรบัทา่นท ีไ่ม่สะดวกเดนิขึน้บนัไดไปด้านบน

สวนฮานลึ ท ัง้น ีก้ารบานของดอกหญา้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ หากดอกหญา้ไม่บาน หรอืทางสถานท ีย่ก เลิก

เทศกาล ทางบรษิทัขอสงวนสิทธ ิ์ปรบัเปลีย่นโปรแกรม ทดแทนเป็น ถนนกาโรซูกลิ (GAROSU-GIL) แหล่ง

รวมรา้นคา้แฟช่ัน และคาเฟ่สุดฮปิของชาวเกาหล ี ถนนทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมส้องขา้งทาง ซึง่ก็คอืเจา้ตน้กงิโกะ (Ginkgo) 

หรือตน้แปะก๊วยนั่นเอง โดยมคีวามยาวของถนนประมาณ 700 เมตร ถนนเสน้น ีอ้าจจะยังไม่ค่อยคุน้หูมอืใหม่หัดเที่ยว

เกาหลซีักเท่าไหร่ แต่ขอบอกว่าหนุ่มสาวแดนโสมเขารู ้จักกันเป็นอย่างด ี เพราะเป็นถนนทีม่คีรบทุกรส ทัง้รา้นเส ื้อผา้ 

รองเทา้ เครื่องประดับ ในแบบทีเ่รียกว่ายูนคิสุดๆ ซ ึง่ส่วนใหญ่จะเป็นร ้านของเหล่านักออกแบบทีม่ ีช ือ่ เสยีง และนัก

ออกแบบอสิระรุ่นใหม่ของเกาหลไีปจนถงึสนิคา้แบรนด์เนมชือ่ดังมากมาย *** 

จากนัน้น าท่านเรียนรูก้ารท า ผลติภณัฑน์ า้มนัสน ทีส่กัดจากน ้ามันสนเข็มแดง มสีรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน 

ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (8) เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม แปะก๊วย 

และสมุนไพรบ ารุงร่างกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 

จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัชางด็อกกุง พระราชวังล าดับทีส่องทีถู่กสรา้งต่อจากพระราชวังเคยีงบกกุง เคยใชเ้ป็นที่

พ านักของพระมหากษัตริย์หลายพระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังส าคัญทียั่งคงรักษา

ไว ้พระราชวังหลวงทัง้ 5 ทีใ่นโซลนัน้ จะมลีักษณะหนา้ตาคลา้ยๆ กัน แตกต่างกันทีทั่ศนยีภาพ รวมถงึความพเิศษของ

แต่ละสถานที่ดว้ย อย่างตัวพระราชวังชางด็อกกุงแห่งน ีก้็มไีฮไลท์ที่น่าสนใจคอื สวนฮูวอน หรือสวนแห่งความลับ

นั่นเอง ภายในพระราชวังประกอบไปดว้ยเขตพระราชฐานชัน้นอก พระราชฐานชัน้ใน และสวนดา้นหลังทีใ่ชส้ าหรับ เป็น

ทีพั่กผ่อนของพระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณ เม ือ่เดนิเขา้มาบริเวณดา้นในพระราชวังจะเจอกับลานกวา้ง เป็นพื้นที่

สาธารณะทีน่ักท่องเทีย่วสามารถเดนิชมได ้ พระราชวังแหง่น ี้เคยถูกเผาท าลายไปในช่วงปี 1592 ก่อนจะถูกบูรณะในปี 

1611 และไดก้ลายเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมนับตั ้งแต่นั ้นเป็นตน้มา ปัจจุบันยังคงเหลือความงด งามบางส่วนของ

พระราชวังเอาไว ้ นอกจากนัน้ยังมตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายุกว่า 300 ปี บ่อน ้า และศาลาริมน ้า  

 



 

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจมกีารเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้

ประสานงานทอ้งถิ่นในครั้งน้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ และขึ้ นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบัน  
 

P. KOREA ZG 1909 

 

 

จากนัน้น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีทีร่า้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโซล แหล่งรวมสนิคา้แบรนด์เนม

มากมาย ไม่ว่าจะเป็น น ้าหอม เส ือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ดัง และสนิคา้แบ

รนดอ์ ืน่ๆ อกีมากมาย โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนด์หรู และเครื่องดืม่แอลกอฮอล ์ อาทเิช่น PRADA, DIOR, LOUIS  

VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในส่วนของชั ้น

ที ่1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์ อาทเิช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ 

ชั ้น 2 เป็นช็อป MCM ชั ้นที่ 3 เป็นโซนเครื่องส าอางค์หลากหลายแบรนดด์ัง ไม่ ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, 

HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ 

ชัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอ ืน่ๆ และชัน้ที ่ 5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ี และโซนรา้นอาหาร 

 

จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ย่านเมยีงดง แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามส

แควร์เกาหล ี ตลาดแหง่น ีจ้ะมเีส ือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เครื่องส าอางคทั์ง้แบรนด์เนมชือ่ดัง และโลคอลแบรนด์ 

รวมถ ึงซ ีด ีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที่ตลาดนี้ อาทิเช่น ร ้าน

เครื่องส าอางค์ค ์ที่คุ น้หูคนไทยที่ไม่ ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 

INNISFREE ราคาเครื่องส าอางค์ค ์จะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เท่า และบางรุ่นไม่ม ีขายในประเทศไทย 

หรือจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอย่างร ้าน MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนด์ดังใหเ้ลอืกมากมาย อาทิ

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

 

 
 

ในส่วนของอาหารบริเวณขา้งทางทีฮ่อทฮติไม่แพก้ันอย่างโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ด มอีาหารหรือของทานเล่นใหไ้ดล้ ิ้ม

ลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลลย่์างตัวใหญ่อบน่ากนิ ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็

อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆ ย่างชสีมรีสหวาน ชสีย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปย่าง ต๊อกโบก ี เคก้ขา้วที่

ข ึน้ชือ่ของเกาหล ี ปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตล์เกาหล ี เมนูน ีม้อียู่เกอืบทุกซอกทุกมุมทีใ่นตลาดเมยีงดง บะหม ีด่ าจาจังม

ยอน หนึง่ในเมนูสุดฮติที่เหน็กันบ่อยในซรีี่ส ์เกาหล ี มันฝร่ังเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้ พบเหน็ไดท่ั้วไปในเมอืงไทย แต่

ของทีน่ ีจ่ะมไีสก้รอกเพิม่เขา้มาอกีหนึง่ชัน้ ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แต่หาก

คนทีช่อบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดัง ซ ึง่ไอตมิทีก่ดมาใส่โคนนัน้สูงถงึ 2 ฟุต 

 

เย็น  อสิระอาหารเย็น (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการช็อปป้ิง) 

พกัท ี ่    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
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วนัท ีห่า้            ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทสิ – EWHA WOMAN’S UNIVERSITY – ถนนฮงแด 

                       HYUNDA I PREMIUM OUTLET – ละลายเงนิวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – สนามบนินานาชาตอินิชอน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 

น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นดิน ีเ้จริญเติบโตในป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือ

ระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล์ 

กาแฟ บุหรี่ สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 

จากนัน้น าท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแหง่สุขภาพและน า

โชค โดยมตีัง้แต่สมี่วงอ่อนเย็นตา จนถงึสมี่วงไวน ์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจ้ะงามจับตาเม ือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ต่างหู 

และสรอ้ยขอ้มอื 

 

จากนัน้น าท่านชม มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา เป็นมหาวทิยาลัยสตรีทีม่ชี ือ่ เสยีง และมคีวามโดดเด่นของอาคารเรียนเป็น

อย่างมาก และทีน่่าสนใจนั่นก็คอื เป็นสถานทีท่ ีม่วีวิทวิทัศนท์ีส่วยงาม บริเวณโดยรอบนัน้เต็มไปดว้ยตน้ไมท้ีไ่ม่เพียงแต่

ใหร่้มเงาแต่ยังใหค้วามสวยงาม ทัง้ในยามดอกไมบ้านอย่างซากุระ หรือช่วงฤดูใบไมร่้วงทีม่กีารเปลีย่นส ีของใ บไมท้ี่

สวยงาม 

 

 
 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (10) เมนู จมิทคั ไก่อบซอีิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมอืงด ัง้เดมิ เป็นไก่ผดั

รวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร ัง่ แครอท พรกิ และซอสด า เน ือ้ไก่ท ีน่ ิม่ รสชาตคิลา้ยกบัไก่พะโลสู้ตรเกาหล ี  

 

จากนัน้เดนิทางต่อไปยัง ย่านฮงแด เป็นย่านทีอ่ยู่ใกล ้ๆ  กับมหาวทิยาลัยฮงอกิ มผีลงานศลิปะทีส่่วนใหญ่เป็นศิลปะ

แนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพืน้ทีข่องถนนปิกัสโซ่ที่ข ึน้ชือ่ของย่านนี ้ นอกจากนัน้ทีน่ ียั่งมผัีบ บาร์ คาเฟ่ รา้นอาหาร

มากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแหง่ จงึท าใหท้ีน่ ีเ่ป็นสสีันของกรุงโซลทีน่ัก ท่องเทีย่วนยิมมาท่องเทีย่วไม่ขาดส าย

ทัง้กลางวันและกลางคนื 
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จากนัน้น าท่านไปยัง ฮุนได พรเีม ีย่ม เอา้ทเ์ลท แหล่งช๊อบป้ิงขนาดใหญ่ม ีทัง้หมด 3 ชัน้ เต็มไปดว้ยรา้นแบรนดแ์ฟช่ัน

กว่า 230 ร ้าน ม ีร ้านส ินคา้แบรนด์ต่างประเทศใหเ้ล ือกมากมาย 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 ครีมลา้งหนา้โสม เครื่องส าอางโสม และยังมกีมิจ ิ เปเปโร (ป๊อกก ีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี นมกลว้ย เป็น

ตน้ 

 

20.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิชอน 

 

วนัท ีห่ก           กรุงเทพฯ (สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง) 

00.20 น. เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ XJ703 (ไม่มบีรกิารอาหารบนเคร ือ่ง) 

04.20 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

  

 

*** ส าคญัมากโปรดอ่าน *** 

ในกรณีท ีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เคร ือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ ก่อนท าการออกต ัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามท ีเ่จา้หนา้ท ีท่กุคร ัง้  

เน ือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเท ีย่วบนิหรอืเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

มเิช่นน ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดใดท ัง้สิน้ 

ขอบพระคุณทกุทา่นท ีใ่ชบ้รกิาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหตุ*** 

ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ท ัง้น ีข้ ึน้อยู่ตามความ

เหมาะสม 

**กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ท ีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศท ีร่ะบุใน

รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ และขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 
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อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี6 วนั 3 คนื (AIR ASIA X) 
เกาหล ีเลสโก ฮติซอรคั ซอรคั – โซล – โซล 

ก าหนดการเดนิทาง 

ตุลาคม 2562 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ราคา 
จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ัว๋) 

ราคา 
เด็กอายุไมเ่กนิ 

2 ขวบ 

พกั 
เดีย่ว 
เพิม่ 

01 – 06 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

02 – 07 ตุลาคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

03 – 08 ตุลาคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

04 – 09 ตุลาคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

05 – 10 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

06 – 11 ตุลาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 

07 – 12 ตุลาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 

08 – 13 ตุลาคม 2562  16,999 7,900 5,900 5,000 

09 – 14 ตุลาคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 

10 – 15 ตุลาคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 

11 – 16 ตุลาคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 

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

13 – 18 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

14 – 19 ตุลาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 

15 – 20 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

16 – 21 ตุลาคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

17 – 22 ตุลาคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

18 – 23 ตุลาคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

19 – 24 ตุลาคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

20 – 25 ตุลาคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

21 – 26 ตุลาคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

22 – 27 ตุลาคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

23 – 28 ตุลาคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

24 – 29 ตุลาคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

25 – 30 ตุลาคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนยีม ค่าทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ ิน่***  

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนยีม ค่าทปิ ทา่นละ 50,000 วอน /ทรปิ/ทา่น  

หรอืทา่นละ 1,750 บาท/ทรปิ/ทา่น** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณียกเลิกการเดนิทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไม่
วา่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้สิ้น เพราะทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋กบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแล้ว โปรดอ่าน

ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้น กอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอย่างละเอยีด 
ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไม่สามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหล้กูคา้

ตอ้งถกูสง่ตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมีคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถงึคา่บริการอื่นๆที่
เกดิขึน้ดว้ย ฉะนั้น ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทีท่างประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ัดและ
ทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี หรือตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปที่มีที่
น่ังว่าง หรือตามวันเดนิทางของตั๋วเครื่องบนิ ทัง้นี้ ข ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใต ้

และสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ัดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้ 
** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุม่ตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการทีท่าง

ตรวจคนเขา้เมืองเรียกสัมภาษณ์นั้น ข ึน้อยูกั่บทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิิจของทาง

เจา้หนา้ที ่ตม. ทางบริษัททัวร์ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนี้ได ้** 
*** ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเที่ยวเป็นหมู่คณะเทา่นั้น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจาก

กรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะคดิคา่ด าเนินการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



 

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจมกีารเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้

ประสานงานทอ้งถิ่นในครั้งน้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ และขึ้ นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบัน  
 

P. KOREA ZG 1909 

 

**หมายเหตุ** 

1. รับเฉพาะผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว ค่าทัวร์ทีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับสาย

การบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่

ดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ  (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผู ้

จัดขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครื่องบนิใหแ้ก่ท่าน ***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ราคานีเ้ฉพาะ
นกัทอ่งเท ีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทวัรป์กตอิีก 100 USD** กรณี

ตัดกรุ๊ปเหมาทีเ่ป็นเด็กนักเรียน นักศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรงเครื่องส าอางค ์  หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาต ิ หรือกรุ๊ปทีม่กีารขอดู

งาน **จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง**  

2. หากมเีพือ่นหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเทีย่วระหว่างท่องเทีย่วในประเทศเกาหล ี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน

ขอ้แนะน ากรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ทีรั่บผิดชอบ หากท่านมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ ื่นเพือ่ทีจ่ะน าไปยังประเทศนัน้ๆ  หรือ

น ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้ ว่าตอ้งไม่เป็นส ิ่งของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถ ึงขั ้น

ประหารชวีติ เจา้หนา้ทีจ่ะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส ิง่ของใดใด 

3. โรงแรมทีพั่กทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถ ึงผลประโยชนล์ูกคา้ เป็น

หลัก 

4. ประเทศเกาหลใีตจ้ะม ีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสุดทา้ยช่างภาพจะน า

ภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ได ้ แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ เพราะทางบริษัททัวร์ไม่ม ี

การบังคับลูกทัวร์ซ ือ้แต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

5. ทัวร์ครั้งน ีม้วัีตถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง 

เช่น น ้ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบริษัทจะคดิค่าด าเนนิการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD 

ต่อท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารน ีร้วม 

 

 ค่าตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.    ค่ารถรับ-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ 

 ค่าทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน    ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม ือ้ทีร่ะบุในรายการ      ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน ีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง , ค่าโทรศัพท ์ , ค่าโทรศัพทท์างไกล , ค่าอนิเตอร์เน็ต , ค่า

ซักรีด , มนิบิาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทปิคนขับรถ หวัหนา้ทัวร์ และมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าวซี่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลไีม่เกนิ 90 วนั ไม่

ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเท ีย่ว เย ีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งย ืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เม ือง เพือ่ยนืยนั

การมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัต่อไปนี ้

- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 

- ต ัว๋เคร ือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหล ี ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ท ีย่นืยนัว่าทา่นสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายท ีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างท ีพ่ านกัในประเทศเกาหลไีด ้ (เช่น เงนิสด บตัร

เครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ท ีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างท ีพ่ านกัในประเทศเกาหล ี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีม

ให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหว่างท ีพ่ านกัในประเทศเกาหล ี ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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เอกสารประกอบในการย ืน่วซ่ีา  

1) พาสปอร์ต  

2) ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว  

3) ใบส าคัญถ ิน่ทีอ่ยู่  

4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมุดบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถ่ายสขีนาด 2 น ิว้ 2 รูป  

(ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 

 

เง ือ่นไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นกัทอ่งเท ีย่วหรอืเอเจนซีต่ ้องช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อทา่น เพือ่ส ารองท ีน่ ัง่ ภายใน 3 วันหลังจาก

การจอง  

2. นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิค่าบริการส่วนที่เหลอืทั้งหมดก่อนวันเด ินทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณนีักท่องเทีย่วหรือ เอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงิน หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณเีช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อื ว่า

นักท่องเทีย่วสละสทิธ ิก์ารเดนิทางในทัวร์นัน้ๆ 

3. กรณทีีน่ักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่ จองการเดนิทางนอ้ยกว่า 30 วัน จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ ์, อเีมล ์ , หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังน ี ้ วันจันทร์ ถงึ

ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 กรณทีีน่ักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเล ือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบริษัทเป็นลายลักษณอ์ักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ ว่ากรณใีดๆ 

 กรณนีักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบริการคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่ (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่ท าเรื่องขอรับเงนิค่าบริการคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดงัน ี ้

- ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบริการรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบริการ 

- ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบริการรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบริการ  

- ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบริการทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทั้งน ี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน ื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครื่องบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

1. การเดนิทางทีต่อ้งการันตีมัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ

บนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

2. การตดิต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังน ี ้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณมี ีนักท่องเทีย่วเด ินทางไม่ถงึ 15 คน  

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวร์น ีส้ าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์น ีเ้ป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คนืเงนิค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเด ินทางในกรณีที่ม ีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่ม ีว ีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ



 

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจมกีารเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้

ประสานงานทอ้งถิ่นในครั้งน้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ และขึ้ นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบัน  
 

P. KOREA ZG 1909 

 

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่ ีวซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการทีม่นีักท่องเทีย่วร่วมเด ินทาง

นอ้ยกว่าทีท่างบริษัทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้  ทางเรายินดทีีจ่ะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเด ินทาง  

และอ ืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณทีีน่ักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่มไิดส้่งหนา้หนังส ือเดนิทางใหก้ับทางบริษัทพรอ้ม การ

ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจริงของประเทศที่เดนิทาง ทัง้น ี ้บริษัทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผิดของ

ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาต ิ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ  อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ 

ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอ ืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน ีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบริษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบริการเพิม่ข ึน้ ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลิง ค่า

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี

อ านาจของบริษัทก ากับเท่านัน้  

ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ทีจ่ะน าตดิตัวข ึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิ้น

ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ่งม ีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 

จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวม ีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใ บใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านั ้น 

 สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อุปกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน ้าที่

โหลดใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านัน้  

 ประเทศเกาหล ี มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑ ์ทีท่ ามาจากพืช และเน ือ้สัตวทุ์กชนดิเขา้ประเทศ เช่น ผัก , ผลไมส้ด , ไข่ , เน ือ้สัตว ์, ไส ้

กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิ่งเหล่าน ี ้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราทีสู่งมาก  

 

 


