
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 

วนัแรก              สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 
20.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สาย

การบนิ THAI AIRWAYS (TG) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก  
 

สายการบนิ THAI AIRWAYS จดัทนีงัแบบ 3-3-3 นําหนกักระเป๋า 30 กก./ทา่น 

 
23.10 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยเทยีวบนิท ีTG658  
 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชวัโมง มบีรกิารอาหารและเครอืงบนเครอืง ** 
 
วนัทสีอง            สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้- เมอืงยงอนิ - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์(เต็มวนั) 
 
06.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) หลังจากผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ รถโคช้นําทกุทา่นขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพอื
ความหวงัในการรวมชาตทิยีาวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร  

 
จากนันนําท่านเดนิทางเขา้สู ่ไรส่ตรอเบอรร์ ีใหท้่านไดช้มิสตรอเบอรร์สีดๆ หวานฉําจากไร่ หากตดิใจรสชาตทิแีสน
หวานก็สามารถเลอืกซอืกลับมาฝากคนทเีมอืงไทยไดด้ว้ย โดยจะมกีารแพ็คใสก่ลอ่งสวยงาม และนําสง่ถงึสนามบนิใน
วนัสดุทา้ยกอ่นเดนิทางกลบั 
 

 
 



 
 

จากนันนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงยงอนิ ซงึเป็นทตีังของสวนสนุกกลางแจง้ทใีหญท่สีดุของประเทศ สวนสนุกเอเวอร์
แลนด ์ถกูขนานนามวา่เป็นดสินยีแ์ลนดแ์หง่เกาหลใีต ้ตังอยูท่า่มกลางหบุเขาประกอบไปดว้ยโซนตา่งๆ ดังน ี Global 
Fair, Magic Land, European Adventure, American Adventure, Zootopia เมอืทา่นกา้วผา่นประตเูขา้ไป
ในสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์พบกับอาคารทรงสวยทตีกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรยีตะวันออกและอนิเดยี ซงึ
ผสมผสานจนเขา้กนัลงตัว แวะถา่ยรูปสวยๆ ท ีMagic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญท่จีะเปลยีนธมีไปตามเทศกาล
ตา่งๆ ถอืเป็นอกีจดุแลนดม์ารค์สําหรับนักทอ่งเทยีว  

 

 
 
ใครชอบเครอืงเล่นหวาดเสยีวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด สนุกกับเครอืงเล่นนานาชนดิไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตลีงักา 
(Rolling X-Train) ทเีร็วสดุๆ และตลีังกาถงึ 2 รอบ เฮอรร์เิคน (Hurricane) เครอืงเลน่ทจีะหมนุๆ เหวยีงๆ ให ้
หัวใจเตน้รัวกบัความสงูเกอืบ 20 เมตรจากพนืดนิ! ดบัเบลิร็อกสปิน (Double Rock Spin) ทจีะหมนุๆ ตลีังกา 3 
ตลบบนอากาศดว้ยความสงูทแีทบกลันหายใจ เรอืเหาะไวกงิ (Columbus Adventure) เตรยีมตัวเตรยีมใจไปกับ
เจา้เรอืเหาะยักษ์ทจีะเหวยีทกุคนขนึไปสงูถงึ 30 เมตร ในมมุ 75 องศา และไฮไลคท์พีลาดไมไ่ดข้องสวนสนุกแหง่
น ีรถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้สีูงชนัเป็นอนัดบั 4 ของโลก ซงึมคีวามชนัถงึ 77 
องศา และวงิดว้ยความเร็ว 104 กโิลเมตร/ชวัโมง  
 

  



 
 

 
 

 
กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั เพอืความเพลดิเพลนิในการเลน่เครอืงเลน่  
 

พักเหนือยจากเครอืงเลน่หลุดเขา้มาในโลกของเหล่าสัตวม์ากมาย โซน Zootopia หนงึในสวนสัตวท์ใีหญ่ทสีดุของ
เกาหล ีมสีตัวม์ากกวา่ 2,000 ตัว จาก 200 กวา่สายพันธุ ์พาทกุทา่นทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีขนึไปบนรถบัส
ซาฟารเีพอืใกลช้ดิกบัเหลา่สตัวป่์ายงิขนึอยา่งโซน Safari World พบกบัสตัวท์น่ีาเกรงขามอยา่งสงิโตเจา้ป่า เสอือัน
ดรุา้ย และหมตีัวใหญท่อีาจจะโผลม่าทักทายคณุไดท้กุเมอื ตะลยุเขา้ไปในโซน Lost Valley ตนืเตน้ไปกบัการนังรถ
สะเทนินําสะเทนิบก พรอ้มเพลดิเพลนิกบัการชมสตัวต์า่งๆ ทเีดนิเลน่อยา่งอสิระ ถา้โชคดอีาจจะไดพ้บกบัสตัวเ์หลา่นมีา
ขอขนมกนิถงึหนา้ตา่งรถเลยทเีดยีว 
 

 



 
 

 
เปลยีนบรรยากาศจากเหลา่สตัวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมูพ่ฤกษา สวนดอกไมส้ฤีด ูเดนิชมสวนดอกไมท้กํีาลัง
ออกดอกบานสะพรังอวดสสีัน ซงึจะเปลยีนแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตามฤดกูาลในรูปแบบทหีลากหลายตลอดทังปี (ทังนี
ขนึอยู่กับสภาพอากาศ) ดว้ยสสีันทสีดของดอกไมแ้ต่ละชนดิจงึไดรั้บความนยิมอย่างมาก ท่านไม่ควรพลาดทจีะมา
ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชนืกลับไปเป็นทรีะลกึ รวมทังยังมกีารจัดเทศกาลในแต่ละเดอืน อาทเิชน่ ในช่วงฤดู
ใบไมผ้ล ิประมาณเดอืนมนีาคม - มถินุายน จะเป็นควิของสวนดอกทวิลปิ และดอกกหุลาบ  
 

 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิปิงยา่งสไตลเ์กาหล ีเนอืหมู เนอืไก่ เนอืววั ปลาหมกึ 

อาหารเกาหล ีเตมิไมอ่นั 
 
พกัท ี   SUWON M HOTEL / SUWON NEW TOURIST HOTEL / JM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทสีาม            โซลทาวเวอร ์- คอสเมตคิ - ผลติภณัฑนํ์ามนัสน - พระราชวงัเคยีงบกกงุ - ดวิตฟีร ี- ตลาดเมยีงดง  
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

จากนันนําท่านไปยังหนงึในทาวเวอรท์มีวีวิทสีวยทสีดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ตังอยู่บนภเูขานัมซานใจกลางกรุงโซล 
มคีวามสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสูง 479 เมตรจากพนืดนิ ไม่ว่าจะเป็นชว่งกลางวัน ชว่ง
กลางคนื หรอืฤดกูาลไหนๆ ก็ยังไดรั้บความนยิมเสมอมา ทังจากนักทอ่งเทยีวและคูรั่กชาวเกาหล ีเพราะเป็นจุดชมววิที
มองเห็นววิทัวทังกรงุโซล และบรเิวณรอบๆ แบบพาโนรามา่ นับเป็นอกีสถานทสีดุแสนโรแมนตกิแหง่หนงึทคีูรั่กทกุคูไ่ม่
ควรพลาด นอกจากนยีังมไีฮไลทสํ์าคญัของกรงุโซลทนัีกทอ่งเทยีวทกุคนจะตอ้งมาแวะเช็คอนิคอื สถานทคีลอ้งกญุแจ
ชอืดัง Love Key Ceremony ทมีคีวามเชอืวา่ คูรั่กทมีาคลอ้งกญุแจทนีจีะมคีวามรักทยีนืยาวไปตลอดกาล (อตัรา
คา่บรกิารน ีไมร่วมกญุแจ และคา่ขนึลฟิท ์11,000 วอน) 
 



 
 

 
 

จากนันนําทา่นแวะชอ้ปทรีา้นเครอืงสําอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพอืเลอืก
ซอืกลบัไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบํ์ารงุผวิแบรนดอ์ยา่ง DEWINS และ
แบรนด ์JSM ทเีป็นสนิคา้หลกัของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีนําแตก ครมีขดัขไีคล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์
เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อนืๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

 
นําท่านเรยีนรูก้ารทําผลติภัณฑท์สีกัดจาก ผลติภณัฑนํ์ามนัสน มสีรรพคุณชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคุม
อาหาร และรักษาสมดลุในรา่งกาย 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไกตุ่๋นโสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไกข่นาดกําลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ย

โสม แปะกว๊ย และสมนุไพรบํารงุรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 
 

จากนันนําท่านชมความยงิใหญ่ของ พระราชวงัเคยีงบกกุง พระราชวังแหง่แรกของราชวงศโ์ชซอนทตีังอยู่ใจกลาง
กรุงโซล ซงึเป็นอีกหนึงสถานทีทีใครมาเกาหลีเป็นครังแรกตอ้งไม่พลาดทีจะแวะมาเยือน ดว้ยฉากหลังของ
พระราชวังนัเป็นภเูขาพกูกัซาน ทําใหด้ยูงิใหญอ่ลังการเป็นอยา่งมาก เรยีกไดว้า่เป็น The Grand Palace ของเกาหลี
ใตเ้ลยก็วา่ได ้มสีถาปัตยกรรมทน่ีาสนใจคอื พระทนีงัคนึจองวอง เป็นพระทนัีงทกีษัตรยิใ์ชอ้อกวา่ราชการ และเป็นที
ทรงงาน ภายในพระทนัีงไมส่ามารถเขา้ไปชมได ้แตส่ามารถถา่ยภาพจากดา้นนอกได ้ 
 



 
 

 
 
หมายเหตุ : กรณีทพีระราชวงัเคยีงบกกุงไม่เปิดทําการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธปิรบัรายการทดแทนเป็น 
พระราชวงัชางด็อกกงุ พระราชวงัลําดับทสีองทถีกูสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกกงุ ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็น 1 
ใน 5 ของพระราชวังสําคัญทยีังคงรักษาไว ้ซงึมตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายุกวา่ 300 ปี บอ่นํา และศาลารมินํา พระราชวัง
แห่งนีเป็นทพํีานักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองค ์ปัจจุบันยังคงเหลอืความงดงามบางส่วนของพระราชวัง ไดแ้ก ่
พระตําหนักอนิจองจอน พระตําหนักแดโจจอน พระตําหนักซอนจองจอน และพระตําหนักนักซองแจ 

 
จากนันนําทา่นเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษี ดวิตฟีร ี ทรีา้นคา้ปลอดภาษีทใีหญท่สีดุในโซล แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นม
มากมาย ไมว่า่จะเป็น นําหอม เสอืผา้ เครอืงสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครอืงประดับหลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบ
รนดอ์นืๆ อกีมากมาย โดยชนัใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์ร ูและเครอืงดมืแอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS 
VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในสว่นของ
ชนัท ี1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็น
ตน้ ชนั 2 เป็นช็อป MCM ชนัท ี3 เป็นโซนเครอืงสําอางคห์ลากหลายแบรนดด์ัง ไม่วา่จะเป็นแบรนด ์SULWHASOO, 
HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ 
ชนั 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอนืๆ และชนัท ี5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 
 

 
จากนันนําท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิง ยา่นเมยีงดง แหล่งละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรอืสยามส
แควรเ์กาหล ีตลาดแหง่นจีะมเีสอืผา้ กางเกง รองเทา้ นําหอม เครอืงสําอางคท์ังแบรนดเ์นมชอืดัง และโลคอลแบรนด ์
รวมถงึซดีีเพลง รูปดารา และศลิปินเกาหล ีหรืออะไรทีวัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากทีตลาดนี อาทเิช่น รา้น
เครอืงสําอางคค์ท์คีุน้หคูนไทยทไีมว่า่จะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 
INNISFREE ราคาเครอืงสําอางคค์จ์ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เท่า และบางรุ่นไม่มขีายในประเทศไทย 
หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอยา่งรา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลอืกมากมาย อาทิ
เชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  



 
 

 
 

ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางทฮีอทฮติไมแ่พก้นัอยา่งโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้มิ
ลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตวัใหญอ่บน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็
อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ  ยา่งชสีมรีสหวาน ชสียา่ง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปยา่ง ตอ๊กโบก ีเคก้ขา้วที
ขนึชอืของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนีมอียูเ่กอืบทุกซอกทุกมุมทใีนตลาดเมยีงดง บะหมดํีาจาจังม
ยอน หนงึในเมนูสดุฮติทเีห็นกนับอ่ยในซรีสีเ์กาหล ีมันฝรังเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ัวไปในเมอืงไทย แต่
ของทนีีจะมไีสก้รอกเพมิเขา้มาอกีหนงึชัน ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แต่
หากคนทชีอบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดงั ซงึไอตมิทกีดมาใสโ่คนนันสงูถงึ 2 ฟตุ 
 

เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง 
 
พกัท ี  BENIKIA M HOTEL / INTERCITY HOTEL / CO OP HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทสี ี             อสิระทอ่งเทยีว และชอ้ปปิงเต็มวนั 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

อสิระเต็มวนัใหท้า่นไดช้อ้ปปิง หรอืเดนิทางสูส่ถานททีอ่งเทยีวอนืๆ โดยมไีกดค์อยใหคํ้าแนะนําในการเดนิทาง อาท ิ



 
 

- หมูบ่า้นบุคชอนฮนัอก เป็นอกีหนงึสัญลักษณ์ของกรุงโซล หมู่บา้นแหง่นีเป็นหมู่บา้นทลีอ้มรอบไปดว้ยพระราชวัง 
ทังเคยีงบกกงุ และชางด็อกกงุ รวมถงึศาลเจา้จงมโยดว้ย มบีา้นเรอืนนับรอ้ยหลังทเีป็นบา้นแบบดังเดมิ ทเีรยีกวา่ ฮัน
อก (Hanok) ใหค้วามรูส้กึเหมอืนยอ้นอดตีไปในสมัยราชวงศโ์ชซอน ทนีมีมีมุเด็ดๆ ทไีมค่วามพลาดถงึ 8 จุดใหถ้า่ยรูป
ดว้ยกนั นอกจากนยีังมรีา้นชาชอืดัง Tea Garden ตัวรา้นเป็นบา้นสไตลฮืันอกอายกุวา่ 100 ปี ภายในรา้นมโีตะ๊ทใีชนั้ง
กบัพนืทเีรยีกวา่ อนดล (Ondol) ซงึถกูจัดวางไวก้ลางสวนตรงตามกบัคอนเซปชอืรา้น โดยพนักงานก็จะใสช่ดุฮันบกมา
เสริฟ์ ทําใหไ้ดค้วามรูส้กึยอ้นยคุเขา้ไปอกี 

 
- คลองชองเกชอน คลองทมีภีมูทิศันท์สีวยงามทสีดุในเกาหล ีแหลง่เดนิเลน่พักผอ่นหยอ่นใจทา่มกลางเมอืงหลวงท ี 
วุน่วาย มสีะพานทังหมด 20 สะพานทอีอกแบบมาดว้ยคอนเซบ็ทแีตกตา่งกนั บรเิวณกําแพงทังสองขา้งรมิคลองประดบั
ดว้ยหนิออ่น และประตมิากรรมทสีวยงาม  
 
- สวนสนุกล็อตเตเ้วลิด ์สําหรับคนรักความสนุกทยีังไม่จุใจ สามารถไปตามเก็บเครอืงเล่นในสวนสนุกแหง่ท ี2 ของ
เกาหล ีซงึมชีอืเสยีงไมแ้พส้วนสนุกเอเวอรแ์ลนดไ์ด ้โดยวธิเีดนิทางก็งา่ยแสนงา่ยเพราะตังอยู่ในกรุงโซล ทนีรีวบรวม
เครอืงเลน่สนุกๆ ไวม้ากมาย ถกูแบง่ออกเป็นโซน Indoor จะถกูจัดอยูใ่นธมีผจญภัย (Adventure) และ Outdoor จะ
ถกูจัดในธมีเกาะเวทมนต ์(Magic Island) สามารถเทยีวไดต้ลอดเวลาแมว้า่สภาพอากาศจะไมเ่ป็นใจ **หมายเหต ุ
อตัราคา่บรกิารน ีไมร่วมคา่บตัรเขา้สวนสนกุ** 
 
- เกาะนาม ิแหลง่ทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงของเกาหลใีตท้สีามารถทอ่งเทยีวไดท้ังปี มขีนาดเพยีง 460,000 ตารางเมตร 
ตังอยูก่ลางทะเลสาปชองเพยีง บนเกาะจะมบีรรยากาศร่มรนืเต็มไปดว้ยตน้สน ตน้เกาลัด ตน้แปะกว๊ย ตน้ซากรุะ ตน้เม
เปิล และตน้ไมด้อกไมอ้นืๆ ทพีลัดกนัออกดอกเปลยีนสใีหช้มกนัทกุฤดกูาล ซงึการขา้มไปเกาะนามนัินตอ้งนังเรอืเฟอรี
ขา้มไป โดยใชเ้วลาสนัๆ เพยีงแค ่5 นาท ีทา่นก็จะไดส้มัผัสความสวยงามของเกาะนาม ิซงึความน่าสนใจของเกาะนามิ
อยู่ตรงทธีรรมชาตสิวยงามของตน้ไมน้อ้ยใหญ่ทมีอียู่มากมาย โดยเฉพาะทวิตน้สนสงูใหญ่ทขีนึเรยีงรายเป็นแนวยาว 
และมาปลุกความรักซรีสีเ์กาหลดีว้ยการเดนิชลิๆ ไปบนถนนทมีตีน้ไมข้นาบขา้ง ซงึเป็นถนนทโีด่งดังไปทัวโลกอย่าง 
“Ginkgo Tree Lane” เรยีงแถวทอดตัวยาวกวา่ 80 เมตร เป็นจุดทนัีกท่องเทยีวนยิมมาถ่ายรูปมากทสีดุ นับเป็น
สัญลักษณ์อย่างหนงึทนัีกท่องเทยีวจะตอ้งไปถ่ายรูปเก็บความประทับใจไว ้เกาะนามยิังโด่งดังจากซรียีเ์รอืง Winter 
Sonata โดยใชเ้กาะนามเิป็นสถานทถี่ายทคูรั่กมายมากมักไม่พลาดทจีะมาถา่ยรูปกับจุดไฮไลทบ์นเกาะสดุโรแมนตกิ 
“Winter Sonata’s First Kiss” รปูปนัคูพ่ระ-นางจากซรียีเ์รอืงดงั ใกลก้นันันจะมโีซนอาหารทังรา้นอาหารแบบ
นังทาน รา้นของปิงยา่ง และซาลาเปานงึเตาถา่นแบบโบราณ 

 
สายช็อปหา้มพลาด! 

 
- ยา่นฮงแด เป็นย่านทอียู่ใกล ้ๆ  กับมหาวทิยาลัยฮงอกิ มรีา้นช็อปมากมายทังเสอืผา้ เครอืงสําอางค ์รองเทา้ ยงิชว่ง
กลางคนืจะคกึคักเป็นพเิศษ มผัีบ บาร ์คาเฟ่ รา้นอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแหง่ ถอืเป็นแหลง่รวมตัว
ของวัยรุ่นทังวันมัธยม และวัยมหา’ลัย โดยในชว่งเย็นๆ จะมกีลุ่มวัยรุ่นมาเตน้โชวค์วามสามารถ บนถนนจะกลายเป็น
ลานการแสดงความสามารถดา้นตา่งๆ ทังเลน่ดนตร ีรอ้ง เตน้ แบบจัดเต็ม! ทําใหถ้นนแหง่นคีกึคัก และเป็นสสีันของ
กรุงโซลทังกลางวันและกลางคนื นอกจากจะเป็นแหลง่ช็อปปิงแลว้ ยังเป็นแหลง่รวมสดุยอดรา้นอาหารชอืดังมากมาย 
ทังของคาว ของหวาน อาหารว่าง อาท ิรา้นวนัดงัคมัจาทงั รา้นคัมจาทังททีสีดุในฮงแด รา้นตังอยู่ตรงทางสถานีฮ
งอกิทางออก 3, รา้น Peony รา้นเคก้โฮมเมดเจา้ดัง เมนูทหีา้มพลาดคอื Strawberry Short Cake และ Strawberry 
Bingsu รา้นตังอยูต่รงทางสถานฮีงอกิทางออก 9, รา้น 50pick รา้นนังชลิทมีค็ีอกเทลใหเ้ลอืกทังหมด 50 แบบ รา้น
ตังอยู่ตรงทางสถานีฮงอกิทางออก 8, รา้นฮงงกิเกจาง กับเมนูสดุแซบ่อย่างปสูดดองซอีวิม บฟุเฟ่ตป์ดูอง กุง้ดอง 
แบบครบเซ็ทเตมิไมอ่ัน ราคาแรงแตรั่บรองความอร่อย รา้นตังอยู่ตรงทางสถานีฮงอกิทางออก 2, รา้นเซมาอลึชกิดงั 
รา้นหมยู่างชอืดัง กนัสาดสเีหลอืง กบัเมนูทตีอ้งสงัคอื ซปุกมิจ ิ7 นาท ีรา้นตังอยูต่รงทางสถานฮีงอกิทางออก 9, รา้น
พพิริ ีรา้นบบิมิบับแบบรฟิีล 5000 วอน เป็นรา้นยอดนยิมของวัยรุ่นและวัยทํางานเพราะราคาถกูมาก รา้นตังอยูต่รงทาง
สถานฮีงอกิทางออก 9 และ รา้นคาเฟ่ King ‘s Cross คาเฟ่นสีาวกแฮรร์หีา้มพลาด! จําลองฉากในหนัง แฮรร์ ีพอต
เตอร ์มาไวท้ฮีงแด พาทา่นเดนิทางไปโลกเวทมนตด์ว้ยรถไฟ ชานชาลา 9 3/4 รา้นตังอยูต่รงทางสถานฮีงอกิทางออก 
9 เป็นตน้ 

 
- ยา่นอแีด เป็นยา่นทอียูบ่รเิวณหนา้มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา นอกจากจะเป็นมหาลัยทสีวยทสีดุแลว้ ยังมจีุดถา่ยรูปฮปิๆ 
มากมาย ทนียีังเป็นยา่นชอ้ปปิงสนิคา้แนววัยรุ่นแฟชนัวัยใสสไตลเ์กาหล ีมทีังของจุกจกิ กฟิชอ้ป เครอืงประดับ เสอืผา้ 
แวน่ตา กระเป๋า รองเทา้ อุปกรณ์เกยีวกับโทรศัพท ์เครอืงสําอางตา่งๆ เป็นรา้นเล็กๆ ทแีฝงตัวอยู่ตามตรอกซอกซอย
ตา่งๆ ยาวเหยยีดสองขา้งทาง  
 
- ยา่นชนิซาดง แหง่รวมโลคอลแบรนดด์ัง ถนนกาโรซูกลิ หรอืเรยีกกันวา่ Artists’ Street เต็มไปดว้ยรา้นเสอืผา้
แฟชนัแบรนดด์ไีซเนอร ์แบรนดห์ร ูรา้นกาแฟทตีกแตง่แบบชคิๆ ถนนสายนจีะทําใหค้ณุไดเ้พลนิเพลนิเจรญิใจ เเละเงนิ
ในกระเป๋าเป็นอยา่งยงิ  



 
 

- ยา่นอพักูจอง เป็นย่านทน่ีาไปเดนิเทยีวมากๆ ของกรุงโซล ย่านนีเป็นย่านไฮโซของเกาหลนัีนเอง แน่นอนว่าหา้ง
รา้นคา้ตา่งๆ ทอียูใ่นยา่นนจีงึเป็นแบรนดด์ังหรูหราระดับโลก โดยไฮไลทข์องยา่นอัพกจูองจะอยูบ่รเิวณ ถนนโรดโิอ มี
หา้งทสํีาคัญก็คอื Galleria Department Store หา้งหรูหราแหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมระดับไฮเอนด ์นอกจากนตีลอด
ทังแนวถนนก็ยังมรีา้นขายสนิคา้แฟชนัจากดไีซเนอรแ์นวหนา้ของเกาหลใีหไ้ดเ้ดนิเลอืกชอ้ปปิงอยา่งจใุจ 
 
สายฮปิเตอรต์อ้งไปเช็คอนิ! 

 
- ยา่นซองซูดง นักทอ่งเทยีวสว่นใหญอ่าจจะยังไมคุ่น้หกูบัยา่นน ีแตสํ่าหรับคนเกาหลแีลว้ ยา่นซองซดูงกําลังมาแรง
กว่าทไีหนๆ ไดรั้บฉายาว่าเป็น บรูคลนิแหง่กรุงโซล เพราะเคยเป็นทตีังของโรงงานเก่าๆ ในยุค 1960 ปัจจุบันถูก
แปลงโฉมเป็นแกลอรี สตูดโิอ และคาเฟ่ทมีสีไตลม์ากๆ จนกลายมาเป็นย่านฮปิสเตอร์ แหล่งรวมวัยรุ่นแนวอาร์ตๆ  
นอกจากนัน ทนียีังมคีาเฟ่ชอืดงัอยา่ง รา้น Café Onion รา้นคาเฟ่บรรยากาศดทีดีงัในเรอืงเมนูขนมปังอบอกีดว้ย  
 
- ยา่นอกิซอนดง หมู่บา้นฮันอกเก่าแก่ทสีุดแห่งหนึงในกรุงโซล มกีลนิอายความเป็นเกาหลโีบราณ และเป็นย่าน
เกา่แกท่อีาจจะใหม่สําหรับใครหลายๆคน แหล่งรวมคาเฟ่เก๋ๆ  รา้นอาหารชคิๆ ใจกลางกรุงทซีอ่นตัวอยู่ในตรอกซอก
ซอยเล็กๆ สามารถเดนิลัดเลาะจากแถวย่านอนิซาดงมาได ้มทีังรา้นอาหารเกาหล ีรา้นบงิซ ูรา้นนังชลิ รา้นพซิซา่ ที
ตกแตง่ไดอ้ย่างมสีไตล ์เหมาะสําหรับชาวโซเชยีลทชีอบอัพรูปสวยๆ ไฮไลทข์องยา่นนีจะเป็นคาเฟ่ดอกไมช้อืรา้น มา
ดงั หนา้รา้นจะเป็นมมุยอดฮติทคีนนยิมมาถ่ายรูป เพราะสสีนัสดใสสวยงามของดอกไม ้นอกจากสายฮปิเตอรแ์ลว้สาย
กนิก็หา้มพลาด! ทนีีมรีา้นขายมันดชูอืดัง (เกยีวนงึเกาหล)ี รา้นชางฮวาดงั ตังอยู่ตรงหัวมุมถนน ซงึจะมคีนตอ่ควิรอ
เยอะมากๆ 

 
การเดนิทางในกรงุโซล 
 
- รถแท็กซ ีแท็กซเีกาหลสีว่นใหญ่สามารถขนึแลว้บอกปลายทางทจีะลงไดเ้ลย เพราะรถแท็กซเีกาหลจีะไม่ปฏเิสธ
ผูโ้ดยสารเหมอืนทเีมอืงไทย ยกเวน้แท็กซตีามแหลง่ทอ่งเทยีวบางแหง่ แท็กซบีางประเภทอาจจะมกีารเรยีกราคาแบบ
เหมา โดยมแีท็กซทีังหมด 4 ประเภท ไดแ้ก ่
 

 
 
1. แบบธรรมดา (Standard) ม ี3 ส ีไดแ้ก ่ขาว เทา สม้ เป็นแท็กซทีเีรยีกไดง้่ายทสีดุในบรรดาประเภทอนืๆ ราคาใน   
ตอนกลางวนัจะเป็นราคาปกต ิสว่นในตอนกลางคนืจะมกีารชารต์เพมิ  
2. แบบชันหนงึ (Deluxe) ม ี2 ส ีคอื ดําและเหลอืง ดา้นขา้งกระจกจะมป้ีายคําว่า Deluxe แปะอยู่ ภายในกวา้งนัง
สบาย ราคาในตอนกลางวันและกลางคนืจะเท่ากัน แต่จะราคาสูงกว่าแบบธรรมดา หาเรยีกไดต้ามหนา้โรงแรม หรอื
สถานรีถไฟตา่งๆ  
3. แบบจัมโบค้นัใหญ ่(Jumbo) เป็นรถตู ้เหมาะกบัคนทเีดนิทางเป็นกลุม่ ราคาจะพอๆกบัแท็กซชีนัหนงึ 
4. แบบอนิเตอร ์(International) เป็นแบบพเิศษ คนขบัรถสามารถพดูภาษาอนืได ้ 
 



 
 

- รถประจาํทาง รถบสัทวีงิในตวัเมอืงเป็นการเดนิทางทสีะดวก ถกูจําแนกตามสเีพอืกําหนดชนดิของรถบสั รถบสัสนํีา
เงนิ วงิตามถนนสายหลัก และวงิระยะทางไกลรอบกรุงโซล รถบสัสเีขยีว วงิระยะสัน และรับส่งผูโ้ดยสารจากจุด
เชอืมต่อระบบขนส่งสาธารณะ เชน่ สถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ รถบสัสเีหลอืง วงิวนภายในเขตกรุงโซล และรถบัสระยะ
ทางไกล รถบสัสแีดง เป็นรถบสัดว่นทวีงิจากกรงุโซลไปยังชานเมอืง  
 
- รถไฟใตด้นิ คนเกาหลีในกรุงโซลนิยมรถไฟใตด้นิเป็นพาหนะหลักในการเดนิทาง เพราะสะดวก รวดเร็ว และ
ครอบคลุมทุกพนืทใีนโซล รถไฟใตด้นิจงึเป็นอกีหนงึทางเลอืกสําหรับการเดนิทางท่องเทยีวของท่าน สายรถไฟสาย
หลกัๆ จะแยกตามหมายเลขและส ีบางสายจะมชีอืเรยีกเป็นของตวัเอง เรมิตงัแต ่สายท ี1 ไปจนถงึสายท ี9 รวมถงึสาย
อนืๆ ทมีชีอืเฉพาะ ดงัน ี
 
➊ สาย 1 เป็นเสน้ทางทเีกา่แกแ่ละยาวทสีดุ วงิผ่านใจกลางกรุงโซลยาวไปถงึต่างจังหวัด ผูค้นหลากหลายวัยเป็น
สถานีทมีปีลายทางเยอะ เวลาเดนิทางสายนีตอ้งสังเกตใหด้ีๆ  สถานทที่องเทยีวสําหรับสายนี ไดแ้ก ่ตลาดปลานอร์
ยางจนิ, ตลาดนมัแดมุน, ทางเดนิลอยฟ้า Seoullo 7071, ประตดูงแดมุน, ตลาดควางจงั, วดัโชกเยซา, 
คลองชองกเยชอน, พระราชวงัถ็อกซูกงุ เป็นตน้ 
 
➋ สาย 2 เป็นเสน้ทางทมีคีวามคกึคกัเป็นอยา่งมาก โดยจะวงิวนเป็นวงกลมบรเิวณใจกลางกรงุโซล เต็มไปดว้ยนักเรยีน 
นักศกึษาไปจนถงึวัยทํางาน เพราะวงิผ่านมหาวทิยาลัยหลายแห่ง โบกจีะแน่นบา้งว่างบา้งสลับกันไป ผ่านสถานที
ทอ่งเทยีวสําคัญๆ หลากหลายเเหง่ดว้ยกนั สถานททีอ่งเทยีวสําหรับสายน ีไดแ้ก ่วดัพงอนึซา, Coex Aquarium, 
Coex Mall, สวนสนุกล็อตเตเ้วริล์, YG Entertainment, Sinchon Station, Hongik Station, ยา่นฮงแด, 
พพิธิภณัฑภ์าพสามมติ ิTrick Eyes & Ice Museum, ยา่นอแีด, มหาลยัสตรอีฮีวา เป็นตน้ 
 

➌ สาย 3 เป็นเสน้ทางทวีงิจากทางตะวนัตกเฉียงเหนอืไปยังทางดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องกรงุโซล เชอืมระหวา่งเมอืง
โกยางกบักรงุโซล  เป็นอกีหนงึสายทไีดรั้บความนยิมในการเดนิทาง สถานททีอ่งเทยีวสําหรับสายน ีไดแ้ก ่พระราชวงั
เคยีงบกกงุ, หมูบ่า้นนมัซานฮนัอกกล, Seoul Museum of History, The National Folk Museum of 
Korea, SM Entertainment, ถนนกาโรซูกลิ, ยา่นชนิซาดง, Apgujeong Station เป็นตน้ 
 
➍ สาย 4 เป็นเสน้ทางทวีงิจากทางทศิตะวันตกเฉียงใตไ้ปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมกีารวงิผ่านใจกลางกรุง
โซล เเละผา่นเเหลง่ช็อปปิงสําคัญมากมาย สถานททีอ่งเทยีวสําหรับสายน ีไดแ้ก ่ตลาดทงแดมนุ, ตลาดเมยีงดง, 
Dongdaemun History & Culture, Ihwa Mural Village, สวนสาธารณะนกัซาน เป็นตน้ 
  
➎ สาย 5 เป็นเสน้ทางทวีงิจากทศิตะวันตกไปทางทศิตะวันออก ถอืเป็นเสน้ทางหลักทคีนในกรุงโซลใชโ้ดยสารใน
ชวีติประจําวันเป็นจํานวนมาก สถานทที่องเทยีวสําหรับสายนี ไดแ้ก ่สวนสาธารณะรมิแมนํ่าฮนั, เกาะยออโีด, ตกึ 
63, จตรุสัควางฮวามนุ, อนสุาวรยีพ์ระเจา้เซจง, ศาลเจา้จงมโย, Gimpo International Airport เป็นตน้   
➏ สาย 6 เป็นเสน้ทางทเีป็นจุดเชอืมตอ่กบัรถไฟฟ้าหลายสาย สถานททีอ่งเทยีวสําหรับสายน ีไดแ้ก ่ยา่นซองซูดง, 
ยา่นอแีทวอน, สนาม World Cup Stadium, ฮานลึปารค์ เป็นตน้  
 



 
 

➐ สาย 7 เป็นเสน้ทางทเีรมิตน้ทสีถาน ีJangam และสนิสดุทสีถาน ีBupyeong-gu Office สถานททีอ่งเทยีวสําหรับ
สายน ีไดแ้ก ่Aiins World, Common Ground เป็นตน้ 
 
➑ สาย 8 เป็นเสน้ทางทมีรีะยะทางสนัทสีดุ 
 
➒ สาย 9 เป็นเสน้ทางทมีจีะมกีารขา้มสายไปสายทไีมม่จีดุตดักบัสายอนืๆ คอ่นขา้งรวดเร็วในการเดนิทาง  
 
■ สายสนามบนิ (Airport Railroad หรอื AREX)  
■ สาย Bundang 
■ สาย Shinbundang  
■ สาย Gyeongui-Jungang 
■ สาย Incheon 

 
อสิระอาหารกลางวนัและเย็น (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง) 

 
พกัท ี   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทหีา้              เมอืงหมิะจาํลอง ONE MOUNT (SNOW PARK*) - ศนูยส์มนุไพรโสม - ศนูยส์มนุไพรฮอตเกนาม ู
                         พลอยอเมทสิ - ละลายเงนิวอน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้              
                         สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

นําทา่นเดนิทางสู ่ONE MOUNT (SNOW PARK*) ธมีพารค์และชอ้ปปิงมอลลข์นาดใหญ ่มเีสอืผา้แฟชนัเกาหลใีห ้
เลอืกชอ้ปมากมาย ทังแบรนดเ์กาหล ีและแบรนดช์นันํามากมาย แบง่เป็น 2 โซนหลักๆ โซนแรก WATER PARK มี



 
 

สระนําทังแบบในร่ม และแบบกลางแจง้ใหไ้ดส้นุก และผ่อนคลายในชว่งหนา้รอ้น และโซน SNOW PARK เอาใจ
คณุหนูๆ พาไปสนุกกับเมอืงหมิะจําลองในสกโีดมขนาดใหญ ่ซงึฤดไูหนก็สามารถเทยีวไดส้บายๆ ภายในมกีจิกรรมให ้
เลน่มากมาย ไมว่า่จะเลน่สกหีรอืสเก็ตทนีก็ีมอีปุกรณ์เตรยีมไวใ้หค้รบครัน มชีว่ง SNOW TIME สดุโรแมนตกิ ใหค้ณุได ้
สมัผัสกบัละอองหมิะทโีปรยปรายลงมา  

 

 
 

เพลดิเพลนิไปกับเหลา่พลขับทน่ีารักอย่าง เจา้สนุขัทงัหลายบนรถลากเลอืน เยยีมชมททํีางานของลงุซานตา้ และ
มองดเูหล่าเอลฟ์นอ้ยกําลังเตรยีมของขวัญวันครสิตม์าสกันอย่างขะมักเขมน้ท ีหมูบ่า้นซานตา้ ทตีกแตง่สไตลย์ุโรป
เหนอื ไตภ่เูขาหมิะทสีงูชนั และสไลดล์งเนนิหมิะอยา่งสนุกสนาน บนลานเลอืนหมิะ นอกจากนยีังม ีทะเลสาบนําแข็ง 
โบลงิลานนําแข็ง และถํานําแข็ง เป็นตน้ (อตัราคา่บรกิารน ีไมร่วมคา่เขา้ และกจิกรรมภายในสกโีดม (SNOW 
PARK*) หากทา่นใดทไีมส่นใจเขา้สกโีดม สามารถเดนิชอ้อปปิงไดต้ามอธยัาศยั) 

 

   
 

จากนันนําทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มนุไพรโสมเกาหล ีสมนุไพรทชีว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหาร 
ปอด ชว่ยทําใหจ้ติใจสงบ และเพมิพละกําลัง มสีรรพคุณทางการแพทยช์ว่ยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง  
 
จากนันพาทา่นชม ศนูยส์มนุไพรบํารงุตบั ตน้ไมช้นดินเีจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทปีราศจากมลภาวะ และสงูเหนอื
ระดับนําทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดมืแอลกอฮอล ์
กาแฟ บหุร ีสารตกคา้งจากอาหาร และยา 
 



 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตคาร เมนู ชาบู ชาบู สุกหีมอ้ไฟสไตลเ์กาหล ีอาหารพนืเมอืงของเกาหล ี
ลกัษณะคลา้ยสกุหีมอ้ไฟ 

 
จากนันนําทา่นชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแหง่
สขุภาพและนําโชค โดยมตีงัแตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนจีะงามจับ
ตาเมอืมาทําเป็นแหวน จ ีตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 
 
นําท่านเพลนิเพลนิกับการแวะซอืของฝากท ีซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซอื 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ 
ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม 
ครมีลา้งหนา้โสม เครอืงสําอางโสม และยงัมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกเีกาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 

 

 
 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้เพอืเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 
 
21.25 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยเทยีวบนิท ีTG655  
 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชวัโมง มบีรกิารอาหาร และเครอืงดมืบนเครอืง ** 
 

01.25 น. เดนิทางถงึประเทศไทย สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 
 

*** สําคญัมากโปรดอา่น *** 
 

ในกรณีทตีอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ ทงัเครอืงบนิ รถทวัร ์และรถไฟ กอ่นทําการออกตวัโดยสาร กรณุาสอบถามที
เจา้หนา้ททีกุครงั เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนเทยีวบนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

มเิชน่นนั ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดทงัสนิ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทใีชบ้รกิาร  

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง ราคาทวัร/์ทา่น 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคา 
พกัเดยีวเพมิ 

ราคา 
ไมร่วมตวัเครอืงบนิ 

04 - 08 มนีาคม 2563 19,999 5,000 8,999 
05 - 09 มนีาคม 2563 19,999 5,000 8,999 
06 - 10 มนีาคม 2563 19,999 5,000 8,999 
11 - 15 มนีาคม 2563 19,999 5,000 8,999 
12 - 16 มนีาคม 2563 19,999 5,000 8,999 
13 - 17 มนีาคม 2563 19,999 5,000 8,999 
18 - 22 มนีาคม 2563 20,999 5,000 8,999 
19 - 23 มนีาคม 2563 20,999 5,000 8,999 
20 - 24 มนีาคม 2563 20,999 5,000 8,999 
25 - 29 มนีาคม 2563 20,999 5,000 8,999 
26 - 30 มนีาคม 2563 20,999 5,000 8,999 



 
 

27 - 31 มนีาคม 2563 20,999 5,000 8,999 
 

ราคาเด็กทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ่ 6,999 บาท 
 

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

 
โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ถีว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง ในกรณียกเลกิการเดนิทางตอ้งยกเลกิ 30 วัน
กอ่นการเดนิทางเทา่นัน ไมเ่ชน่นัน ทางบรษัิทจะไมค่นืมัดจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ ทังสนิ คา่ทัวรท์จีา่ยใหก้บัผูจั้ดเป็นการชําระแบบจ่ายชําระ
ขาด และผูจั้ดไดช้ําระใหก้บัทางสายการบนิและสถานทตีา่งๆ แบบชําระขาดกอ่นออกเดนิทางเชน่กนั ฉะนัน หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทาง 
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และ
ประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทังคา่ตวัเครอืงบนิใหแ้กท่า่น 
 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลเกาหลใีต ้ รว่มกบัการทอ่งเทยีวเกาหลใีตเ้พอืโปรโมทสนิคา้ในนามของรา้นรฐับาล คอื 
สมนุไพรโสม สมนุไพรฮอตเกนาม ูนํามนัสน ศนูยเ์ครอืงสําอางค ์(คอสเมตคิ) พลอยอเมทสิ และรา้นคา้ปลอดภาษ ี(ดวิตฟีร)ี 
ซงึจาํเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชแีจงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุ
รา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม หากประสงคจ์ะซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบั
ใดๆ ทงัสนิ  

 ทัวรค์รังนีมวีัตถุประสงคเ์พอืการท่องเทยีวเป็นหมู่คณะเท่านัน ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลงรา้นช็อปปิง 
เชน่ รา้นโสม/ฮอกเกนาม/ูนํามันสน/เครอืงสําอางคค์อสเมตคิ/พลอยอเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเทยีว
เอง 300 USD ตอ่ทา่น 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิราคานเีฉพาะนักทอ่งเทยีวชาวไทยเทา่นัน ถา้หากเป็นชาวตา่งชาตจิะตอ้งเพมิจากราคาคา่ทัวรป์กตอิกี 
100 USD ตอ่ทา่น  

 ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรม หรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนขีนึอยูต่ามความเหมาะสม 
 โรงแรมทพัีกทอีาจะมกีารสลบัปรับเปลยีนขนึอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั โดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 
 ประเทศเกาหลใีตม้ชีา่งภาพมาถา่ยรูป และมาจําหน่ายวันสดุทา้ย ลกูทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซอืได ้โดยไมม่กีารบังคับลกูทัวร์

ทังสนิ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 กรณีตัดกรุ๊ปเหมาทเีป็นนักเรยีน นักศกึษา ครู ธุรกจิขายตรงเครอืงสําอางค ์หมอ พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุ๊ปทมีกีารขอดู

งานจะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง 
 หากมีเพือนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางระหว่างการท่องเทยีวในประเทศเกาหล ีหรือเกดิปัญหาต่างๆ ตลอดจน

ขอ้แนะนํา กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ททีรัีบผดิชอบ หากท่านมคีวามจําเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้นื เพอืทจีะนําไปยังประเทศนันๆ  
หรอืนํากลบัประเทศไทย ควรตรวจสงิของนันวา่ตอ้งไมเ่ป็นสงิของผดิกฎหมาย ซงึของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขนั
ประหารชวีติ ทางเจา้หนา้ทจีะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสงิของใดใด 

 
** สงัซอืซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทสีนามบนิ ** 

 
สําหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไมว่า่จะเป็น ญปีุ่ น 
เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้าน
ไดต้อ่เนืองสงูสดุ 8 วัน หากทา่นใดสนใจสงัซอืซมิ สามารถสงัซอืไดก้บัทางเจา้หนา้ท ีและชําระเงนิพรอ้ม
มดัจาํคา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 
 



 
 

 
 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไมว่า่
จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล ีดงัตอ่ไปน ี
1. พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัไปถงึ 
2. ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
3. สงิทยีนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพํีานักในประเทศเกาหลไีด ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
4. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศเกาหล ี(เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอนืๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
5. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.    คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร และเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถนิ  



 
 

 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% 
 คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  
 
เอกสารประกอบในการยนืวซีา่  
1) พาสปอรต์  
2) ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว  
3) ใบสําคญัถนิทอียู ่ 
4) สําเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  
5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  
6) รูปถ่ายสขีนาด 2 นวิ 2 รูป (สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรอืงแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยนืวี
ซา่) 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมดัจาํเป็นเงนิจาํนวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพอืสาํรองทนีงั ภายใน 3 วนัหลงัจาก
การจอง  

2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กรณีนักท่องเทยีวหรอืเอ
เจนซไีม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ ีจองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งชําระครบเต็มจํานวนเลย 
4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 กรณีทนัีกท่องเทียวหรือเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีวหรือเอเจนซ(ีผูม้ชีอืใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอย่างใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

 กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทตีอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด ทังน ีทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิ

จากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กทอ่งเทยีว เชน่ การสํารองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจอง
ทพัีกฯลฯ 

1. การเดนิทางทตีอ้งการันตมัีดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   

2. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 



 
 

2. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธใินการยกเลิกการเดนิทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซทีราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่ และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทยีวทุกท่านยนิดทีจีะชําระค่าบรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง 
และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังน ีบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนคํีานวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครอืงบนิ ค่าภาษีเชอืเพลงิ ค่า
ประกนัภยัสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทกุชนิไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน 

 สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลด
ใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

 หา้มนําอาหารสดเขา้ประเทศเกาหลใีตท้กุชนดิ เชน่ ผกั ผลไมส้ด ไขฯ่ มโีทษปรบัหากฝ่าฝืน  
 ประกาศจากสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ตงัแตว่นัท ี1 ม.ิย. 2562 เป็นตน้ไป หา้มนําเนอืสตัว ์อาทเิชน่ แฮม ไสก้รอก เนอืดบิ เนอื

ตากแหง้ ฯลฯ เขา้มาภายในประเทศเพอืป้องกนั และควบคมุการไหลเขา้ของโรคระบาดสตัวจ์ากตา่งประเทศ เชน่ โรคอหิ
วาหแ์อฟรกิาในสกุร โรคปากเปือยเทา้เปือยในสตัว ์โรคไขห้วดันกชนดิกอ่โรครนุแรง ฯลฯ หากตอ้งครอบครองผลติภณัฑ์
จากเนอืสตัวด์งักลา่วอย่างหลกีเลยีงไม่ได ้กรุณาทําเครอืงหมายบนใบแจง้สงิของทนํีาตดิตวัมา และแจง้ดา่นควบคุม
โรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศทสีนามบนิหรอืทา่เรอื หากฝ่าฝืนอาจมโีทษปรบัถงึ 10 ลา้นวอน และอาจจะมโีอกาสในการหา้ม
เขา้ประเทศ หรอืจาํกดัการพํานกัในเกาหลใีต ้

 
 


