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โลกของหมิะทอีุณหภูมติลิบ -2 องศาเซลเซยีส กับการเล่นสโนสเลคบนลานหมิะก็ได ้(ราคาทัวรน์ีไม่รวมค่าเขา้ 
SNOW PARK 15,000 วอน หรอืหากทา่นใดไมส่นใจ สามารถเดนิชอ้ปปิงตามอธัยาศัย มหีลากหลายแบรนดช์นันําให ้
เลอืกมากมาย) 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็นณ ภตัตาคารเมนู ชาบ ูชาบูสไตลเ์กาหล ีคลา้ยการตม้รวมมติรสกุหีมอ้ไฟประกอบไปดว้ย

เนอืหมูสไลดผ์กั เห็ด และวุน้เสน้เกาหลเีป็นอกีหนงึเมนูยอดฮติในเกาหลแีละยงัเป็นอาหารพนืเมอืงทมีมีา
อยา่งยาวนานอกีดว้ย 

 
พกัท ี  BENEKIA NEW SUWON HOTEL / JM HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัทสีาม      เมอืงยงอนิ - ไรส่ตรอเบอรร์ ี-สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- พพิธิภณัฑส์าหรา่ย - คอสเมตคิ - โซลทาวเวอร ์

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
จากนันนําท่านเดนิทางเขา้สู ่ไรส่ตรอเบอรร์ ีใหท้่านไดช้มิสตรอเบอรร์สีดๆ หวานฉําจากไร่ หากตดิใจรสชาตทิแีสน
หวานก็สามารถเลอืกซอืกลับมาฝากคนทเีมอืงไทยไดด้ว้ย โดยจะมกีารแพ็คใสก่ลอ่งสวยงามและนําสง่ถงึสนามบนิใน
วนัสดุทา้ยกอ่นเดนิทางกลบั 
 

 
จากนันนําทา่นเดนิทางสูส่วนสนกุเอเวอรแ์ลนดส์วนสนุกกลางแจง้ทใีหญท่สีดุของประเทศ ถกูขนานนามวา่เป็นดสินยี์
แลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ตังอยู่ท่ามกลางหุบเขา ประกอบไปดว้ยโซนต่างๆ ดังนี Global Fair, Magic Land, 
European Adventure, American Adventure, Zootopia เมอืทา่นกา้วผ่านประตเูขา้ไปในสวนสนุกเอเวอร์
แลนด ์พบกับอาคารทรงสวยทตีกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรียตะวันออก และอนิเดยี ซงึผสมผสานจนเขา้
กนัลงตวั แวะถา่ยรปูสวยๆ ท ีMagic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญท่จีะเปลยีนธมีไปตามเทศกาลตา่งๆ ถอืเป็นอกีจุด
แลนดม์ารค์สําหรับนักทอ่งเทยีว  

 
ใครชอบเครืองเล่นหวาดเสยีวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด สนุกกับเครืองเล่นนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตลีังกา 
(Rolling X-Train) ทเีร็วสดุๆ และตลีงักาถงึ 2 รอบ เฮอรร์เิคน (Hurricane) เครอืงเลน่ทจีะหมนุๆ เหวยีงๆ ใหห้ัวใจเตน้
รัวกบัความสงูเกอืบ 20 เมตรจากพนืดนิ! ดับเบลิร็อกสปิน (Double Rock Spin) ทจีะหมนุๆ ตลีังกา 3 ตลบบนอากาศ
ดว้ยความสงูทแีทบกลนัหายใจ เรอืเหาะไวกงิ (Columbus Adventure) เตรยีมตัวเตรยีมใจไปกบัเจา้เรอืเหาะยักษ์ทจีะ
เหวยีทุกคนขนึไปสงูถงึ 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลคท์พีลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแหง่นี รถไฟเหาะรางไม ้(T-
EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้สีงูชันเป็นอันดับ 4 ของโลก ซงึมคีวามชันถงึ 77 องศา และวงิดว้ยความเร็ว 104 
กโิลเมตร/ชวัโมง พักเหนอืยจากเครอืงเลน่ หลดุเขา้มาในโลกของเหลา่สตัวม์ากมาย โซน Zootopia หนงึในสวนสตัว์
ทใีหญท่สีดุของเกาหล ีมสีตัวม์ากกวา่ 2,000 ตัว จาก 200 กวา่สายพันธุ ์พาทกุทา่นทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ี
ขนึไปบนรถบัสซาฟารเีพอืใกลช้ดิกบัเหลา่สตัวป่์ายงิขนึอยา่งโซน Safari Worldพบกบัสตัวท์น่ีาเกรงขามอยา่งสงิโต
เจา้ป่า เสอือนัดรุา้ย และหมตีวัใหญท่อีาจจะโผลม่าทักทายคณุไดท้กุเมอื ตะลยุเขา้ไปในโซน Lost Valleyตนืเตน้ไป
กบัการนังรถสะเทนินําสะเทนิบก พรอ้มเพลดิเพลนิกับการชมสตัวต์า่งๆ ทเีดนิเลน่อยา่งอสิระ ถา้โชคดอีาจจะไดพ้บกับ
สตัวเ์หลา่นมีาขอขนมกนิถงึหนา้ตา่งรถเลยทเีดยีว 
 



 
 

โดยในทุกฤดูหนาวทุกปีทังเด็กและผูใ้หญ่จะชอบมาเล่น เลอืนหมิะ (Sledding)จุดเล่นยอดฮติทสีุดคงหนีไม่พน้
Snow Busterลานเลน่เลอืนหมิะขนาดใหญซ่งึจะมTีube Liftคอยสง่ทกุคนขนึไปบนยอดเนนิเขาไมต่อ้งเสยีเวลาเดนิ
ลากเลอืนขนึไปใหเ้มอืยแตถ่า้เนนิเขานสีงูเกนิไปสําหรับเด็กๆในเอเวอรแ์ลนดย์ังมJีungfrau Sledge และMonch Kid’s 
Sledge ใหเ้ด็กๆเลอืกเลน่ไดเ้ชน่กนั 
 

 
 

การแสดขบวนพาเหรดอนัน่าตนืตาตนืใจชมขบวนพาเหรดสุดยิงใหญ่อย่าง คานิวัลแฟนตาซีพาเหรด 
(Carnival Fantasy Parade) พบกบัโชวต์า่งๆจากทัวทกุมมุโลกมทีังธมีสไตลบ์ราซลิอยา่งแซมบาเฟสตวิัล (Samba 
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ชอืรา้นมาดังหนา้รา้นจะเป็นมุมยอดฮติทคีนนยิมมาถ่ายรูปเพราะสสีันสดใสสวยงามของดอกไมน้อกจากสายฮปิเตอร์
แลว้สายกนิก็หา้มพลาด!! ทนีมีรีา้นขายมันดชูอืดงั (เกยีวนงึเกาหล)ี รา้นชางฮวาดงัตงัอยูต่รงหัวมมุถนนซงึจะมคีนตอ่
ควิรอเยอะมากๆ 
 
จากนันนําท่านเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษี ดวิตฟีรทีรีา้นคา้ปลอดภาษีทใีหญ่ทสีดุในโซลแหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นม
มากมาย ไมว่า่จะเป็น นําหอม เสอืผา้ เครอืงสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครอืงประดับหลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบ
รนดอ์นืๆ อกีมากมายโดยชนัใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู และเครอืงดมืแอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA,DIOR, LOUIS 
VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ในสว่นของชนั
ท ี1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX,HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้
ชัน 2 เป็นช็อป MCM ชันท ี3 เป็นโซนเครอืงสําอางคห์ลากหลายแบรนดด์ัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด ์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 
 

 
 

ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางทฮีอทฮติไม่แพก้ันอย่างโซนเมยีงดงสตรทีฟู้ ดมอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้มิ
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 / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัทหีา้    หมูบ่า้นโบราณอนึพยอง -นํามนัสน-พลอยอเมทสิ-ถนนแคฮงันรู ี- ฮนุไดเอา้ทเ์ลท -ละลาย 
เงนิวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต-สนามบนิอนิชอน 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
จากนันนําท่านเดนิทางสู่หมู่บา้นโบราณอนึพยองหมู่บา้นโบราณทีตังอยู่ท่ามกลางธรรมชาตทิีมีภูเขาโอบลอ้ม
บรรยากาศธรรมชาตทิสีวยงามเงยีบสงบภายในหมู่บา้นมคีาเฟ่ในสไตสฮ์ันอกทังแบบดังเดมิและผสมผสานสมัยใหม่
อยา่งลงตวัสามารถเดนิไดเ้พลนิๆ สบายๆมรีา้นอาหารคาเฟ่และยังมพีพิธิภณัฑท์น่ีาสนใจอกีมากมาย 

 
นําทา่นเรยีนรูก้ารทําผลติภณัฑท์สีกดัจาก นํามนัสนเข็มแดงมสีรรพคณุชว่ยบํารงุรา่งกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหาร 
และรักษาสมดลุในรา่งกาย 
 
จากนันนําทา่นชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิแดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและนําโชค 
โดยมตีงัแตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนจีะงามจับตาเมอืมาทําเป็นแหวน จ ีตา่งห ูและ
สรอ้ยขอ้มอื 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนัณ ภตัตาคารเมนู ไกตุ่น๋โสมอาหารบํารุงสุขภาพไกข่นาดกําลงัเหมาะยดัไสด้ว้ยโสม
แปะกว๊ยและสมนุไพรบํารงุรา่งกายเสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 

 
จากนันนําท่านไปยังฮุนไดพรเีมยีม เอา้ทเ์ลทแหลง่ชอ๊บปิงขนาดใหญ่มทีังหมด3 ชนัเต็มไปดว้ยรา้นแบรนดแ์ฟชนั
กวา่230 รา้นมรีา้นสนิคา้แบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลอืกมากมายอาทเิชน่GUCCI, COACH, GIORDANO, DKNY, CALVIN 
KLEIN เป็นตน้รวมถงึสนิคา้แบรนดด์งัจากเกาหลทีมีใีหท้า่นไดเ้ลอืกสรรกนัอยา่งละลานตา 

 
จากนันนําท่านเดนิทางไปยัง ถนนแคฮงันูรตีังอยู่ในไชน่าทาวน์ย่านอนิชอนเป็นถนนทเีต็มไปดว้ยกลนิอายจนีเกาหลี
ญปีุ่ นใครทชีอบท่องเทยีวย่านวัฒนธรรมตอ้งหา้มพลาด ตัวอาคารของทนีียังคงความดังเดมิของแตล่ะประเทศไวอ้ยู่มี
มมุชคิๆแถมยังมคีาเฟ่เก๋ๆ  ใหถ้า่ยรปูเพยีบนอกจากนแีถวถนนแคฮงันูรก็ีมรีา้นอาหารอรอ่ยๆใหไ้ดล้มิลองมากมาย 

 
จากนันนําท่านเพลนิเพลนิกับการแวะซอืของฝากท ีซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซอื 5 แถม 1) สาหร่าย ขนม
ต่างๆ ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้
โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครอืงสําอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกเีกาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็น
ตน้ 

 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้เพอืเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

 
21.25 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทยโดยเทยีวบนิทTีG655 
 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชวัโมง มบีรกิารอาหาร และเครอืงดมืบนเครอืง ** 
 

01.25น. เดนิทางถงึประเทศไทยสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 
 



 
 

** ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด ** 
 

ในกรณีทตีอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ ทงัเครอืงบนิ รถทวัร ์และรถไฟ กอ่นทําการออกตวัโดยสาร กรณุาสอบถามที
เจา้หนา้ททีกุครงั เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนเทยีวบนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

มเิชน่นนั ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดทงัสนิ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทใีชบ้รกิาร  

 
การพจิารณาการเขา้-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถอืเป็นสทิธใินทางกฎหมายของประเทศนนัๆ โดยทาง

เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง และเจา้หนา้ทกีรมแรงงานเป็นผูต้ดัสนิชขีาด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้หากทา่น
ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทรีะบใุนรายการเดนิทาง ซงึมคีา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึในการเปลยีนตวัขากลบั และรวมถงึ
คา่บรกิารอนืๆ ทเีกดิขนึดว้ย ฉะนนั ทา่นจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึททีางประเทศนนัๆ เรยีกเก็บ ทางผูจ้ดั
และทางสายการบนิจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึทกุกรณี หากตอ้งกลบัประเทศไทยในเทยีวบนิถดัไปทมีทีนีงัวา่ง หรอื
ตามวนัเดนิทางของตวัเครอืงบนิ ทงันขีนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต ้และสายการบนิเป็นผู ้
พจิารณาเท่านนั ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ และขอสงวนสทิธทิจีะไม่คนืค่าบรกิาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ซงึอยู่
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั 
 

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

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ*** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน/ทรปิ/ทา่น** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง ราคาทวัร/์ทา่น 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคา 
พกัเดยีวเพมิ 

ราคา 
ไมร่วมตวัเครอืงบนิ 

12 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 19,999 5,000 8,999 

14 – 18 กมุภาพนัธ ์2563 19,999 5,000 8,999 

19 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 19,999 5,000 8,999 

20 – 24 กมุภาพนัธ ์2563 19,999 5,000 8,999 

21 – 25 กมุภาพนัธ ์2563 19,999 5,000 8,999 

22 – 26 กมุภาพนัธ ์2563 18,999 5,000 8,999 

25 – 29 กมุภาพนัธ ์2563 18,999 5,000 8,999 

26 กมุภาพนัธ ์– 01 มนีาคม 2563 19,999 5,000 8,999 

27 กมุภาพนัธ ์– 02 มนีาคม 2563 19,999 5,000 8,999 

28 กมุภาพนัธ ์– 03 มนีาคม 2563 19,999 5,000 8,999 

29 กมุภาพนัธ ์– 04 มนีาคม 2563 18,999 5,000 8,999 



โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ถีว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเองในกรณียกเลกิการเดนิทางตอ้งยกเลกิ 30 วัน
กอ่นการเดนิทางเทา่นัน ไมเ่ชน่นัน ทางบรษัิทจะไมค่นืมัดจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ ทังสนิ คา่ทัวรท์จีา่ยใหก้บัผูจั้ดเป็นการชําระแบบจ่ายชําระ
ขาด และผูจั้ดไดช้ําระใหก้บัทางสายการบนิและสถานทตีา่งๆ แบบชําระขาดกอ่นออกเดนิทางเชน่กนั ฉะนัน หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทาง 
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และ
ประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทังคา่ตวัเครอืงบนิใหแ้กท่า่น 
 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลเกาหลใีต ้ รว่มกบัการทอ่งเทยีวเกาหลใีตเ้พอืโปรโมทสนิคา้ในนามของรา้นรฐับาล คอื 
สมนุไพรโสมสมนุไพรฮอตเกนามนํูามนัสน ศนูยเ์ครอืงสาํอางค ์(คอสเมตคิ)พลอยอเมทสิ และรา้นคา้ปลอดภาษ ี(ดวิตฟีร)ี ซงึ
จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชแีจงลกูคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุก
รา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม หากประสงคจ์ะซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบั
ใดๆ ทงัสนิ  
 

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

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิราคานเีฉพาะนักทอ่งเทยีวชาวไทยเทา่นัน ถา้หากเป็นชาวตา่งชาตจิะตอ้งเพมิจากราคาคา่ทัวรป์กตอิกี
100USD ตอ่ทา่น 

 ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหารโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทังนขีนึอยูต่ามความเหมาะสม 
 โรงแรมทพัีกทอีาจะมกีารสลบัปรับเปลยีนขนึอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั โดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 
 ประเทศเกาหลใีตม้ชีา่งภาพมาถา่ยรูป และมาจําหน่ายวันสดุทา้ย ลกูทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซอืได ้โดยไมม่กีารบังคับลกูทัวร์

ทังสนิ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 กรณีตัดกรุ๊ปเหมาทเีป็นนักเรยีน นักศกึษา ครู ธุรกจิขายตรงเครอืงสําอางค ์หมอ พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุ๊ปทมีกีารขอดู

งานจะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง 
 หากมีเพือนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางระหว่างการท่องเทยีวในประเทศเกาหล ีหรือเกดิปัญหาต่างๆ ตลอดจน

ขอ้แนะนํากรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ททีรัีบผดิชอบหากทา่นมคีวามจําเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้นืเพอืทจีะนําไปยังประเทศนันๆ  หรอื
นํากลับประเทศไทย ควรตรวจสงิของนันว่าตอ้งไม่เป็นสงิของผดิกฎหมาย ซงึของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน
ประหารชวีติทางเจา้หนา้ทจีะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสงิของใดใด 

 
** สงัซอืซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทสีนามบนิ ** 

 
สําหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไมว่า่จะเป็น ญปีุ่ น 
เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยีโดยม ี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. ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศเกาหลทีางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
3. สงิทยีนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพํีานักในประเทศเกาหลไีด ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
4. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศเกาหล ี(เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอนืๆ)ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
5. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศเกาหลทีางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
 
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 รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ(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 รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่า
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซจีองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 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
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

 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 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมดทังน ี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 กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลด
ใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

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

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

 
 
 


