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วนัแรก              สนามบนิสวุรรณภูม ิ

 

20.00 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 5 เคานเ์ตอร ์N สาย
การบนิ KOREAN AIR (KE) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก  

 

สายการบนิ KOREAN AIR จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 น า้หนกักระเป๋า 23 กก./ทา่น 
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23.15 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่KE652  
 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง มบีรกิารอาหารและเครือ่งบนเครือ่ง ** 
 

วนัทีส่อง            สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้- เมอืงหมิะจ าลอง ONE MOUNT (SNOW PARK*)  
                         สวนศลิปะอนัยาง - สวนอูจูการเ์ดน้ 

 
06.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) หลังจากผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ รถโคช้น าทกุทา่นขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพือ่
ความหวังในการรวมชาตทิีย่าวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร  
 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่ONE MOUNT (SNOW PARK*) ธมีพารค์และชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ มเีสือ้ผา้แฟชั่น
เกาหลใีหเ้ลอืกชอ้ปมากมาย ทัง้แบรนดเ์กาหล ีและแบรนดช์ัน้น ามากมาย แบ่งเป็น 2 โซนหลักๆ โซนแรก WATER 
PARK มสีระน ้าทัง้แบบในร่ม และแบบกลางแจง้ใหไ้ดส้นุก และผ่อนคลายในชว่งหนา้รอ้น และโซน SNOW PARK 

เอาใจคุณหนูๆ พาไปสนุกกับเมอืงหมิะจ าลองในสกโีดมขนาดใหญ่ ซึง่ฤดูไหนก็สามารถเที่ยวไดส้บายๆ ภายในมี
กจิกรรมใหเ้ลน่มากมาย ไมว่า่จะเลน่สกหีรอืสเก็ตทีน่ี่ก็มอีปุกรณ์เตรยีมไวใ้หค้รบครัน มชีว่ง SNOW TIME สดุโรแมนตกิ 

ใหค้ณุไดส้มัผัสกับละอองหมิะทีโ่ปรยปรายลงมา  
 

 
 

เพลดิเพลนิไปกับเหล่าพลขับทีน่่ารักอย่าง เจา้สุนขัท ัง้หลายบนรถลากเลือ่น เยีย่มชมทีท่ างานของลงุซานตา้ และ
มองดูเหลา่เอลฟ์นอ้ยก าลังเตรยีมของขวัญวันครสิตม์าสกันอยา่งขะมักเขมน้ที่ หมูบ่า้นซานตา้ ทีต่กแตง่สไตลย์ุโรป

เหนือ ไต่ภเูขาหมิะทีส่งูชัน และสไลดล์งเนินหมิะอยา่งสนุกสนาน บนลานเลือ่นหมิะ นอกจากนี้ยังม ีทะเลสาบน ้าแข็ง 
โบลิง่ลานน ้าแข็ง และถ ้าน ้าแข็ง เป็นตน้ (อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วมคา่เขา้ และกจิกรรมภายในสกโีดม (SNOW 

PARK*) หากทา่นใดทีไ่มส่นใจเขา้สกโีดม สามารถเดนิชอ้อปป้ิงไดต้ามอธยัาศยั) 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บูลโกก ิหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดย
น าหมูลงในกระทะพรอ้มน า้ซุปปรุงรส เมือ่สุกรบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้วสวย  

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางไปยัง ANYANG ART PARK สวนศลิปะสดุฮปิใกลก้รุงโซล มหีลากหลายโซนใหเ้ลอืกเดนิ
แบบฟูลออฟชั่น อาท ิโซน Grass on Vacation เป็นสะพานสขีาว จุดแรกที่ทุกคนจะตอ้งเจอเพื่อขา้มไปยังจุดอืน่ๆ 
โซน Paper Snake เป็นสิง่ก่อสรา้งทีม่คีวามอารต์มาก รูปทรงคลา้ยงูตามชือ่คอนเซ็ป โซน Linear Building on The 

Tree เป็นอุโมงคท์ีม่รีปูทรงคดเคีย้วและยาวมาก เดนิทะลุออกไปจะพบกับลานกวา้งๆ สนี ้าตาลรูปทรงแปลกตา โซน 
Artificial Fall เป็นน ้ าตกจ าลองขนาดใหญ่ แต่หากเขา้ไม่ถงึความอารต์นั้นก็สามารถหามุมชคิๆ เก๋ๆ ถ่ายรปูได ้โซน 

Dimension Mirror Labyrinth เป็นสิง่ก่อสรา้งที่สรา้งดว้ยกระจกเหมือนเป็นเขาวงกตกลางป่าใหญ่ โซน Anyang 
Crate House เป็นการน าเอาพลาสตกิทีเ่หลอืใชม้าสรา้งสรรคเ์ป็นงานศลิปะ พอเขา้ไปดา้นในจะมแีสงลอดเขา้มาตาม
ชอ่ง ถา่ยรปูออกมาจะดสูวยมาก โซน The Tail of Dragon เป็นหลังคาบา้นเกาหลโีบราณทีโ่ผลข่ ึน้มาจากดนิ ลักษณะ

คลา้ยหางมังกร โซน Anyang Peak เป็นจุดชมววิของสวนแหง่นี้ และโซน Re. Vol. Ver. เป็นคอนเซ็ปบา้นเล็กกลาง
ป่าใหญ่ นอกจากนี้ ยังมงีานศลิปะอกีหลายจุดทีน่่าสนใจ และสถาปัตยกรรมอืน่ทีซ่อ่นอยูต่ามทีต่่างๆ ในสวนเยอะมาก 
หากใครทีไ่มไ่ดอ้นิกับงานศลิปะ แคม่าถา่ยรปูก็ถอืวา่คุม้สดุคุม้ 

 

  
 
 

จากนัน้พาทา่นไปสมัผัสโลกแหง่แสงสแีละดวงดาวที ่อูจูการเ์ดน้ สวนทีถ่กูประดับตกแตง่ไปดว้ยดวงไฟมากมาย พืน้ที ่
ของสวนขนาดใหญ่จะเต็มไปดว้ยดวงไฟหลากหลายดวงแข่งกันสอ่งแสงยามค ่าคนื ซึง่จะแบ่งออกเป็นหลายๆ โซน
ดว้ยกัน อาท ิโซน Flower Garden ทีไ่ม่ใชแ่ค่สวนดอกไมธ้รรมดาๆ แต่เป็นสวนทีท่ าจากไฟดวงเล็กๆ น ามาประกอบ

กันเป็นดอกไมช้อ่ใหญ่สวยงามมากๆ สว่นโซน ทะเลแห่งดวงดาว ทั่วทัง้บรเิวณจะเต็มไปดว้ยแสงไฟวบิวับราวกับหมู่
ดาวยามค ่าคนื หลดุเขา้ไปอยูใ่นอโุมงคด์วงดาวไปถา่ยรปูเก๋ๆ  ที ่Tunnel Galaxy อโุมงคไ์ฟระยบิระยับทีถ่กูโอบลอ้มไป
ดว้ยดวงไฟมากมาย 
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เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบู ชาบู สุกีห้มอ้ไฟสไตลเ์กาหล ีอาหารพืน้เมอืงของเกาหล ีลกัษณะ

คลา้ยสุกีห้มอ้ไฟ 

 
พกัที ่   SUWON M HOTEL / SUWON NEW TOURIST HOTEL / JM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม            โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิ- สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- คอสเมตคิ - ผลติภณัฑน์ า้มนัสน - ถนนฮงแด 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

น าท่านไปเรยีนรูวั้ฒนธรรมการท ากมิจขิองชาวเกาหลทีี่ โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิเป็นอาหารเกาหลปีระเภทผักดองที่

อาศัยภูมปัิญญากน้ครัวของชาวเกาหล ีดว้ยการหมักพรกิสแีดงและผักตา่งๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลี
นยิมรับประทานกมิจเิกอืบทุกมือ้ และยังน าไปปรุงเป็นสว่นประกอบอาหารอกีหลายอย่าง ปัจจุบันกมิจมิมีากกว่า 187 

ชนดิ สว่นใหญ่จะมรีสเผ็ดและเปรีย้ว  
 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงยงอนิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ สวนสนุกเอเวอร์

แลนด ์ถกูขนานนามวา่เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ตัง้อยูท่่ามกลางหุบเขาประกอบไปดว้ยโซนตา่งๆ ดังนี้ Global 
Fair, Magic Land, European Adventure, American Adventure, Zootopia เมือ่ทา่นกา้วผ่านประตเูขา้ไป
ในสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์พบกับอาคารทรงสวยที่ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรยีตะวันออกและอนิเดยี ซึง่

ผสมผสานจนเขา้กันลงตัว แวะถ่ายรูปสวยๆ ที ่Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญ่ทีจ่ะเปลีย่นธมีไปตามเทศกาล
ตา่งๆ ถอืเป็นอกีจุดแลนดม์ารค์ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว  
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ใครชอบเครือ่งเล่นหวาดเสยีวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด สนุกกับเครือ่งเล่นนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตลีงักา 

(Rolling X-Train) ทีเ่ร็วสดุๆ และตลีังกาถงึ 2 รอบ เฮอรร์เิคน (Hurricane) เครือ่งเล่นทีจ่ะหมุนๆ เหวีย่งๆ ให ้
หัวใจเตน้รัวกับความสงูเกอืบ 20 เมตรจากพืน้ดนิ! ดบัเบิล้ร็อกสปิน (Double Rock Spin) ทีจ่ะหมุนๆ ตีลังกา 3 
ตลบบนอากาศดว้ยความสงูทีแ่ทบกลัน้หายใจ เรอืเหาะไวกิง้ (Columbus Adventure) เตรยีมตัวเตรยีมใจไปกับ

เจา้เรอืเหาะยักษ์ทีจ่ะเหวีย่ทุกคนขึน้ไปสงูถงึ 30 เมตร ในมมุ 75 องศา และไฮไลคท์ีพ่ลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่ง
นี ้รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้ีสู่งชนัเป็นอนัดบั 4 ของโลก ซึง่มคีวามชนัถงึ 77 
องศา และว ิง่ดว้ยความเร็ว 104 กโิลเมตร/ช ัว่โมง  
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พักเหนื่อยจากเครือ่งเลน่หลุดเขา้มาในโลกของเหล่าสัตวม์ากมาย โซน Zootopia หนึ่งในสวนสตัวท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของ
เกาหล ีมสีตัวม์ากกวา่ 2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธุ ์พาทกุทา่นทอ่งไปกับโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีขึน้ไปบนรถบัส
ซาฟารเีพือ่ใกลช้ดิกับเหลา่สตัวป่์ายิง่ข ึน้อย่างโซน Safari World พบกับสตัวท์ีน่่าเกรงขามอย่างสงิโตเจา้ป่า เสอือัน

ดรุา้ย และหมตีัวใหญ่ทีอ่าจจะโผลม่าทักทายคณุไดท้กุเมือ่ ตะลยุเขา้ไปในโซน Lost Valley ตืน่เตน้ไปกับการน่ังรถ
สะเทิน้น ้าสะเทิน้บก พรอ้มเพลดิเพลนิกับการชมสตัวต์า่งๆ ทีเ่ดนิเลน่อยา่งอสิระ ถา้โชคดอีาจจะไดพ้บกับสตัวเ์หลา่นี้มา
ขอขนมกนิถงึหนา้ตา่งรถเลยทเีดยีว 

 

 
 



 

ทวัร์เกาหลี โซล ยงอิน [เลทส์โก ฟลาวเวอร์บลูม] 5วนั3คืน (KE) 

เปลีย่นบรรยากาศจากเหลา่สตัวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมูพ่ฤกษา สวนดอกไมส้ีฤ่ด ูเดนิชมสวนดอกไมท้ีก่ าลัง
ออกดอกบานสะพร่ังอวดสสีัน ซึง่จะเปลีย่นแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตามฤดกูาลในรปูแบบทีห่ลากหลายตลอดทัง้ปี (ทัง้นี้
ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ดว้ยสสีันทีส่ดของดอกไมแ้ต่ละชนิดจงึไดรั้บความนิยมอย่างมาก ท่านไม่ควรพลาดทีจ่ะมา

ถา่ยรูปเก็บบรรยากาศความสดชืน่กลับไปเป็นทีร่ะลกึ รวมทัง้ยังมกีารจัดเทศกาลในแต่ละเดอืน อาทเิชน่ ในช่วงฤดู
ใบไมผ้ล ิประมาณเดอืนมนีาคม - มถิุนายน จะเป็นควิของสวนดอกทวิลปิ และดอกกุหลาบ  
 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ีเนือ้หมู เนือ้ไก ่เนือ้ววั ปลาหมกึ 
อาหารเกาหล ีเตมิไมอ่ ัน้ 

 

จากนั้นน าทา่นแวะชอ้ปทีร่า้นเครือ่งส าอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพือ่เลอืก
ซือ้กลับไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบ์ ารงุผวิแบรนดอ์ยา่ง DEWINS และ
แบรนด ์JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีน ้าแตก ครมีขัดขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์

เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

 
น าท่านเรยีนรูก้ารท าผลติภัณฑท์ีส่กัดจาก ผลติภณัฑน์ า้มนัสน มสีรรพคุณชว่ยบ ารงุร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคุม

อาหาร และรักษาสมดลุในรา่งกาย 
 
จากนั้นเดนิทางต่อไปยัง ยา่นฮงแด เป็นย่านทีอ่ยู่ใกล ้ๆ  กับมหาวทิยาลัยฮงอกิ มผีลงานศลิปะทีส่ว่นใหญ่เป็นศลิปะ

แนวรว่มสมัยจัดวางแสดงเต็มพืน้ทีข่องถนนปิกัสโซท่ีข่ ึน้ชือ่ของย่านนี้ นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมผัีบ บาร ์คาเฟ่ รา้นอาหาร
มากมายตามตรอกซอกซอยแทบทกุแหง่ จงึท าใหท้ีน่ี่เป็นสสีนัของกรงุโซลทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาทอ่งเทีย่วไมข่าดสาย
ทัง้กลางวันและกลางคนื 
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เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมน ูจมิทคั ไกอ่บซอี ิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนอูาหารเกาหลพีืน้เมอืงด ัง้เดมิ เป็นไก่
ผดัรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร ัง่ แครอท พรกิ และซอสด า เนือ้ไกท่ ีน่ ิม่ รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลสู้ตรเกาหล ี

 

พกัที ่  BENIKIA M HOTEL / INTERCITY HOTEL / CO OP HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่             เทศกาลดอกซากุระ ถนนยออโีด - ศนูยส์มุนไพรโสม - ศนูยฮ์อตเกนามู - พระราชวงัเคยีงบกกุง - ดวิตีฟ้ร ี  
                       ตลาดเมยีงดง 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

จากนัน้น าทา่นผ่านชมความงามของ เทศกาลดอกซากุระ ถนนยออโีด ซึง่ก าลังผลบิานอยูท่ั่วเกาหล ีสองขา้งทางจะ

เต็มไปดว้ยงามของดอกซากุระสชีมพูออ่นละลานตา ใหท้่านไดห้ยบิกลอ้งขึน้มาถา่ยภาพดอกซากุระเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 
อกีทัง้ยังไดเ้ห็นภาพของคนเกาหลอีอกมาปิคนิคตามสวนสาธารณะ ทัง้ทีม่าเป็นเพือ่นกลุ่มใหญ่ๆ คู่รัก และครอบครัว 
ชวนกันมาพักผ่อนท าอาหารมาน่ังทานไปคยุไปดดูอกซากรุะไปดว้ย 



 

ทวัร์เกาหลี โซล ยงอิน [เลทส์โก ฟลาวเวอร์บลูม] 5วนั3คืน (KE) 

  
 
(หมายเหตุ: ท ัง้นีก้ารบานของดอกซากุระขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ หากดอกซากุระไมบ่าน หรอืหมดฤดูกาล 
ทางบรษิทัขออนุญาตไมน่ าทา่นไป และไมม่กีารหกัคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้)  

 
จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยัง ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหล ีสมนุไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหาร 

ปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบ และเพิม่พละก าลัง มสีรรพคุณทางการแพทยช์ว่ยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง  
 

จากนัน้พาทา่นชม ศนูยส์มุนไพรบ ารุงตบั ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ และสงูเหนือ
ระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไมถู่กท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์
กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุน๋โสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ย

โสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบ ารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 

 
จากนั้นน าท่านชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัเคยีงบกกุง พระราชวังแหง่แรกของราชวงศโ์ชซอนทีต่ัง้อยูใ่จกลาง
กรุงโซล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครมาเกาหลีเป็นครัง้แรกตอ้งไม่พลาดที่จะแวะมาเยือน  ดว้ยฉากหลังของ

พระราชวังนั้เป็นภเูขาพูกักซาน ท าใหดู้ย ิง่ใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เรยีกไดว้า่เป็น The Grand Palace ของเกาหลี
ใตเ้ลยก็ว่าได ้มสีถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจคอื พระทีน่ ัง่คนึจองวอง เป็นพระทีน่ั่งทีก่ษัตรยิใ์ชอ้อกวา่ราชการ และเป็นที่
ทรงงาน ภายในพระที่น่ังไม่สามารถเขา้ไปชมได ้แต่สามารถถ่ายภาพจากดา้นนอกได ้พเิศษ! ใหท้่านไดส้วมใส่

ชุดฮนับก พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจคู ่โดยมฉีากหลงัเป็นพระราชวงัเคยีงบกกุง 
 
 

 



 

ทวัร์เกาหลี โซล ยงอิน [เลทส์โก ฟลาวเวอร์บลูม] 5วนั3คืน (KE) 

 
 
หมายเหตุ : กรณีทีพ่ระราชวงัเคยีงบกกุงไม่เปิดท าการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิป์รบัรายการทดแทนเป็น 
พระราชวงัชางด็อกกุง พระราชวังล าดับทีส่องทีถู่กสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกกงุ ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็น 1 

ใน 5 ของพระราชวังส าคัญทีย่ังคงรักษาไว ้ซึง่มตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายุกว่า 300 ปี บ่อน ้า และศาลารมิน ้า พระราชวัง
แห่งนี้เป็นทีพ่ านักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองค ์ปัจจุบันยังคงเหลอืความงดงามบางสว่นของพระราชวัง ไดแ้ก ่
พระต าหนักอนิจองจอน พระต าหนักแดโจจอน พระต าหนักซอนจองจอน และพระต าหนักนักซองแจ 

 
จากนัน้น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีทีร่า้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีส่ดุในโซล แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นม

มากมาย ไมว่า่จะเป็น น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับหลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบ
รนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์ร ูและเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS 
VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในส่วนของ

ชัน้ที ่1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็น
ตน้ ชัน้ 2 เป็นช็อป MCM ชัน้ที ่3 เป็นโซนเครือ่งส าอางคห์ลากหลายแบรนดด์ัง ไม่วา่จะเป็นแบรนด ์SULWHASOO, 
HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ 

ชัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ และชัน้ที ่5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 
 

 
จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรอืสยามส

แควรเ์กาหล ีตลาดแห่งนี้จะมเีสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เครือ่งส าอางคท์ัง้แบรนดเ์นมชือ่ดัง และโลคอลแบรนด ์
รวมถงึซดีีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรอือะไรที่วัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที่ตลาดนี้ อาทเิช่น รา้น
เครื่องส าอางค์ค์ที่คุน้หูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 

INNISFREE ราคาเครือ่งส าอางคค์จ์ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เท่า และบางรุ่นไม่มขีายในประเทศไทย 
หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอย่างรา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลอืกมากมาย อาทิ
เชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  
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ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางทีฮ่อทฮติไมแ่พก้ันอย่างโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้ ิม้

ลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตัวใหญ่อบน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็
อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ ยา่งชสีมรีสหวาน ชสียา่ง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปย่าง ต๊อกโบก ีเคก้ขา้วที่
ข ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรงุรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนี้มอียูเ่กอืบทุกซอกทุกมุมทีใ่นตลาดเมยีงดง บะหมีด่ าจาจังม

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

 

 
 
เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

 
พกัที ่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้              โซลทาวเวอร ์- พลอยอเมทสิ - ละลายเงนิวอน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศ 
                         เกาหลใีต ้- สนามบนิสุวรรณภมู ิ

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
จากนัน้น าทา่นไปยังหนึง่ในทาวเวอรท์ีม่วีวิทีส่วยทีส่ดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ตัง้อยู่บนภเูขานัมซานใจกลางกรงุโซล 
มคีวามสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสงู 479 เมตรจากพืน้ดนิ ไม่ว่าจะเป็นชว่งกลางวัน ช่วง
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กลางคนื หรอืฤดูกาลไหนๆ ก็ยังไดรั้บความนยิมเสมอมา ทัง้จากนักทอ่งเทีย่วและคู่รักชาวเกาหล ีเพราะเป็นจุดชมววิที่
มองเห็นววิทั่วทัง้กรงุโซล และบรเิวณรอบๆ แบบพาโนรามา่ นับเป็นอกีสถานทีส่ดุแสนโรแมนตกิแหง่หนึง่ทีคู่รั่กทกุคูไ่ม่
ควรพลาด นอกจากนี้ยังมไีฮไลทส์ าคัญของกรงุโซลทีนั่กท่องเทีย่วทกุคนจะตอ้งมาแวะเชค็อนิคอื สถานทีค่ลอ้งกญุแจ

ชือ่ดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชือ่ว่า คู่รักที่มาคลอ้งกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยนืยาวไปตลอดกาล (อตัรา
คา่บรกิารนี ้ไมร่วมกุญแจ และคา่ขึน้ลฟิท ์11,000 วอน) 
 

 
 
น าทา่นชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและน าโชค โดยมี
ตัง้แตส่มี่วงออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี้ ตา่งห ูและสรอ้ย

ขอ้มอื 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บบิมิบบั ขา้วย าเกาหล ีประกอบดว้ยผกัตา่งๆพรอ้มกบัเนือ้สตัวห์มกั  

เสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รอ้นๆ 
 

น าท่านเพลนิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ 

ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม 
ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 

 

 
 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 
 
17.20 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่KE651 

 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง มบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

 

21.30 น. เดนิทางถงึประเทศไทย สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 
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** ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด ** 
 

ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ ท ัง้เครือ่งบนิ รถทวัร ์และรถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 
การพจิารณาการเขา้-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถอืเป็นสทิธ ิใ์นทางกฎหมายของประเทศน ัน้ๆ โดยทาง

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานเป็นผูต้ดัสนิชีข้าด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้หากทา่น
ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง ซึง่มคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นต ัว๋ขากลบั และรวมถงึ

คา่บรกิารอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะน ัน้ ทา่นจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศน ัน้ๆ เรยีกเก็บ ทางผูจ้ดั
และทางสายการบนิจะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทุกกรณี หากตอ้งกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่ว่าง หรอื
ตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต ้และสายการบนิเป็นผู ้

พจิารณาเท่าน ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธ ิท์ ี่จะไม่คนืค่าบรกิาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งอยู่
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคา 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

11 - 15 เมษายน 2563 29,999 5,000 8,999 

 

ราคาเด็กทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ่ 5,999 บาท 

 
*** คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ *** 

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

โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง ในกรณียกเลกิการเดนิทางตอ้งยกเลกิ 30 วัน
กอ่นการเดนิทางเทา่นัน้ ไมเ่ชน่นัน้ ทางบรษัิทจะไมค่นืมัดจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ดเป็นการช าระแบบจ่ายช าระ
ขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับทางสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดกอ่นออกเดนิทางเชน่กัน ฉะนัน้ หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทาง 

หรอืใชบ้รกิารตามรายการไมว่่าดว้ยสาเหตุใด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และ
ประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลเกาหลใีต ้ รว่มกบัการทอ่งเทีย่วเกาหลใีตเ้พือ่โปรโมทสนิคา้ในนามของรา้นรฐับาล คอื 
สมุนไพรโสม สมุนไพรฮอตเกนามู น า้มนัสน ศนูยเ์ครือ่งส าอางค ์(คอสเมตคิ) พลอยอเมทสิ และรา้นคา้ปลอดภาษ ี(ดวิตีฟ้ร)ี 
ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุก

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม หากประสงคจ์ะซือ้หรอืไมซ่ื้อข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบั
ใดๆ ท ัง้ส ิน้  

 ทัวรค์รัง้นี้มวัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลงรา้นช็อปป้ิง 

เชน่ รา้นโสม/ฮอกเกนาม/ูน ้ามันสน/เครือ่งส าอางคค์อสเมตคิ/พลอยอเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่ว
เอง 300 USD ตอ่ทา่น 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่านัน้ ถา้หากเป็นชาวต่างชาตจิะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทัวรป์กตอิกี 
100 USD ตอ่ทา่น  

 ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรม หรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 
 โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยค านงึถงึผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลัก 

 ประเทศเกาหลใีตม้ชีา่งภาพมาถ่ายรูป และมาจ าหน่ายวันสดุทา้ย ลูกทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้โดยไมม่กีารบังคับลกูทัวร์
ทัง้สนิ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 กรณีตัดกรุ๊ปเหมาทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา ครู ธุรกจิขายตรงเครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารขอดู
งานจะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง้ 

 หากมีเพื่อนหรอืญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรอืเกดิปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะน า กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ หากท่านมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่ เพือ่ทีจ่ะน าไปยังประเทศนั้นๆ  
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หรอืน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ตอ้งไมเ่ป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้
ประหารชวีติ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

 

** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 

 
ส าหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไม่วา่จะเป็น ญีปุ่่ น 
เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเก๊า ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้าน

ไดต้อ่เนื่องสงูสดุ 8 วัน หากท่านใดสนใจส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้ไดก้บัทางเจา้หนา้ที ่และช าระเงนิพรอ้ม
มดัจ าคา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 

 
 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลไีม่เกนิ 90 วนั ไมว่่า
จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล ีดงัตอ่ไปนี ้

1. พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นับจากวันไปถงึ 
2. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
3. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหลไีด ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

4. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหล ี(เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
5. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 23 กก.    คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วซี่า  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว  

3) ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่ 

4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว 2 รูป (ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วี

ซา่) 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ ภายใน 3 วันหลังจาก

การจอง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอ
เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 
4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ

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

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
 กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี(่ผูม้ ีชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

 กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิ

จากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจอง

ทีพั่กฯลฯ 

1. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรือคา่บรกิารทัง้หมด   

2. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 



 

ทวัร์เกาหลี โซล ยงอิน [เลทส์โก ฟลาวเวอร์บลูม] 5วนั3คืน (KE) 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีซีา่ และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 หา้มน าอาหารสดเขา้ประเทศเกาหลใีตท้กุชนดิ เชน่ ผกั ผลไมส้ด ไขฯ่ มโีทษปรบัหากฝ่าฝืน  

 ประกาศจากสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ต ัง้แตว่นัที ่1 ม.ิย. 2562 เป็นตน้ไป หา้มน าเนือ้สตัว ์อาทเิชน่ แฮม ไสก้รอก เนือ้ดบิ เนือ้

ตากแหง้ ฯลฯ เขา้มาภายในประเทศเพือ่ป้องกนั และควบคุมการไหลเขา้ของโรคระบาดสตัวจ์ากตา่งประเทศ เชน่ โรคอหิ
วาหแ์อฟรกิาในสุกร โรคปากเป่ือยเทา้เป่ือยในสตัว ์โรคไขห้วดันกชนดิก่อโรครุนแรง ฯลฯ หากตอ้งครอบครองผลติภณัฑ์
จากเนือ้สตัวด์งักล่าวอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้กรุณาท าเครือ่งหมายบนใบแจง้สิง่ของทีน่ าตดิตวัมา และแจง้ด่านควบคุม

โรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศทีส่นามบนิหรอืทา่เรอื หากฝ่าฝืนอาจมโีทษปรบัถงึ 10 ลา้นวอน และอาจจะมโีอกาสในการหา้ม
เขา้ประเทศ หรอืจ ากดัการพ านกัในเกาหลใีต ้

 

 


