
 

 
ทวัร์เกาหลี โซล ซอรัค [เลทส์โก โรแมนติกซอรัค] 5 วนั 3 คืน (TG) 

 
 

 

วนัแรก              สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 
20.30 น. พรอ้มกัน ณ  สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู ้โดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 

เคานเ์ตอร ์C สายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก
ในการเชค็อนิ  

 
สายการบนิ THAI AIRWAYS จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 น า้หนกักระเป๋า 30 กก./ทา่น 



 

 
ทวัร์เกาหลี โซล ซอรัค [เลทส์โก โรแมนติกซอรัค] 5 วนั 3 คืน (TG) 

 
23.10 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่TG658  
 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง มบีรกิารอาหารและเครือ่งบนเครือ่ง ** 
 

วนัทีส่อง            สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้- เมอืงยงอนิ - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์(เต็ม
วนั) 

 

06.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) 
หลังจากผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถโคช้น าทุกท่านขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพาน

แขวนยองจอง หรอื สะพานเพือ่ความหวังในการรวมชาตทิีย่าวกว่า 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร  
 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงยงอนิ ซ ึง่เป็นทีต่ัง้ของสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ สวนสนกุเอเวอร ์

แลนด ์ถกูขนานนามว่าเป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ตัง้อยู่ทา่มกลางหุบเขาประกอบไปดว้ยโซนตา่งๆ ดงันี้ 
Global Fair, Magic Land, European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อท่าน
กา้วผ่านประตูเขา้ไปในสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์ พบกับอาคารทรงสวยที่ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ

วกิตอเรยีตะวันออกและอนิเดยี ซึง่ผสมผสานจนเขา้กนัลงตวั แวะถา่ยรูปสวยๆ ที ่Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตา
ซขีนาดใหญ่ทีจ่ะเปลีย่นธมีไปตามเทศกาลตา่งๆ ถอืเป็นอกีจุดแลนดม์ารค์ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว  

 

 
 

ใครชอบเครื่องเลน่หวาดเสยีวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด สนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะ
ตลีงักา (Rolling X-Train) ทีเ่ร็วสดุๆ และตลีังกาถงึ 2 รอบ เฮอรร์เิคน (Hurricane) เครื่องเล่นทีจ่ะ
หมุนๆ เหวี่ยงๆ ใหห้ัวใจเตน้รัวกับความสูงเกอืบ 20 เมตรจากพื้นดนิ! ดบัเบ ิล้ร็อกสปิน (Double Rock 

Spin) ทีจ่ะหมุนๆ ตลีังกา 3 ตลบบนอากาศดว้ยความสงูทีแ่ทบกลัน้หายใจ เรอืเหาะไวกิง้ (Columbus 
Adventure) เตรียมตัวเตรียมใจไปกับเจา้เรือเหาะยักษ์ที่จะเหวี่ยทุกคนขึน้ไปสงูถงึ 30 เมตร ในมุม 75 



 

 
ทวัร์เกาหลี โซล ซอรัค [เลทส์โก โรแมนติกซอรัค] 5 วนั 3 คืน (TG) 

องศา และไฮไลคท์ีพ่ลาดไมไ่ดข้องสวนสนุกแหง่นี ้รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) รถไฟเหาะราง
ไมท้ีสู่งชนัเป็นอนัดบั 4 ของโลก ซึง่มคีวามชนัถงึ 77 องศา และว ิง่ดว้ยความเร็ว 104 กโิลเมตร/
ช ัว่โมง  

 
 

พักเหนื่อยจากเครือ่งเล่นหลดุเขา้มาในโลกของเหลา่สตัวม์ากมาย โซน Zootopia หนึง่ในสวนสตัวท์ีใ่หญ่
ทีสุ่ดของเกาหล ีมีสตัว์มากกว่า 2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธุ ์พาทุกท่านท่องไปกับโลกของสตัวป่์า
ซาฟาร ีข ึน้ไปบนรถบัสซาฟารีเพื่อใกลช้ดิกับเหล่าสตัวป่์ายิง่ข ึน้อย่างโซน Safari World พบกับสตัวท์ีน่่า

เกรงขามอย่างสงิโตเจา้ป่า เสอือันดรุา้ย และหมตีัวใหญ่ทีอ่าจจะโผล่มาทักทายคณุไดท้กุเมื่อ ตะลุยเขา้ไป
ในโซน Lost Valley ตืน่เตน้ไปกับการน่ังรถสะเทิน้น ้าสะเทิน้บก พรอ้มเพลดิเพลนิกับการชมสตัวต์่างๆ ที่
เดนิเลน่อย่างอสิระ ถา้โชคดอีาจจะไดพ้บกบัสตัวเ์หลา่นี้มาขอขนมกนิถงึหนา้ตา่งรถเลยทเีดยีว 

 

 



 

 
ทวัร์เกาหลี โซล ซอรัค [เลทส์โก โรแมนติกซอรัค] 5 วนั 3 คืน (TG) 

 
กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความเพลดิเพลนิในการเลน่เครือ่งเลน่  
 

เปลี่ยนบรรยากาศจากเหล่าสตัวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมู่พฤกษา สวนดอกไมส้ีฤ่ดู เดนิชมสวน
ดอกไมท้ี่ก าลังออกดอกบานสะพรั่งอวดสสีัน ซึง่จะเปลี่ยนแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบที่

หลากหลายตลอดทัง้ปี (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ดว้ยสสีนัทีส่ดของดอกไมแ้ต่ละชนดิจงึไดร้ับความ
นยิมอย่างมาก ทา่นไม่ควรพลาดทีจ่ะมาถา่ยรูปเก็บบรรยากาศความสดชืน่กลบัไปเป็นทีร่ะลกึ รวมทัง้ยังมกีาร
จัดเทศกาลในแต่ละเดอืน อาทเิชน่ ในช่วงฤดใูบไมผ้ล ิประมาณเดอืนเมษายน – มถิุนายน จะเป็นควิ

ของสวนดอกทวิลปิ และดอกกหุลาบ  
 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงย่างสไตลเ์กาหล ีเนือ้หมู เนือ้ไก่ เนือ้ววั 
ปลาหมกึ อาหารเกาหล ีเตมิไมอ่ ัน้ 

 
พกัที ่   I’PARK RESORT / LAKE OCEAN SORAK RESORT / SEACRUISE SKY SEA RESORT หรือ

เทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม            อทุยานแหง่ชาตซิอรคัซาน - วดัชนิฮงึซา - คอสเมตคิ - โซลทาวเวอร ์- ถนนฮงแด  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 
น าทา่นเดนิทางไปยัง อทุยานแหง่ชาตซิอรคัซาน หรอืสวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหลใีต ้เป็นอุทยานแห่งชาติ

ขนาดใหญ่ที่จัดไดว้่าเป็นแนวเขาทีส่วยงามมากที่สดุแห่งหนึง่ในเกาหล ีในชว่งใบไมร้่วง หุบเขาแห่งนี้จะ
เปลีย่นเป็นสแีดงสลบัสม้ไปทั่วทัง้หุบเขา สว่นในชว่งฤดูใบไมผ้ลกิ็จะสวยงามไม่แพก้ัน แวะเก็บภาพความ
ประทบัใจกบับรรยากาศสองขา้งทาง เต็มไปดว้ยอโุมงคด์อกซากรุะทีก่ าลงับานสะพร ัง่  
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อุทยานแห่งชาตซิอรัคซานถอืเป็นอุทยานแห่งชาตทิีส่วยทีส่ดุของเกาหลใีต ้ภายในอุทยานท่านจะพบกับ 
รปูปัน้หม ีไฮไลทอ์กีหนึง่จุดทีค่นนยิมไปถ่ายรูป เดนิเทา้ตอ่เขา้ไปอีกไม่ไกลจะเป็นทีต่ัง้ของ วดัชนิฮงึซา 

วัดเกา่แก่ทีส่รา้งในสมัยอาณาจักรชลิลา่ อายุกว่า 1,000 ปี ตัววัดตัง้อยู่ในเขตอุทยานจงึท าใหม้วีวิทวิทศัน์ที่
สวยงาม มลี าธารไหลผ่านตัววัด พรอ้มกับสะพานหนิขนาดใหญ่ ซึง่ในฤดูน ้าหลากจะสวยงามเป็นอย่างมาก 
ระหว่างทางเดนิทางชมววิจะไดเ้ห็นกองหนิทีถู่กซอ้นขึน้เป็นชัน้ๆ สงูๆ เรยีกว่า กลุ่มหนิอธฐิาน เนื่องจากคน

เกาหลีจะน าหนิมาซอ้นกันแลว้อธฐิานขอพร (อตัราค่าบรกิารนี ้ไม่รวมค่า CABLE CAR ขึน้อุทยาน 
ประมาณ 10,000 วอน)   
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จุดเดน่ของวัดอยู่ที ่พระพทุธรปูสมัฤทธิป์างสมาธขินาดใหญ ่ทีป่ระดษิฐานเป็นสญัลกัษณ์ของอุทยานให ้
ทกุท่านไดม้าไหวส้กัการะขอพรกนั ซึง่ว่ากนัว่ามีความศักดิส์ทิธิม์าก หลังจากไหวข้อพรเสร็จแลว้ก็สามารถ

มาลา้งมือลา้งหนา้ดว้ยน ้ามนตไ์ด ้โดยการท าบุญของชาวเกาหลีนั้นจะนิยมถวายขา้วสาร และเทียนเล่ม
ใหญ่ๆ กันซะเป็นสว่นใหญ่ หรือเลอืกทีจ่ะบรจิาคกระเบื้องหลงัคาวัดก็ได ้ซึง่ส าหรับผูท้ีม่จีติศรัทธาสามารถ
ร่วมท าบุญถวายได ้

 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บูลโกก ิหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ด

เล็กนอ้ย โดยน าหมูลงในกระทะพรอ้มน า้ซุปปรุงรส เมือ่สุกรบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้ว
สวย 

 

จากนัน้น าท่านแวะชอ้ปทีร่า้นเครือ่งส าอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย 
เพือ่เลอืกซือ้กลบัไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไม่ว่าจะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิแบรนด์

อย่าง DEWINS และแบรนด ์JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลกัของทางรา้น ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครมีน ้าแตก ครีม
ขัดขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยังมีสนิคา้อื่นๆ อาทเิชน่ ครีมว่านหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยา
ยอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

 
จากนั้นน าท่านไปยังหนึ่งในทาวเวอร์ทีม่ีววิที่สวยที่สุดในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ตัง้อยู่บนภูเขานัมซานใจ
กลางกรุงโซล มคีวามสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสงู 479 เมตรจากพืน้ดนิ ไม่ว่าจะ
เป็นชว่งกลางวัน ชว่งกลางคนื หรอืฤดูกาลไหนๆ ก็ยังไดร้ับความนยิมเสมอมา ทัง้จากนักท่องเทีย่วและคูร่ัก

ชาวเกาหลี เพราะเป็นจุดชมววิที่มองเห็นววิทั่วทัง้กรุงโซล และบรเิวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นับเป็นอีก
สถานที่สดุแสนโรแมนตกิแห่งหนึ่งที่คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด นอกจากนี้ยังมีไฮไลทส์ าคัญของกรุงโซลที่
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นักท่องเทีย่วทุกคนจะตอ้งมาแวะเชค็อนิคอื สถานทีค่ลอ้งกุญแจชือ่ดงั Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่
ว่า คู่รักทีม่าคลอ้งกญุแจทีน่ี่จะมีความรักทีย่ืนยาวไปตลอดกาล (อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วมกุญแจ และคา่
ขึน้ลฟิท ์11,000 วอน) 

 

 
 

จากนัน้เดนิทางต่อไปยัง ย่านฮงแด เป็นย่านทีอ่ยู่ใกล ้ๆ  กบัมหาวทิยาลัยฮงอกิ มีผลงานศลิปะทีส่ว่นใหญ่

เป็นศลิปะแนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพืน้ทีข่องถนนปิกสัโซท่ีข่ ึน้ชือ่ของย่านนี้ นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมผีับ บาร ์
คาเฟ่ รา้นอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทกุแห่ง จงึท าใหท้ีน่ี่เป็นสสีนัของกรุงโซลทีนั่กทอ่งเทีย่ว
นยิมมาทอ่งเทีย่วไม่ขาดสายทัง้กลางวันและกลางคนื 

 

 
 



 

 
ทวัร์เกาหลี โซล ซอรัค [เลทส์โก โรแมนติกซอรัค] 5 วนั 3 คืน (TG) 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมน ูจมิทคั ไกอ่บซอี ิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนอูาหารเกาหลพีืน้เมอืงด ัง้เดมิ 
เป็นไก่ผดัรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร ัง่ แครอท พรกิ และซอสด า เนือ้ไกท่ ีน่ ิม่ รสชาตคิลา้ยกบัไก่พะโล้
สตูรเกาหล ี

 
พกัที ่  BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่             หมูบ่า้นโบราณอกิซอนดง - พระราชวงัเคยีงบกกงุ - ศนูยส์มนุไพรโสม - ผลติภณัฑน์ า้มนัสน - 

ดวิตีฟ้ร ี    
                       ตลาดเมยีงดง                

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
จากนัน้น าท่านไป หมูบ่า้นโบราณอกิซอนดง หมู่บา้นฮันอกเก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ในกรุงโซล มีกลิน่อาย

ความเป็นเกาหลีโบราณ และเป็นย่านเก่าแก่ที่อาจจะใหม่ส าหรับใคร
หลายๆคน แหล่งรวมคาเฟ่เก๋ๆ  รา้นอาหารชคิๆ ใจกลางกรุงทีซ่อ่นตวัอยู่ใน
ตรอกซอกซอยเล็กๆ สามารถเดนิลดัเลาะจากแถวย่านอนิซาดงมาได ้มทีัง้

รา้นอาหารเกาหล ีรา้นบงิซ ูรา้นน่ังชลิ รา้นพซิซา่ ทีต่กแตง่ไดอ้ย่างมสีไตล ์
เหมาะส าหรับชาวโซเชยีลทีช่อบอัพรูปสวยๆ ไฮไลทข์องย่านนี้จะเป็นคา

เฟ่ดอกไมช้ื่อรา้น มาดงั หนา้รา้นจะเป็นมุมยอดฮติที่คนนิยมมาถ่ายรูป 
เพราะสสีนัสดใสสวยงามของดอกไม ้นอกจากสายฮปิเตอรแ์ลว้ สายกนิก็

หา้มพลาด!! ทีน่ี่มีรา้นขายมันดชูือ่ดงั (เกี๊ยวนึง่เกาหล)ี ชือ่รา้น ชางฮวาดงั ตัง้อยู่ตรงหัวมุมถนน ซึง่จะมคีน

ตอ่ควิรอเยอะมากๆ 
 

จากนัน้น าทา่นชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัเคยีงบกกงุ พระราชวังแห่งแรกของราชวงศโ์ชซอนทีต่ัง้อยู่

ใจกลางกรุงโซล ซึง่เป็นอีกหนึง่สถานทีท่ีใ่ครมาเกาหลเีป็นครัง้แรกตอ้งไม่พลาดทีจ่ะแวะมาเยือน ดว้ยฉาก
หลังของพระราชวังนัเ้ป็นภูเขาพูกักซาน ท าใหด้ยู ิง่ใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เรยีกไดว้่าเป็น The Grand 

Palace ของเกาหลใีตเ้ลยก็ว่าได ้มสีถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจคอื พระทีน่ ัง่คนึจองวอง เป็นพระทีน่ั่งทีก่ษัตรยิ์
ใชอ้อกว่าราชการ และเป็นทีท่รงงาน ภายในพระทีน่ั่งไม่สามารถเขา้ไปชมได ้แต่สามารถถา่ยภาพจากดา้น
นอกได ้พเิศษ! ใหท้่านไดส้วมใส่ชุดฮนับก พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจคู่ โดยมฉีากหลงัเป็น

พระราชวงัเคยีงบกกงุ 
 

 
 



 

 
ทวัร์เกาหลี โซล ซอรัค [เลทส์โก โรแมนติกซอรัค] 5 วนั 3 คืน (TG) 

อกีหนึง่จุดทีพ่ลาดไม่ได ้ศาลากลางน า้คยองเฮรู เป็นหอ้งโถงทีใ่ชจ้ัดงานเลีย้ง หรอืงานพระราชพธิตี่างๆ 
ทีพ่เิศษและส าคญัของกษัตรยิใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน ถูกสรา้งขึน้ในปี 1867 บนทะเลสาบขนาดสีเ่หลีย่ม มี
ความกวา้ง 128 เมตร และยาว 113 เมตร ตวัศาลาสว่นใหญส่รา้งขึน้จากไมแ้ละหนิ โดยโครงสรา้ง

ไมถู้กต ัง้อยู่บนเสาหนิจ านวน 48 ตน้ และมบีนัไดไมเ้ชือ่มระหว่างช ัน้สองกบัช ัน้หนึง่ สว่นบรเิวณ
รอบๆ ของศาลาจะรายลอ้มไปดว้ยเสาและสะพานหนิ ซึง่สะพานหนิสามสะพานจะเชือ่มกับตัวศาลา และ

บรเิวณของพระราชวัง สว่นมุมของรัว้รอบศาลาจะถกูตกแต่งดว้ยรูปปั้นของสตัวส์บิสองราศ ีดว้ยฉากหลังที่
สวยงามของตน้ไม ้และสสีนัของใบไมท้ีจ่ะเปลีย่นไปตามฤดกูาล ท าใหต้รงจุดนี้เป็นจุดถา่ยรูปทีส่วยทีส่ดุจุด
หนึง่ในเขตของพระราชวังเคยีงบกกงุ 

 

 
 

หมายเหตุ : กรณีทีพ่ระราชวงัเคยีงบกกุงไม่เปิดท าการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิป์รบัรายการ
ทดแทนเป็น พระราชวงัชางด็อกกุง พระราชวังล าดบัทีส่องทีถ่กูสรา้งต่อจากพระราชวังเคยีงบกกงุ ในปี 
ค.ศ. 1405 และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังส าคญัทีย่ังคงรักษาไว ้ซึง่มตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายุกว่า 300 ปี 

บ่อน ้า และศาลารมิน ้า พระราชวังแห่งนี้เป็นทีพ่ านักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองค ์ปัจจุบันยังคงเหลอื
ความงดงามบางสว่นของพระราชวัง ไดแ้ก ่พระต าหนักอนิจองจอน พระต าหนักแดโจจอน พระต าหนักซอน
จองจอน และพระต าหนักนักซองแจ 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูบบิมิบบั ขา้วย าสไตลเ์กาหล ีเสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบู

หมอ้รอ้นๆ 
 
จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหล ีสมุนไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบ

ย่อยอาหาร ปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบ และเพิม่พละก าลงั มสีรรพคุณทางการแพทยช์ว่ยบ ารุงหัวใจ ป้องกัน
โรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง  

 
น าทา่นเรยีนรูก้ารท าผลติภณัฑท์ีส่กดัจาก ผลติภณัฑน์ า้มนัสน มสีรรพคณุชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ย
ควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย 

 
จากนัน้น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีทีร่า้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีส่ดุในโซล แหล่งรวมสนิคา้
แบรนดเ์นมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดบัหลากหลายแบ



 

 
ทวัร์เกาหลี โซล ซอรัค [เลทส์โก โรแมนติกซอรัค] 5 วนั 3 คืน (TG) 

รนดด์ัง และสนิคา้แบรนดอ์ื่นๆ อกีมากมาย โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู และเครื่องดืม่แอลกอฮอล ์
อ า ทิ เช่ น  PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL 
KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในสว่นของชัน้ที ่1 เป็นชอ็ป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบ

รนด์ อาทิเช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชัน้  2 เป็นช็อป  MCM ชั ้นที่  3 เป็นโซน
เครื่องส าอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, 

SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้  ชั ้น  4 จะเป็น
สนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ และชัน้ที ่5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 
 

 

จากนั้นน าท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ย่านเมยีงดง แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน 
หรือสยามสแควรเ์กาหล ีตลาดแห่งนี้จะมีเสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เครื่องส าอางคท์ัง้แบรนดเ์นมชือ่
ดงั และโลคอลแบรนด ์รวมถงึซดีเีพลง รูปดารา และศลิปินเกาหล ีหรอือะไรทีว่ัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาได ้

จากทีต่ลาดนี้ อาทเิชน่ รา้นเครือ่งส าอางคค์ท์ีคุ่น้หูคนไทยทีไ่ม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE 
SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่องส าอางคค์จ์ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 

เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอย่างรา้น MBC MART ก็มี
รองเทา้หลากหลายแบรนด์ดังใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, 
CONVERSE, FILA เป็นตน้  

 

 
 

ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางทีฮ่อทฮติไม่แพก้ันอย่างโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มีอาหารหรอืของทาน
เล่นใหไ้ดล้ ิม้ลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลลย์่างตัวใหญ่อบน่ากนิ ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮติ

ตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็อบสเตอรต์วัใหญ่ๆ ย่างชสีมรีสหวาน ชสีย่าง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบ



 

 
ทวัร์เกาหลี โซล ซอรัค [เลทส์โก โรแมนติกซอรัค] 5 วนั 3 คืน (TG) 

ไมแ้ลว้เอาไปย่าง ต๊อกโบก ีเคก้ขา้วทีข่ ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนี้มีอยู่เกอืบ
ทกุซอกทกุมุมทีใ่นตลาดเมยีงดง บะหมีด่ าจาจังมยอน หนึง่ในเมนูสดุฮติทีเ่ห็นกนับ่อยในซรีี่สเ์กาหล ีมันฝรั่ง
เกลียวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ั่วไปในเมืองไทย แต่ของที่นี่จะมีไสก้รอกเพิ่มเขา้มาอีกหนึ่งชัน้ 

ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แต่หากคนทีช่อบของหวานก็จะมีไอติ
มโคนเจา้ดงั ซึง่ไอตมิทีก่ดมาใสโ่คนนัน้สงูถงึ 2 ฟตุ 

 

 
 
เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

 
พกัที ่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้              เทศกาลดอกซากรุะ โซลฟอรเ์รส - สมนุไพรฮอตเกนาม ู- พลอยอเมทสิ - สวนศลิปะอนัยาง  
                         ละลายเงนิวอน ซุปเปอรม์าเก็ต - สนามบนิอนิชอน - สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
จากนัน้น าท่านแวะเช็คอนิถา่ยรูปสวยๆ ทีป่่าใหญ่ใจกลางกรุง SEOUL FOREST มพีื้นทีข่นาดใหญ่ถงึ 1.2 
ลา้นตารางเมตร ดว้ยทศันียภาพทีส่วยงามภายในสวนแห่งนี้ จงึมักเป็นสถานทีเ่พือ่การพักผ่อนหย่อนใจ และ

เป็นสถานทีท่่องเที่ยวยอดนยิมในแทบฤดูกาล ในฤดูใบไมผ้ลติน้ซ่กระที่ปลูกเรียงรายอยู่ในภายในสวนจะ
ออกดอกบานพรั่งเต็มทกุพืน้ที ่ 

 

 



 

 
ทวัร์เกาหลี โซล ซอรัค [เลทส์โก โรแมนติกซอรัค] 5 วนั 3 คืน (TG) 

 
นอกจากนี้ ยังมีโซนอื่นๆทีน่่าสนใจ ประกอบไปดว้ยสวนสาธารณะทัง้หมด 5 สวนคอื Culture and Arts 
Park ตัง้อยู่สว่นกลางของสวนป่าโซล และยังเป็นมติรกบัส ิง่แวดลอ้มอกีดว้ย ประกอบไปดว้ย Seoul Forest 

Square, Ttukseom Family Field, Visitor’s center, บรเิวณจัดแสดงดอกไมต้ามฤดูกาล ลานสเก็ต ลาน
กจิกรรมกลางแจง้ หอ้งรับรองรมิน ้า (รา้นอาหาร) และอืน่ๆ Ecological Forest ป่านเิวศนท์ีเ่ป็นทีอ่าศยัอยู่

ตามธรรมชาตขิองสตัว์ป่า ไดแ้ก่ กวางป่า, เป็ดแทนดารนิ Experiential Learning Park อุทยานการ
เรียนรูแ้ละเสรมิสรา้งประสบการณ์เกี่ยวกับป่า ไดแ้ก่ Butterfly Garden, Insect and Botanical Garden, 
Wild Flower Garden เป็นตน้ Marsh Plants Garden เป็นพื้นทีเ่ขตรักษาพันธุส์ตัวป่์าชายเลน ประกอบ

ไปดว้ยส านักงานจัดการระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน ้า, สนามเด็กเล่นทางนิเวศวทิยา, หอ้งเรียนทางธรรมชาติ
กลางแจง้ หอดนูก สวนดอกและสวนพฤกษศาสตร ์Hangang Riverside Park ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียง
ใตข้องสวนป่ากรุงโซล ในบรเิวณรมิแม่น ้าที ่Jungnangcheon และแม่น ้า Han River ไหลมาบรรจบกนั เป็น

สวนรมิน ้า ทา่จอดเรอื และพืน้ทีส่ าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ 
 

จากนัน้พาท่านชม ศูนยส์มนุไพรบ ารุงตบั ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะ 
และสงูเหนือระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตบัแข็ง ไม่ถูกท าลาย
จากการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 
จากนัน้น าท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสมี่วง 

พลอยแห่งสขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่สมี่วงอ่อนเย็นตา จนถงึสมี่วงไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวน
ใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ต่างหู และสรอ้ยขอ้มอื 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตคาร เมนู ไกตุ่๋นโสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไกข่นาดก าลงัเหมาะ ยดั
ไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย และสมนุไพรบ ารงุรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 

 

น าทา่นเดนิทางไปยัง ANYANG ART PARK สวนศลิปะสดุฮปิใกลก้รุงโซล มหีลากหลายโซนใหเ้ลอืกเดนิ
แบบฟลูออฟชัน่ อาท ิโซน Grass on Vacation เป็นสะพานสขีาว จุดแรกทีทุ่กคนจะตอ้งเจอเพือ่ขา้มไปยัง

จุดอื่นๆ โซน Paper Snake เป็นส ิง่ก่อสรา้งทีม่ีความอารต์มาก รูปทรงคลา้ยงูตามชือ่คอนเซ็ป โซน Linear 
Building on The Tree เป็นอุโมงคท์ีม่ีรูปทรงคดเคีย้วและยาวมาก เดนิทะลุออกไปจะพบกบัลานกวา้งๆ สี

น ้าตาลรูปทรงแปลกตา โซน Artificial Fall เป็นน ้าตกจ าลองขนาดใหญ่ แต่หากเขา้ไม่ถงึความอารต์นัน้ก็

สามารถหามุมชคิๆ เก๋ๆ ถ่ายรูปได ้โซน Dimension Mirror Labyrinth เป็นส ิง่ก่อสรา้งที่สรา้งดว้ยกระจก
เหมือนเป็นเขาวงกตกลางป่าใหญ่ โซน Anyang Crate House เป็นการน าเอาพลาสตกิที่เหลือใชม้า

สรา้งสรรคเ์ป็นงานศลิปะ พอเขา้ไปดา้นในจะมีแสงลอดเขา้มาตามชอ่ง ถ่ายรูปออกมาจะดูสวยมาก โซน 
The Tail of Dragon เป็นหลังคาบา้นเกาหลีโบราณที่โผล่ข ึน้มาจากดนิ ลักษณะคลา้ยหางมังกร โซน 
Anyang Peak เป็นจุดชมววิของสวนแห่งนี้ และโซน Re. Vol. Ver. เป็นคอนเซ็ปบา้นเล็กกลางป่าใหญ่ 

นอกจากนี้ ยังมงีานศลิปะอกีหลายจุดทีน่่าสนใจ และสถาปัตยกรรมอืน่ทีซ่อ่นอยูต่ามทีต่า่งๆ ในสวนเยอะมาก 
หากใครทีไ่ม่ไดอ้นิกบังานศลิปะ แคม่าถา่ยรูปก็ถอืว่าคุม้สดุคุม้ 
 

   
 



 

 
ทวัร์เกาหลี โซล ซอรัค [เลทส์โก โรแมนติกซอรัค] 5 วนั 3 คืน (TG) 

น าท่านเพลนิเพลนิกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย 
ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรียลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม 
โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เครื่องส าอางโสม และยังมีกมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง 

(มาม่าเกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 
 

 
 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต  ้เพื่อเดนิทางกลับสู่

กรุงเทพฯ 

 
21.25 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TG655  
 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง มบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 
 

01.25 น. เดนิทางถงึประเทศไทย สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 
 

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

 

** ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด ** 

 
ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ ท ัง้เคร ือ่งบนิ รถทวัร ์และรถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรณุา
สอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ให้

ทราบลว่งหนา้ 
มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 
การพจิารณาการเขา้-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถอืเป็นสทิธิใ์นทางกฎหมายของประเทศน ัน้ๆ 

โดยทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานเป็นผูต้ดัสนิชี้ขาด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้หากทา่นปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง ซึง่มคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้

ในการเปลีย่นต ัว๋ขากลบั และรวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆ ทีเ่กดิข ึน้ดว้ย ฉะน ัน้ ทา่นจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิข ึน้ทีท่างประเทศน ัน้ๆ เรยีกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี หาก
ตอ้งกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ี่น ัง่ว่าง หรอืตามวนัเดนิทางของต ั๋วเครือ่งบนิ ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัทาง

เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต ้และสายการบนิเป็นผู ้พจิารณาเท่าน ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึง่อยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบของ
บรษิทั 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
ทวัร์เกาหลี โซล ซอรัค [เลทส์โก โรแมนติกซอรัค] 5 วนั 3 คืน (TG) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคา 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

01 - 05 เมษายน 2563 19,999 5,000 8,999 

02 - 06 เมษายน 2563 

(วนัจกัร)ี 
21,999 5,000 8,999 

03 - 07 เมษายน 2563 

(วนัจกัร)ี 
21,999 5,000 8,999 

04 - 08 เมษายน 2563 

(วนัจกัร)ี 
19,999 5,000 8,999 

09 - 13 เมษายน 2563 27,999 5,000 8,999 

10 - 14 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
29,999 5,000 8,999 

11 - 15 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
29,999 5,000 8,999 

 

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

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

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

โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัท่านเอง ในกรณียกเลกิการเดนิทางตอ้ง
ยกเลกิ 30 วันก่อนการเดนิทางเท่านัน้ ไม่เชน่นัน้ ทางบรษัิทจะไม่คนืมัดจ าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ ค่าทัวรท์ีจ่่ายใหก้บัผู ้
จัดเป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ัดไดช้ าระใหก้ับทางสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดกอ่นออกเดนิทาง

เชน่กัน ฉะนัน้ หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทาง หรือใชบ้รกิารตามรายการไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรือ
ออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจ้ัดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ 
รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้ก่ทา่น 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลเกาหลใีต ้ รว่มกบัการทอ่งเทีย่วเกาหลใีตเ้พือ่โปรโมทสนิคา้ในนามของรา้น

รฐับาล คอื สมุนไพรโสม, สมุนไพรฮอตเกนามู, น า้มนัสน, ศูนยเ์ครือ่งส าอางค ์(คอสเมตคิ), พลอยอเมทสิ และ
รา้นคา้ปลอดภาษ ี(ดวิตีฟ้ร)ี ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยาก
เรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงคจ์ะซือ้หรอืไมซ่ื้อ

ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้  
 ทวัรค์รัง้นี้มีวัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลง

รา้นช็อปป้ิง เช่น รา้นโสม/ฮอกเกนามู/น ้ ามันสน/เครื่องส าอางคค์อสเมตคิ/พลอยอเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิค่า
ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาตจิะตอ้งเพิม่จากราคาค่า
ทวัรป์กตอิกี 100 USD ตอ่ทา่น  

 ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรม หรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามความ
เหมาะสม 

 โรงแรมทีพ่ักทีอ่าจะมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกั โดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 



 

 
ทวัร์เกาหลี โซล ซอรัค [เลทส์โก โรแมนติกซอรัค] 5 วนั 3 คืน (TG) 

 ประเทศเกาหลใีตม้ีชา่งภาพมาถา่ยรูป และมาจ าหน่ายวันสดุทา้ย ลูกทัวรท์่านใดสนใจสามารถซือ้ได ้โดยไม่มีการ
บังคบัลกูทวัรท์ัง้สนิ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 กรณีตดักรุ๊ปเหมาทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา ครู ธุรกจิขายตรงเครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุ๊ปทีม่ี
การขอดงูานจะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทกุครัง้ 

 หากมีเพื่อนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือเกดิปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนขอ้แนะน า กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีท่ีร่ับผดิชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ื่น เพื่อทีจ่ะ

น าไปยังประเทศนัน้ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้ว่าตอ้งไม่เป็นส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิ
กฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้ประหารชวีติ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะไม่รับฝากกระเป๋าหรอืส ิง่ของใดใด 

 

** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 
 

ส าหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไม่
วา่จะเป็น ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA 
ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านไดต้่อเนื่องสูงสุด 8 วัน หากทา่นใดสนใจส ัง่ซือ้ซมิ สามารถ
ส ัง่ซือ้ไดก้บัทางเจา้หนา้ที ่และช าระเงนิพรอ้มมดัจ าคา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 

 
 



 

 
ทวัร์เกาหลี โซล ซอรัค [เลทส์โก โรแมนติกซอรัค] 5 วนั 3 คืน (TG) 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 
90 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจ
เขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล ีดงัตอ่ไปนี ้

1. พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกว่า 6 เดอืน นับจากวันไปถงึ 
2. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

3. ส ิง่ทีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศเกาหลไีด ้(เช่น เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 
4. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศเกาหล ี(เชน่ คนรูจ้ัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีม

ให ้
5. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 30 กก.    คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่  

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่  

4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมุดบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ 2 รูป (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเอง

กอ่นจะยืน่วซีา่) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ ภายใน 3 
วันหลงัจากการจอง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิค่าบริการส่วนที่เหลือทั ้งหมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกว่า 30 วัน จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 



 

 
ทวัร์เกาหลี โซล ซอรัค [เลทส์โก โรแมนติกซอรัค] 5 วนั 3 คืน (TG) 

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี้ วัน

จันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วันหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ี

ชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อ
แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณี

ใดๆ 
 กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิาร

ตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีง ือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที่

ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองที่
น่ังตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

1. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 

กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
2. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วันหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรือ
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวซีา่ และอย่างนอ้ย 10 วัน
ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิ่มจากการที่มี

นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับ
ทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
สว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  



 

 
ทวัร์เกาหลี โซล ซอรัค [เลทส์โก โรแมนติกซอรัค] 5 วนั 3 คืน (TG) 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวข ึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกนัทุกช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่า

ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
 สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 หา้มน าอาหารสดเขา้ประเทศเกาหลใีตท้กุชนดิ เชน่ ผกั ผลไมส้ด ไขฯ่ มโีทษปรบัหากฝ่าฝืน  

 ประกาศจากสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ต ัง้แตว่นัที ่1 ม.ิย. 2562 เป็นตน้ไป หา้มน าเนือ้สตัว ์อาทเิช่น แฮม ไสก้รอก 
เนือ้ดบิ เนือ้ตากแหง้ ฯลฯ เขา้มาภายในประเทศเพือ่ป้องกนั และควบคุมการไหลเขา้ของโรคระบาดสตัวจ์าก

ตา่งประเทศ เช่น โรคอหวิาหแ์อฟรกิาในสุกร โรคปากเป่ือยเทา้เป่ือยในสตัว ์โรคไขห้วดันกชนดิกอ่โรครนุแรง 
ฯลฯ หากตอ้งครอบครองผลติภณัฑจ์ากเนือ้สตัวด์งักลา่วอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้กรุณาท าเครือ่งหมายบนใบแจง้
ส ิง่ของทีน่ าตดิตวัมา และแจง้ดา่นควบคมุโรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศทีส่นามบนิหรอืทา่เรอื หากฝ่าฝืนอาจมโีทษ

ปรบัถงึ 10 ลา้นวอน และอาจจะมโีอกาสในการหา้มเขา้ประเทศ หรอืจ ากดัการพ านกัในเกาหลใีต ้
 


