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วนัแรก            กรุงเทพฯ (สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง) 
18.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ AIR ASIA X 

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง (หัวหนา้ทัวร์แนะนําการเดนิทาง) 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./
ทา่น (หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  
**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึน้
เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครื่อง เนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของ
สายการบนิ**) 

21.05 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่XJ704 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
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วนัทีส่อง          เกาหลใีต ้(สนามบนินานาชาตอินิชอน) –เมอืงอาซาน - ถนนอุโมงคแ์ป๊ะกว๊ย - หมูบ่า้นพืน้เมอืงโออมัร ิ    
                       สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์
 
04.35 น. เดนิทางถึง สนามบนินานาชาตอินิชอน (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่
สาธารณะรัฐเกาหลใีต ้รถโคช้นําทกุทา่นขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพือ่ความหวังในการ
รวมชาตทิีย่าวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร  
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) เมนู อูดง้  
 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอาซาน พาชม ถนนอุโมงคแ์ปะกว๊ย สเีหลอืงอร่ามบนถนนเลยีบคลองเคยีวกชีอน ถนนทีข่ ึน้ชือ่
ว่าเป็นถนนสายโรแมนตคิอีกแห่งหนึ่งของเกาหล ีเมื่ออากาศเริ่มเย็นลงตน้แป๊ะก๊วยที่เคยมีใบสเีขียวจะเปลี่ยนส ี
กลายเป็นอโุมงคต์น้ไมส้เีหลอืงสวยงามคลา้ยภาพวาด บรเิวณรมิคลองจะเต็มไปตน้แปะก๊วยเรยีงรายไปตามทาง ดว้ย
ระยะทางยาวกวา่ 1.5 กโิลเมตร ตลอดทางเดนิยังมมีา้น่ังไวส้าํหรับพักผอ่น และยังมจัีกรยานใหป่ั้นอกีดว้ย 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง หมูบ่า้นพืน้เมอืงโออมั-ร ิหมูบ่า้นพืน้เมอืงทียั่งคงไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีโดย
ในหมูบ่า้นพืน้เมอืงโออมั-รนัิน้ ยังคงมบีา้นหลายหลงัทีรั่กษารูปแบบบา้นโบราณไว ้ตรงกันขา้มจะเป็นทัศนียภาพชนบท
อนัสวยงาม ซึง่จะมองเห็นบา้นแปดสบิหกหลงัทีป่ลกูเรยีงรายอยูเ่คยีงขา้งกนั เดมิเป็นทีอ่ยู่อาศัยของชนชัน้สงู และบา้น
หลังคาจากอันเก่าครํ่าคร่าทัง้หมดจะถูกหอ้มลอ้มดว้ยลําธาร บรเิวณทางเขา้หมู่บา้นจะมศีาลเจา้ และโรงสขีา้วทีไ่ดรั้บ
การอนุรักษ์ไวใ้หอ้ยูใ่นสภาพด ี

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (2) เมนู บูลโกก ิหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยนําหมูลง

ในกระทะพรอ้มนํา้ซุปปรุงรส เมือ่สกุรบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้วสวย 
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ ถูกขนานนามว่า
เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ตัง้อยู่ทา่มกลางหุบเขา ประกอบไปดว้ยโซนตา่งๆ ดังนี้ Global Fair, Magic Land, 
European Adventure, American Adventure, Zootopia เมือ่ทา่นกา้วผ่านประตเูขา้ไปในสวนสนุกเอเวอร์
แลนด ์พบกับอาคารทรงสวยทีต่กแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรียตะวันออก และอนิเดยี ซึง่ผสมผสานจนเขา้
กนัลงตวั แวะถา่ยรูปสวยๆ ที ่Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญ่ทีจ่ะเปลีย่นธมีไปตามเทศกาลตา่งๆ ถอืเป็นอกีจุด
แลนดม์ารค์สําหรับนักทอ่งเทีย่ว ใครชอบเครือ่งเลน่หวาดเสยีวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด!! สนุกกับเครือ่งเลน่นานาชนิด
ไมว่า่จะเป็น รถไฟเหาะตลีังกา (Rolling X-Train) ทีเ่ร็วสดุๆ และตลีังกาถงึ 2 รอบ เฮอรร์เิคน (Hurricane) เครือ่งเลน่
ทีจ่ะหมุนๆ เหวีย่งๆ ใหห้ัวใจเตน้รัวกับความสงูเกอืบ 20 เมตรจากพืน้ดนิ! ดับเบิล้ร็อกสปิน (Double Rock Spin) ทีจ่ะ
หมุนๆ ตลีังกา 3 ตลบบนอากาศดว้ยความสงูทีแ่ทบกลัน้หายใจ เรือเหาะไวกิง้ (Columbus Adventure) เตรียมตัว
เตรยีมใจไปกบัเจา้เรอืเหาะยักษ์ทีจ่ะเหวีย่ทกุคนขึน้ไปสงูถงึ 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลคท์ีพ่ลาดไมไ่ดข้อง
สวนสนุกแหง่นี ้รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้ีสู่งชนัเป็นอนัดบั 4 ของโลก ซึง่มคีวาม
ชนัถงึ 77 องศา และว ิง่ดว้ยความเร็ว 104 กโิลเมตร/ชัว่โมง พักเหนื่อยจากเครือ่งเล่น หลุดเขา้มาในโลก
ของเหล่าสัตวม์ากมาย!! ในโลกของ Zootopia หนึง่ในสวนสตัวท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาหล ีมสีตัวม์ากกวา่ 2,000 ตัว 
จาก 200 กวา่สายพันธุ ์พาทกุทา่นทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีขึน้ไปบนรถบัสซาฟารเีพือ่ใกลช้ดิกับเหลา่สตัวป่์า
ยิง่ขึน้อยา่งโซน Safari World พบกับสตัวท์ีน่่าเกรงขามอย่างสงิโตเจา้ป่า เสอือันดรุา้ย และหมตีัวใหญ่ทีอ่าจจะโผล่
มาทักทายคุณไดท้กุเมือ่ จะมอีะไรตืน่เตน้ไปกว่าการน่ังรถสะเทิน้น้ําสะเทิน้บก!! ตะลุยเขา้ไปในโซน Lost Valley 
พรอ้มเพลดิเพลนิกับการชมสัตวต์่างๆ ทีเ่ดนิเล่นอย่างอสิระ ถา้โชคดอีาจจะไดพ้บกับสัตวเ์หล่านี้มาขอขนมกนิถึง
หนา้ตา่งรถเลยทเีดยีว  
เปลีย่นบรรยากาศจากเหลา่สัตวโ์ลกมาเจอความสวยงาม
ของหมู่พฤกษา เดนิชมสวนดอกไมท้ีกํ่าลังออกดอกบาน
สะพร่ังอวดสสีัน ณ สวนดอกไมส้ีฤ่ดู (Four Season 
Garden) ซึง่จะเปลีย่นแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตามฤดกูาลใน
รูปแบบที่หลากหลายตลอดทัง้ปี (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
อากาศ) ดว้ยสีสันที่สดของดอกไมแ้ต่ละชนิดจึงไดรั้บ
ความนิยมอย่างมาก นักท่องเที่ยวที่มาสวนสนุกจึงไม่
พลาดทีจ่ะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชืน่กลับไป
เป็นทีร่ะลกึ รวมทัง้ยังมกีารจัดเทศกาลในแตล่ะเดอืน อาทิ
เช่น ในช่วงฤดูใบไม้ผล  ิประมาณเดอืนเมษายน – 
มถินุายน เป็นสวนดอกทวิลปิ และดอกกุหลาบ ในชว่ง
ฤดูรอ้น ประมาณเดอืนมถิุนายน - สงิหาคม เป็นสวนดอก
ลิลลี่หลากสีสัน ยังไม่หมดแค่นั้น ในช่วงเดือนนี้จะมี
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เทศกาลคลายรอ้นไปกบัสายน้ํา (Summer Splash) ในฤดใูบไมร้่วง ประมาณเดอืนตลุาคม - พฤศจกิายน เป็นสวนดอก
เบญจมาศ พรอ้มกบัมจัีดตกแตง่สวนสนุกใหเ้ขา้กับเทศกาลฮัลโลวนี (Happy Halloween) มกีารจัดขบวนรถแฟนซแีห่
รอบสวนสนุก และมเีจา้หนา้ทีแ่ตง่ตัวเป็นผมีาเดนิแกลง้นักทอ่งเทีย่วดว้ย ในชว่งฤดหูนาวประมาณเดอืนพฤศจกิายน - 
ธันวาคม มีการจัดงานเฉลมิฉล องเทศกาลครสิตม์าส และตอ้นรับเทศกาลปีใหม่ ทุกเทศกาลจะตกแต่งดว้ย แสง ส ี
เสยีง สุดอลังการ พรอ้มทัง้มีขบวนพาเหรดมาสรา้งความบันเทงิใหก้ับเด็กๆ เช่น White Christmas Parade, 
Moonlight Parade 
การแสดขบวนพาเหรดอันน่าตืน่ตาตืน่ใจ! ชมขบวนพาเหรดสุดยิง่ใหญ่อย่าง คานิวัล แฟนตาซ ีพาเหรด (Carnival 
Fantasy Parade) พบกับโชวต์า่งๆ จากทั่วทกุมุมโลก มทีัง้ธมีสไตลบ์ราซลิอย่างแซมบาเฟสตวิัล (Samba festival) 
ไปจนถงึธมีเวนสิคานวิลั (Venice Carnival) จากอติาลก็ีตบเทา้เขา้ร่วมขบวนดว้ย สนุกสนานกับการเตน้รําไปพรอ้มๆกัน 
ชว่งหัวคํ่าเป็นอกีหนึง่การแสดงทีพ่ลาดไม่ไดเ้ชน่กัน อย่าเพิง่รีบกลับ! หากทา่นยังไม่ไดช้มการแสดงพลุสดุอลังการ
หลังจากพระอาทิตย์ตกดนิ และยังมีขบวนพาเหรดที่จัดเต็มทัง้แสง สี เสยีง อย่างมูนไลท์พาเหรด (Moonlight 
parade) ใหท้า่นไดช้มอกีดว้ย ขบวนพาเหรดจะมรีอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น. 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น (3) เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ีเนือ้หมู เนือ้ไก ่เนือ้ววั ปลาหมกึ อาหารเกาหล ี

เตมิไมอ่ ัน้ 
พกัที ่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัทีส่าม          YANGJU NARI PARK – ผลติภณัฑนํ์า้มนัสน – พลอยอเมทสิ – ศนูยส์มุนไพรฮอตเกนาม ู 
                       พระราชวงัถ็อกซูกุง – ถนนเลยีบกําแพงหนิ – หมูบ่า้นโบราณบุกชนฮนัอก  
 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สวนยางจูนาร ิเอาใจสายรักธรรมชาต ิพาไปชมความสวยงามของบรรดาดอกไมด้อกหญา้ที่
เปลีย่นสใีนชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นส ีพบกบั ทุง่โคเชยี หรอืดอกหญา้ไมก้วาด มลีกัษณะเป็นพุ่มๆ มสีแีดงสลับเขยีวเหลอืง 
และถา่ยรูปทา่มกลาง ทุง่ดอกมูห่ล์ ีย่ ์ดอกหญา้สชีมพูฟรุง้ฟริง้ทีกํ่าลังปลวิไสวไปตามสายลม นอกจากนี้ยังมดีดอกไม ้
อืน่ๆ แขง่กนัชชูอ่สวยงามในชว่งฤดใูบไมร้่วงของเกาหล ี 
 

 
 

จากนัน้นําทา่นเรยีนรูก้ารทํา ผลติภณัฑนํ์า้มนัสน ทีส่กัดจากน้ํามันสนเข็มแดง มสีรรพคณุชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน 
ชว่ยควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย 
จากนัน้นําท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่งสขุภาพและนํา
โชค โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาทําเป็นแหวน จี ้ตา่งห ู
และสรอ้ยขอ้มอื 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (5) เมนู โพซมั หมูสามช ัน้นึง่อนัเป็นเมนูขึน้ชือ่ของเกาหล ี โดยมเีครือ่งเคยีง และ
เสริฟ์พรอ้มขา้วสวย 
 
นําท่านชม ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะ และสงูเหนือ
ระดับน้ําทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์
กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง พระราชวงัถ็อกซูกงุ 1 ใน 5 พระราชวังเกา่แกข่องราชวงศโ์ชซอน มขีนาดไม่เล็กไม่
ใหญ่โดดเดน่สง่างามทา่มกลางอาคารสไตลต์ะวันตกใจกลางกรุงโซล แตส่วยงามร่มรืน่ไปดว้ยตน้ไม ้ยิง่ชว่งฤดใูบไม ้
เปลีย่นสแีลว้ยิง่สวยงามไปอกี ในแตล่ะวันจะมกีารเปลีย่นเวรยามของทหาร หากมาไดถู้กจังหวะจะไดช้มพธิเีปลีย่นเวร
ยามประจําวัน ซึง่ในหนึง่วันนัน้จะม ี3 รอบ คอื รอบแรกตอน 11.00 น. รอบทีส่อง 14.00 น. และรอบสดุทา้ยตอน 
15.30 น. 
*** หมายเหตุ : กรณีทีพ่ระราชวงัถ็อกซูกุงไมเ่ปิดทําการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิป์รบัรายการทดแทนเป็น 
พระราชวงัชางด็อกกุง *** พระราชวังลําดับทีส่องทีถู่กสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกกงุ ในปี ค.ศ. 1405 และยัง
เป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญทียั่งคงรักษาไว ้ซึง่มีตน้ไมข้นาดยักษ์มีอายุกว่า 300 ปี บ่อน้ํา และศาลาริมน้ํา 
พระราชวงัแหง่นีเ้ป็นทีพํ่านักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองค ์ปัจจุบันยังคงเหลอืความงดงามบางสว่นของพระราชวัง 
ไดแ้ก่ พระตําหนัก INJEONGJEON พระตําหนัก DAEJOJEON พระตําหนัก SEONJEONGJEON และพระตําหนัก 
NAKSEONJAE  
 
นอกจากนี ้ยังมอีกีไฮไลทท์ีส่ําคัญของพระราชวังแห่งนี้คอื ถนนเลยีบกําแพงหนิ ซึง่รูจั้กกันดใีนชือ่ ถนนจองดง หรอื 
ถนนถ็อกซกูงุ-ทลดมั มักมผีูน้ยิมไปเดนิเลน่พักผอ่นชืน่ชมควาามงดงามของพระราชวงั พรอ้มกับเดนิชมววิตน้แปะก๊วยสี
เหลอืงทีป่ลูกเรียงรายเลาะเลยีบรัว้วัง ทอดยาวจากพระราชวังถ็อกซูไปจนถงึโรงละครชองดงตามแนวโคง้ของถนน 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

 

ขนานกับแนวกําแพงหนิสน้ํีาตาลเทาสวยงาม ทําใหถ้นนเสน้นี้มีเสน่ห ์และมีเอกลักษณ์ในตัวเป็นอย่างมาก ถนนที่
สวยงามแห่งนี้ยาวประมาณ 1 กโิลเมตร ทีน่ี่ไดช้ ือ่วา่เป็นถนนเสน้ทีโ่รแมนตกิแห่งหนึง่ในโซล และยังเป็นสถานทีย่อด
นยิมสาํหรับการเดนิเลน่ในฤดใูบไมร้่วง ใบแปะกว๊ยสเีหลอืงทีเ่รยีงรายเลยีบกําแพงไปนัน้ ยิง่เพิม่บรรยากาศใหโ้รแมนติ
กมากขึน้ไปอกี  

 
จากนัน้นําทา่นเดนิชม หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอก ซึง่ตัง้อยูท่า่มกลางตกึรามบา้นชอ่งทีท่นัสมัยของกรุงโซล หมู่บา้นแห่งนี้
ยังคงรักษาอาคารบา้นเรอืนในสมัยโบราณไวอ้ย่างสมบรูณ์ มกีลิน่อายของเกาหลใีนยุคเกา่แก ่เหมาะสําหรับคนทีช่อบ
สถานทีท่่องเทีย่วเชงิประวัตศิาสตร ์ภายในหมู่บา้นมอีาคารแบบดัง้เดมิของเกาหลกีวา่ 100 หลัง เรยีกวา่ ฮันอก ซึง่มี
อายุเกา่แก่มาตัง้แตส่มัยโชซอน สว่นชือ่ บคุชอน แปลวา่หมู่บา้นทางตอนเหนือ ซึง่ตัง้ตามตําแหน่งทีอ่ยู่ทางทศิเหนือ
ของสถานทีส่าํคญั 2 แหง่ของกรุงโซล คอื คลองชองกเยชอนกบัจงโร 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (6) เมนู คมัจาทงั เเกงมนัฝร ัง่กระดูกหมู ซึ่งประกอบไปดว้ยส่วนผสมทีสํ่าคญัคือ 
กระดกูหมูสว่นซีโ่ครง สนัหลงั มนัฝร ัง่ ตน้หอม พรกิแกง งาดําป่า ใบงาเขยีว และเห็ด 

พกัที ่  BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัทีส่ ี ่             HANEUL PARK - ศนูยส์มุนไพรโสม - คอสเมตคิ – โซลทาวเวอร ์– ดวิตีฟ้ร ี- ตลาดเมยีงดง                
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

 
จากนัน้นําทา่นชม HANEUL PARK มพีืน้ที ่190,000 ตารางเมตร เป็นสวนสาธารณะทีต่ัง้อยู่บนเนนิเขาทีส่งูทีส่ดุใน
บรรดาสวนทัง้ 5 แห่ง สวนแห่งนี้จงึไดช้ ือ่วา่ ฮานลึ ทีแ่ปลวา่ ‘ทอ้งฟ้า’ เป็นสวนสาธารณะทีข่ ึน้ชือ่วา่สวยทีส่ดุในโซล 
และสามารถเทีย่วไดท้กุฤดกูาล สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ทีง่ดงามของเมอืงโซล ไม่วา่จะเป็นภูเขานัมซาน ภูเขาบคุ
ฮนัซาน และภเูขากวานัคซาน ในชว่งหนา้รอ้นจะมดีอกทานตะวันบานใหไ้ดช้ม สว่นในชว่งใบไมเ้ปลีย่นสก็ีจะมเีทศกาล
ดอกหญา้บาน หลายคนนยิมมาชมความสวยงาม รวมถงึมตีน้ Redwood ยาวเรยีงรายไปถงึ 900 เมตร ใหช้มอกีดว้ย 
สลบักบัสสีนัของใบไมเ้ปลีย่นสทีีอ่ยูบ่นยอดเขาของทีน่ีก่นั  
 

 
 
จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหล ีสมุนไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบย่อยอาหาร 
ปอด ชว่ยทําใหจ้ติใจสงบ และเพิ่มพละกําลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ชว่ยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 
จากนัน้นําทา่นแวะชอ้ปทีร่า้นเครือ่งสําอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพือ่เลอืก
ซือ้กลบัไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบํ์ารุงผวิแบรนดอ์ย่าง DEWINS และ
แบรนด ์JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลกัของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีน้ําแตก ครมีขัดขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์
เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

  
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (8) เมนู จมิทคั ไกอ่บซอี ิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงด ัง้เดมิ เป็นไกผ่ดัรวม

กบัวุน้เสน้ มนัฝร ัง่ แครอท พรกิ และซอสดํา เนือ้ไกท่ีน่ ิม่ รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ี 
 
จากนัน้นําทา่นไปยังหนึง่ในทาวเวอรท์ีม่วีวิทีส่วยทีส่ดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ตัง้อยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล 
มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมี
ความสูง 479 เมตรจากพื้นดนิ ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวัน 
ชว่งกลางคนื หรือฤดูกาลไหนๆ ก็ยังไดรั้บความนยิมเสมอ
มา ทัง้จากนักทอ่งเทีย่วและคูรั่กชาวเกาหล ีเพราะเป็นจุด
ชมววิทีม่องเห็นววิทัว่ทัง้กรุงโซล และบรเิวณรอบๆ แบบพา
โนราม่า นับเป็นอีกสถานทีสุ่ดแสนโรแมนตกิแห่งหนึ่งที่
คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด นอกจากนี้ยังมีไฮไลทส์ําคัญของ
กรุงโซลที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอินคือ 
สถานทีค่ลอ้งกญุแจชือ่ดัง Love Key Ceremony ทีม่คีวาม
เชือ่ว่า คู่รักทีม่าคลอ้งกุญแจทีน่ี่จะมีความรักทีย่ืนยาวไป
ตลอดกาล ** ราคาทวัรน์ีไ้มร่วมกุญแจและคา่ขึน้ลฟิท ์
10,000 วอน**   
จากนัน้นําทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีทีร่า้นคา้
ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีส่ดุในโซล แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ไม่วา่จะเป็น น้ําหอม เสือ้ผา้ เครือ่งสําอาง กระเป๋า 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

 

นาฬกิา เครื่องประดับหลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบรนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู 
และเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, 
MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในสว่นของชัน้ที ่1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบ
รนด ์อาทเิชน่ ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชัน้ 2 เป็นช็อป MCM ชัน้ที ่3 เป็นโซนเครือ่งสําอางค์
หลากหลายแบรนดด์ัง ไม่วา่จะเป็นแบรนด ์SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, 
LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ ชัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ และชัน้ที ่5 จะเป็นแบ
รนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 

 
จากนัน้นําท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง แหล่งละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามส
แควรเ์กาหล ีตลาดแห่งนี้จะมเีสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น้ําหอม เครือ่งสําอางคท์ัง้แบรนดเ์นมชือ่ดัง และโลคอลแบรนด ์
รวมถึงซีดเีพลง รูปดารา และศลิปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที่ตลาดนี้ อาทเิช่น รา้น
เครือ่งสําอางคค์ท์ีคุ่น้หูคนไทยทีไ่ม่วา่จะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 
INNISFREE ราคาเครื่องสําอางคค์จ์ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เทา่ และบางรุ่นไม่มขีายในประเทศไทย 
หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอย่างรา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลอืกมากมาย อาทิ
เชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  
 
ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางทีฮ่อทฮติไม่แพก้ันอย่างโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้ิม้
ลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตวัใหญอ่บน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็
อบสเตอรต์วัใหญ่ๆ  ยา่งชสีมรีสหวาน ชสีย่าง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปย่าง ต๊อกโบก ีเคก้ขา้วที่
ข ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนี้มอียู่เกอืบทกุซอกทุกมุมทีใ่นตลาดเมยีงดง บะหมีดํ่าจาจังม
ยอน หนึง่ในเมนูสดุฮติทีเ่ห็นกันบอ่ยในซรีีส่เ์กาหล ีมันฝร่ังเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ั่วไปในเมอืงไทย แต่
ของทีน่ี่จะมไีสก้รอกเพิ่มเขา้มาอกีหนึ่งชัน้ ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แต่
หากคนทีช่อบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดงั ซึง่ไอตมิทีก่ดมาใสโ่คนนัน้สงูถงึ 2 ฟตุ 

 
เย็น  อสิระอาหารเย็น (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการช็อปป้ิง) 
พกัที ่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัทีห่า้            ละลายเงนิวอน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - สนามบนินานาชาตอินิชอน  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (9) เมนู ชาบู ชาบู สุกีส้ไตลเ์กาหลคีลา้ยสุกีห้มอ้ไฟ ประกอบไปดว้ยเนือ้หมูสไลด ์ผกั 

เห็ด และวุน้เสน้เกาหล ีเป็นอกีหนึง่เมนูยอดฮติในเกาหล ีและยงัเป็นอาหารพืน้เมอืงทีม่มีาอยา่งยาวนานอกี
ดว้ย 

 
จากนัน้นําทา่นเพลนิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนม
ตา่งๆ ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้
โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งสาํอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี นมกลว้ย เป็น
ตน้ 
 

11.20 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่XJ701 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
15.10 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
  

 
*** สําคญัมากโปรดอา่น *** 

ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นทําการออกต ัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้  
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

  

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี5 วนั 3 คนื (AIR ASIA X) 
เกาหล ีเลสโก ฮติงามออรา่ โซล – โซล – โซล 

***หมายเหต*ุ** 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความ

เหมาะสม 
**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั** 
**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
ตลุาคม 2562 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

ราคา 
จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ัว๋) 

ราคา 
เด็กอายไุมเ่กนิ 

2 ขวบ 

พกั 
เดีย่ว 
เพิม่ 

01 – 05 ตลุาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
02 – 06 ตลุาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
03 – 07 ตลุาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
04 – 08 ตลุาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
05 – 09 ตลุาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
06 – 10 ตลุาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
07 – 11 ตลุาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
08 – 12 ตลุาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
09 – 13 ตลุาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
10 – 14 ตลุาคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
11 – 15 ตลุาคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
12 – 16 ตลุาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
13 – 17 ตลุาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
14 – 18 ตลุาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
15 – 19 ตลุาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
16 – 20 ตลุาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
17 – 21 ตลุาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
18 – 22 ตลุาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
19 – 23 ตลุาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
20 – 24 ตลุาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
21 – 25 ตลุาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
22 – 26 ตลุาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
23 – 27 ตลุาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
24 – 28 ตลุาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
25 – 29 ตลุาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่*** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน /ทรปิ/ทา่น  
หรอืทา่นละ 1,750 บาท/ทรปิ/ทา่น** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**หมายเหต*ุ* 

1. รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผูจั้ดไดช้ําระใหก้ับสาย
การบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง ฉะนัน้หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผู ้

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไม่
วา่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ต ัว๋กบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้น กอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 

ขอ้ความสาํคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีที่ลูกคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําให ้

ลกูคา้ตอ้งถูกสง่ตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นตั๋วขากลับ และรวมถงึคา่บรกิาร
อืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผู ้
จัดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ทุกกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิ
ถัดไปทีม่ทีีน่ั่งวา่ง หรอืตามวนัเดนิทางของตั๋วเครือ่งบนิ ทัง้นี ้ข ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศ
เกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสัมภาษณ์ ในการทีท่าง
ตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสัมภาษณ์นัน้ ขึน้อยูก่ับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทาง
เจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททัวร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนีไ้ด ้** 

*** ทัวรค์รัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจาก
กรุ๊ปทัวร ์ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

 

จัดขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครื่องบนิใหแ้ก่ท่าน ***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ราคานี้
เฉพาะนกัท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน ัน้ ถา้หากเป็นชาวต่างชาต ิจะตอ้งเพิม่จากราคาค่าทวัรป์กตอิกี 100 
USD** กรณีตัดกรุ๊ปเหมาทีเ่ป็นเด็กนักเรยีน นักศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรงเครือ่งสําอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอื
กรุ๊ปทีม่กีารขอดงูาน **จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเทีย่วระหว่างท่องเทีย่วในประเทศเกาหล ีหรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะนํากรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ หากท่านมคีวามจําเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่เพื่อทีจ่ะนําไปยังประเทศนัน้ๆ  
หรอืนํากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ตอ้งไมเ่ป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้
ประหารชวีติ เจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

3. โรงแรมทีพั่กทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็น
หลกั 

4. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสุดทา้ยช่างภาพจะนํา
ภาพถ่ายมาจําหน่ายกับลกูทัวร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททัวรไ์ม่มี
การบงัคบัลกูทวัรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวร์ครัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง 
เชน่ น้ํามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD 
ตอ่ทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.    คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง , คา่โทรศัพท ์, คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต , คา่

ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

เอกสารประกอบในการยืน่วซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบสาํคญัถิน่ทีอ่ยู ่ 

4) สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ 2 รูป  

(สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 
เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่สํารองทีน่ ัง่ ภายใน 3 วันหลังจาก
การจอง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ
เจนซีไ่ม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนั
การมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี ้
- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 
- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศเกาหลไีด ้(เช่น เงนิสด บตัร

เครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีม

ให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

 

3. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งชาํระครบเต็มจํานวนเลย 

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

• กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

• กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

1. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

2. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทกุท่านยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้

ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 
จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

• สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

• ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไมส้ด , ไข ่, เนื้อสตัว ์, 
ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  

 

 


