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วนัแรก            กรงุเทพฯ (สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง) 
18.00 น. คณะพรอ้มกนัที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ช ั�น 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ AIR ASIA X 

เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการขึ$นเครื�อง (หัวหนา้ทัวรแ์นะนําการเดนิทาง) 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�นั�ง จัดที�นั�งแบบ 3-3-3 นํ$าหนักกระเป๋า 20 กก./
ทา่น (หากตอ้งการซื$อนํ$าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  
**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครื�องออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึ$น
เครื�องกอ่นเวลาเครื�องออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิEในการเลอืกที�นั�งบนเครื�อง เนื�องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของ
สายการบนิ**) 

 
21.05 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเที�ยวบนิที� XJ704 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื:อง) 
 
วนัที:สอง          เกาหลใีต ้(สนามบนินานาชาตอินิชอน) – สะพานแขวนมาจงัโฮซู – โรงเรยีนสอนทํากมิจ ิ– สวนสนกุ 
                       เอเวอรแ์ลนด ์
04.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิชอน (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่
สาธารณะรัฐเกาหลใีต ้รถโคช้นําทกุทา่นขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพื�อความหวงัในการ
รวมชาตทิี�ยาวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร  
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) เมน ูอดูง้  
 
นําท่านออกเดนิทางไปยังเมอืงพาจูชม สะพานแขวนมาจงัโฮซู สะพานแขวนแหง่นี$เพิ�งเปิดตัวไดไ้ม่นาน คอสะพาน
ทั $งสองฝั�งดา้นซา้ยขวาจะมจีุดใหย้นืถา่ยรูปววิสวยๆ สว่นใหญ่จะมแีตค่นเกาหลมีาเที�ยวพักผ่อนในวันหยดุ ตัวสะพานมี
ความยาวถงึ 220 เมตร ซึ�งยาวที�สดุในประเทศเกาหล ีพื$นตรงกลางสะพานฝั�งนงึจะเป็นพื$นกระจกใสยาวประมาณ 100 
เมตร สามารถมองเห็นผนืนํ$าสคีรามดา้นล่างได ้ทะเลสาบแห่งงนี$มหีอคอยสําหรับคนที�ชื�นชอบววิมุมสงู และยังมรีา้น
กาแฟไวค้อยบรกิารสําหรับนักทอ่งเที�ยวที�อยากนั�งจบิกาแฟรับลมเย็นๆ ที�โชยมาจากทะเลสาบ นอกจากชมววิทะเลสาบ
มมุกวา้งจากบนสะพานแลว้ ดา้นลา่งยังมสีะพานไมเ้ป็นทางยาวใหช้มธรรมชาต ิและเดนิลัดเลาะรมิฝั�งทะเลสาบไดอ้กี
ดว้ย  

 



 

 
 
จากนั$นท่านเดนิทางสู ่โรงเรยีนสอนทํากมิจ ิเพื�อใหท้่านเรยีนรูว้ัฒนธรรมการทํากมิจขิองชาวเกาหล ีกมิจเิป็นอาหาร
เกาหลปีระเภทผักดองที�อาศัยภมูปัิญญากน้ครัวของชาวเกาหล ีดว้ยการหมักพรกิสแีดงและผักตา่งๆ โดยทั�วไปจะเป็น
ผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกมิจเิกอืบทุกมื$อ และยังนําไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง 
ปัจจบุนักมิจมิมีากกวา่ 187 ชนดิ สว่นใหญแ่ลว้จะมรีสเผ็ด และเปรี$ยว ทา่นยังสามารถลองสวมใส ่ชุดฮนับก ซึ�งเป็นชดุ
ประจําชาตขิองเกาหล ีพรอ้มถา่ยภาพสวยๆเก็บไวเ้ป็นที�ระลกึ 

 

 
 
 
 



 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (2) เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิปิ� งยา่งสไตลเ์กาหล ีเนื�อหมู เนื�อไก ่เนื�อววั ปลาหมกึ อาหาร
เกาหล ีเตมิไมอ่ ั�น 
 
จากนั$นนําท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สุดของประเทศ ถูกขนานนามว่า
เป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่เกาหลใีต ้ตั $งอยูท่่ามกลางหบุเขา ประกอบไปดว้ยโซนตา่งๆ ดังนี$ Global Fair, Magic Land, 
European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื�อท่านกา้วผ่านประตูเขา้ไปในสวนสนุกเอเวอร์
แลนด ์พบกับอาคารทรงสวยที�ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรยีตะวันออก และอนิเดยี ซึ�งผสมผสานจนเขา้
กนัลงตัว แวะถา่ยรปูสวยๆ ที� Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญท่ี�จะเปลี�ยนธมีไปตามเทศกาลตา่งๆ ถอืเป็นอกีจุด
แลนดม์ารค์สําหรับนักทอ่งเที�ยว 

 
ใครชอบเครื:องเลน่หวาดเสยีวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด!! สนุกกบัเครื�องเลน่นานาชนดิไมว่า่จะเป็น รถไฟเหาะ
ตลีังกา (Rolling X-Train) ที�เร็วสดุๆ และตลีังกาถงึ 2 รอบ เฮอรร์เิคน (Hurricane) เครื�องเล่นที�จะหมุนๆ เหวี�ยงๆ ให ้
หัวใจเตน้รัวกับความสงูเกอืบ 20 เมตรจากพื$นดนิ! ดับเบิ$ลร็อกสปิน (Double Rock Spin) ที�จะหมุนๆ ตลีังกา 3 ตลบ
บนอากาศดว้ยความสงูที�แทบกลั $นหายใจ เรอืเหาะไวกิ$ง (Columbus Adventure) เตรยีมตวัเตรยีมใจไปกบัเจา้เรอืเหาะ
ยักษ์ที�จะเหวี�ยทุกคนขึ$นไปสูงถงึ 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลคท์ี:พลาดไมไ่ดข้องสวนสนุกแหง่นี� รถไฟ
เหาะรางไม ้(T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้ี:สูงชนัเป็นอนัดบั 4 ของโลก ซึ:งมคีวามชนัถงึ 77 องศา และ
วิ:งดว้ยความเร็ว 104 กโิลเมตร/ช ั:วโมง  
 

 

 
 

พเิศษ!!! ทางเลอืกใหม่สําหรับท่านที�ไมช่อบการรอควินานๆ สามารถซื$อบัตร Q-Pass เพื�อขึ$นไปรอเลน่ไดเ้ลย 
โดยซื$อแพคเกจเฉพาะ T-Xpress จ่ายเพิ�มเพยีง 30,000 วอน (ราคาสําหรับ 2 ทา่น) จะไดรั้บตัqว Q-Pass และ 
SD Card ขนาด 16 GB ใสก่ลอ้ง Action Camera มาให ้เมื�อถงึดา้นบนใหนํ้ากลอ้งสง่ใหเ้จา้หนา้ที�เพื�อตดิตั $ง 
ซึ�งจะเป็นโบกี$สดุทา้ยของขบวนรถไฟ 1 รอบจะนั�งไดเ้พยีง 2 ทา่น เพราะจดุตดิตั $งกลอ้งมเีพยีง 1 ชดุ จากนั$นก็
ลยุ!! และหลังจากลงจากรถไฟแลว้ ท่านสามารถนํา SD Card มาตรวจสอบการบันทกึวดีโีอ หากวดีโีอเสยีจะ
สามารถขึ$นไปเลน่ใหมไ่ดอ้กี 1 รอบ 

 
 

พกัเหนื:อยจากเครื:องเลน่ หลดุเขา้มาในโลกของเหลา่สตัวม์ากมาย!! ในโลกของ Zootopia หนึ�งในสวน
สัตวท์ี�ใหญ่ที�สุดของเกาหล ีมสีัตวม์ากกว่า 2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธุ ์พาทุกท่านท่องไปกับโลกของสัตวป่์า
ซาฟาร ีขึ$นไปบนรถบัสซาฟารเีพื�อใกลช้ดิกับเหล่าสัตวป่์ายิ�งขึ$นอย่างโซน Safari World พบกับสัตวท์ี�น่าเกรงขาม
อยา่งสงิโตเจา้ป่า เสอือนัดรุา้ย และหมตีวัใหญท่ี�อาจจะโผลม่าทักทายคณุไดท้กุเมื�อ 
 



 

 
 

จะมอีะไรตื:นเตน้ไปกวา่การน ั:งรถสะเทิ�นนํ �าสะเท ิ�นบก!! ตะลยุเขา้ไปในโซน Lost Valley พรอ้มเพลดิเพลนิ
กบัการชมสตัวต์า่งๆ ที�เดนิเลน่อยา่งอสิระ ถา้โชคดอีาจจะไดพ้บกบัสตัวเ์หลา่นี$มาขอขนมกนิถงึหนา้ตา่งรถเลยทเีดยีว 
 

 
 

เปลี:ยนบรรยากาศจากเหลา่สตัวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมูพ่ฤกษา!! เดนิชมสวนดอกไมท้ี�กําลัง
ออกดอกบานสะพรั�งอวดสสีัน ณ สวนดอกไมส้ี:ฤดู (Four Season Garden) ซึ�งจะเปลี�ยนแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตาม
ฤดกูาลในรูปแบบที�หลากหลายตลอดทั $งปี (ทั $งนี$ข ึ$นอยูก่บัสภาพอากาศ) ดว้ยสสีนัที�สดของดอกไมแ้ตล่ะชนดิจงึไดรั้บ



 

ความนยิมอยา่งมาก นักทอ่งเที�ยวที�มาสวนสนุกจงึไมพ่ลาดที�จะมาถา่ยรปูเก็บบรรยากาศความสดชื�นกลบัไปเป็นที�ระลกึ 
รวมทั $งยังมกีารจัดเทศกาลในแต่ละเดอืน อาทเิชน่ ในช่วงฤดูใบไมผ้ล ิประมาณเดอืนเมษายน – มถิุนายน เป็น
สวนดอกทวิลปิ และดอกกหุลาบ ในชว่งฤดรูอ้น ประมาณเดอืนมถินุายน - สงิหาคม เป็นสวนดอกลลิลี�หลากสสีนั ยัง
ไม่หมดแค่นั$น ในชว่งเดอืนนี$จะมเีทศกาลคลายรอ้นไปกับสายนํ$า (Summer Splash) ในฤดูใบไมร้่วง ประมาณเดอืน
ตุลาคม - พฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ พรอ้มกับมีจัดตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กับเทศกาลฮัลโลวนี (Happy 
Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซแีห่รอบสวนสนุก และมีเจา้หนา้ที�แต่งตัวเป็นผีมาเดนิแกลง้นักท่องเที�ยวดว้ย 
ในชว่งฤดหูนาวประมาณเดอืนพฤศจกิายน - ธนัวาคม มกีารจัดงานเฉลมิฉลองเทศกาลครสิตม์าส และตอ้นรับเทศกาลปี
ใหม ่ทกุเทศกาลจะตกแตง่ดว้ย แสง ส ีเสยีง สดุอลงัการ พรอ้มทั $งมขีบวนพาเหรดมาสรา้งความบนัเทงิใหก้บัเด็กๆ เชน่ 
White Christmas Parade, Moonlight Parade 
 

 
 
การแสดขบวนพาเหรดอนัน่าตื:นตาตื:นใจ! ชมขบวนพาเหรดสุดยิ�งใหญ่อย่าง คานิวัล แฟนตาซ ีพาเหรด 
(Carnival Fantasy Parade) พบกับโชวต์า่งๆ จากทั�วทุกมุมโลก มทีั $งธมีสไตลบ์ราซลิอย่างแซมบาเฟสตวิัล (Samba 
festival) ไปจนถงึธมีเวนสิคานวิัล (Venice Carnival) จากอติาลก็ีตบเทา้เขา้รว่มขบวนดว้ย สนุกสนานกบัการเตน้รําไป
พรอ้มๆกนั ชว่งหัวคํ�าเป็นอกีหนึ�งการแสดงที�พลาดไมไ่ดเ้ชน่กนั อยา่เพิ�งรบีกลับ! หากทา่นยังไมไ่ดช้มการแสดงพลสุดุ
อลังการหลังจากพระอาทติยต์กดนิ และยังมขีบวนพาเหรดที�จัดเต็มทั $งแสง ส ีเสยีง อยา่งมนูไลทพ์าเหรด (Moonlight 
parade) ใหท้า่นไดช้มอกีดว้ย ขบวนพาเหรดจะมรีอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น. 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (3) เมนู บูลโกก ิหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยนําหมูลงใน
กระทะพรอ้มนํ �าซุปปรงุรส เมื:อสกุรบัประทานพรอ้มเครื:องเคยีงและขา้วสวย 

 
พกัที:    JM HOTEL / NEW M SUWON หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที:สาม         โซลทาวเวอร ์- ผลติภณัฑนํ์ �ามนัสน - พลอยอเมทสิ - ยา่นยอนนมัดง - คาเฟ่ YEONNAM-DONG 239-20  
                       คอสเมตคิ - ถนนฮงแด  
 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 
จากนั$นนําท่านไปยังหนึ�งในทาวเวอรท์ี�มวีวิที�สวยที�สดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ตั $งอยู่บนภเูขานัมซานใจกลางกรุงโซล 
มคีวามสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสูง 479 เมตรจากพื$นดนิ ไม่ว่าจะเป็นชว่งกลางวัน ชว่ง
กลางคนื หรอืฤดกูาลไหนๆ ก็ยังไดรั้บความนยิมเสมอมา ทั $งจากนักทอ่งเที�ยวและคูรั่กชาวเกาหล ีเพราะเป็นจุดชมววิที�
มองเห็นววิทั�วทั $งกรงุโซล และบรเิวณรอบๆ แบบพาโนรามา่ นับเป็นอกีสถานที�สดุแสนโรแมนตกิแหง่หนึ�งที�คูรั่กทกุคูไ่ม่
ควรพลาด นอกจากนี$ยังมไีฮไลทสํ์าคญัของกรงุโซลที�นักทอ่งเที�ยวทกุคนจะตอ้งมาแวะเช็คอนิคอื สถานที�คลอ้งกญุแจ
ชื�อดัง Love Key Ceremony ที�มคีวามเชื�อว่า คู่รักที�มาคลอ้งกญุแจที�นี�จะมคีวามรักที�ยนืยาวไปตลอดกาล ** ราคา
ทวัรน์ี�ไมร่วมกญุแจและคา่ขึ�นลฟิท ์10,000 วอน**   



 

 

 
 

จากนั$นนําทา่นเรยีนรูก้ารทํา ผลติภณัฑนํ์�ามนัสน ที�สกดัจากนํ$ามันสนเข็มแดง มสีรรพคณุชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน 
ชว่ยควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในรา่งกาย 

 
จากนั$นนําท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่งสขุภาพและนํา
โชค โดยมตีั $งแตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี$จะงามจับตาเมื�อมาทําเป็นแหวน จี$ ตา่งห ู
และสรอ้ยขอ้มอื 
 
จากนั$นนําทา่นเดนิทางไปยังแหลง่รวมตวัของวยัรุ่นชาวเกาหล ียา่นยอนนมัดง ซึ�งอาจจะยังไมค่อ่ยคุน้หใูนหมูค่นไทย
นัก แต่ฮติมากๆ ในหมู่คนเกาหล ียอนนัมดงเป็นย่านที�เต็มไปดว้ยรา้นคาเฟ่เก๋ๆ ชคิๆ แต่ละรา้นจะมธีมีการตกแต่งที
แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นสายฮปิ สายอารต์ สายแบ๊ว สายดอกไม ้ก็มใีหเ้ลอืกตามสไตลค์วามชอบของแต่ละคน 
นอกจากรา้นคาเฟ่แลว้ ก็ยังมรีา้นขายเครื�องประดบั รา้นขายดอกไม ้เทยีนหอม และของกุก๊กิ�กอกีมากมาย สําหรับใครที�
ชอบคาเฟ่แนวๆ ไม่เหมอืนใคร และแฟนคลับซรียี ์W ตอ้งไม่พลาดรา้นนี$!! คาเฟ่ YEONNAM-DONG 239-20 คา
เฟ่ดไีซนล์ายเสน้คอมมคิ คาเฟ่สดุชคิที�ออกแบบรา้นใหเ้หมอืนเราหลดุเขา้ไปอยูใ่นโลกของการต์นู ซึ�งกําลงัฮติและถกู
อัพเดทลงในอสิตาแกรมของชาวเกาหลอีย่างหนักหน่วง ทุกอย่างภายในรา้นถูกออกแบบ และตกแต่งใหเ้หมอืนฉาก
ภาพวาดในการต์ูน รวมถงึภาชนะที�ใชภ้ายในรา้นก็ยังออกแบบไดเ้ก๋ไก๋ไม่เหมอืนใคร แถมเมนูแต่ละอย่างก็ยังอยู่ใน
ราคาที�น่าคบหาอกีดว้ย  
 



 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (5) เมน ูไกตุ่น๋โสม อาหารบํารงุสขุภาพ ไกข่นาดกําลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย 

และสมนุไพรบํารงุรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 
 
จากนั$นนําท่านแวะชอ้ปที�รา้นเครื�องสําอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพื�อเลอืก
ซื$อกลบัไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบํ์ารงุผวิแบรนดอ์ยา่ง DEWINS และ
แบรนด ์JSM ที�เป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีนํ$าแตก ครมีขดัขี$ไคล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์
เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อื�นๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

  
 
จากนั$นเดนิทางต่อไปยัง ยา่นฮงแด เป็นย่านที�อยู่ใกล ้ๆ  กับมหาวทิยาลัยฮงอกิ มผีลงานศลิปะที�สว่นใหญ่เป็นศลิปะ
แนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพื$นที�ของถนนปิกัสโซท่ี�ข ึ$นชื�อของย่านนี$ นอกจากนั$นที�นี�ยังมผัีบ บาร ์คาเฟ่ รา้นอาหาร
มากมายตามตรอกซอกซอยแทบทกุแหง่ จงึทําใหท้ี�นี�เป็นสสีนัของกรงุโซลที�นักทอ่งเที�ยวนยิมมาทอ่งเที�ยวไมข่าดสาย
ทั $งกลางวนัและกลางคนื 
 



 

 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (6) เมนู คมัจาทงั เเกงมนัฝร ั:งกระดูกหมู ซึ:งประกอบไปดว้ยส่วนผสมที:สําคญัคือ 
กระดกูหมสูว่นซี:โครง สนัหลงั มนัฝร ั:ง ตน้หอม พรกิแกง งาดาํป่า ใบงาเขยีว และเห็ด 

พกัที:   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที:ส ี:              เทศกาลดอกซากรุะบาน ถนนยออโีด – ศนูยส์มนุไพรโสม – ศนูยส์มนุไพรฮอตเกนาม ู– พระราชวงัชาง 
                       ด็อกกงุ – ดวิตี�ฟร ี– ตลาดเมยีงดง                
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
 

จากนั$นนําท่านผ่านชม เทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนยออโีด ซึ�งกําลังบานอยู่ทั�วเกาหล ีไม่ตอ้งไปถงึญี�ปุ่ นก็ไดก็้
สามารถชมซากรุะได ้เพราะไมว่า่จะเดนิทางไปที�ไหน สองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยงามของดอกซากรุะสชีมพอูอ่นละลาน
ตา พรอ้มหยบิกลอ้งขึ$นมาถ่ายภาพดอกซากรุะเก็บไวเ้ป็นที�ระลกึ อกีทั $งไดเ้ห็นภาพของคนเกาหลอีอกมาปิคนคิตาม
สวนสาธารณะ ทั $งที�มาเป็นเพื�อนกลุม่ใหญ่ๆ คูรั่ก และครอบครัว ชวนกนัมาพักผ่อนทําอาหารมานั�งทานไปคยุไปดดูอก 
ซากรุะไปดว้ย (ดอกซากรุะจะเร ิ:มบานประมาณชว่งเดอืนเมษายน ต ั�งแตก่รุป๊ประมาณวนัที: 08 – 15 เมษายน 
2562 หรอืในชว่งที:ดอกซากรุะบาน หลงัจากประมาณวนัที: 15 เมษายน จะไมม่โีปรแกรมไปดซูากรุะ)  
 
 



 

 
 
หมายเหตุ **ท ั�งนี�การบานของดอกซากุระขึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ หากดอกซากุระไม่บาน ทางบรษิทัขอ
อนญุาตไมนํ่าทา่นไป และไมม่กีารหกัคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆท ั�งส ิ�น** 
 
จากนั$นนําทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มนุไพรโสมเกาหล ีสมนุไพรที�ชว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหาร 
ปอด ช่วยทําใหจ้ติใจสงบ และเพิ�มพละกําลัง มสีรรพคุณทางการแพทยช์ว่ยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

 
นําท่านชม ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นดินี$เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที�ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือ
ระดับนํ$าทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดื�มแอลกอฮอล ์
กาแฟ บหุรี� สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (8) เมนู บบิมิบบั หรอืขา้วยําเกาหล ีประกอบดว้ยผกัต่างๆพรอ้มกบัเนื�อสตัวห์มกั 

เสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบหูมอ้รอ้นๆ 
 
จากนั$นนําทา่นชม พระราชวงัชางด็อกกงุ พระราชวงัลําดบัที�สองที�ถกูสรา้งตอ่จากพระราชวงัเคยีงบกกงุ เคยใชเ้ป็นที�
พํานักของพระมหากษัตรยิห์ลายพระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัสําคญัที�ยังคงรักษา
ไว ้พระราชวังหลวงทั $ง 5 ที�ในโซลนั$น จะมลีักษณะหนา้ตาคลา้ยๆ กนั แตกตา่งกนัที�ทัศนยีภาพ รวมถงึความพเิศษของ
แต่ละสถานที�ดว้ย อย่างตัวพระราชวังชางด็อกกุงแห่งนี$ก็มีไฮไลท์ที�น่าสนใจคอื สวนฮูวอน หรอืสวนแห่งความลับ
นั�นเอง ภายในพระราชวังประกอบไปดว้ยเขตพระราชฐานชั $นนอก พระราชฐานชั $นใน และสวนดา้นหลังที�ใชสํ้าหรับเป็น
ที�พักผ่อนของพระมหากษัตรยิใ์นสมัยโบราณ เมื�อเดนิเขา้มาบรเิวณดา้นในพระราชวังจะเจอกับลานกวา้ง เป็นพื$นที�
สาธารณะที�นักท่องเที�ยวสามารถเดนิชมได ้พระราชวังแหง่นี$เคยถูกเผาทําลายไปในชว่งปี 1592 กอ่นจะถูกบรูณะในปี 
1611 และไดก้ลายเป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมนับตั $งแต่นั$นเป็นตน้มา ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของ
พระราชวงัเอาไว ้นอกจากนั$นยังมตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายกุวา่ 300 ปี บอ่นํ$า และศาลารมินํ$า  
 



 

 
 

หมายเหตุ กรณีที:พระราชวงัชางด็อกกุงไม่เปิดทําการ ขอสงวนสทิธิ~ปรบัรายการท่องเที:ยว ทดแทนเป็น 
พระราชวงัถ็อกซูกุง 1 ใน 5 พระราชวังเก่าแก่ของราชวงศโ์ชซอน มขีนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ตั $งโดดเด่นสง่างามอยู่
ทา่มกลางอาคารสไตลต์ะวนัตกใจกลางกรงุโซล แตส่วยงามรม่รื�นไปดว้ยตน้ไม ้ยิ�งชว่งฤดใูบไมเ้ปลี�ยนสแีลว้ยิ�งสวยงาม
ไปอกี ในแตล่ะวนัจะมกีารเปลี�ยนเวรยามของทหาร หากมาไดถ้กูจังหวะจะไดช้มพธิเีปลี�ยนเวรยามประจําวนั ซึ�งในหนึ�ง
วนันั$นจะม ี3 รอบ คอื รอบแรกตอน 11.00 น. รอบที�สอง 14.00 น. และรอบสดุทา้ยตอน 15.30 น.  

 
จากนั$นนําท่านเลอืกซื$อสนิคา้ปลอดภาษี ดวิตี�ฟร ีที�รา้นคา้ปลอดภาษีที�ใหญ่ที�สดุในโซล แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นม
มากมาย ไมว่า่จะเป็น นํ$าหอม เสื$อผา้ เครื�องสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื�องประดับหลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบ
รนดอ์ื�นๆ อกีมากมาย โดยชั $นใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์ร ูและเครื�องดื�มแอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS 
VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในส่วนของ
ชั $นที� 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็น
ตน้ ชั $น 2 เป็นช็อป MCM ชั $นที� 3 เป็นโซนเครื�องสําอางคห์ลากหลายแบรนดด์ัง ไม่วา่จะเป็นแบรนด ์SULWHASOO, 
HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ 
ชั $น 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอื�นๆ และชั $นที� 5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 
 

 
 
จากนั$นนําท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ$ง ยา่นเมยีงดง แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรอืสยามส
แควรเ์กาหล ีตลาดแหง่นี$จะมเีสื$อผา้ กางเกง รองเทา้ นํ$าหอม เครื�องสําอางคท์ั $งแบรนดเ์นมชื�อดัง และโลคอลแบรนด ์
รวมถงึซดีีเพลง รูปดารา และศลิปินเกาหลี หรืออะไรที�วัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที�ตลาดนี$ อาทิเช่น รา้น
เครื�องสําอางค์ค์ที�คุน้หูคนไทยที�ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 
INNISFREE ราคาเครื�องสําอางคค์จ์ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เท่า และบางรุ่นไม่มขีายในประเทศไทย 



 

หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอย่างรา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลอืกมากมาย อาทิ
เชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  

 

 
 

ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางที�ฮอทฮติไมแ่พก้นัอยา่งโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้ิ$ม
ลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตวัใหญอ่บน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็
อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ  ยา่งชสีมรีสหวาน ชสียา่ง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปยา่ง ตอ๊กโบก ีเคก้ขา้วที�
ข ึ$นชื�อของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนี$มอียู่เกอืบทุกซอกทุกมุมที�ในตลาดเมยีงดง บะหมี�ดําจาจังม
ยอน หนึ�งในเมนูสดุฮติที�เห็นกันบอ่ยในซรีี�สเ์กาหล ีมันฝรั�งเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ั�วไปในเมอืงไทย แต่
ของที�นี�จะมไีสก้รอกเพิ�มเขา้มาอกีหนึ�งชั $น ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลงัการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แตห่าก
คนที�ชอบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดงั ซึ�งไอตมิที�กดมาใสโ่คนนั$นสงูถงึ 2 ฟตุ 
 

 
 
เย็น  อสิระอาหารเย็น (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพื:อความสะดวกในการช็อปปิ� ง) 
พกัที:    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที:หา้            ละลายเงนิวอน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - สนามบนินานาชาตอินิชอน  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (9) เมนู ชาบ ูชาบ ูสกุ ี�สไตลเ์กาหลคีลา้ยสกุี�หมอ้ไฟ ประกอบไปดว้ยเนื�อหมสูไลด ์ผกั 

เห็ด และวุน้เสน้เกาหล ีเป็นอกีหนึ:งเมนูยอดฮติในเกาหล ีและยงัเป็นอาหารพื�นเมอืงที:มมีาอยา่งยาวนานอกี
ดว้ย 

 



 

จากนั$นนําท่านเพลนิเพลนิกับการแวะซื$อของฝากที� ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซื$อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนม
ตา่งๆ ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้
โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครื�องสําอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกี$เกาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็น
ตน้ 
 

 
 
11.20 น. เดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� XJ701 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื:อง) 
15.10 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง พรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 
 
  

 
*** สาํคญัมากโปรดอา่น *** 

ในกรณีที:ตอ้งออกต ั�วภายใน เครื:องบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นทาํการออกต ั�วโดยสาร กรณุาสอบถามที:เจา้หนา้ที:ทกุคร ั�ง  
เนื:องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี:ยนเที:ยวบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

มเิชน่น ั�น ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ั�งส ิ�น 
ขอบพระคณุทกุทา่นที:ใชบ้รกิาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี5 วนั 3 คนื (AIR ASIA X) 
KOREA SPRING DAY อนิชอน – โซล – โซล 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
เมษายน – พฤษภาคม 2562 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

ราคา 
จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ั�ว) 

ราคา 
เด็กอายไุมเ่กนิ 

2 ขวบ 

พกั 
เดี:ยว 
เพิ:ม 

12 - 16 เมษายน 2562 24,999 7,900 5,900 5,000 
13 - 17 เมษายน 2562 23,999 7,900 5,900 5,000 
17 - 21 เมษายน 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
18 - 22 เมษายน 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
19 - 23 เมษายน 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

02 – 06 พฤษภาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
07 - 11 พฤษภาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 

***หมายเหต*ุ** 
ขอสงวนสทิธิ~ในการเปลี:ยนแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั�งนี�ข ึ�นอยูต่ามความ

เหมาะสม 
**กรณีที:กองตรวจคนเขา้เมอืง ท ั�งที:กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที:ระบใุน
รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ั�งส ิ�น และขอสงวนสทิธิ~ท ี:จะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึ:งอยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั** 
**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 



 

09 - 13 พฤษภาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
14 - 18 พฤษภาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
16 - 20 พฤษภาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
23 - 27 พฤษภาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 

28 พฤษภาคม – 01 มถินุายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
30 พฤษภาคม – 03 มถินุายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ:น*** 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**หมายเหต*ุ* 

1. รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว คา่ทัวรท์ี�จ่ายใหก้บัผูจั้ด เป็นการชําระแบบจา่ยชําระขาด และผูจั้ดไดช้ําระใหก้บัสาย
การบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง ฉะนั$นหากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผู ้
จัดขอสงวนสทิธิEการคืนเงนิสดส่วนใดๆ รวมทั $งค่าตัqวเครื�องบนิใหแ้ก่ท่าน ***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ~ ราคานี�
เฉพาะนกัท่องเที:ยวชาวไทยเท่าน ั�น ถา้หากเป็นชาวต่างชาต ิจะตอ้งเพิ:มจากราคาค่าทวัรป์กตอิกี 100 
USD** กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที�เป็นเด็กนักเรยีน นักศกึษา ครู  ธรุกจิขายตรงเครื�องสําอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอื
กรุ๊ปที�มกีารขอดงูาน **จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครั $ง** 

2. หากมเีพื�อนหรอืญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเที�ยวระหว่างท่องเที�ยวในประเทศเกาหล ีหรอืปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะนํากรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที�ที�รับผดิชอบ หากท่านมคีวามจําเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ื�นเพื�อที�จะนําไปยังประเทศนั$นๆ  
หรอืนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ�งของนั$นวา่ตอ้งไมเ่ป็นสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขั $น
ประหารชวีติ เจา้หนา้ที�จะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิ�งของใดใด 

3. โรงแรมที�พักที�ประเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลบัปรับเปลี�ยนขึ$นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็น
หลกั 

4. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชี่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสุดทา้ยช่างภาพจะนํา
ภาพถา่ยมาจําหน่ายกบัลกูทัวร ์หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซื$อได ้แตถ่า้ท่านใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซื$อ เพราะทางบรษัิททัวรไ์ม่มี
การบงัคบัลกูทัวรซ์ื$อแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวรค์รั $งนี$มวีัตถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั$น ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลงรา้นชอ้ปปิ$ง 
เชน่ นํ$ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเที�ยวเอง 300 USD 
ตอ่ทา่น 

 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั�น ไมเ่ชน่น ั�น ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไม่
วา่ดว้ยกรณีใดๆท ั�งส ิ�น เพราะทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ต ั�วกบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ ี:ถว้น กอ่นการจองทวัรท์กุคร ั�ง เพื:อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 

ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีที�ลูกคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําให ้

ลกูคา้ตอ้งถกูสง่ตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ$นในการเปลี�ยนตัqวขากลับ และรวมถงึคา่บรกิาร
อื�นๆที�เกดิขึ$นดว้ย ฉะนั$น ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ$นที�ทางประเทศนั$นๆเรยีกเก็บ ทางผู ้
จัดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ$นทุกกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเที�ยวบนิ
ถดัไปที�มทีี�นั�งวา่ง หรอืตามวันเดนิทางของตัqวเครื�องบนิ ทั $งนี$ ขึ$นอยูท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศ
เกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสัมภาษณ์ ในการที�ทาง
ตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสัมภาษณ์นั$น ขึ$นอยูก่ับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทาง
เจา้หนา้ที� ตม. ทางบรษัิททวัร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนี$ได ้** 

*** ทัวรค์รั $งนี$มวีัตถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั$น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจาก
กรุ๊ปทวัร ์ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเที�ยวเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

� คา่ตัqวเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี

� คา่นํ$าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   � คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 

� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   � คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  

� คา่อาหารตามมื$อที�ระบใุนรายการ     � คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง , คา่โทรศัพท ์, คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต , คา่

ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

� คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น  

� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 

� คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยื:นวซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบสําคญัถิ�นที�อยู ่ 

4) สําเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รปูถา่ยสขีนาด 2 นิ$ว 2 รปู  

(สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื�นวซีา่) 

 
เง ื:อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเที:ยวหรอืเอเจนซี:ตอ้งชําระเงนิมดัจาํเป็นเงนิจาํนวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพื:อสาํรองที:น ั:ง ภายใน 3 วนัหลงัจาก
การจอง  

2. นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั $งหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอ
เจนซี�ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเที�ยวสละสทิธิEการเดนิทางในทัวรนั์$นๆ 

3. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งชําระครบเต็มจํานวนเลย 

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี$ วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั$นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
 
เง ื:อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ี:ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื:อการทอ่งเที:ยว เยี:ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื:นเอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื:อยนืยนั
การมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี� 
- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 
- ต ั�วเครื:องบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิ:งที:ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที:อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที:พํานกัในประเทศเกาหลไีด ้(เชน่ เงนิสด บตัร

เครดติ เป็นตน้) 
- ชื:อ ที:อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที:พาํนกัในประเทศเกาหล ี(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื:นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีม

ให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที:พาํนกัในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

• กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�(ผูม้ชี ื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

• กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที�ตอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงื:อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี� 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชําระแลว้ทั $งหมด 

ทั $งนี$ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรียมการจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเที�ยว เชน่ การสํารองที�นั�งตัqวเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

1. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมัีดจําหรอืซื$อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั $งหมด   

2. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี$ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั$นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ื:อนไขและขอ้กําหนดอื:นๆ 
1. ทัวรน์ี$สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั$น 
2. ทัวรน์ี$เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั $งหมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั $งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิEในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง 
และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัqวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั $งนี$ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ$นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี$คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั$น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ$น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัqวเครื�องบนิ ค่าภาษีเชื$อเพลงิ ค่า
ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั$น  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ$นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ$น และรวมกนัทุกชิ$น
ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 
จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั$น ถา้สิ�งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั$น 

• สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�
โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั$น  

• ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพชื และเนื$อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไมส้ด , ไข ่, เนื$อสัตว ์, 
ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี$ หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที�สงูมาก  

 

 
 

 

 



 

 


