
 

 

ทวัรเ์กาหลี บินดึก กลบัดึก (6D3N) 
“ BHT9191282 KOREA ชดุใหญ่ ไฟกระพริบ” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 
 

 

 



 

 

บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอก็ซ ์(XJ) : ขึ�นเครื�องที�สนามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ766 DMK(กรงุเทพ) - ICN(อินชอน) 6<.>? - @6.6? 
XJ70> ICN(อินชอน) - DMK(กรงุเทพ) 6@.6? – 6C.C6 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ�าหนกัไมเ่กนิ *+ ก.ก. (. ชิ�น) และ ถอืขึ�นเครื�องบนิไดนํ้�าหนกัไมเ่กนิ 1 ก.ก. ** 
**พาสปอรต์ ต้องมีอายใุช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า K เดือน ณ วนักลบั** 

วนัทีM 1 
กรงุเทพฯ )ดอนเมือง(                                                                                                      )-/ -
/-( 

 

23.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ อาคาร @ ชั Qน 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอิน หมายเลข >-C สายการบิน AIR ASIA X โดยมเีจ้าหน้าที�ของ
บรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ําแนะนําเพื�อ
เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

 

 

วนัทีM 2 
กรงุเทพฯ )ดอนเมือง ( – เมืองอินชอน   -  ชมดอกโคเชีย ณ สวนยางจนูาริ - เกาะนามิ –
ซอรคั                                                                                              
                              )-/L/D     (                                                            

 

02.>?  นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR 
ASIA X เที�ยวบนิที� XJ [60  
** สาํหรบัเที�ยวบนินี� ไมม่บีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ < ชั �วโมง *< นาท ี** 

@6.6?  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 
** ตามเวลาทอ้งถิ�น เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ * ชั �วโมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา ** 
หลงัทุกทา่นผา่นขั �นตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

กลางวนั บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บลุโกกิ 



 

 

 
นําท่านเดนิทางสู่ สวนยางจนูาริ (YANGJU NARI PARK) จงัหวดั คยองกโีดเป็นทุ่งดอกไมท้ี�มกีารสบัเปลี�ยน
ตามฤดูในช่วงเดอืน 8-10 จะมทีุ่งดอก KOCHIA ที�ขึ�นกนัเป็นพุ่มๆ เป็นสแีดงๆสม้ๆเหลอืงๆเขยีวๆสลบักนั อกี
ทั �งยงัมดีอกไมอ้ื�นๆ เชน่ดอกมลูย ์เป็นตน้ 
*ในชว่งที�ไมม่ดีอกไมข้อสงวนสทิธิ Lในการพาไปชมหมูบ่า้นองักฤษ ณ เมอืงพาจแูทน 
 

 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะนามิ (NAMI ISLAND) เป็นแหล่งทอ่งเที�ยวที�มชีื�อเสยีงของประเทศเกาหลใีต ้เกาะนาม ิมี

รูปร่างเหมอืนใบไมล้อยนํ�า เป็นเกาะกลางแม่นํ�าฮนั ซึ�งเกดิจากการสรา้งเขื�อนชอ็งพยอ็ง โด่งดงัจากซรีสีเ์รื�อง
เพลงรกัในสายลมหนาว (THE WINTER LOVE SONATA) ซึ�งใชเ้กาะนามเีป็นสถานที�ถ่ายทํา เกาะนามไิดช้ื�อ
ตามนายพลนาม ิที�รบัราชการตั �งแต่อายุ 17 ปี บดิาอยู่ในตระกูลสูงศกัดิ L ส่วนมารดาเป็นเจา้ฟ้าหญงิ เขานําทพั
กวาดลา้งจลาจลในพื�นที�ภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไดท้ั �งหมด และไดร้บัตําแหน่งสงูเมื�อยงั
มอีายเุพยีง 26 ปี แต่หลงัจากเปลี�ยนรชักาลใหม ่เขากถ็ูกใสร่า้ยวา่เป็นกบฏ และถูกประหารชวีติพรอ้มกบัมารดา
และพวกรวม 25 คน ต่อมาหลงัผลดัเปลี�ยนรชักาลใหมอ่กีครั �ง ไดม้กีารพสิจูน์พบว่าขอ้กล่าวหาทั �งหมดลว้นเป็น
เทจ็ เขาจงึไดร้บัคนืยศถาบรรดาศกัดิ Lดงัเดมิ เกาะแหง่นี�มทีวิทศัน์ที�สวยงามไปดว้ยตน้เกาลดัและทวิสนเรยีงราย 
ในช่วงฤดูใบไมร้่วงจะมเีทศกาลใบไมเ้ปลี�ยนส ีใบไมต่้างเปลี�ยนเป็นสแีดงสวยงาม และมสีุสานของนายพลนาม ี
ซึ�งยงัคงตั �งอยู ่ณ เกาะแหง่นี� 



 

 

 
คํMา       บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ทคัคาลบีQ 

  

นําทา่นเดนิทางสู ่ซอรคั 
ทีMพกั       LAKE OCEAN หรือ SEORAK PINE RESORT , SEORAK หรือเทียบเท่า 
 

   วนัทีM 
3 

อทุยานแห่งชาติซอรคัซาน – วดัชินฮึงซา – เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์ –  เมืองโซล - 
พิพิธภณัฑส์าหร่าย                                                                                                                  
)B/L/D( 

พิเศษ !! ให้ท่านได้ทาํกิมจิหรือคิมบบัและใส่ชดุประจาํชาติเกาหลี  ”ฮนับก“(HANBOK) 
 

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโซรคัซาน (SEORAKSAN NATION PARK) หรอื สวิสเซอร์แลนด์ของ

เกาหล ีตั �งอยู่ในเขตจงัหวดัคงัวอ็น มพีื�นที�ทางทศิตะวนัตกตดิกบัจงัหวดัคยอ็งก ีทางทศิใตต้ดิกบัจงัหวดัชุงชอง
เหนือ ทางทศิตะวนัออกตดิกบัทะเลญี�ปุ่ น (ทะเลฝั �งตะวนัออก) ทางทศิเหนือตดิกบัจงัหวดัคงัวอ็น ประเทศเกาหลี
เหนือ ภูมปิระเทศของจงัหวดัส่วนใหญ่เป็นเทอืกเขา (เทอืกเขาแทแบก็) โดยทอดยาวจนเกอืบถงึทะเล ซึ�งเป็น
ผลทาํใหช้ายฝั �งมคีวามลาดชนั เป็นอุทยานแหง่ชาตขินาดใหญ่มเีนื�อที� ถงึ 354 ตารางกโิลเมตร จดัไดว้า่เป็นแนว
เขาที�สวยงามมากที�สุดแหง่หนึ�งในประเทศเกาหลใีตซ้ึ�งประกอบดว้ย โอซอรคั เนซอรคั และ นมัซอรคั เทอืกเขา
แนวนอก แนวใน และแนวใต ้มหีุบเขาที�มดีอกไมบ้านสะพรั �งทั �งฤดใูบไมผ้ล ิและฤดใูบไมเ้ปลี�ยนส ีหุบเขาแหง่นี�
จะเปลี�ยนเป็นสแีดงสทีองทั �วทั �งหุบเขา เป็นภาพที�สวยงามซึ�งหาชมได้ยาก ราคานี�ไม่รวมนั �งกระเช้าไฟฟ้า 



 

 

(CABLE CAR) นอกจากนี�บริเวณโดยรอบของอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ยังเป็นที�ตั �งของ วดัชินฮึงซา 
(SINHEUNGSA TEMPLE) วดัเก่าแก่ที�สรา้งขึ�นในสมยั อาณาจกัรชลิล่าอายุมากกว่า 1,000 ปี ท่านสามารถ
นมสัการกราบไหวพ้ระพุทธรปูสมัฤทธิ Lปางสมาธขินาดใหญ่ที�ประดษิฐานเป็นสญัลกัษณ์ของอุทยาน ก่อนจะผา่น
สะพานชาํระลา้งจติใจเขา้สูเ่ขตวดัเพื�อไหวพ้ระขอพร  

 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองยงอิน (YONGIN-SI) เป็นเมอืงในจงัหวดัคยอ็งก ีประเทศเกาหลใีต ้เป็นเมอืงสาํคญัในเข
ตเมอืงหลวงโซล มปีระชากรเกอืบ 1 ลา้นคน เมอืงยงอนิมกีารพฒันาขึ�นอยา่งรวดเรว็ในศตวรรษที� 21 วดัไดจ้าก
การที�เมอืงนี�มปีระชากรเพิ�มขึ�นมากที�สุดในเกาหลใีต้ ทั �งยงอนิยงัเป็นที�ตั �งของเอเวอรแ์ลนด์และสวนนํ�าแครปิ
เบี�ยนเบย ์ซึ�งเป็นสวนนํ�าและสวนสนุกที�ไดร้บัความนิยมมากที�สดุในเกาหลใีต ้ 

กลางวนั     บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู หมยู่างเกาหลีสตูรต้นตาํรบั  

 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สดุของประเทศเกาหลี
ใต้ ตั �งอยู่บนทําเลที�สวยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมอืงยงอนิ ทางตอนใต้ของเมอืงโซล ไดร้บัการขนานนามว่า
เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ที�นี�ถูกออกแบบใหแ้ตกต่างกนัในแต่ละโซน ไดแ้ก่ สวนสตัว ์, GLOBAL FAIR , 
EUROPEAN ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY 
นอกจากนี�ยงัมสีวนสี�ฤดู ซึ�งปลูกดอกไมป้ระจําในแต่ละฤดูกาล และมกีารตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กบับรรยากาศ
ของเทศกาลนั �นๆ โดยมบีรษิทัซมัซุง เป็นเจา้ของ ผูบ้รหิารจดัการสวนสนุกแหง่นี� ดงันั �นความยิ�งใหญ่ตระการตา 
และ ปลอดภยั ไมแ่พช้าตใิดในโลกแน่นอน ** โซนสวนนํ�าจะเปิดเฉพาะชว่งฤดรูอ้น** 



 

 

 
พเิศษ ช่วงเดอืน ตุลาคม ทางเอเวอรแ์ลนดม์จีดัเทศกาล HALLOWEEN อย่าพลาดกบัมุมถ่ายรูปสวยๆ เพราะ
สวนสนุกและเครื�องเล่นทั �งหมด จะถูกตกแต่งในธมีของ ฟักทอง ตุ๊กตาผ ีป่าชา้ โครงกระดกู ฯลฯ 

  
นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโซล (SEOUL) ชื�ออยา่งเป็นทางการ นครพเิศษโซล เป็นเมอืงหลวงและมหานครที�ใหญ่
ที�สดุของประเทศเกาหลใีต ้  
นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑส์าหร่าย (KIMPAP) จดัแสดงเรื�องราวต่างๆของการทําสาหร่ายและประวตัคิวาม
เป็นมาต้นกําเนิดของการผลิตสาหร่ายและขั �นตอนการผลิตสาหร่ายที�สดใหม่ทุกวนั ให้ท่านจะได้เลือกชิม
ผลิตภณัฑ์ที�ทําจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ลิ�มลองและเลือกซื�อเหมาะแก่การนํามาเป็นของฝาก เช่น 
สาหรา่ยอบแหง้ , สาหรา่ยยา่ง พิเศษ !! ให้ท่านได้ทาํกิมจิหรือคิมบบัและใส่ชุดประจาํชาติเกาหลี “ฮนับก” 
(HANBOK) และถ่ายรปูไวเ้ป็นที�ระลกึ  



 

 

คํMา       บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ข้าวยาํเกาหลี+ซุป 
ทีMพกั VIP HOTEL หรือ BRIDGE HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   

 
 

วนัทีM 4 

ศนูยร์วมเครืMองสาํอางแบรนดด์งั  – พระราชวงัถอ็กซูกงุ – ถนนสายโรแมนติกถอ็กซูกงุ 
ศนูยส์มนุไพรนํQามนัสนเขม็แดง  –  ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล – ภเูขานัมซาน – หอคอยเอน็โซล
ทาวเวอร ์ - โบสถม์ยอ็งดง -ดิวตีQ ฟรี -  ย่านเมียงดง                                                     
)B/L/ -   (                                                                                                            

         
                                                                                                                              

                                                                      
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยร์วมเครืMองสาํอางแบรนดด์งัเกาหลี (COSMETIC GALLERY) เช่น WATER DROP 
(ครีมนํ� าแตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ์) , ALOE VERA PRODUCT 
(ผลติภณัฑจ์ากสมนุไพร วา่นหางจระเข)้ เป็นตน้  
นําท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัถอ็กซูกงุ (DEOKSUGUNG PALACE) ตั �งอยูท่ี�หวัมุมสี�แยกใจกลางเมอืงของกรุง
โซล เป็นพระราชวงัที�เลก็ที�สุดในบรรดา < พระราชวงัของประเทศเกาหลใีต ้ซึ�งเป็นเพยีงพระราชวงัแห่งเดยีวที�
ล้อมรอบด้วยอาคารสไตล์ตะวันตกที�เพิ�มความเป็นเอกลักษณ์ของทิวทัศน์ได้ มีจุดเด่นคืออาคารภายใน
พระราชวงันั �นเป็นการผสมผสานระหว่างวฒันธรรมเกาหลแีละวฒันธรรมตะวนัตกไดอ้ย่างงดงามลงตวั เดนิชม 
ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG DOLDAM-GIL หรือ DEOKSUGUNG STONE-WALL 
ROAD) มรีะยะทางยาว o++ เมตร เป็นผนังหนิของพระราชวงัถ็อกซูกุง(DEOKSUGUNG PALACE) เดมิเคย
เป็นผนังหนิแห่งแรกในเกาหลทีี�สรา้งใหค้รอบคลุมพื�นที�ที�อยู่อาศยัของผูค้นกบัสิ�งแวดลอ้มไวร้่วมกนัอย่างลงตวั 
ระหวา่งทางเตม็ไปดว้ยตน้ไมก้วา่ .p+ ตน้ และมมีา้นั �งอกี *+ ที� บรรยากาศที�รม่รื�นและโรแมนตกิเป็นสถานที�ที�ดี
สาํหรบัพกัผอ่นหยอ่นใจ  



 

 

 
นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรนํQามนัสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลิตภัณฑ์ ที�สกัดจากน้ามันสน มี
สรรพคุณชว่ยบาํรงุรา่งกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในรา่งกายไดเ้ป็นอยา่งด ี 

กลางวนั     บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม 
นําท่านเดนิทางสู ่ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลที�เรยีกว่า
ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดที�นี�จะถูกควบคุมคุณภาพ
ภายใตม้าตรฐานของรฐับาล ซึ�งแน่นอนว่าไดร้บัการรบัรองคุณภาพจาก
รฐับาล เป็นโสมที�มอีายุ q ปี ซึ�งถอืว่ามคีุณภาพดทีี�สดุในโลก มชีื�อเสยีง
ที�สุด ใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศไทยถงึ * 
เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบํารุงร่างกายหรอืสามารถซื�อเป็นของฝาก
จากประเทศเกาหลใีตก้ไ็ด ้ 
นําท่านเดนิทางสู่ ภเูขานัมซาน เป็นที�ตั �งของ หอคอยเอน็ โซลล ์ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 
หอคอยเมอืงที�สงูที�สุดในโลก มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดบันํ�าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุง
โซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูกัซนั และถา้หนัไปยงัทศิตรงขา้ม 
กจ็ะเหน็ไกลไปถงึแมนํ่�าฮนักงั เป็นอกีหนึ�งสถานที� ที�สดุแสนจะโรแมนตกิ ไมว่า่จะเป็นยามกลางวนัหรอืกลางคนื 
และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที�นี�ยงัคงได้รบัความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานที�คล้องกุญแจคู่รกัที�ยอดนิยมของ
นกัท่องเที�ยว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชื�อว่าหากไดม้าคลอ้งกุญแจดว้ยกนัที�นี� และโยนลูกกุญแจลงไปจะทํา
ใหร้กักนัมั �นคง ยนืยาว ตราบนานเทา่นาน ** ยงัไมร่วมคา่ ขึ�นลฟิต ์และ คา่แมกุ่ญแจ ลกูกุญแจคูร่กัสาํหรบัคลอ้ง 
ทา่นสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้**  



 

 

 
นําท่านเดนิทางสู่ โบสถม์ยอ็งดง (MYEONG-DONG CATHOLIC CATHEDRAL SEOUL) โบสถ์แห่งนี�สรา้ง
เสรจ็ในปี ค.ศ..ror เพื�อเป็นมหาวหิาร และสญัลกัษณ์ที�โดดเด่น ของนิกายโรมนัคาทอลกิในประเทศเกาหล ี 
โบสถ์มลีกัษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นตกึก่ออฐิถอืปูนแนวตะวนัตกแห่งแรก โดยสรา้งแบบเรอเนสซองสใ์หม่ 
จากอฐิเผาสแีดงและสเีทากว่า *+ ชนิด อาคารมคีวามสูงถงึ *p เมตร ในขณะที�หอระฆงัมคีวามสงูถงึ t< เมตร 
ในอดตีโบสถ์แห่งนี� เคยเป็นสถานที�ยอดนิยม สําหรบัผูป้ระทว้ง เนื�องจากความไม่พอใจของรฐับาล สําหรบัใน
ปัจจุบนัโบสถแ์หง่นี� เป็นสถานที�สาํคญัของชุมชน และเป็นอกีหนึ�งสถานที�ทอ่งเที�ยว ที�สาํคญัของกรงุโซล 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่ดิวตีQ ฟรี (DUTY FREE) เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษทีี�ใหญ่ที�สดุในโซล ใหไ้ดช้อ็ปปิ�งสนิคา้
แบรนดเ์นมชั �นนําแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เชน่ นาฬกิา , แวน่ตา , เครื�องสาํอาง , กระเป๋า , กลอ้ง
ถ่ายรูป หรอืจะเป็นโทรศพัท์มอืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซื�อไดอ้ย่างเต็มที� เป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนด์ดงักว่า 
250 แบรนด์ ทั �งเครื�องสําอาง , นํ�าหอม , กระเป๋า , สนิค้าแฟชั �นต่างๆ เช่น CHANEL , HERMES , MCM , 



 

 

DIOR , FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA 
เป็นตน้ ไม่ไดม้แีค่เพยีงสนิคา้จากแบรนดต่์างประเทศเท่านั �น สนิคา้แบรนดเ์กาหลกีม็ใีหเ้ลอืกหลากหลายไม่แพ้
กนั ราคากถ็ูกกว่ารา้นคา้ดา้นนอกและบางยี�หอ้กถ็ูกกว่าในประเทศไทยอกีดว้ย หากจะเขา้ไปชอ็ปปิ� งกนัที�หา้ง
แหง่นี� ใหพ้กพาสปอรต์และขอ้มลูตั vวเครื�องบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซื�อสนิคา้ 
นําท่านเดนิทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควร์บ้านเรา เมยีงดงได้ชื�อว่า
เป็นแหล่งรวมแฟชั �นแบรนดเ์กาหลชีั �นนํา ซึ�งในแต่ละวนัจะ มวียัรุน่เกาหลมีาเดนิชอ็ปปิ� งกนัอยา่งลน้หลาม ท่าน
สามารถหาซื�อสนิคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทั �งเสื�อผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เครื�องสาํอางซึ�งเป็นที�รูจ้กัอยา่งดขีองคน
ไทย เชน่LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นตน้ 
เครื�องประดบั , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนงัและซรียีท์ี�ฮติตลอด จนไปถงึของที�ระลกึที�มรีปูดารานกัแสดงคนโปรด
ของทา่นอยูใ่นสนิคา้ อกีทั �งยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ทา่น สามารถลิ�มลองไอศกรมี *,+++ วอน ที�สงูเกอืบ
ฟุตไดท้ี�นี� p 

 อิสระอาหารคํMาตามอธัยาศยั เพืMอสะดวกแก่การเดินทางท่องเทีMยว  

 
ทีMพกั VIP HOTEL หรือ BRIDGE HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   
 

วนัทีM 5 

ศนูยส์มุนไพรเกาหลี  - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส  -  ย่านฮงแด-พิพิธภณัฑ์ภาพ 3 
มิติ- พิพิธภณัฑนํ์Qาแขง็ พิเศษ  .... !!!สาํหรบัสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด     !!คา

เฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS - เมืองพาจู  – สะพานแขวนมาจงัโฮซู  - PAJU PREMIUM 
OUTLETS  - ซุปเปอรม์าเกต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองอินชอน                             (B/L/-

                                                                (                                                                         
                                                                                                                                  

 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มุนไพรเกาหลี (HERB SHOP) เป็นผลติภณัฑผ์ลของฮ๊อกเกท็นาม ูที�เตบิโตกลางป่า
ดงดบิกว่า *+ ปี มสีรรพคุณช่วยกรองสารพษิในตบั เหมาะสาํหรบัคนที�ทํางานหนัก ดื�มเหลา้ นอนดกึ หรอืเป็น
ไวรสัตบัอกัเสบ ตบัแขง็ ใหท้า่นอสิระเลอืกซื�อใหต้วัเองและฝากครอบครวัหรอืญาตผิูใ้หญ่ที�ทา่นรกั 



 

 

นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (AMETHYST FACTORY) ประเทศเกาหลใีต้เป็น
ดนิแดนของง พลอยสมี่วง พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมตีั �งแต่สมี่วงอ่อนเยน็ตา จนถึงสมี่วงเขม้ (ม่วง
ไวน์) มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี�จะสวยงามจบัตาเมื�อมาทาํเป็นแหวน จี� ต่างห ูและ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิที�มพีลงั
ในการบําบดัทั �งด้านร่างกายและจิตใจของผู้สวมใส่ ขจดัความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนําโชค 
สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใสไ่ด ้
นําท่านชอ้ปปิ� ง ย่านฮงแด เป็นย่านชอ้ปปิ� งบรเิวณดา้นหน้าของมหาวทิยาลยัฮงอกิ(HONGIK UNIVERSITY) 
จงึเป็นศูนยร์วมเดก็วยัรุน่และเดก็มหาวทิยาลยั เป็นอกีเสน้หนึ�งที�มบีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทั �งยงัมรีา้นกาแฟที�
เป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอรี� รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชั �น คลบั ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารที�น่าสนใจในหมู่วยัรุ่น
อายุ *+-p+ ปีที�นิยมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆกย็งัไม่แพงอกีดว้ย ซึ�งจะคกึคกัเป็นพเิศษ
ตั �งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะรา้นค้าแต่ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของที�ขายกนัเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็น
สนิคา้แฟชั �น เชน่ เสื�อผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิxฟชอ้ป เครื�องเขยีน และที�เยอะไมแ่พก้นักค็อืขนมต่างๆ 

กลางวนั     บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู จิมดกั 

 
นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์ภาพ > มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็นสถานที�ท่องเที�ยวชื�อดงัที�จดัขึ�นแบบ
พพิธิภณัฑ์แกลเลอรี�ศิลปะและภาพวาด ที�สร้างขึ�นโดย “ตรอ็งป์ L’OEIL” คอืเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และ
ลกัษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนที�จะเป็นการดภูาพวาดธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์ทั �วไป นกัท่องเที�ยวจะตื�น
ตาตื�นใจกบัภาพวาดแนว 3D ที�เสมอืนว่าไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหนึ�งในรูปภาพนั �นๆ ทําใหน้ักท่องเที�ยวเพลนิเพลนิ
สนุกสนาน ไม่มเีบื�อ ถอืเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะยอดนิยมของชาวเกาหลแีละนักท่องเที�ยว เพราะไม่เพยีงแต่เป็น
พพิธิภณัฑห์อศลิปะภาพวาดสามมติแิลว้ ยงัไดเ้ปิดโซนใหมใ่หก้บันกัท่องเที�ยวไดเ้ขา้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ
ไม่ซํ�าใครกบั พิพิธภณัฑนํ์Qาแขง็ (ICE MUSEUM) ซึ�งเป็นการจาํลองเมอืงนํ�าแขง็ขึ�นมา เป็นศลิปะการแกะสลกั
นํ�าแขง็แบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจําลองเป็นเมอืงนํ�าแขง็เหมอืนจรงิมากที�สุด และยงัเอาใจเดก็ๆดว้ยการ
สรา้งสไลเดอรนํ์�าแขง็อกีทั �งยงัมกีจิกรรมและโซนต่างๆ ใหน้ักท่องเที�ยวเขา้ชมไดโ้ดยไม่มเีบื�อ เช่น นั �งรถลาก
กวางรูดอล์ฟ ถ่ายรูปคู่กบัคุณลุงซานต้านํ�าแขง็ และถ่ายรูปกบับรรดานกเพนกวนินํ�าแขง็ทั �งหลาย สํารวจถํ�า
นํ�าแขง็ เอสกโิม เยี�ยมชมปราสาทนํ�าแขง็ มจุีดชมววิบนกําแพงเมอืงนํ�าแขง็ โรงแรมที�สรา้งจําลองขึ�นจากการ
แกะสลกัจากนํ�าแข็งทั �งหมด ซึ�งนักท่องเที�ยวสามารถตื�นตาตื�นใจและสมัผสักบัความหนาวอุณหภูมิติดลบ
มากกวา่ 5 องศา 



 

 

 
พิเศษ!!! .... สาํหรบัสาวก HARRY POTTER ตอ้งหา้มพลาดดด!! กบัคาเฟ่สดุชกิ otp KING’S CROSS ที�
จาํลองชานชาลา o เศษสามสว่นสี� ชานชาลาที�อยูใ่นสถานีรถไฟคงิสค์รอสลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึ�งเป็นทาง
เชื�อมต่อระหวา่งโลกมกัเกิ�ลกบัโลกเวทมนตร ์ซึ�งอยูร่ะหวา่งชานชาลาหมายเลข o และ .+ ซึ�งเดนิทางดว้ยรถไฟ
สายดว่นของฮอกวอตส ์ดา้นในใหท้า่นไดส้มัผสักลิ�นอายในการจาํลองความเป็นเมอืงเวทมนต ์เพลดิเพลนิกบัมมุ
ถ่ายรปูต่างๆ มชีุดคลุมกบัผา้พนัคอทั �ง t บา้น พรอ้มไมก้ายสทิธิ Lใหถ่้ายรปู สามารถเลอืกซื�อเครื�องดื�มและของ
หวานไดต้ามใจชอบ (ในกรณทีี�ทา่นตอ้งการเขา้ไปถ่ายรปูดา้นใน จะตอ้งซื�อเครื�องดื�มจากทางรา้น) 

 
 
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองพาจู พบกับสะพานแขวนที�ยาวที�สุดในประเทศเกาหลี สะพานแขวนมาจงัโฮซู 

(SUSPENSION BRIDGE OF MAJANGHOSU) สะพานแขวนแห่งนี� ต้องเดนิเท้าเขา้ไปประมาณ <++ เมตร 
จะพบกบัหอคอยตั �งตระหงา่นอยูเ่บื�องหน้า ก่อนจะถงึตวัสะพานจะมรีา้นกาแฟไวค้อยบรกิารสาํหรบันกัทอ่งเที�ยว
ที�อยากนั �งจบิกาแฟรบัลมเยน็ๆที�โชยมาจากทะเลสาบ ขวามอืของรา้นกาแฟจะเป็นทางเดนิลงไปยงัตวัสะพาน 
ตรงคอสะพานทั �งสองฝั �งดา้นซา้ยขวาจะมจุีดใหย้นืถ่ายรูปววิสวยๆ ส่วนใหญ่จะมแีต่คนเกาหลมีาเที�ยวพกัผ่อน
ในวนัหยุด ตวัสะพานมคีวามยาวถงึ **+ เมตร พื�นตรงกลางสะพานฝั �งนึงจะเป็นพื�นกระจกใสยาวประมาณ .++ 
เมตร สามารถมองเหน็ผนืนํ�าสคีรามดา้นล่างได ้นอกจากชมววิทะเลสาบมมุกวา้งจากบนสะพานแลว้ ดา้นล่างยงั
มสีะพานไมเ้ป็นทางยาวใหช้มธรรมชาต ิและเดนิลดัเลาะรมิฝั �งทะเลสาบไดอ้กีดว้ย 

 นําทา่นเดนิทางสู ่PAJU PREMIUM OUTLETS อสิระใหท้า่นเลอืกซื�อของแบรนดเ์นมชื�อดงัต่างๆ  



 

 

 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่ซุปเปอรม์ารเ์กต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อชอ็กโกแลต ผลติภณัฑข์องใบ
และรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครมีลา้งหน้าโสม เครื�องสาํอางโสม 
เป็นตน้ และยงัมหีมอนสุขภาพ ,  กมิจ ิ, เปเปโร (ป๊อกกี�เกาหล)ี , ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็น
ตน้ 
ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้  

วนัทีM 6 
 เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ )ดอนเมือง(                                                                            
( -/- /-                                                                                                                  ( 

6@.6? นําทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASIA X 
เที�ยวบนิที� XJ [6> ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชั �วโมง ** 

6C.C6 เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พร้อมกบัความ
ประทบัใจ 

 
 
หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพืQนเมืองของรฐับาลเกาหลีร่วมกบัการท่องเทีMยวเกาหลี ใน

นามของร้านรฐับาล ซึMงจาํเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร ์(รวมทั QงสิQน r ร้าน) เพราะมีผล
กบัราคาทวัร ์ จึงอยากเรียนชีQแจงลกูค้าทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจาํเป็นต้องแวะชม จะ
ซืQอหรือไม่ซืQอขึQนอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์
จะเข้าร้านรฐับาล ขอสงวนสิทธิt ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีMเกิดขึQนจากท่านเป็นจาํนวนเงิน 
@66 USD / ท่าน / รา้น 

 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ ห้อง
ละ 

<-> ท่าน  
อตัราท่านละ 

@ เดก็ < ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
@< ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
@< ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดีMยว 
เพิMม 

อตัรา ห้องละ

 
ราคาไม่รวม
ตั uวเครืMองบิน 
(จอยแลนด)์ 

6v – @C ตลุาคม K< @r,rrv @r,rrv @r,rrv ?,?66 r,v66 

@6 – @? ตลุาคม K< @r,rrv @r,rrv @r,rrv ?,?66 r,v66 

@< – @[ ตลุาคม K< @[,rrv @[,rrv @[,rrv ?,?66 r,v66 

@K – <@ ตลุาคม K< @[,rrv @[,rrv @[,rrv ?,?66 r,v66 

@[ – << ตลุาคม K< @[,rrv @[,rrv @[,rrv ?,?66 r,v66 

@r – <> ตลุาคม K< @r,rrv @r,rrv @r,rrv ?,?66 r,v66 

@v – <C ตลุาคม K< @r,rrv @r,rrv @r,rrv ?,?66 r,v66 

<6 – <? ตลุาคม K< @[,rrv @[,rrv @[,rrv ?,?66 r,v66 

<@ – <K ตลุาคม K< @[,rrv @[,rrv @[,rrv ?,?66 r,v66 

<< – <[ ตลุาคม K< @r,rrv @r,rrv @r,rrv ?,?66 r,v66 

<> – <r ตลุาคม K< @[,rrv @[,rrv @[,rrv ?,?66 r,v66 

<C – <v ตลุาคม K< @[,rrv @[,rrv @[,rrv ?,?66 r,v66 

<? – >6 ตลุาคม K< @K,rrv @K,rrv @K,rrv ?,?66 r,v66 

<K – >@ ตลุาคม K< @K,rrv @K,rrv @K,rrv ?,?66 r,v66 

<[ ต.ค. – 6@ พ.ย. K< @K,rrv @K,rrv @K,rrv ?,?66 r,v66 

<r ต.ค. – 6< พ.ย. K< @K,rrv @K,rrv @K,rrv ?,?66 r,v66 

<v ต.ค. – 6> พ.ย. K< @K,rrv @K,rrv @K,rrv ?,?66 r,v66 

>6 ต.ค. – 6C พ.ย. K< @[,rrv @[,rrv @[,rrv ?,?66 r,v66 



 

 

>@ ต.ค. – 6? พ.ย. K< @[,rrv @[,rrv @[,rrv ?,?66 r,v66 
6@ – 6K พฤศจิกายน K< @?,rrv @?,rrv @?,rrv ?,?66 r,v66 
6< – 6[ พฤศจิกายน K< @>,rrv @>,rrv @>,rrv ?,?66 r,v66 
6K – @@ พฤศจิกายน K< @K,rrv @K,rrv @K,rrv ?,?66 r,v66 
6[ – @< พฤศจิกายน K< @K,rrv @K,rrv @K,rrv ?,?66 r,v66 
6r – @> พฤศจิกายน K< @?,rrv @?,rrv @?,rrv ?,?66 r,v66 
@> – @r พฤศจิกายน K< @K,rrv @K,rrv @K,rrv ?,?66 r,v66 
@C – @v พฤศจิกายน K< @K,rrv @K,rrv @K,rrv ?,?66 r,v66 
@? – <6 พฤศจิกายน K< @?,rrv @?,rrv @?,rrv ?,?66 r,v66 
<6 – <? พฤศจิกายน K< @K,rrv @K,rrv @K,rrv ?,?66 r,v66 
<@ – <K พฤศจิกายน K< @K,rrv @K,rrv @K,rrv ?,?66 r,v66 
<< – <[ พฤศจิกายน K< @?,rrv @?,rrv @?,rrv ?,?66 r,v66 
 
ราคาเดก็อายไุม่ถึง < ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 5,900 บาท ** (ไม่มีทีMนั MงบนเครืMองบิน) 

 
อตัรานีQยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ท้องถิMน ตามธรรมเนียม 50,000 
วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง @ ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง < ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(INFANT) ทั QงนีQ ท่านสามารถให้มากกว่านีQได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนีQ  
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิt ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ทีMสนามบิน ในวนัเชค็อิน  
 
อตัรานีQ เฉพาะนักท่องเทีMยวทีMถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัQน กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิt เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิMมจากราคาทวัร ์ท่านละ @66 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 
>,<66 บาท)  
กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาทีMสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธุรกิจขาย
ตรงเครืMองสําอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะทีMต้องการให้เพิMมสถานทีMขอดูงาน กรุณา
ติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าทีMเพืMอทาํราคาให้ใหม่ทุกครั Qง  

 



 

 

สาํคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทั Qงจาก

ทีMด้านหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิt

ไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายทีMจะเกิดขึQนตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรที์Mท่านชาํระ

เรียบรอ้ยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึMง 

อตัราค่าบริการนีQ  รวม 
 

� ค่าบตัรโดยสารโดยเครื�องบนิ (ตั vว) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั �นประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบนิและค่าภาษีนํ�ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี�ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที�ยวใด 
เที�ยวหนึ�ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ  

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื�องบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สมัภาระลงใต้ทอ้งเครื�องบนิ โดยมีนํQาหนักไม่เกิน <6 ก.ก. (@ ชิQน) และ ถือขึQนเครืMองบินได้นํQาหนักไม่เกิน [ ก.ก. 
(ไมจ่าํกดัจาํนวนชิ�น แต่ทั �งนี�เจา้หน้าที�จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อทา่น (ตามเงื�อนไขของสายการบนิ) ** 

� คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
� ค่าโรงแรมที�พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที�ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื�นๆ ที�ทําใหโ้รงแรมตามรายการที�ระยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lในการปรบัเปลี�ยนโรงแรมที�พกั ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ กรณไีมร่วมจะชี�แจงแต่ละสถานที�ในโปรแกรม 
� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lในการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม    
� คา่มคัคุเทศกท์ี�คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
� ค่าเบี�ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที�ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไข

ตามกรรมธรรม)์  
 

อตัราค่าบริการนีQ  ไม่รวม 
 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทาํหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ที�ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ�น ตามธรรมเนียม ?6,666 วอน ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้
เดนิทาง . ทา่น รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ * ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทั �งนี�ทา่นสามารถใหม้ากกวา่
นี�ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lในการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทาง
ทุกทา่น ที�สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั �นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน  



 

 

× ค่าธรรมเนียมการจองที�นั �งบนเครื�องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสายการ
บนิ และ รุน่ของเครื�องบนิแต่ละไฟลท์ที�ใชบ้นิ ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงไดอ้ยูท่ี�สายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

× คา่ภาษนํี�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั vวเครื�องบนิไปแลว้ 
× ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
× ค่าธรรมเนียมการขอวซ่ีาท่องเที�ยว กรณีที�สถานทูตแจง้ใหย้ื�นขอวซ่ีาแบบกะทนัหนัก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ

เกาหลีใต้ อนุญาตให้ท่านที�ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถุประสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพื�อการ
ทอ่งเที�ยว ไมจ่าํเป็นตอ้งยื�นขอวซ่ีา โดยสามารถพาํนกัไดไ้มเ่กนิ o+ วนั ต่อครั �ง 

 

เงืMอนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย p+ วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจําครั �งที� . ท่านละ 10,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง . วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี� กรุณาชําระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา .q.++ น. 
เท่านั �น โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ นั �นหมายถงึว่า กรณีที�มคีวิรอ (WAITING LIST) ก็
จะใหส้ทิธิ Lไปตามระบบ ตามลําดบั เนื�องจากทุกพเีรยีด เรามทีี�นั �งราคาพเิศษจํานวนจํากดั ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิt เรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัQน  

- กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนที�เหลืออย่างน้อย *+ วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที�ที�บรษิัท
กําหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิ Lยกเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิ Lไมส่ามารถคนืเงนิมดัจําใหท้่านใดไม่
วา่สว่นในสว่นหนึ�งกต็าม 

- กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ .< วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lในการเรยีก
เกบ็คา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 

 
 
 

เงืMอนไขการยกเลิก และ เปลีMยนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดทีMมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า C? วนั ก่อนเดินทาง ** 
     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lไม่คนืเงนิค่าบรกิารที�ชําระมาแลว้ทั �งหมดทั �งนี� 
ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที�ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที�ชําระแล้วเนื�องในการเตรียมการจดัการนําเที�ยวให้แก่
นกัทอ่งเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั �งตั vวเครื�องบนิ การจองที�พกั ฯลฯ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lไมร่บัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดสว่นหนึ�งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซ่ีา ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 



 

 

- กรณีตอ้งการเปลี�ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี�ยนชื�อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย *+ วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที�ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lในการ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บัช่วงพเีรยีดวนัที�เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
สาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื�อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lในการหกัค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ที�เกดิขึ�นจรงิสําหรบัการดําเนินการจองครั �งแรก ตามจํานวนครั �งที�เปลี�ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั �งสิ�น 

 

เงืMอนไขสาํคญัอืMนๆทีMท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีึ�นตํ�า อย่างน้อย *< ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�มเพื�อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที�จะ
ประสานงาน เพื�อใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื�นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื�อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครั �ง ทั �งนี� ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที�
เป็นกรณพีเิศษทุกครั �งหากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงได ้

- กรณีที�ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั vวภายในประเทศ เช่น ตั vวเครื�องบนิ , ตั vวรถทวัร ์, ตั vวรถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื�อยนืยนักบัเจา้หน้าที�ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีที�สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั �น สิ�งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื�อเชค็อนิก่อนเครื�องบนิ อยา่งน้อย p ชั �วโมง โดยในสว่นนี�หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ L
ในการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นใดๆทั �งสิ�น   

- กรณทีี�ทา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ 
- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย 1 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตั �งแต่ที�ทา่นเริ�มจองทวัร ์เพื�อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื�อจดัเตรยีม
ล่วงหน้า กรณมีคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ Lในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิที�เกดิขึ�นกบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาสง่รายชื�อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที�หลงัจากชาํระเงนิกรณีที�
ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าที�ใหท้ราบ 

- กรณีที�ออกบตัรโดยสาร (ตั vว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lในการรบัผดิชอบไมว่่า
ส่วนใดส่วนหนึ�ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื�อใชใ้นการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ทา่นอยา่งน้อย p หรอื < วนั ก่อนออกเดนิทาง 



 

 

- อตัราทวัรนี์� เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื�องบนิแบบหมู่คณะ (ตั vวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื�อนไฟล์ท วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั �น หากต้องการเปลี�ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ที�ไมรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีี�ทา่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระค่า
หอ้งพกัเดี�ยวตามที�ระบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ q เดอืน ณ วนักลบั  
- สาํหรบัลูกคา้ที�เดนิทาง p ทา่น และ ตอ้งการพกัหอ้งสาํหรบั p ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิไดใ้นบางกรณ ีขึ�นอยูก่บั

โรงแรมที�คณะนั �นๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัสาํหรบั p ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม ่กรณีไมม่ ีท่านจาํเป็นจะตอ้ง
ชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม (พกัเดี�ยว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ที�มอีายตุํ�ากวา่ .* ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี�โมงเยน็กจ็ะเริ�มมดืแลว้ สถานที�ท่องเที�ยว
ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ .-* ช.ม. การเดนิทางควรเผื�อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที�ท่องเที�ยว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื�นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ที�สามารถเดนิ
บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื�อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lเปลี�ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ
ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื�อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี�ทางบรษิทั
จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที�จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ�ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- เนื�องจากการเดนิทางท่องเที�ยวในครั �งนี� เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ L ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ�งที�ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 
หากระหว่างเดนิทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ L
ในการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งใหท้่าน เนื�องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่าย
แบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทั �งหมดแลว้ 

- กรณีที�ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที�จะเกดิขึ�นตามมา และ 
จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ี�ทา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าที�สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ�ง มหีน้าใดหน้าหนึ�งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ�งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น 
ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที�ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ Lไม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันั �น
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา
ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื�อทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั
ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที�บรษิทัเรว็ที�สุด เพื�อยนืยนัการเปลี�ยนแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาที�
บรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีี�ยงัไมอ่อกบตัรโดยสาร (ตั vวเครื�องบนิ) ทา่นสามารถเปลี�ยนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แต่หาก
ออกบตัรโดยสาร (ตั vวเครื�องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด 



 

 

ซึ�งโดยส่วนใหญ่ตั vวเครื�องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบักระบวนการและ
ขั �นตอนของแต่ละคณะ 

- เกี�ยวกบัที�นั �งบนเครื�องบนิ เนื�องจากบตัรโดยสาร (ตั vว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิ Lในการเลือกที�นั �งบนเครื�องบิน กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอนิพร้อมกนั และ สายการบินจะ
พยายามที�สดุใหท้า่นไดน้ั �งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที�สดุ  

- ขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที�พกั เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ
อาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดี�ยว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ p ท่าน (TRIPLE) 
จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั �นกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิ Lการเกบ็คา่นํ�ามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดนิทาง  
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ L ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ L ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณใีดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิ Lในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณทีา่นลมืสิ�งของไวท้ี�โรงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย
ปลายทางตามที�ทา่นตอ้งการ  

- รายการนี�เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั �งหนึ�ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พกัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 

 

** เมืMอท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึMงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรบัเงืMอนไขข้อตกลงทั QงหมดนีQแล้ว ** 

หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ q เดอืน ณ วนักลบั 
** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ทีMมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 

 

 

 


