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ทวัรเ์กาหล ีบนิดกึ กลบัดกึ (6D3N) 
“ICN31 KOREA XJ SAKURA LOVELY” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอก็ซ์ (XJ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ700 DMK(กรงุเทพ) - ICN(อินชอน) 02.35 - 10.05 
XJ703 ICN(อินชอน) - DMK(กรงุเทพ) 01.05 – 04.40 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ํ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
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วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                      (-/-/-) 
 

23.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน AIR ASIA X โดยมเีจา้หน้าที่ของ
บรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําเพื่อ
เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  
** ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบินโดยมน้ํีาหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้น
เครื่องบนิได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จํากดัจํานวนชิ้น แต่ทัง้นี้เจ้าหน้าที่จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อ
ท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) กรณีต้องการซื้อน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดลงใต้ท้องเครื่องบินเพิ่ม 
จาํเป็นตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ** 
 

 
 

วนัท่ี 2 
กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองโซล (อินชอน) – เกาะนามิ - นําท่านสมัผสัประสบการณ์ใหม่  .....

ปัน่เรลไบค ์                                                                                                                            (-
/L/D)                                                                                             

 

02.35  นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR 
ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 700  
** สาํหรบัเทีย่วบนิน้ี ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 25 นาท ี** 

10.05  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 
** ตามเวลาทอ้งถิน่ เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา ** 
หลงัทุกท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 นําทุกท่านเดนิทางขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยอจอง หรอื สะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาตทิีย่าว
กว่า 4.42 ก.ม. และ มยีอดโดมสงู 107 เมตร  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ทคัคาลบี ้
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 นําท่านเดนิทางสู่ เมืองชุนชอน (CHUNCHEON) จงัหวดัคงัวอ็น ห่างจากกรงุโซลไปทางตะวนัออก 63 กโิลเมตร  
 นําท่านเดนิทางสู่ เกาะนามิ (NAMI ISLAND) เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของประเทศเกาหลใีต้ เกาะนาม ิมี

รปูรา่งเหมอืนใบไมล้อยน้ํา เป็นเกาะกลางแมน้ํ่าฮนั ซึง่เกดิจากการสรา้งเขื่อนชอ็งพยอ็ง โด่งดงัจากซรีสีเ์รื่องเพลง
รกัในสายลมหนาว (THE WINTER LOVE SONATA) ซึง่ใชเ้กาะนามเีป็นสถานทีถ่่ายทาํ เกาะนามไิดช้ื่อตามนาย
พลนาม ิทีร่บัราชการตัง้แต่อายุ 17 ปี บดิาอยู่ในตระกูลสูงศกัดิ ์ส่วนมารดาเป็นเจา้ฟ้าหญงิ เขานําทพักวาดลา้ง
จลาจลในพืน้ทีภ่าคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไดท้ัง้หมด และไดร้บัตําแหน่งสูงเมื่อยงัมอีายุเพยีง 
26 ปี แต่หลงัจากเปลีย่นรชักาลใหม ่เขากถ็ูกใส่รา้ยว่าเป็นกบฏ และถูกประหารชวีติพรอ้มกบัมารดาและพวกรวม 
25 คน ต่อมาหลงัผลดัเปลีย่นรชักาลใหมอ่กีครัง้ ไดม้กีารพสิจูน์พบว่าขอ้กล่าวหาทัง้หมดลว้นเป็นเทจ็ เขาจงึไดร้บั
คนืยศถาบรรดาศกัดิด์งัเดมิ เกาะแห่งน้ีมทีวิทศัน์ทีส่วยงามไปดว้ยต้นเกาลดัและทวิสนเรยีงราย ในช่วงฤดูใบไม้
รว่งจะมเีทศกาลใบไมเ้ปลีย่นส ีใบไมต่้างเปลีย่นเป็นสแีดงสวยงาม และมีสุสานของนายพลนาม ีซึง่ยงัคงตัง้อยู่ ณ 
เกาะแห่งนี้  
นําท่านสมัผสัประสบการณ์ใหม่ ..... ปัน่เรลไบค์ (RAIL BIKE) บนทางรถไฟสายเก่าของเมอืงอาซาน มี
ระยะทางประมาณ 4 กโิลเมตร เป็นอกีหนึ่งกจิกรรมทีโ่รแมนตคิทีเ่ป็นทีน่ิยมของชาวเกาหล ีใหท้่านไดส้มัผสักบั
ววิทวิทศัน์และบรรยากาศธรรมชาตโิดยรอบอนัสวยงามของประเทศเกาหลใีต้ ไม่ว่าจะเป็นแปลงเกษตร ทุ่งนา ไร ่
และสวนต่างๆ ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยภเูขาอนัอุดมสมบรูณ์มากมาย 

 

  
 คํา่        บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู โอซมับลุโกกิ  
 ท่ีพกั        SAMWON HOTEL, SUWON หรือเทียบเท่า 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/Winter_Sonata
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
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วนัท่ี 3 
อทุยานแห่งชาติโซรคัซาน – วดัชินฮึงซา - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์... ชมเทศกาลดอกทิวลิป 
- เมืองโซล  - พิพิธภณัฑส์าหร่าย  
พิเศษ  !!ให้ท่านได้ใส่ชุดประจาํชาติเกาหลีเพ่ือถ่ายรปูเป็นท่ีระลึก                                             (B/L/D)        

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ อทุยานแห่งชาติโซรคัซาน (SEORAKSAN NATION PARK) หรอื สวสิเซอรแ์ลนด์ของ

เกาหล ีตัง้อยู่ในเขตจงัหวดัคงัวอ็น มพีื้นที่ทางทศิตะวนัตกตดิกบัจงัหวดัคยอ็งก ีทางทศิใต้ตดิกบัจงัหวดัชุงชอง

เหนือ ทางทศิตะวนัออกตดิกบัทะเลญี่ปุ่น (ทะเลฝ ัง่ตะวนัออก) ทางทศิเหนือตดิกบัจงัหวดัคงัวอ็น ประเทศเกาหลี

เหนือ ภมูปิระเทศของจงัหวดัส่วนใหญ่เป็นเทอืกเขา (เทอืกเขาแทแบก็) โดยทอดยาวจนเกอืบถงึทะเล ซึง่เป็นผล

ทาํใหช้ายฝ ัง่มคีวามลาดชนั เป็นอุทยานแห่งชาตขินาดใหญ่มเีนื้อที ่ถงึ 354 ตารางกโิลเมตร จดัไดว้่าเป็นแนวเขา

ทีส่วยงามมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลใีต้ซึง่ประกอบดว้ย โอซอรคั เนซอรคั และ นัมซอรคั เทอืกเขาแนว

นอก แนวใน และแนวใต้ มหีุบเขาที่มดีอกไม้บานสะพรัง่ทัง้ฤดูใบไม้ผล ิและฤดูใบไมเ้ปลี่ยนส ีหุบเขาแห่งนี้จะ

เปลีย่นเป็นสแีดงสทีองทัว่ทัง้หุบเขา เป็นภาพทีส่วยงามซึง่หาชมไดย้าก ราคานี้ไม่รวมนัง่กระเชา้ไฟฟ้า (CABLE 

CAR) นอกจากนี้บรเิวณโดยรอบของอุทยานแห่งชาตโิซรคัซาน ยงัเป็นที่ตัง้ของ วดัชินฮึงซา (SINHEUNGSA 

TEMPLE) วดัเก่าแก่ทีส่รา้งขึน้ในสมยั อาณาจกัรชลิล่าอายุมากกว่า 1,000 ปี ท่านสามารถนมสัการกราบไหว้

พระพุทธรูปสมัฤทธิป์างสมาธขินาดใหญ่ที่ประดษิฐานเป็นสญัลกัษณ์ของอุทยาน ก่อนจะผ่านสะพานชําระล้าง

จติใจเขา้สู่เขตวดัเพื่อไหวพ้ระขอพร  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู หมยู่างเกาหลีสตูรต้นตาํรบั (PORK KALBI)  

 
นําท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศเกาหลี
ใต้ ตัง้อยู่บนทําเลที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมอืงยงอิน ทางตอนใต้ของเมอืงโซล ได้รบัการขนานนามว่า
เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต้ ทีน่ี่ถูกออกแบบใหแ้ตกต่างกนัในแต่ละโซน ไดแ้ก่ สวนสตัว ์ , GLOBAL FAIR , 
EUROPEAN ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY 
นอกจากนี้ยงัมสีวนสี่ฤดู ซึ่งปลูกดอกไมป้ระจําในแต่ละฤดูกาล และมกีารตกแต่งสวนสนุกให้เขา้กบับรรยากาศ
ของเทศกาลนัน้ๆ โดยมบีรษิทัซมัซุง เป็นเจา้ของ ผูบ้รหิารจดัการสวนสนุกแห่งนี้ ดงันัน้ความยิง่ใหญ่ตระการตา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99_(%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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แ ล ะ  ป ล อ ด ภั ย  ไ ม่ แ พ้ ช า ติ ใ ด ใ น โ ล ก แ น่ น อ น  * *  โ ซ น ส ว น น้ํ า จ ะ เ ปิ ด เ ฉ พ า ะ ช่ ว ง ฤ ดู ร้ อ น * * 
พิเศษ..... พบกบั เทศกาลดอกทิวลิปท่ีเอเวอรแ์ลนด์ เป็นสญัญาณว่าฤดูใบไมผ้ลไิด้มาถงึแล้ว ซึ่งจะมตีัง้แต่
เดอืนมนีาคมถึงเมษายนของทุกปี ที่นี่มดีอกทวิลปิมากกว่า 1.2 ล้านดอก ใน 100 พนัธุ์ที่แตกต่างกนั ได้แก่ 
APELDOORN, SYNAEDA BLUE และ PINK DIAMOND นอกจากนี้ยงัจะไดเ้หน็สวนทีป่ระดบัประดาไปดว้ย
ดอกไมใ้นฤดูใบไมผ้ลทิี่สวยงาม และหนึ่งในโซนถ่ายภาพที่ได้รบัความนิยมมากที่สุดก็คอื FLOWER MAGIC 
TOWER ทีม่คีวามสงูถงึ 26 เมตร (เทศกาลจะถกูจดัขึ้นแล้วแต่สภาพอากาศและช่วงเวลาการจดัเทศกาล) 

  
นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโซล (SEOUL) ชื่ออย่างเป็นทางการ นครพเิศษโซล เป็นเมอืงหลวงและมหานครทีใ่หญ่
ทีสุ่ดของประเทศเกาหลใีต้ มปีระชากรประมาณ 10 ลา้นคน เป็นปรมิณฑลทีใ่หญ่ มปีระชากรประมาณ 25 ลา้น
คน ซึ่งเป็นบรเิวณที่อยู่อาศยัซึ่งประกอบด้วยบรเิวณมหานครอินช็อนและจงัหวดัคย็องกี เกือบหนึ่งในสี่ของ
ประชากรชาวเกาหลใีตอ้าศยัอยูใ่นโซลและชาวต่างชาตอิกีประมาณ 275,000 คน 
นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑส์าหร่าย (KIMPAP) จดัแสดงเรื่องราวต่างๆของการทําสาหร่ายและประวตัคิวาม
เป็นมาต้นกําเนิดของการผลติสาหร่ายและขัน้ตอนการผลติสาหร่ายที่สด
ใหม่ทุกวนั ให้ท่านจะได้เลอืกชมิผลติภณัฑท์ี่ทําจากสาหร่ายหลากหลาย
รสชาติให้ลิ้มลองและเลือกซื้อเหมาะแก่การนํามาเป็นของฝาก เช่น 
สาหร่ายอบแห้ง , สาหร่ายย่าง พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจาํชาติ
เกาหลี “ฮนับก” (HANBOK) และถ่ายรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

คํา่       บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนู ข้าวยาํเกาหลี 
ท่ีพกั HAEDAMCHAE GASAN หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   
 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วนัท่ี 4 
ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล - ศนูยส์มนุไพรน้ํามนัสนเขม็แดง – ศนูยร์วมเคร่ืองสาํอางแบรนดด์งั
เกาหลี–วดัพงอึนซา–ด้ิวต้ีฟรี – ย่านเมียงดง                                                                (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลทีเ่รยีกว่าศูนยโ์สมแห่งรฐับาล เพราะโสมทุกชนิดทีน่ี่
จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรฐับาล ซึง่แน่นอนว่าไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากรฐับาล เป็นโสมทีม่ ี
อาย ุ6 ปี ซึง่ถอืว่ามคีุณภาพดทีีสุ่ดในโลก มชีื่อเสยีงทีสุ่ด ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศ
ไทยถงึ 2 เท่า โสมเกาหลถีอืเป็นยาบาํรงุรา่งกายหรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก้ไ็ด้  
นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มุนไพรน้ํามนัสนเขม็แดง (RED PINE) เป็นผลติภณัฑ ์ที่สกดัจากน้ามนัสน มสีรรคุณ
ช่วยบาํรงุรา่งกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในรา่งกายไดเ้ป็นอย่างด ี 
นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยร์วมเครื่องสาํอางแบรนดด์งัเกาหลี (COSMETIC GALLERY) เช่น WATER DROP 
(ครมีน้ําแตก) , SNAIL CREAM (ครมีเมอืกหอยทาก) , BOTOX (โบทอ็กซ)์ , 
ALOE VERA PRODUCT (ผลติภณัฑจ์ากสมนุไพร ว่านหางจระเข)้ เป็นตน้  

กลางวนั     บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม 
นําท่านเดนิทางสู่ วดัพงอึนซา เดมิชื่อวดัเคยีงซองซา (GYEONSEONGSA) 
สรา้งขึน้ในปีที ่10 ของรชัสมยักษตัรยิว์องซอง (WEONGSEONG) แห่งราชวงศ์
ชลิลา (ค.ศ.794) ตัง้อยู่ทีเ่ชงิเขา SUDO ใน SAMSUNG-DONG ทางทศิใต้ของ
กรุงโซล นับเป็นหนึ่งในวดัทางพุทธศาสนาแบบดัง้เดมิที่ยงัคงเหลอือยู่ดว้ยอายุ
กว่า 1,200 ปี ในปี ค.ศ. 1498 สมเดจ็พระราชนิี JEONGHYEON ไดบู้รณะและเปลีย่นชื่อใหม่เป็น “วดัพงอนึซา 
(BONGEUNSA TEMPLE)” ต่อมาในปี ค.ศ. 1548 สมเดจ็พระราชนิี MUNJONG กําหนดใหเ้ป็นวดัหลกัของ
นิกาย SEON (ZEN) และมอบหมายให ้BOWOO เป็นเจา้อาวาสวดั ผูซ้ึง่มบีทบาทสําคญัช่วยสนับสนุนสมเดจ็
พระราชนิี MUNJONG ในการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาจากการกดขีข่องราชวงศโ์ชซอน (CHOSUN) 
นําท่านเดนิทางสู่ ดิวต้ี ฟรี (DUTY FREE) เป็นศูนยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษทีีใ่หญ่ทีสุ่ดในโซล ใหไ้ดช้อ็ปป้ิงสนิคา้
แบรนดเ์นมชัน้นําแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬกิา , แว่นตา , เครื่องสําอาง , กระเป๋า , กลอ้ง
ถ่ายรปู หรอืจะเป็นโทรศพัทม์อืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซือ้ไดอ้ย่างเตม็ที ่เป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนดด์งักว่า 250 
แบรนด ์ทัง้เครื่องสําอาง , น้ําหอม , กระเป๋า , สนิคา้แฟชัน่ต่างๆ เช่น CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , 
FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA เป็นต้น 
ไมไ่ดม้แีค่เพยีงสนิคา้จากแบรนดต่์างประเทศเท่านัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลกีม็ใีหเ้ลอืกหลากหลายไม่แพก้นั ราคาก็
ถูกกว่ารา้นคา้ด้านนอกและบางยีห่อ้ก็ถูกกว่าในประเทศไทยอกีดว้ย หากจะเขา้ไปช็อปป้ิงกนัทีห่้างแห่งนี้ ใหพ้ก
พาสปอรต์และขอ้มลูตัว๋เครือ่งบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซือ้สนิคา้ 
นําท่านเดนิทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควรบ์า้นเรา เมยีงดงไดช้ื่อว่าเป็น
แหล่งรวมแฟชัน่แบรนด์เกาหลชีัน้นํา ซึ่งในแต่ละวนัจะ มวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิช็อปป้ิงกนัอย่างล้นหลาม ท่าน
สามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เครื่องสําอางซึง่เป็นทีรู่จ้กัอย่างดขีองคน
ไทย เช่นLANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นต้น 
เครื่องประดบั , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนังและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถงึของทีร่ะลกึทีม่รีปูดารานักแสดงคนโปรด
ของท่านอยูใ่นสนิคา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิม้ลองไอศกรมี 2 ,000 วอน ทีสู่งเกอืบ
ฟุตไดท้ีน่ี้  
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คํา่       บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟตน์านาชาติ พิเศษเมนู ขาปยูกัษ์ ไวน์ เบียร ์ 
ท่ีพกั HAEDAMCHAE GASAN หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   

   
 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มนุไพรเกาหลี (HERB SHOP) เป็นผลติภณัฑผ์ลของฮ๊อกเกท็นาม ูทีเ่ตบิโตกลางป่าดง

ดบิกว่า 20 ปี มสีรรพคุณช่วยกรองสารพษิในตบั เหมาะสําหรบัคนทีท่ํางานหนัก ดื่มเหลา้ นอนดกึ หรอืเป็นไวรสั
ตบัอกัเสบ ตบัแขง็ ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้ใหต้วัเองและฝากครอบครวัหรอืญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกั 
นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (AMETHYST FACTOTORY) ประเทศเกาหลใีต้เป็น
ดนิแดนของง พลอยสมีว่ง พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมตีัง้แต่สมี่วงอ่อนเยน็ตา จนถงึสมี่วงเขม้ (ม่วงไวน์) 
มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจบัตาเมื่อมาทําเป็นแหวน จี ้ต่างหู และ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิทีม่พีลงัในการ
บําบดัทัง้ด้านร่างกายและจติใจของผู้สวมใส่ ขจดัความคดิแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนําโชค สามารถ
ปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได ้ 

วนัท่ี 5 

เมืองโซล - ศนูยส์มนุไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – ย่านฮงแด – 
พิเศษ!!! .... สาํหรบัสาวก Harry potter ต้องห้ามพลาดดด!!    คาเฟ่สดุชิก 943 King’s Cross 
- พิพิธภณัฑส์ามมิติ – พิพิธภณัฑน้ํ์าแขง็-พิเศษชมดอกซากรุะ .. ท่ีสวนสาธารณะยออิโด – 
หอคอยเอน็โซล ทาวเวอร ์- ซุปเปอรม์าเกต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน – เมืองอินชอน(B/L/-)                   
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นําท่านชอ้ปป้ิง ย่านฮงแด เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหน้าของมหาวทิยาลยัฮงอกิ(HONGIK UNIVERSITY) จงึ
เป็นศูนยร์วมเดก็วยัรุ่นและเดก็มหาวทิยาลยั เป็นอกีเสน้หนึ่งทีม่บีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ แกลเลอรี ่รา้นค้าจําหน่ายสนิค้าแฟชัน่ คลบั ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารที่น่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอาย ุ
20-30 ปีที่นิยมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆกย็งัไม่แพงอกีด้วย ซึง่จะคกึคกัเป็นพเิศษตัง้แต่
ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บรกิาร ของที่ขายกนัเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนิค้า
แฟชัน่ เช่น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิฟ๊ชอ้ป เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะไมแ่พก้นักค็อืขนมต่างๆ 
พิเศษ!!! .... สาํหรบัสาวก Harry potter ตอ้งหา้มพลาดดด!! กบัคาเฟ่สุดชกิ 943 King’s Cross ทีจ่าํลองชาน
ชาลา 9 เศษสามส่วนสี ่ชานชาลาทีอ่ยูใ่นสถานีรถไฟคงิสค์รอสลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึง่เป็นทางเชื่อมต่อ
ระหว่างโลกมกัเกิล้กบัโลกเวทมนตร ์ซึง่อยู่ระหว่างชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซึง่เดนิทางดว้ยรถไฟสายด่วน
ของฮอกวอตส ์ดา้นในใหท้่านไดส้มัผสักลิน่อายในการจาํลองความเป็นเมอืงเวทมนต ์เพลดิเพลนิกบัมมุถ่ายรปู
ต่างๆ มชีุดคลุมกบัผา้พนัคอทัง้ 4 บา้น พรอ้มไมก้ายสทิธิใ์หถ่้ายรปู สามารถเลอืกซือ้เครือ่งดื่มและของหวานได้
ตามใจชอบ 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ผดัวุ้นเส้น (JIMDAK)  

นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์ภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็น
สถานทีท่่องเทีย่วชื่อดงัทีจ่ดัขึน้แบบพพิธิภณัฑแ์กลเลอรีศ่ลิปะและภาพวาด ที่
สรา้งขึน้โดย “ตรอ็งป์ L’OEIL” คอืเทคนิคงานศลิปะแบบ 2D และลกัษณะ
ภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนที่จะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมอืนหอ
ศลิป์ทัว่ไป นกัท่องเทีย่วจะตื่นตาตื่นใจกบัภาพวาดแนว 3D ทีเ่สมอืนว่าไดเ้ขา้
ไปเป็นส่วนหนึ่งในรปูภาพนัน้ๆ ทําใหน้ักท่องเทีย่วเพลนิเพลนิสนุกสนาน ไม่มเีบื่อ ถอืเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะยอด
นิยมของชาวเกาหลแีละนักท่องเที่ยว เพราะไม่เพยีงแต่เป็นพพิธิภณัฑห์อศลิปะภาพวาดสามมติแิล้ว ยงัได้เปิด
โซนใหม่ให้กบันักท่องเที่ยวไดเ้ขา้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไม่ซํ้าใครกบั พิพิธภณัฑ์น้ําแขง็ (ICE MUSEUM) 
ซึ่งเป็นการจําลองเมอืงน้ําแขง็ขึน้มา เป็นศลิปะการแกะสลกัน้ําแขง็แบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจําลองเป็น
เมอืงน้ําแขง็เหมอืนจรงิมากที่สุด และยงัเอาใจเดก็ๆด้วยการสรา้งสไลเดอร์น้ําแขง็อกีทัง้ยงัมกีจิกรรมและโซน
ต่างๆ ให้นักท่องเทีย่วเขา้ชมไดโ้ดยไม่มเีบื่อ เช่น นัง่รถลากกวางรูดอล์ฟ ถ่ายรูปคู่กบัคุณลุงซานต้าน้ําแขง็ และ
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ถ่ายรปูกบับรรดานกเพนกวนิน้ําแขง็ทัง้หลาย สํารวจถํ้าน้ําแขง็ เอสกโิม เยีย่มชมปราสาทน้ําแขง็ มจีุดชมววิบน
กําแพงเมอืงน้ําแขง็ โรงแรมทีส่รา้งจาํลองขึน้จากการแกะสลักจากน้ําแขง็ทัง้หมด ซึง่นักท่องเที่ยวสามารถตื่นตา
ตื่นใจและสมัผสักบัความหนาวอุณหภมูติดิลบมากกว่า 5 องศา       

 
ในช่วงซากรุะบาน ..... นําท่านเดนิทางสู่ สวนยออิโด นําท่านชม งานเทศกาลชมดอกพอทกวกทีม่ชีื่อเสยีงมาก
ทีสุ่ดของกรุงโซล จดัขึน้ทีส่วนสาธารณะยออโิด รมิแม่น้ําฮนั(HAN RIVER)ที่ลอ้มรอบอาคารรฐัสภาเกาหล ีโดย
ในช่วงวนังานจะมกีารออกรา้นแผงลอยขายของต่างๆโดยเฉพาะพวกอาหารของกนิพื้นเมอืงเกาหล ีงานนี้จะจดั
ขึน้เป็นประจาํทุกปี แต่ช่วงเวลาแตกต่างกนัขึน้อยูก่บัจงัหวะการบานของดอกซากุระในปีนัน้ๆ ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรม ปรบัเปลีย่นเป็นชมมหาวทิยาลยัอวีาและย่านชอ้ปป้ิงอเีด 
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นําท่านเดนิทางสู่ ภเูขานําซาน เป็นทีต่ ัง้ของ หอคอยเอน็ โซลล ์ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 
หอคอยเมอืงที่สูงที่สุดในโลก มคีวามสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน้ําทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุง
โซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกกัซนั และถ้าหนัไปยงัทิศตรงขา้ม ก็
จะเหน็ไกลไปถงึแม่น้ําฮนักงั เป็นอกีหนึ่งสถานที่ ทีสุ่ดแสนจะโรแมนติก ไม่ว่าจะเป็นยามกลางวนัหรอืกลางคนื 
และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที่นี่ยงัคงได้รบัความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานที่คล้องกุญแจคู่รกัที่ยอดนิยมของ
นกัท่องเทีย่ว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชื่อว่าหากไดม้าคลอ้งกุญแจดว้ยกนัทีน่ี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําให้
รกักนัมัน่คง ยนืยาว ตราบนานเท่านาน ** ยงัไม่รวมค่า ขึน้ลฟิต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รกัสําหรบัคลอ้ง 
ท่านสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้**  

 
นําท่านเดนิทางสู่ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ชอ็กโกแลต ผลติภณัฑข์องใบ
และรากฝอยของโสม ในรปู ขนม ชา ลกูอม โคลนพอกหน้าโสม ครมีลา้งหน้าโสม เครื่องสําอางโสม เป็นต้น และ
ยงัมหีมอนสุขภาพ ,  กมิจ ิ,เปเปโร(ป๊อกกีเ้กาหล)ี,ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 
อิสระอาหารคํา่ เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว  
ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้  
 

 
01.05 นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASIA X 

เทีย่วบนิที ่XJ 703 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

04.40 เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัความ

ประทบัใจ 

 

 

 

 

วนัท่ี 6 เมืองโซล (อินชอน) - กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                     (-/-/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 
ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 
ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้อง
ละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน

อตัรา  
ท่านละ 

 

10 – 15 เมษายน 2562 25,900 25,900 25,900 6,500 10,900 

11 – 16 เมษายน 2562 26,900 26,900 26,900 6,500 10,900 

12 – 17 เมษายน 2562 26,900 26,900 26,900 6,500 10,900 

 

ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 5,900 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
 

อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 50,000 
วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(INFANT) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน  
 
อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 
3,200 บาท)  
 
กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธรุกิจขาย
ตรงเคร่ืองสาํอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณา
ติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือทาํราคาให้ใหม่ทกุครัง้  
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สาํคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ี

ด้านหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านชําระ

เรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพื้นเมืองของรฐับาลเกาหลีร่วมกบัการท่องเท่ียวเกาหลี ใน

นามของร้านรฐับาล ซ่ึงจาํเป็นต้องระบไุว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงอยาก
เรียนช้ีแจงลกูค้าทกุท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจาํเป็นต้องแวะชม จะซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กบั
ความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรฐับาล ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจาํนวนเงิน 100 USD / ท่าน / ร้าน 

 
อตัราค่าบริการน้ี รวม 

 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี
สนามบนิและค่าภาษีน้ํามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด 
เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 
(ไมจ่าํกดัจาํนวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ที่ทําให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคญั 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม)์  
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อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น
หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้
เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่า
น้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทาง
ทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ 
และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
× ค่าธรรมเนียมการขอวซี่าท่องเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจง้ให้ยื่นขอวซี่าแบบกะทนัหนัก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ

เกาหลีใต้ อนุญาตใหท้่านทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต้ เพื่อการท่องเทีย่ว 
ไมจ่าํเป็นตอ้งยืน่ขอวซี่า โดยสามารถพาํนกัไดไ้มเ่กนิ 90 วนั ต่อครัง้ 

 
เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมชําระเงนิมดัจําครัง้ที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท 
หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 1 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาชําระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้ร ับยอดเงนิตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ
ใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลาํดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  

- กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิัท
กําหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจาํใหท่้านใดไม่ว่า
ส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
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 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 
     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ชําระมาแล้วทัง้หมดทัง้น้ี 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น การสาํรองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
สาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ดาํเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสาํหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจําเป็นต้องมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 
เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพีเรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่
เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านัน้ สิ่งสําคัญ ท่านจําเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 

7 วนัก่อนการเดินทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิัทประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรยีม
ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  
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- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที่หลงัจากชําระเงนิกรณีที่
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการ เดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุป๊) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 
กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่
เป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นต้องชําระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- สาํหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ต้องการพกัหอ้งสําหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึ้นอยู่กบั

โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัสําหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจาํเป็นจะต้อง
ชาํระค่าใชจ้า่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุํ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน
หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง
การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ
คาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณทีีจ่าํเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร  
หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ
เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ
ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง
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สายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 
พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทั
เรยีบรอ้ยแล้ว กรณีที่ยงัไม่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออก
บตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่ง
โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและ
ขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายาม
ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ
อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ
แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

** เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั 
 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 


