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อตัราคา่บรกิาร 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 

 ***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ

วนัที ่04-08 มนีาคม 2562 14,987 14,987 5,000 8,987 เต็ม 

วนัที ่06-10 มนีาคม 2562 15,987 15,987 5,000 9,987 เต็ม 

วนัที ่10-14 มนีาคม 2562 14,987 14,987 5,000 8,987 เต็ม 

วนัที ่14-18 มนีาคม 2562 15,987 15,987 5,000 9,987 เต็ม 

วนัที ่18-22 มนีาคม 2562 14,987 14,987 5,000 8,987  

วนัที ่24-28 มนีาคม 2562 14,987 14,987 5,000 8,987  

INFANT (เด็กเล็ก ต ัง้แตแ่รกเกดิ - อายไุมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 6,000 บาท 

ราคาทีร่ะบขุา้งตน้ ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเทา่น ัน้ 
หากผูเ้ดนิทางถอืหนงัสอืเดนิทางประเทศอืน่ๆ โปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่กอ่นท าการจอง 
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วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                          ( - / - / - ) 
23.30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตู 4 แถวที ่4 สายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์(XJ)              

มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
 
วนัทีส่อง สนามบนิอนิชอน – ถนนเทพนยิาย ซองวลุดง - อนิชอน ไชนา่ทาวน ์– สวนซาย ุ- อนุสาวรยีน์ายพล

แมคอาเธอร ์– สวนสนุกวอลม ิ(ไมร่วมคา่บตัรเครือ่งเลน่)                                                  ( - / L / D)                                   
02.40 น. เหนิฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ700 ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.30 – 06.00 

ชัว่โมง (ไมร่วมอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
10.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชั่วโมง) หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนเทพนยิาย ซองวลุดง (Songwol-dong Fairy Tale Village) 
เป็นถนนเล็กๆในเมอืงย่าน Jung-gu ออกแบบและตกแต่งตามผนังบา้น ก าแพง รวมทัง้ทางเดนิใหเ้ป็นไปตาม

เทพนิยายหรือการต์ูนของวอลทด์สินีย ์เช่น อลาดนิ สโนไวท ์หรือปีเตอรแ์พน เป็นตน้ จากนัน้เดนิทางสู ่อนิ
ชอน ไชน่าทาวน ์(Incheon China Town) เกดิขึน้ชว่งปีเดยีวกับการเปิดท่าเรืออนิชอน เมือ่ปี ค.ศ. 1883 

โดยมอบเป็นพืน้ทีพ่เิศษใหก้บัชาวจนี ราชวงศฉ์งิ ในยคุนัน้ เดมิเคยมรีา้นขายของประเภทตา่งๆ ทีม่าจากเมอืงจนี 
เป็นยา่นทีม่รีา้นอาหารทีม่กีลิน่อายความเป็นจนีอยูม่ากทีส่ดุ แลว้ยา่นนี้ยังเป็นไชน่าทาวนเ์พยีงแหง่เดยีวในเกาหลี
ดว้ย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้พาทา่นชมววิเมอืงอนิชอน ทา่เรอืส าคัญและชายหาด 
Wolmi-do จากบนยอดภูเขาอุงบองซาน (Eungbongsan) 
ซึง่แปลความหมายไดว้่า สวนแห่งอสิรภาพ ที่นี่มีชื่ออย่าง

เป็นทางการว่าสวนซายุ  (Jayu Park) หรืออีกชื่อคือ 
Freedom Park ถือไดว้่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่
ส าคัญของเมอืงอนิชอน เนื่องจากเป็นสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่กลางใจเมืองและตัง้อยู่บนยอดเขา ท่านจะไดพ้บกับ

อนุ ส าวรีย ์น ายพ ลแมคอา เธอร์ (The statue of 

MacArthur) ซึ่งเป็นการสื่อถึงความสัมพันธ์ที่อันดีของ
เกาหลใีตก้บัอเมรกิาไดเ้ป็นอยา่งด ี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่1) เมนูทคัคาลบหีรอืไก่
บารบ์คีวิผดัซอสเกาหล ีอาหารเลือ่งชือ่โดยการน าไกบ่ารบ์คีวิ มนัหวาน กะหล า่ปล ีตน้กระเทยีม ซอส 
และขา้ว มาผดัรวมกนับนกระทะแบนสดี า คลุกเคลา้ทุกอย่างใหเ้ขา้ที ่รบัประทานคู่กบัผกักาดเกาหลี
และเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บา่ย น าคณะเดนิทางสูส่วนสนกุวอลม ิหรอื Wolmi Theme Park (ราคาทัวรไ์มร่วมคา่บตัรเครือ่งเลน่) เป็นสวนสนุก
ขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองอนิชอนตัง้อยู่รมิทะเลบนเกาะวอลม ิ(Wolmi) มชีือ่เดมิว่า สวนสนุกมายแลนด์ (My 
Land) ไดรั้บการรีโนเวทครั้งใหญ่เมื่อปี 2009 พรอ้มกับชื่อใหม่ว่า วอลมิ ธีม พาร์ค ภายในมีเครื่องเล่น
หลากหลายแบบ สว่นมากจะเป็นเครือ่งเลน่กลางแจง้ทีเ่นน้สรา้งความหวาดเสยีว เชน่ เครือ่งทิง้ตัวทีค่วามสงู 70 
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เมตร Hyper Shoot Drop เรอืไวกิง้ และชงิชา้สวรรคส์งุ 115 เมตร และยังมสีวนสนุกในอาคารที่เหมาะส าหรับ
เด็ก อาทิ โรงภาพยนตร์ 4D หรือซุม้เล่นเกมสป์ระลองความทา้ทายอีกหลายซุม้ ที่นี่ยังเป็นสถานที่ถ่ายท า
ภาพยนตร์เกาหลีชื่อดังหลายเรื่อง เช่น “We Got Married”, “Two Days and One Night” และ รายการ 
“Running Man” ดว้ย พรอ้มกบัชมบรรยากาศรมิทะเลของเมอืงอนิชอน 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ (มือ้ท ี ่2) เมนูโอซมับลุโกก ิวุน้เสน้ จะมผีกักาดขาว เนือ้หม ูและปลาหมกึ ผดัในกระทะ 
ซึง่มนี า้ซุปรสชาตอิอกหวาน ผดัทุกอย่างใหเ้ขา้กนัจนสุกและน า้ซุปเหลอืขลุกขลกิ ทานกบัขา้วสวย
รอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงมากมาย 

ทีพ่กั  GOLDEN HOTEL / PREMIERS HOTEL / R.LEE SUITE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 
 

วนัทีส่าม ศนูยโ์สมเกาหล ี– ซากรุะเกาหล ี(ตามฤดกาล) – รา้นเชา่ชดุฮนับก (ไมร่วมคา่เชา่ชดุ) - พระราชวงั
เคยีงบ็อค - ศนูยเ์ครือ่งส าอาง – ศนูยส์าหรา่ยและท าขา้วหอ่สาหรา่ย (คมิบบั) – HONG IK STREET           
( B / L / D ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูศ่นูยโ์สมเกาหล ี(Red ginger) ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปี

ซึง่ถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวติ
ของโสม พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพ
ดีที่สุดและน ากลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติ
ผูใ้หญ่ทีท่า่นรักและนับถอืทางบา้น จากนัน้น าทา่น

ไปชม ดอกพ็อตกต หรือ ดอกซากุระ
เกาหล ี(ตามฤดกาล) ทั่วทัง้ประเทศเกาหลใีต ้
กวา่ 2 แสนตน้ตามถนนหนทาง สวนสาธารณะหรอื
บนเขาจะทยอยกันเบง่บาน ท าใหช้ว่งฤดูใบไมผ้ลิ
ทัง้เมืองจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู ดังนั้นนักท่องเที่ยว
จากทั่ วสารทิศ จึงแวะเวียนมาเที่ยวชมความ
สวยงามและถา่ยรปูเก็บไวก้นัเป็นจ านวนมากเพือ่อนั
เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริม่ฤดูกาลที่
อบอุ่นของชาวเกาหลีใตอ้ีกดว้ย จากนั้นน าท่านสู ่

รา้นเช่าชุดฮนับก!! (ไม่รวมค่าเชา่ชุด ท่าน
ละ 10,000-15,000 วอน) เรยีกวา่เป็นวัฒนธรรม
ยอดฮติอกีหนึ่งจุดของการมาเยือนเกาหลใีต ้ที่ให ้
ท่านไดเ้ลือก “สวมชดุฮันบก” ดว้ยตนเอง แต่งตัว
เป็นนางใน ซังกุง หรือคหบดใีนซรีี่ยช์ือ่ดังหลายๆ
เรือ่ง และเพือ่ใหไ้ดบ้รรยากาศในการทอ่งเทีย่วมาก

ขึน้ ถ่ายรูปออกมาไดส้มจรงิมากยิง่ขึน้ เราจะน า
ทุกท่านหลงัจากเปลีย่นเครือ่งแต่งกายเรยีบรอ้ยแลว้ เดนิทางมายัง พระราชวงัเคยีงบ็อค 
(Gyeongbokgung Palace) ซึง่เป็นพระราชวังทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของราชวงศโ์ชชอน (ค.ศ.1392-1910) สรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ. 1394 ตน้พระราชวงศท์ีส่ถาปนาขึน้โดยกษัตรยิแ์ทโจ ภายในพระราชวังแห่งนี้มหีมู่พระทีน่ั่งมากกวา่ 200 
หลังแตไ่ดถ้กูท าลายไปมากในสมัยทีญ่ีปุ่่ นเขา้มาบกุยดึครอง ทัง้ยังเคยเป็นศนูยบ์ญัชาการทางการทหารและเป็น
ทีป่ระทับของกษัตรยิ ์ปัจจุบันไดม้กีารกอ่สรา้งหมูพ่ระทีน่ั่งทีเ่คยถกูท าลายขึน้มาใหมใ่นต าแหน่งเดมิ ถา่ยภาพคู่
กั
บ
พ
ลั
บ
พ
ล
า
ก
ล
า
ง
น ้า
ที่
ซ ึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสันนบิาตตา่งๆ ส าหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง ภายในมกีารแสดงโชว์
การเปลีย่นเวรยามของทหารราชองครักษ์ การโชวแ์ตล่ะครัง้ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีมโีชวท์ัง้หมด 3 รอบ คอื 
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เวลา 10.30 น. รอบ 13.30 น. และ 15.30 น. จากนั้นเดนิทางสู่ ศูนยเ์ครือ่งส าอางเกาหล ี(cosmetic 

center)เป็นศนูยร์วมของเครือ่งส าอางแบรนดข์องเกาหล ีอาท ิROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอกีมากมาย
หลากหลาย อสิระทา่นเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศัย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่4) เมนูหมยูา่งเกาหลหีรอืพอรค์คาลบี ้เป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลที ีเ่ล ือ่งชือ่
และรูจ้กักนัดที ัว่โลก โดยน าหมสูว่นทีต่ดิกบักระดกูไปยา่งบนเตาถา่นแบบด ัง้เดมิเสริฟ์ พรอ้มขา้วสวย
รอ้นๆ และเครือ่งเคยีงหลากชนดิกบัน า้จ ิม้เตา้เจ ีย้วสตูรเฉพาะและน า้ซปุสาหรา่ย  

บา่ย จากนัน้น าทา่นเขา้ชมศูนยส์าหรา่ย (Seaweed Museum) เยีย่ม
ชมของฝากทีม่ชีือ่เสยีงของเกาหล ีสาหร่ายผลติสดใหม่ทกุวัน มี
หลายรสชาต ิเหมาะกับใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ไปเป็นของฝากของที่

ระลกึ น าทา่นเรยีนรูว้ธิกีารท าขา้วหอ่สาหรา่ย (Gimbap) เมนู

งา่ยๆ ทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน ค าวา่ คมิ แปลวา่ สาหร่าย ค า
วา่ บับ แปลวา่ ขา้ว ลักษณะจะเป็นแทง่ยาวๆ แลว้จะหั่นเป็นชิน้ๆ 
พอดคี า จิม้กับโชยุ หรอื วาซาบก็ิไดต้ามใจชอบ จากนัน้น าท่าน
ไปอิสระเดินเล่นชอ้ปป้ิงกันต่อที่ย่านฮงแด หรือ HONG-IK 
STREET เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ 
(Hongik University) ศนูยร์วมเด็กวัยรุน่และเด็กมหาวทิยาลัย ทีน่ี่
มีทั ้งแกลเลอรี่ศ ิลปะ รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้แฟชั่น คลับ และ
รา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมูว่ัยรุ่นกลุม่อาย ุ20-30 ปี ทีน่ยิมมาเดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆไมส่งู
มาก จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แตล่ะรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของทีข่ายกนัเยอะ

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินคา้แฟชั่น เช่น เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ 
ของกิ๊ ฟชอ้ป เครื่องเขียน และที่เยอะไม่แพก้ันก็คือขนมต่างๆ 

สถานที่ท ีอ่ยากแนะน าใหน้กัเดนิทางสายชอ้ปและ
สายรวีวิไดรู้จ้กั ในปี 2019 นี ้เราขอแนะน า CAFÉ เปิดใหม่

ยอดฮติ อาทิ Café de One Piece (ไม่รวมค่าอาหารและ
เครื่องดื่มในรา้น) รา้นอาหารที่ตกแต่งสไตล์วันพีชทัง้หมด ให ้
บรรยากาศแบบชลิล์ๆ  มเีมนูอาหารทีน่่าสนใจหลากหลายเมนู ใคร
ชื่นชอบตัวการ์ตูนนี้ตอ้งไม่พลาด หรือท่านใดที่ชอบโลกของ

การ์ตูน แนะน ารา้น Yeonnam-dong 239-20  (ไม่รวม
ค่าอาหารและเครื่องดื่มในรา้น) รา้นนี้ภายนอกดูเหมือนคาเฟ่
ธรรมดาทั่วไป แต่เมื่อผลักประตูเขา้ไปในรา้น ท่านจะรูส้กึเหมอืน
หลุดมาอยู่ในโลกของหนังสอืการต์ูนอย่างนัน้เลย ดว้ยสไตลก์าร
แต่งรา้นเป็นลายเสน้ขาวด าแบบ 2 มติ ิตัง้แต่พืน้ ผนัง ประตู โต๊ะ 
เกา้อี ้จนถงึแกว้กาแฟและจานอาหาร ซึง่มองเผนิ ๆ ก็ไม่แน่ใจว่า
ของจรงิหรอืปลอม แตรั่บรองถา่ยรปูมมุไหนก็สวยไปหมด หรอืทา่น
ใดยังหลงใหลในมุมของภาพ 3 มิต ิTRICK EYES MUSEUM 
(ไม่รวมค่าเขา้ชม) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่จัดขึ้นแบบ
พพิธิภัณฑ์แกลเลอรี่ศลิปะและภาพวาด ที่สรา้งขึน้โดย “ตร็องป์ 
L’Oeil” คอืเทคนคิงานศลิปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเป็น
แบบ 3D หรือชมโซน ICE MUSEUM (ไม่รวมค่าเขา้ชม) เป็น

เมอืงน ้าแข็งเป็นศลิปะการแกะสลักและจ าลองเป็นเมอืงน ้าแข็ง ตืน่ตาตืน่ใจและสมัผัสกบัความหนาวอณุหภมูติดิ
ลบมากกวา่ 5 องศา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค า่ บรกิารอาหารค ่า (มือ้ที ่5) เมนูปลายา่งเกาหล ีมกีลิน่หอมอ่อนๆของตวัปลา เสริฟ์พรอ้มกบัขา้วญีปุ่่ น

รอ้นๆ และผกัดองเครือ่งเคยีงของเกาหลมีากมาย 
ทีพ่กั  L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL / WESTERN RIVER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ HERB SHOP – ยา่นทงแดมนุ หรอื ภาพการแสดงสามมติ ิKLIVE HOLOGRAM – ดวิตีฟ้ร ีหรอื คลอง
ชองเกชอน - ยา่นเมยีงดง                                                     ( B / L / อสิระ ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปดแูลสขุภาพกันที่ศูนยส์มุนไพรฮอก

เก็ตนาม ู(Raisin Tree) ซึง่เป็นสมนุไพรทีท่ั่วโลกรวมถงึสถาบัน
ต่างๆยอมรับว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบ ารุงตับ
และดแูลตับของเรา เป็นสมนุไพรทีห่าไดย้ากในปัจจุบัน ทา่นจะ
ไดช้มการสาธติการทดลองตัวยาจากสมนุไพรชนดินี้มฮีอกเกนาม ู
เป็นตน้ไมท้ี่เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ
และระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ยิม
น ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง จากนั้นน า

ทา่นเดนิทางสูย่า่นทงแดมนุ แหลง่ชอ้ปป้ิงทีช่ือ่ไดว้า่ใหญท่ีส่ดุ
ในเอเชียซึง่ตัง้อยู่บรเิวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออก
ทา่นสามารถซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทอาทเิสือ้ผา้บรุุษ-สตรี
รองเทา้บรุษุ-สตรรีองเทา้ผา้ใบเข็มขัดหรอืของทีร่ะลกึ อาท ิชดุเครือ่งครัวถงุน่องถงุเทา้ผา้พันคอทา่นจะไดส้มัผัส

กบับรรยากาศการชอ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ หรอื ทา่นในมคีวามสนใจในศลิปินเกาหล ีสามารถ
เยีย่มชม KLIVE HOLOGRAM ทีน่ี่มภีาพการแสดงแบบสามมติหิรอื Hologram Concert  เป็นภาพทีม่ลีักษณะ 
3 มติ ิเชน่ ภาพถา่ย ภาพวาด จอคอมพวิเตอร ์โทรทัศน ์มใีหช้มกนัตลอด แถมยังมหีอ้งจัดแสดงตา่งๆ ใหท้า่นได ้
เดนิเทีย่วชมและถา่ยรปูคูก่ับไอดอลทีช่อบกนัแบบเพลนิๆ   

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) เมนูชาบู ชาบ ูหมอ้ไฟสไตลเ์กาหล ีจะใชเ้นือ้หมหู ัน่ชิน้บางๆ ปูอดั ห ัน่
ยาวๆ เกีย๊วกุง้ เกีย๊วหมู ใสผ่กัสารพดัชนดิลงไปท ัง้เห็ดเข็มทอง เห็ดฟาง เห็ดหอม ถ ัว่งอก กระหล า่ปล ี
ผกักาดขาว ใสล่งไปในหมอ้ แลว้เตมิดว้ยน า้ซปุรอ้นๆ ตม้ตอ่จนเดอืด กอ่นจะเร ิม่รบัประทาน ก็จะน าอดุง้
ลงตม้อกีคร ัง้ พอสกุก็ตกัมาทานกบัขา้วสวย กมิจแิละน า้จ ิม้ 

บา่ย จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) 

ที่นี่มีสนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาท ิ
น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯ 

หรอื หากใครอยากจะน่ังพักผอ่นชลิล์ๆ  ก็ยังสามารถขา้มไปเดนิ
เล่น ชมและถ่ายรูปกับบรรยากาศของ คลองชองเกชอน 
(Cheonggyecheon) คลองนี้ เป็นล าธารที่มีความยาว 5.84 
กโิลเมตรไหลผา่นใจกลางกรุงโซล ในปี ค.ศ. 1958 ไดม้กีารถม
เพื่อท าถนนจากเดิมที่เป็นล าธารธรรมชาติ และไดเ้ริ่มมีการ
ปรับปรุงพืน้ทีอ่กีครัง้ในเดอืนกรกฎาคม ค.ศ. 2003 โดยใชเ้วลา
ในการปรับปรงุทัง้สิน้ 2 ปี และ 3 เดอืน เพือ่เป็นสถานทีพั่กผ่อน
หย่อนใจกลางเมือง มีสะพานขา้มคลองทั ้งหมด 22 สะพาน 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงกนัตอ่ที ่ยา่นเมยีงดง หากทา่นตอ้งการ
ทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร กา้วล ้าน าสมัยเพียงใด 
ท่านจะตอ้งมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสือ้ผา้
แฟชั่นแบบอนิเทรน เครื่องส าอางแบรนดดั์งของเกาหลี พบกับ
ความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิง ซึง่เมยีงดงแห่งนี้จะมวีัยรุ่นหนุ่ม
สาวชาวโสมไปรวมตัวกนัทีน่ี่กวา่จ านวนมากในแตล่ะวัน และทา่น
สามารถรับประทานอาหารในยา่นเมยีงดงไดต้ามอสิระ 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั  L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL / WESTERN RIVER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่า้ RED PINE – ย่านอนิซาดง - ล่องเรอื HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอา้ทเ์ล็ท – ซุปเปอรม์าเก็ต – 

สนามบนิอนิชอน – กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                                        ( B / L / -) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่8) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน่ันน าทา่นเดนิทางไป น า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใช ้

ตน้สนเข็มแดงจากยอดเขาทีป่ระเทศเกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกบัการวจัิยทีป่ระเทศเกาหลใีต ้
ออกมาเป็น น ้ามันสนเข็มแดง ภมูปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต ์โดยกวา่จะมาเป็น
น ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม มาสกัดเอาน ้ามันมาผลติและวจัิย
ออกมาเป็นน ้ามัน สามารถชว่ยในการลดระดับไขมันในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอยา่งด ี
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จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ถนนอนิซาดง เป็นสถานที่ที่ตัง้อยู่ใจกลางเมือง มทีี่สนิคา้เก่าและดัง้เดมิจ าหน่าย 
รวมทัง้เต็มไปดว้ยแกลอรมีากมายถงึ 100 แกลอร ีซึง่มทัีง้ศลิปะภาพวาดแบบดัง้เดมิ และศลิปะแบบพืน้บา้น เรยีก
ไดว้า่ ทีน่ี่คอืศนูยร์วมของศลิปะเลยก็วา่ได ้หากมาในชว่งเดอืนพฤษภาคม ชว่งเทศกาลวันวสิาขบชูา ก็จะพบเห็น

การประดับประดาดว้ยโคมดอกบัวเต็มไปหมดทั ้งถนน ดูสวยงามมาก  จากนั้นเดินทางสู่ ARA CRUISE 
ลอ่งเรอืชมคลองแหง่แรกของเกาหล ีทีเ่รยีกวา่ GYEONGIN ARA WATERWAY บนเรอืส าราญสดุหรูทีน่่าตืน่ตา
ตืน่ใจ ล่องเรือไปตามทางน ้าที่เชือ่มต่อแม่น ้าฮัน และทะเลตะวันตก ภายในเรอืมหีอ้งโถงพรอ้มเวทีการแสดง
ความบนัเทงิมากมายใหท้า่นไดรั้บชม หากทา่นใดทีต่อ้งการสมัผัสธรรมชาตสิองขา้งทางยังสามารถขึน้ไปดา้นบน
ชัน้สองเพือ่ชมทัศนียภาพสองขา้งทาง ระหวา่งทางเดนิเรอืทา่นจะไดเ้ห็นมมุเล็กๆ ของน ้าตกจ าลองทีต่ืน่ตาตืน่ใจ
ใหท้า่นไดเ้ก็บถา่ยภาพไปอวดคนทีบ่า้นอกีดว้ย (ประมาณ 45 นาท)ี น าทา่นเดนิทางสู ่HYUNDAI PREMIUM 
OUTLET GIMPO เลอืกซือ้สนิคา้แบนดพ์รเีมยีมชัน้น ามากมาย   

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่9)  เมนูจมิดกั (JIMDAK) หรอื ไก่อบซอี ิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลี
พืน้เมอืงด ัง้เดมิ เป็นไกผ่ดัรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร ัง่ แครอท พรกิ และซอสด า เนือ้ไกท่ ีน่ ิม่ รสชาตคิลา้ยกบั
ไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 

บา่ย จากนัน้แวะซือ้ของฝากทีร่า้นซุปเปอรม์าเก็ต เลอืกซือ้สาหรา่ย ขนมตา่ง ๆ ช็อกโกแลต ผลติภัณฑข์องใบและ
รากฝอยของโสมในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม กมิจ ิเป็บเปโร ้
หรอืป๊อกกีเ้กาหล ีชนิราเมงหรอืมามา่เกาหล ีเป็นตน้ สมควรแกเ่วลา น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน 

16.25 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ สายสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ709  
 (ไมร่วมอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
20.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 
 
 
 
 

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิดอนเมอืงเทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.   คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.   คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.   คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.   หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่ว ตามรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. คา่ท าวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,500 บาท หรอื 50,000 วอน (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท  หรอืทา่นละ 10,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์ม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากคา่
ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่
ประเทศเกาหลใีต ้ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี   

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเกาหลใีตเ้รยีกเก็บ   
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ   

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 
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2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมดของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
เนื่องจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจัดเตรยีมน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มกีารคนื
เงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้  

วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น  

 

 

 

 

 
 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุ
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศเกาหลใีต ้มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสัตว ์   
ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 
 
หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการ 
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง 
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 
พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษี 
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลใีต้

ไมเ่กนิ 90 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจ
เขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต ้ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลใีตไ้ด ้ 
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลใีต ้
(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลใีต ้ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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8. กรณีลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นช็อปของรฐับาล ช าระเพิม่รา้นละ 50 USD ตอ่ทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
หมายเหต ุ: คณะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเทีย่วหลงัเวลาเครือ่งลงแลว้ ประมาณ 2 ช ัว่โมง  

ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอทา่นทีต่ดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
หากทา่นสามารถผา่นเขา้เมอืงไดภ้ายหลงั ทา่นจะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง 

และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเทีย่วอยา่งเต็มเวลา  

ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


