
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
วนัแรก               กรงุเทพฯ (สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง) - เกาหลใีต ้(สนามบนินานาชาตอินิชอน) 
13.00 น. คณะพรอ้มกนัที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ช ั%น 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ AIR ASIA X 

เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการขึ$นเครื�อง (หวัหนา้ทัวรแ์นะนําการเดนิทาง) 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�นั�ง จัดที�นั�งแบบ 3-3-3 นํ$าหนักกระเป๋า 20 กก. 
/ทา่น (หากตอ้งการซื$อนํ$าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  
หมายเหตุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื4องออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ 
ประตูข ึ%นเครื4องก่อนเวลาเครื4องออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิ=ในการเลอืกที4น ั4งบนเครื4อง เนื4องจากตอ้ง
เป็นไปตามระบบของสายการบนิ**) 

 
16.00 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเที�ยวบนิที� XJ702 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื�อง) 
23.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิชอน (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา

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

 
พกัที4    GRAND PALACE HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที4สอง            พพิทิธภณัฑจ์าจงัเมี4ยน - RAIL BIKE - โรงเรยีนสอนทํากมิจ ิ+ ชุดฮนับก - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 
จากนั$นนําท่านเดนิทางไปเรยีนรูข้ั $นตอนการทําจาจังเมี�ยนที� พพิธิภณัฑจ์าจงัเมี4ยน เป็นสถานที�จัดแสดงเกี�ยวกับ
เมนูอาหารขึ$นชื�อของเกาหล ีหรอืที�คนไทยเคยเห็นกันตามซรีี�ยเ์รื�องดัง รูจั้กกันดใีนชื�อ บะหมี4ดํา เมนูนี$ยังเป็นหนึ�งใน
เมนูประจําตวัของนางเอกเกาหลอีกีดว้ย  
 
จากนั$นนําท่านชมธรรมชาตนิอกเมอืงสนุกไปกับการปั�น RAIL BIKE บนรางรถไฟเกา่ที�ปิดตัวลงไป ชมความงามของ
ววิทวิทัศน์ตา่งๆ ท่ามกลางธรรมชาตอิันสวยงาม ระยะทางในการปั�นไป-กลับ ประมาณ 4 กโิลเมตร โดยรถที�ใชปั้�นคอื
รถรางที�มกีารดัดแปลงใหใ้ชแ้รงขาปั�นฟันเฟืองใหล้อ้หมุนคลา้ยๆ จักรยานแบบนั�ง เสน้ทางนี$จะเป็นแถบชนบทเล็กๆ  
บรรยากาศจะร่มรื�นไปดว้ยตน้ไม ้มอีโุมงคใ์หล้อดเป็นระยะๆ ระหวา่งทางจะผ่านแนวตน้ซากรุะที�กําลังบานสะพรั�งเรยีง
รายไปตามเสน้ทาง  

 



 

 

 

 
 

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

 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (2) เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิปิ% งยา่งสไตลเ์กาหล ีเนื%อหมู เนื%อไก ่เนื%อววั ปลาหมกึ อาหาร

เกาหล ีเตมิไมอ่ ั%น 
 

จากนั$นนําท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สุดของประเทศ ถูกขนานนามว่า
เป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่เกาหลใีต ้ตั $งอยู่ท่ามกลางหบุเขา ประกอบไปดว้ยโซนตา่งๆ ดังนี$ Global Fair, Magic Land, 
European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื�อท่านกา้วผ่านประตูเขา้ไปในสวนสนุกเอเวอร์
แลนด ์พบกับอาคารทรงสวยที�ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรยีตะวันออก และอนิเดยี ซึ�งผสมผสานจนเขา้



 

 

 

กนัลงตัว แวะถา่ยรูปสวยๆ ที� Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญท่ี�จะเปลี�ยนธมีไปตามเทศกาลตา่งๆ ถอืเป็นอกีจุด
แลนดม์ารค์สําหรับนักทอ่งเที�ยว 

 
ใครชอบเครื4องเลน่หวาดเสยีวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด!! สนุกกบัเครื�องเลน่นานาชนดิไมว่า่จะเป็น รถไฟเหาะ
ตลีังกา (Rolling X-Train) ที�เร็วสดุๆ และตลีังกาถงึ 2 รอบ เฮอรร์เิคน (Hurricane) เครื�องเลน่ที�จะหมุนๆ เหวี�ยงๆ ให ้
หวัใจเตน้รัวกบัความสงูเกอืบ 20 เมตรจากพื$นดนิ! ดบัเบิ$ลร็อกสปิน (Double Rock Spin) ที�จะหมนุๆ ตลีงักา 3 ตลบบน
อากาศดว้ยความสงูที�แทบกลั $นหายใจ เรอืเหาะไวกิ$ง (Columbus Adventure) เตรยีมตัวเตรยีมใจไปกับเจา้เรอืเหาะ
ยักษ์ที�จะเหวี�ยทุกคนขึ$นไปสูงถงึ 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลคท์ี4พลาดไมไ่ดข้องสวนสนุกแห่งนี% รถไฟ
เหาะรางไม ้(T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้ี4สงูชนัเป็นอนัดบั 4 ของโลก ซึ4งมคีวามชนัถงึ 77 องศา และวิ4ง
ดว้ยความเร็ว 104 กโิลเมตร/ช ั4วโมง  
 

 

 
 

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

 



 

 

 

 
 

พกัเหนื4อยจากเครื4องเลน่ หลดุเขา้มาในโลกของเหลา่สตัวม์ากมาย!! ในโลกของ Zootopia หนึ�งในสวน
สัตวท์ี�ใหญ่ที�สดุของเกาหล ีมสีัตวม์ากกว่า 2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธุ ์พาทุกท่านท่องไปกับโลกของสัตวป่์า
ซาฟาร ีขึ$นไปบนรถบัสซาฟารเีพื�อใกลช้ดิกับเหล่าสัตวป่์ายิ�งขึ$นอย่างโซน Safari World พบกับสัตวท์ี�น่าเกรงขาม
อยา่งสงิโตเจา้ป่า เสอือนัดรุา้ย และหมตีวัใหญท่ี�อาจจะโผลม่าทักทายคณุไดท้กุเมื�อ 
 

 
 

จะมอีะไรตื4นเตน้ไปกวา่การน ั4งรถสะเทิ%นนํ %าสะเท ิ%นบก!! ตะลยุเขา้ไปในโซน Lost Valley พรอ้มเพลดิเพลนิ
กบัการชมสตัวต์า่งๆ ที�เดนิเลน่อยา่งอสิระ ถา้โชคดอีาจจะไดพ้บกบัสตัวเ์หลา่นี$มาขอขนมกนิถงึหนา้ตา่งรถเลยทเีดยีว 



 

 

 

 

 
 

เปลี4ยนบรรยากาศจากเหลา่สตัวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมูพ่ฤกษา!! เดนิชมสวนดอกไมท้ี�กําลัง
ออกดอกบานสะพรั�งอวดสสีัน ณ สวนดอกไมส้ี4ฤดู (Four Season Garden) ซึ�งจะเปลี�ยนแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตาม
ฤดกูาลในรูปแบบที�หลากหลายตลอดทั $งปี (ทั $งนี$ข ึ$นอยูก่ับสภาพอากาศ) ดว้ยสสีันที�สดของดอกไมแ้ตล่ะชนดิจงึไดรั้บ
ความนยิมอยา่งมาก นักทอ่งเที�ยวที�มาสวนสนุกจงึไมพ่ลาดที�จะมาถา่ยรปูเก็บบรรยากาศความสดชื�นกลบัไปเป็นที�ระลกึ 
รวมทั $งยังมกีารจัดเทศกาลในแต่ละเดอืน อาทเิชน่ ในช่วงฤดูใบไมผ้ล ิประมาณเดอืนเมษายน – มถิุนายน เป็น
สวนดอกทวิลปิ และดอกกหุลาบ ในชว่งฤดรูอ้น ประมาณเดอืนมถินุายน - สงิหาคม เป็นสวนดอกลลิลี�หลากสสีนั ยัง
ไม่หมดแค่นั$น ในชว่งเดอืนนี$จะมเีทศกาลคลายรอ้นไปกับสายนํ$า (Summer Splash) ในฤดูใบไมร้่วง ประมาณเดอืน
ตุลาคม - พฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ พรอ้มกับมีจัดตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กับเทศกาลฮัลโลวนี (Happy 
Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซแีห่รอบสวนสนุก และมีเจา้หนา้ที�แต่งตัวเป็นผีมาเดนิแกลง้นักท่องเที�ยวดว้ย 
ในชว่งฤดหูนาวประมาณเดอืนพฤศจกิายน - ธนัวาคม มกีารจัดงานเฉลมิฉลองเทศกาลครสิตม์าส และตอ้นรับเทศกาลปี
ใหม ่ทกุเทศกาลจะตกแตง่ดว้ย แสง ส ีเสยีง สดุอลงัการ พรอ้มทั $งมขีบวนพาเหรดมาสรา้งความบนัเทงิใหก้บัเด็กๆ เชน่ 
White Christmas Parade, Moonlight Parade 
 



 

 

 

 
 
การแสดขบวนพาเหรดอนัน่าตื4นตาตื4นใจ! ชมขบวนพาเหรดสุดยิ�งใหญ่อย่าง คานิวัล แฟนตาซ ีพาเหรด 
(Carnival Fantasy Parade) พบกับโชวต์่างๆ จากทั�วทุกมุมโลก มทีั $งธมีสไตลบ์ราซลิอย่างแซมบาเฟสตวิัล (Samba 
festival) ไปจนถงึธมีเวนสิคานวิัล (Venice Carnival) จากอติาลก็ีตบเทา้เขา้รว่มขบวนดว้ย สนุกสนานกบัการเตน้รําไป
พรอ้มๆกนั ชว่งหัวคํ�าเป็นอกีหนึ�งการแสดงที�พลาดไมไ่ดเ้ชน่กนั อยา่เพิ�งรบีกลับ! หากทา่นยังไมไ่ดช้มการแสดงพลสุดุ
อลังการหลังจากพระอาทติยต์กดนิ และยังมขีบวนพาเหรดที�จัดเต็มทั $งแสง ส ีเสยีง อยา่งมนูไลทพ์าเหรด (Moonlight 
parade) ใหท้า่นไดช้มอกีดว้ย ขบวนพาเหรดจะมรีอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น. 
 



 

 

 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น (3) เมนู บบิมิบบั ขา้วยําเกาหล ีประกอบดว้ยผกัตา่งๆ พรอ้มกบัเนื%อสตัวห์มกั เสริฟ์บรกิาร

พรอ้มซุปชาบหูมอ้รอ้นๆ 
พกัที4    THE M HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที4สาม            ศนูยส์มนุไพรโสม - คอสเมตคิ - พระราชวงัชางด็อกกงุ - ศนูยส์มนุไพรฮอตเกนาม ู- EWHA WOMANS                         
                         UNIVERSITY - DUTY FREE - ตลาดเมยีงดง  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 
จากนั$นนําทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มนุไพรโสมเกาหล ีสมนุไพรที�ชว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหาร 
ปอด ช่วยทําใหจ้ติใจสงบ และเพิ�มพละกําลัง มสีรรพคุณทางการแพทยช์่วยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 
 
จากนั$นนําท่านแวะชอ้ปที�รา้นเครื�องสําอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพื�อเลอืก
ซื$อกลับไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบํ์ารงุผวิแบรนดอ์ยา่ง DEWINS และ
แบรนด ์JSM ที�เป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีนํ$าแตก ครมีขดัขี$ไคล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์
เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อื�นๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 
 

 
 
 

 



 

 

 

จากนั$นนําทา่นชม พระราชวงัชางด็อกกงุ พระราชวงัลําดบัที�สองที�ถกูสรา้งตอ่จากพระราชวงัเคยีงบกกงุ เคยใชเ้ป็นที�
พํานักของพระมหากษัตรยิห์ลายพระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัสําคัญที�ยังคงรักษา
ไว ้พระราชวังหลวงทั $ง 5 ที�ในโซลนั$น จะมลีักษณะหนา้ตาคลา้ยๆ กนั แตกตา่งกนัที�ทัศนยีภาพ รวมถงึความพเิศษของ
แตล่ะสถานที�ดว้ย อยา่งตวัพระราชวงัชางด็อกกงุแหง่นี$ก็มไีฮไลทท์ี�น่าสนใจคอื สวนฮวูอน หรอืสวนแหง่ความลบันั�นเอง 
ภายในพระราชวังประกอบไปดว้ยเขตพระราชฐานชั $นนอก พระราชฐานชั $นใน และสวนดา้นหลังที�ใชสํ้าหรับเป็นที�
พักผ่อนของพระมหากษัตรยิ์ในสมัยโบราณ เมื�อเดนิเขา้มาบรเิวณดา้นในพระราชวังจะเจอกับลานกวา้ง เป็นพื$นที�
สาธารณะที�นักท่องเที�ยวสามารถเดนิชมได ้พระราชวังแหง่นี$เคยถูกเผาทําลายไปในชว่งปี 1592 กอ่นจะถูกบรูณะในปี 
1611 และไดก้ลายเป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมนับตั $งแต่นั$นเป็นตน้มา ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของ
พระราชวงัเอาไว ้นอกจากนั$นยังมตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายกุวา่ 300 ปี บอ่นํ$า และศาลารมินํ$า  
 

 
 

หมายเหตุ กรณีที4พระราชวงัชางด็อกกุงไม่เปิดทําการ ขอสงวนสทิธิ=ปรบัรายการท่องเที4ยว ทดแทนเป็น 
พระราชวงัถ็อกซูกุง 1 ใน 5 พระราชวังเก่าแก่ของราชวงศโ์ชซอน มขีนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ตั $งโดดเด่นสง่างามอยู่
ทา่มกลางอาคารสไตลต์ะวันตกใจกลางกรงุโซล แตส่วยงามรม่รื�นไปดว้ยตน้ไม ้ยิ�งชว่งฤดใูบไมเ้ปลี�ยนสแีลว้ยิ�งสวยงาม
ไปอกี ในแตล่ะวันจะมกีารเปลี�ยนเวรยามของทหาร หากมาไดถ้กูจังหวะจะไดช้มพธิเีปลี�ยนเวรยามประจําวัน ซึ�งในหนึ�ง
วนันั$นจะม ี3 รอบ คอื รอบแรกตอน 11.00 น. รอบที�สอง 14.00 น. และรอบสดุทา้ยตอน 15.30 น.  

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (5) เมน ูไกตุ่น๋โสม อาหารบํารงุสขุภาพ ไกข่นาดกําลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย 

และสมนุไพรบํารงุรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 
 

จากนั$นพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นดินี$เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาที�ปราศจากมลภาวะ และสงู
เหนือระดับนํ$าทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดื�ม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี� สารตกคา้งจากอาหาร และยา 
 
จากนั$นนําทา่นไป มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา มหาวทิยาลัยสตรทีี�มชี ื�อเสยีงและมคีวามโดดเดน่ของอาคารเรยีน เป็นการ
ผสมผสานระหว่างตกึที�เป็นอฐิแบบยุโรป กับความทันสมัยของตกึใหม่ที�เป็นแลนดม์ารค์ของสถานที�แห่งนี$ บรเิวณ
โดยรอบนั$นเต็มไปดว้ยตน้ไมท้ี�มคีวามสวยงาม ทั $งในชว่งฤดใูบไมผ้ลก็ิจะมดีอกซากรุะบานสะพรั�ง หรอืชว่งฤดใูบไมร้่วง
ก็สวยงามไมแ่พก้นั นอกจากเป็นมหาวทิยาลยัที�สวยและมจีุดถา่ยรปูสดุฮปิแลว้ ใกลก้นันั$นยังเป็นแหลง่รวมตัวของวยัรุ่น
เรยีกวา่ ยา่นอแีด ตั $งอยูต่รงทางเขา้ของมหาวทิยาลัยสตรอีฮีวา ถอืวา่เป็นอกีแหลง่ช็อปปิ$งที�เหมาะกบัสาวๆ ที�ชื�นชอบ
สนิคา้ที�ออกแนวเกาหลีๆ  โดยเฉพาะ ยา่นนี$จะคลาคลํ�าไปดว้ยสาวๆ นักศกึษามากมาย มสีนิคา้แฟชั�นสไตลเ์กาหลรีาคา
ไม่แพงหลากหลายแนวใหเ้ดนิเลอืก ไม่ว่าจะเป็นของน่ารักๆ กิ}ฟชอ้ป เครื�องประดับ เสื$อผา้ แวน่ตา กระเป๋า รองเทา้ 
อปุกรณ์เกี�ยวกบัโทรศพัท ์เครื�องสําอางตา่งๆ 
 



 

 

 

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

 
 
จากนั$นนําท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ$ง ยา่นเมยีงดง แหล่งละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรอืสยามส
แควรเ์กาหล ีตลาดแหง่นี$จะมเีสื$อผา้ กางเกง รองเทา้ นํ$าหอม เครื�องสําอางคท์ั $งแบรนดเ์นมชื�อดัง และโลคอลแบรนด ์
รวมถงึซีดีเพลง รูปดารา และศลิปินเกาหลี หรืออะไรที�วัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที�ตลาดนี$ อาทิเช่น รา้น
เครื�องสําอางค์ค์ที�คุน้หูคนไทยที�ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 
INNISFREE ราคาเครื�องสําอางคค์จ์ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เท่า และบางรุ่นไม่มขีายในประเทศไทย 
หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอย่างรา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลอืกมากมาย อาทิ
เชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  

 



 

 

 

 
 

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

 
 
เย็น  อสิระอาหารเย็น (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพื4อความสะดวกในการช็อปปิ% ง) 
พกัที4   THE M HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที4ส ี4                ผลติภณัฑนํ์ %ามนัสน - พลอยอเมทสิ - เทศกาลดอกซากรุะ ณ ถนนยออโีด - ยา่นซองซูดง  
                         COMMON GROUND - ละลายเงนิวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - สนามบนินานาชาตอินิชอน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
นําท่านเรยีนรูก้ารทํา ผลติภณัฑนํ์%ามนัสน ที�สกัดจากนํ$ามันสนเข็มแดง มสีรรพคุณชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ย
ควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในรา่งกาย 



 

 

 

 
จากนั$นนําท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่งสุขภาพและนํา
โชค โดยมตีั $งแตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี$จะงามจับตาเมื�อมาทําเป็นแหวน จี$ ตา่งห ู
และสรอ้ยขอ้มอื 

 
จากนั$นนําท่านผ่านชม เทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนยออโีด ซึ�งกําลังบานอยู่ทั�วเกาหล ีไม่ตอ้งไปถงึญี�ปุ่ นก็ไดก็้
สามารถชมซากรุะได ้เพราะไมว่า่จะเดนิทางไปที�ไหน สองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยงามของดอกซากรุะสชีมพอูอ่นละลาน
ตา พรอ้มหยบิกลอ้งขึ$นมาถ่ายภาพดอกซากุระเก็บไวเ้ป็นที�ระลกึ อกีทั $งไดเ้ห็นภาพของคนเกาหลอีอกมาปิคนคิตาม
สวนสาธารณะ ทั $งที�มาเป็นเพื�อนกลุม่ใหญ่ๆ คูรั่ก และครอบครัว ชวนกันมาพักผ่อนทําอาหารมานั�งทานไปคยุไปดดูอก
ซากรุะไปดว้ย (ดอกซากรุะจะเร ิ4มบานประมาณชว่งเดอืนเมษายน ต ั%งแตก่รุป๊ประมาณวนัที4 08 – 15 เมษายน 
2562 หรอืในชว่งที4ดอกซากรุะบาน หลงัจากประมาณวนัที4 15 เมษายน จะไมม่โีปรแกรมไปดซูากรุะ)  
 
 

 
 
หมายเหตุ **ท ั%งนี%การบานของดอกซากุระขึ%นอยูก่บัสภาพอากาศ หากดอกซากุระไม่บาน ทางบรษิทัขอ
อนญุาตไมนํ่าทา่นไป และไมม่กีารหกัคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆท ั%งส ิ%น** 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (7) เมน ูชาบ ูชาบ ูสกุ ี%สไตลเ์กาหล ีคลา้ยการตม้รวมมติรสกุี%หมอ้ไฟ ประกอบไปดว้ย

เนื%อหมสูไลด ์ผกั เห็ด และวุน้เสน้เกาหล ีเป็นอกีหนึ4งเมนยูอดฮติในเกาหล ีและยงัเป็นอาหารพื%นเมอืงที4มมีา
อยา่งยาวนานอกีดว้ย 

 
จากนั$นนําท่านไปยัง ยา่นซองซูดง ย่านโกดังเกา่ที�ถูกเนรมติใหก้ลายเป็นย่านแฟชั�น มศีลิปินและดไีซเนอรห์นุ่มสาว
เขา้ไปปรับโฉมอาคารเกา่ เปิดเป็นรา้นกาแฟและรา้นอาหารที�มเีอกลักษณ์เฉพาะตวั จนไดรั้บสมญาณามวา่ บคุลนิแหง่
กรงุโซล เป็นยา่นที�ผสมผสานความเกา่กบัความใหมเ่ขา้ดว้ยกนัไดอ้ยา่งลงตัว ซองซดูงคอืยา่นที�เป็นแหลง่รวมตัวของ
หนุ่มสาวชาวเกาหลใีตใ้นขณะนี$ อกีทั $งยังมภีาพสตรทีอารต์หลากสสีันที�ชวนใหว้ัยรุ่น และนักท่องเที�ยวเดนิทางมา
ถา่ยรูปกนัเป็นประจํา ยา่นซองซดูงยังเคยปรากฏอยูใ่นซี�รี�ยเ์กาหลเีรื�องดงั Goblin นอกจากนั$น ที�นี�ยังมคีาเฟ่ชื�อดงัอยา่ง 
รา้น Café Onion รา้นคาเฟ่บรรยากาศดทีี�ดงัในเรื�องเมนูขนมปังอบอกีดว้ย 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั$นนําท่านไปยัง COMMON GROUND ตลาดตูค้อนเทนเนอรใ์กลแ้หล่งวัยรุ่นอย่างมหาวทิยาลัยคอนกกุ ตลาด
แห่งใหม่ที�ยกตูค้อนเทนเนอรม์าจัดเป็นรา้นคา้ต่างๆ กวา่ 70 รา้นคา้ ตลาดนัดแห่งนี$ไดถู้กจัดขึ$นบนพื$นที�รมิถนนใหญ ่
คนเกาหลีเรียกว่า คอนแด เป็นรา้นที�ทําแบบถาวร เป็นชอ้ปปิ$ งแนวสตรีท ถูกจัดขึ$นดว้ยคอนเซ็ปต์ว่า Creative 
Connection เพราะไดร้วมรวบเอาสนิคา้ที�มดีไีซนท์ั $งเสื$อผา้ กระเป๋า รองเทา้ หมวก เครื�องประดับ หรอืของใชป้ระจําวัน
ตา่งๆ มาจําหน่าย เหมาะสําหรับวยัรุน่ที�มสีไตลเ์ป็นของตวัเอง 
 

 
 
นําท่านเพลนิเพลนิกับการแวะซื$อของฝากที� ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซื$อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ 
ชอ็กโกแล็ตหนิ ซเีรยีลชอ็กโก ้ผลติภณัฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรปูแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมี
ลา้งหนา้โสม เครื�องสําอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกี$เกาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 
 



 

 

 

 
 
20.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิชอน  
 
วนัที4หา้              กรงุเทพฯ (สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง) 
00.20 น. เดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� XJ703 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื4อง) 
04.20 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง พรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 
  
 

*** สาํคญัมากโปรดอา่น *** 
ในกรณีที4ตอ้งออกต ั~วภายใน เครื4องบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นทาํการออกต ั~วโดยสาร กรณุาสอบถามที4เจา้หนา้ที4ทกุคร ั%ง  

เนื4องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี4ยนเที4ยวบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
มเิชน่น ั%น ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ั%งส ิ%น 

ขอบพระคณุทกุทา่นที4ใชบ้รกิาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

กาํหนดการเดนิทาง 
มนีาคม – เมษายน 2562 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

ราคา 
จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ั~ว) 

ราคา 
เด็กอายไุมเ่กนิ 

2 ขวบ 

พกั 
เดี4ยว 
เพิ4ม 

14 – 18 มนีาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
16 – 20 มนีาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
21 – 25 มนีาคม 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 
23 – 27 มนีาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
30 ม.ีค. – 03 เม.ย. 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
05 – 09 เมษายน 2562  

** วนัจกัร ี** 
18,999 7,900 5,900 5,000 

06 – 10 เมษายน 2562 
** วนัจกัร ี** 

18,999 7,900 5,900 5,000 

12 – 16 เมษายน 2562 
** วนัสงกรานต ์** 24,999 7,900 5,900 5,000 

14 – 18 เมษายน 2562 23,999 7,900 5,900 5,000 

***หมายเหต*ุ** 

ขอสงวนสทิธิ=ในการเปลี4ยนแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ท ั%งนี%ข ึ%นอยูต่ามความเหมาะสม 

**กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืง ทั $งที�กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที�ระบใุนรายการเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทั $งสิ$น และขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ

บรษัิท** 



 

 

 

** วนัสงกรานต ์** 
25 – 29 เมษายน 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
26 – 30 เมษายน 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2562 
** วนัแรงงาน ** 17,999 7,900 5,900 5,000 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ4น*** 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**หมายเหต*ุ* 

1. รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว คา่ทัวรท์ี�จ่ายใหก้บัผูจั้ด เป็นการชําระแบบจา่ยชําระขาด และผูจั้ดไดช้ําระใหก้บัสาย
การบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง ฉะนั$นหากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผู ้
จัดขอสงวนสทิธิ�การคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั $งค่าตัmวเครื�องบนิใหแ้กท่่าน ***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ= ราคานี%เฉพาะ
นกัทอ่งเที4ยวชาวไทยเทา่น ั%น ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิ4มจากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100 USD** **กรณีตัด
กรุ๊ปเหมาที�เป็น เด็กนักเรยีน นักศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรงเครื�องสําอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาต ิหรอืกรุ๊ปที�มกีารขอดู
งาน จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครั $ง** 

2. หากมเีพื�อนหรอืญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเที�ยวระหว่างท่องเที�ยวในประเทศเกาหล ีหรอืปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะนํากรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที�ที�รับผดิชอบ หากท่านมคีวามจําเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ื�นเพื�อที�จะนําไปยังประเทศนั$นๆ  
หรอืนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ�งของนั$นวา่ตอ้งไม่เป็นสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึ
ขั $นประหารชวีติ เจา้หนา้ที�จะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิ�งของใดใด 

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

4. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชี่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสุดทา้ยช่างภาพจะนํา
ภาพถา่ยมาจําหน่ายกบัลกูทัวร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซื$อได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซื$อ เพราะทางบรษัิททัวรไ์มม่ี
การบงัคบัลกูทัวรซ์ื$อแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวรค์รั $งนี$มวีัตถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั$น ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลงรา้นชอ้ปปิ$ง 
เชน่ นํ$ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิค่าดําเนนิการในการแยกท่องเที�ยวเอง 300 
USD ตอ่ทา่น 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ี4ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั%นในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื4อการทอ่งเที4ยว เยี4ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื4นเอกสารในข ั%นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื4อยนืยนั
การมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี% 

- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 
- ต ั~วเครื4องบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิ4งที4ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที4อาจเกดิขึ%นในระหวา่งที4พํานกัในประเทศเกาหลไีด ้(เชน่ เงนิสด บตัร

เครดติ เป็นตน้) 
- ชื4อ ที4อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที4พาํนกัในประเทศเกาหล ี(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื4นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีม

ให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที4พาํนกัในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั%น ไมเ่ชน่น ั%น ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจาํไมว่า่ดว้ยกรณี
ใดๆท ั%งส ิ%น เพราะทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ต ั~วกบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี4ถว้น กอ่นการจอง

ทวัรท์กุคร ั%ง เพื4อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 
ขอ้ความสาํคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีที4ลกูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่
ตวักลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้า่ยที4เกดิขึ%นในการเปลี4ยนต ั~วขากลบั และรวมถงึคา่บรกิารอื4นๆที4เกดิขึ%นดว้ย ฉะน ั%น 
ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในค่าใช้จ่ายที4เกดิขึ%นที4ทางประเทศน ั%นๆเรยีกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไม่
รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที4เกดิขึ%นทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที4ยวบนิถดัไปที4มที ี4น ั4งวา่ง หรอืตามวนัเดนิทางของ
ต ั~วเครื4องบนิ ท ั%งนี% ข ึ%นอยูท่างเจา้หนา้ที4ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ดัไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการที4ทางตรวจคน
เขา้เมอืงเรยีกสมัภาษณ์น ั%น ข ึ%นอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที4 ตม. ทาง
บรษิทัทวัร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนี%ได ้** 

*** ทวัรค์ร ั%งนี%มวีตัถุประสงคเ์พื4อการทอ่งเที4ยวเป็นหมูค่ณะเท่าน ั%น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์
ทางบรษิทัจะคดิคา่ดาํเนนิการในการแยกทอ่งเที4ยวเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี%รวม 

� คา่ตัmวเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี

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

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

� คา่อาหารตามมื$อที�ระบใุนรายการ     � คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

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

อตัราคา่บรกิารนี%ไมร่วม 

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

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

� คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น  

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

� คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

เอกสารประกอบในการยื4นวซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบสําคญัถิ�นที�อยู ่ 

4) สําเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รปูถา่ยสขีนาด 2 นิ$ว 2 รปู  

(สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื�นวซีา่) 

 
เง ื4อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเที4ยวหรอืเอเจนซี4ตอ้งชําระเงนิมดัจาํเป็นเงนิจาํนวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพื4อสาํรองที4น ั4ง ภายใน 3 วนัหลงัจาก
การจอง  

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

3. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งชําระครบเต็มจํานวนเลย 
4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี$ วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั$นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
 
เง ื4อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

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

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

โดยมเีงื4อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี% 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 



 

 

 

- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชําระแลว้ทั $งหมด 
ทั $งนี$ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรียมการจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเที�ยว เชน่ การสํารองที�นั�งตัmวเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

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

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

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ื4อนไขและขอ้กําหนดอื4นๆ 
1. ทัวรน์ี$สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั$น 
2. ทัวรน์ี$เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั $งหมด หรอืถกูปฏเิสธการ

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

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

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง 
และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัmวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา 

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

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

7. อตัราคา่บรกิารนี$คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันั$น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ$น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัmวเครื�องบนิ ค่าภาษีเชื$อเพลงิ ค่า
ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั$น  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ$นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ$น และรวมกันทุกชิ$น
ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 
จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั$น ถา้สิ�งของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ
ฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั$น 

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

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

 
 

 
 

 

 

 


