
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัแรก           กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

23.00 น. คณะพรอ้มกันท ีสนามบนินานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ชนั 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ AIR ASIA X 
เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการขนึเครอืง (หัวหนา้ทัวรแ์นะนําการเดนิทาง) 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครอืง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนัีง จัดทนัีงแบบ 3-3-3 นําหนักกระเป๋า 20 กก./
ทา่น (หากตอ้งการซอืนําหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย) **หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลา
เครอืงออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขนึเครอืงกอ่นเวลาเครอืงออก 40 นาท ี(**ขอ
สงวนสทิธใินการเลอืกทนีงับนเครอืง เนอืงจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ**) 

 
อพัเกรด ทนีงั HOT SEAT ราคา 1,600 บาท / เทยีว (หมายเหต:ุ ราคาอาจจะมกีารเปลยีนแปลงตามขอ้กําหนดของสายการบนิ) 

HOT SEAT เป็นทนัีงภายในหอ้งโดยสารบรเิวณดา้นหนา้ของเครอืงบนิ ซงึเป็นทนัีงแบบมพีนืทวีางขามากเป็นพเิศษ 

 
 

วนัทสีอง        เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) – สวนยางจนูาร ิ– อจู ูการเ์ดน้ 

02.40 น. บนิลัดฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทยีวบนิท ีXJ700 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครอืง) 
10.05 น. เดนิทางถึง สนามบนินานาชาตอินิชอน (เวลาทอ้งถนิเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถนิเพือสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่
สาธารณะรัฐเกาหลใีต ้รถโคช้นําทกุทา่นขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพือความหวังในการ
รวมชาตทิยีาวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร  

 
จากนันนําท่านเดนิทางสู ่สวนยางจูนาร ิเอาใจสายรักธรรมชาต ิพาไปชมความสวยงามของบรรดาดอกไมด้อกหญา้ที
เปลยีนสใีนชว่งฤดใูบไมเ้ปลยีนสพีบกบั ทุง่โคเชยี หรอืดอกหญา้ไมก้วาด มลัีกษณะเป็นพุ่มๆ มสีแีดงสลับเขยีวเหลอืง 
และถ่ายรปูท่ามกลาง ทุง่ดอกมูห่ล์ยี ์ดอกหญา้สชีมพูฟรุง้ฟรงิทกํีาลังปลวิไสวไปตามสายลม นอกจากนียังมดีดอกไม ้
อนืๆ แขง่กันชชูอ่สวยงามในชว่งฤดใูบไมร้ว่งของเกาหล ี 

 
 

 หมายเหตุ : ดอกโคเชยีจะบานในช่วงเดอืนตุลาคมถงึประมาณตน้เดอืนพฤศจกิายน หากหมดฤดูกาลและ
ทางสถานทยีกเลกิเทศกาล ทางบรษิทัขอสวงนสทิธปิรบัรายการทดแทนเป็น SEOUL OLYMPIC PARK อกีหนงึ
สถานทขีนึชอืสุดๆ ในการไปชมใบไมเ้ปลียนส ีสวนสาธารณะทมีีพืนทีใหญ่กว่า 1.45 ลา้นตารางเมตร! สัมผัสความ
สดใสจากตน้แปะกว๊ยทเีรมิพากันผลัดใบเปลยีนเป็นสเีหลอืงสลับสม้ไปทัวทังสวน พบกับจดุไฮไลทส์วยๆ อาท ิจดุแรก 
สวนดอกไมป่้า ตรงนีจะมีดอกไมน้านาชนดิสลับพลัดเปลยีนทุกฤดูกาล จุดทีสอง ทุ่งหญา้มูลยีส์ชีมพู ในชว่งฤดใูบไม ้



ร่วงนีจะไดเ้ห็นทุ่งดอกไมช้มพูเรยีงรายสวยงาม จุดทีสาม ตน้ไมโ้ดดเดยีวจะเป็นเนินโล่งๆ กวา้งๆ ซงึเป็นทีตังของ 
‘นาฮลโลนาม’ูสถานทยีอดนยิมแบบนี ใครๆตา่งก็อยากจะมาถ่ายรปูกับเจา้ตน้ไมต้น้นี  
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (1) เมนู บูลโกก ิหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยนําหมูลง
ในกระทะพรอ้มนําซุปปรุงรส เมอืสกุรบัประทานพรอ้มเครอืงเคยีงและขา้วสวย 

 
จากนันพาท่านไปสัมผัสโลกแหง่แสงสแีละดวงดาวท ีอูจู การเ์ดน้ สวนทถีูกประดับตกแต่งไปดว้ยดวงไฟมากมาย 
พืนทขีองสวนขนาดใหญ่จะเต็มไปดว้ยดวงไฟหลากหลายดวงแข่งกันสอ่งแสงยามคําคนื ซงึจะแบ่งออกเป็นหลายๆ 
โซนดว้ยกัน อาท ิโซน Flower Garden ทไีม่ใชแ่ค่สวนดอกไมธ้รรมดาๆ แต่เป็นสวนททํีาจากไฟดวงเล็กๆ นํามา
ประกอบกันเป็นดอกไมช้อ่ใหญ่สวยงามมากๆ สว่นโซน ทะเลแหง่ดวงดาว ทัวทังบรเิวณจะเต็มไปดว้ยแสงไฟวบิวับราว
กับหมู่ดาวยามคําคนื หลดุเขา้ไปอยูใ่นอโุมงคด์วงดาวไปถ่ายรปูเก๋ๆ  ท ีTunnel Galaxy อโุมงคไ์ฟระยบิระยับทถีูกโอบ
ลอ้มไปดว้ยดวงไฟมากมาย 

 

 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น (2) เมนู บฟุเฟตบ์าบคีวิปิงยา่งสไตลเ์กาหล ีเนอืหมู เนอืไก ่เนอืววั ปลาหมกึ อาหารเกาหล ี

เตมิไมอ่นั 
พกัท ี   JM HOTEL / NEW M HOTEL / SUWON M HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทสีาม          สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– พพิทิธภณัฑส์าหรา่ย+ชุดฮนับก – คลองชองกเยชอน + เทศกาลโคมไฟ 
                       นานาชาต ิSEOUL LANTERN FESTIVAL 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
จากนันนําท่านเดนิทางสู ่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทใีหญ่ทีสดุของประเทศ ถูกขนานนามว่า
เป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่เกาหลใีต ้ตังอยูท่า่มกลางหบุเขา ประกอบไปดว้ยโซนตา่งๆ ดังนี Global Fair, Magic Land, 
European Adventure, American Adventure, Zootopia เมอืท่านกา้วผา่นประตเูขา้ไปในสวนสนุกเอเวอร์
แลนด ์พบกับอาคารทรงสวยทีตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรยีตะวันออก และอนิเดีย ซงึผสมผสานจนเขา้
กนัลงตวั แวะถ่ายรปูสวยๆ ท ีMagic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญ่ทจีะเปลยีนธมีไปตามเทศกาลต่างๆ ถอืเป็นอกีจุด
แลนดม์ารค์สําหรับนักท่องเทยีว ใครชอบเครอืงเลน่หวาดเสยีวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด สนุกกับเครอืงเล่น
นานาชนดิไม่วา่จะเป็น รถไฟเหาะตลีังกา (Rolling X-Train) ทเีร็วสดุๆ และตลีังกาถงึ 2 รอบ เฮอรร์เิคน (Hurricane) 
เครอืงเลน่ทจีะหมุนๆ เหวยีงๆ ใหห้ัวใจเตน้รัวกับความสงูเกอืบ 20 เมตรจากพืนดนิ! ดับเบลิร็อกสปิน (Double Rock 
Spin) ทจีะหมุนๆ ตลัีงกา 3 ตลบบนอากาศดว้ยความสงูทแีทบกลันหายใจ เรอืเหาะไวกงิ (Columbus Adventure) 
เตรยีมตัวเตรยีมใจไปกับเจา้เรอืเหาะยักษ์ทจีะเหวยีทุกคนขนึไปสงูถงึ 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลคท์พีลาด
ไม่ไดข้องสวนสนุกแหง่นี รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้สีงูชันเป็นอันดับ 4 ของโลก ซงึมีความ
ชนัถงึ 77 องศา และวงิดว้ยความเร็ว 104 กโิลเมตร/ชวัโมง  

 



 
 

พกัเหนอืยจากเครอืงเลน่ หลดุเขา้มาในโลกของเหลา่สตัวม์ากมาย ในโซน Zootopia หนงึในสวนสัตวท์ี
ใหญท่สีดุของเกาหล ีมสีัตวม์ากกวา่ 2,000 ตัว จาก 200 กวา่สายพันธุ ์พาทกุทา่นท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ี
ขนึไปบนรถบัสซาฟารเีพอืใกลช้ดิกับเหลา่สัตวป่์ายงิขนึอยา่งโซน Safari World พบกับสัตวท์น่ีาเกรงขามอยา่งสงิโต
เจา้ป่า เสอือันดรุา้ย และหมตีัวใหญท่อีาจจะโผลม่าทักทายคณุไดทุ้กเมอื 
 

 
 
ตนืเตน้ไปกบัการนงัรถสะเทนินําสะเทนิบก ตะลยุเขา้ไปในโซน Lost Valley พรอ้มเพลดิเพลนิกับการชมสัตว์
ตา่งๆ ทเีดนิเลน่อยา่งอสิระ ถา้โชคดอีาจจะไดพ้บกบัสตัวเ์หลา่นีมาขอขนมกนิถงึหนา้ตา่งรถเลยทเีดยีว 

 



 
 

เปลยีนบรรยากาศจากเหลา่สตัวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมูพ่ฤกษา เดนิชมสวนดอกไมท้กํีาลังออก
ดอกบานสะพรังอวดสสีนั ณ สวนดอกไมส้ฤีด ู(Four Season Garden) ซงึจะเปลยีนแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตามฤดกูาล
ในรูปแบบทีหลากหลายตลอดทังปี (ทังนีขนึอยู่กับสภาพอากาศ) ดว้ยสสีันทสีดของดอกไมแ้ตล่ะชนิดจงึไดรั้บความ
นิยมอย่างมาก นักท่องเทยีวทีมาสวนสนุกจงึไม่พลาดทจีะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชนืกลับไปเป็นทรีะลกึ 
รวมทังยังมีการจัดเทศกาลในแตล่ะเดอืน ในฤดใูบไมร้ว่ง ประมาณเดอืนตุลาคม - พฤศจกิายน เป็นสวน
ดอกเบญจมาศ พรอ้มกบัมจีดัตกแตง่สวนสนุกใหเ้ขา้กบัเทศกาลฮลัโลวนี (Happy Halloween) มี
การจดัขบวนรถแฟนซแีหร่อบสวนสนกุ และมเีจา้หนา้ทแีตง่ตวัเป็นผมีาเดนิแกลง้นกัทอ่งเทยีว  
 

 
 
การแสดขบวนพาเหรดอนัน่าตนืตาตนืใจ ชมขบวนพาเหรดสุดยงิใหญ่อย่าง คานิวัล แฟนตาซี พาเหรด 
(Carnival Fantasy Parade) พบกับโชวต์า่งๆ จากทัวทกุมุมโลก มีทังธมีสไตลบ์ราซลิอยา่งแซมบาเฟสตวิัล (Samba 
festival) ไปจนถงึธมีเวนสิคานวิลั (Venice Carnival) จากอติาลกี็ตบเทา้เขา้รว่มขบวนดว้ย สนุกสนานกับการเตน้รําไป
พรอ้มๆกัน ช่วงหัวคําเป็นอกีหนึงการแสดงทีพลาดไม่ไดเ้ช่นกัน อย่าเพงิรีบกลับ! หากยังไม่ไดช้มการแสดงพลุสุด
อลังการหลังจากพระอาทติยต์กดนิ และยังมขีบวนพาเหรดทจีัดเต็มทังแสง ส ีเสยีง อยา่งมูนไลทพ์าเหรด (Moonlight 
parade) ใหท้า่นไดช้มอกีดว้ย ขบวนพาเหรดจะมรีอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น. 

 



 
 
กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั (ใหทุ้กทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการเลน่เครอืงเลน่) 
 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย เรยีนรูก้ารทําสาหรา่ยของชาวเกาหล ีการบอกเลา่เรอืงราวขันตอนความ
เป็นมาของสาหร่าย ตังแต่เป็นหัวเชอืจนถงึขันตอนสุดทา้ย ในประเทศเกาหลีใตส้าหร่ายนันเป็นทนีิยมมาก อาหาร
เกาหลหีลากหลายเมนูลว้นมสีว่นผสมของสาหร่าย ยกตัวอย่างเชน่ ขา้วยําเกาหล ี(บบิมิบับ) และใหท้่านไดส้วมใส ่
ชุดฮนับก ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ  
 
จากนันเดนิทางไปยัง คลองชองกเยชอน คลองทมีภีมูทิัศน์ทสีวยงามทสีดุในเกาหล ีแหลง่เดนิเลน่พักผอ่นหยอ่นใจ
ทา่มกลางเมอืงหลวงทวีุน่วาย มสีะพานทังหมด 20 สะพานทอีอกแบบมาดว้ยคอนเซ็บทแีตกตา่งกัน บรเิวณกําแพงทัง
สองขา้งรมิคลองประดับดว้ยหนิอ่อน และประตมิากรรมทสีวยงาม นอกจากนีในชว่งปลายฤดใูบไมร้ว่งยังมกีารจัดงาน 
เทศกาลโคมไฟสุดโรแมนติกริมคลองตอ้นรับฤดูหนาวทีกําลังจะมาถึง เทศกาลโคมไฟนานาชาติ (SEOUL 
LANTERN FESTIVAL) แสงโคมจากนานาชาตทิบีอกเลา่เรอืงราวตา่งๆ ทางวัฒนธรรม สอ่งสวา่งตลอดสองฝังลําคลอง 
มหีลากหลายขนาด และรปูทรงทแีตกตา่งกนัไป ** เทศกาลนจีดัขนึในชว่งวนัท ี1 – 17 พฤศจกิายน เทา่นนั** 
 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น (4) เมนู จมิทคั ไกอ่บซอีวิวุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีนืเมอืงดงัเดมิ เป็นไกผ่ดัรวมกบั

วุน้เสน้ มนัฝรงั แครอท พรกิ และซอสดํา เนอืไกท่นีมิ รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ี
พกัท ี  BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 



วนัทสี ี             สวนดอกหญา้ฮานลึพารค์ – ผลติภณัฑนํ์ามนัสน – ศนูยส์มนุไพรโสม – พระราชวงัถ็อกซูกงุ + ถนนเลยีบ    
                       กําแพงหนิ – เครอืงสําอางคค์อสเมตคิ – ตลาดเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
จากนันนําท่านไปยังจุดถ่ายรปูทุ่งหญา้สดุชคิชว่งใบไมเ้ปลยีนส ีHANEUL PARK มพีนืท ี190,000 ตารางเมตร เป็น
สวนสาธารณะทตีังอยูบ่นเนนิเขาทสีงูทสีดุในบรรดาสวนทัง 5 แหง่ สวนแหง่นีจงึไดช้อืวา่ฮานลึทแีปลวา่ ‘ทอ้งฟ้า’ ทขีนึ
ชอืวา่สวยทสีดุในโซล และสามารถเทยีวไดท้กุฤดกูาล สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ทงีดงามของเมอืงโซล ไม่วา่จะเป็น
ภเูขานัมซาน ภเูขาบคุฮันซาน และภเูขากวานัคซาน ในชว่งหนา้รอ้นจะมดีอกทานตะวันบานใหไ้ดช้ม สว่นในชว่งใบไม ้
เปลยีนสกี็จะมเีทศกาลดอกหญา้บาน (Seoul Eulalia Festival) รวมถงึมตีน้ Redwood ปลูกยาวเรยีงรายไปถงึ 900 
เมตร สลับกับสสีันของใบไมเ้ปลยีนสทีอียู่บนยอดเขา ทีนีจงึกลายมาเป็นสถานทที่องเทียวสดุฮติ และเป็นจุดถ่ายรูป
ยอดนยิมของนักทอ่งเทยีวทมีาเยอืนเกาหล ี
 

 
 
ฮานลึปารค์ไม่เพยีงแตจ่ะมดีอกหญา้ทจีะบานสะพรัง ปลวิไสวไปตามสายลมหนาวบนเนนิเขารมิแม่นําฮันสดุโรแมนตกิ
ใหช้มแลว้ เมอืเดนิมาถงึทางเขา้เพยีงนดิเดยีวกจ็ะพบกบั ทุง่ดอกคอสมอส ใหไ้ดแ้วะถ่ายรปูกันกอ่น และดว้ยพืนทบีน
เนินเขาอันกวา้งใหญ่ก็ยังมีดอกไมน้านาชนิด ไม่ว่าจะเป็น ทุ่งดอกโคเชยี พืชตระกูลหญา้ทรงกลมสุดน่ารัก ทจีะ
เปลยีนสจีากเขยีวกลายเป็นสแีดงเฉพาะในชว่งฤดใูบไมร้ว่งเทา่นัน  
 

 
 

หมายเหตุ : ราคานไีมร่วมคา่รถ SHUTTLE BUS รบั-สง่ สําหรบัทา่นทไีมส่ะดวกเดนิขนึบนัไดไปดา้นบนสวน
ฮานลึ ทงันกีารบานของดอกหญ้าขนึอยู่กบัสภาพอากาศ หากดอกหญา้ไม่บาน หรือทางสถานทยีกเลกิ
เทศกาล ทางบรษิทัขอสงวนสทิธปิรบัเปลยีนโปรแกรม ทดแทนเป็น โซลทาวเวอร ์ตังอยู่บนภูเขานัมซานใจ
กลางกรงุโซล มคีวามสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสงู 479 เมตรจากพืนดนิ ไม่ว่าจะเป็นชว่ง
กลางวัน ชว่งกลางคนื หรอืฤดกูาลไหนๆ ก็ยังไดร้ับความนยิมเสมอมา ทังจากนักท่องเทยีวและคูรั่กชาวเกาหล ีเพราะ
เป็นจุดชมววิทีมองเห็นววิทัวทังกรุงโซล และบรเิวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นับเป็นอกีสถานทีสดุแสนโรแมนตกิแห่ง
หนงึทคีู่รักทกุคู่ไม่ควรพลาด นอกจากนียังมีไฮไลทส์ําคัญของกรุงโซลทนัีกท่องเทยีวทกุคนจะตอ้งมาแวะเช็คอนิคอื 
สถานทคีลอ้งกญุแจชอืดัง Love Key Ceremony ทมีคีวามเชอืวา่ คูร่ักทมีาคลอ้งกญุแจทีนีจะมคีวามรักทยีนืยาวไป
ตลอดกาล ** ราคาทวัรน์ไีมร่วมกุญแจและคา่ขนึลฟิท ์10,000 วอน**   

 
จากนันนําทา่นเรยีนรูก้ารทํา ผลติภณัฑนํ์ามนัสน ทสีกัดจากนํามันสนเข็มแดง มสีรรพคณุชว่ยบํารงุรา่งกาย ลดไขมัน 
ชว่ยควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในรา่งกาย 



 
จากนันนําทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มนุไพรโสมเกาหล ีสมุนไพรทชีว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหาร 
ปอด ช่วยทําใหจ้ติใจสงบ และเพมิพละกําลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ชว่ยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (6) เมนู ไกตุ่น๋โสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไก่ขนาดกําลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย 

และสมนุไพรบํารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 
 

จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง พระราชวงัถ็อกซูกงุ 1 ใน 5 พระราชวังเกา่แกข่องราชวงศโ์ชซอน มขีนาดไม่เล็กไม่
ใหญโ่ดดเด่นสงา่งามท่ามกลางอาคารสไตลต์ะวันตกใจกลางกรุงโซล แตส่วยงามร่มรนืไปดว้ยตน้ไม ้ยงิชว่งฤดูใบไม ้
เปลยีนสแีลว้ยงิสวยงามไปอกี ในแต่ละวันจะมกีารเปลยีนเวรยามของทหาร หากมาไดถู้กจังหวะจะไดช้มพธิเีปลยีนเวร
ยามประจําวัน ซงึในหนงึวันนันจะม ี3 รอบ คอื รอบแรกตอน 11.00 น. รอบทสีอง 14.00 น. และรอบสดุทา้ยตอน 
15.30 น. 

 

 
 
นอกจากนี ยังมอีกีไฮไลทท์สํีาคัญของพระราชวังแหง่นีคอื ถนนเลยีบกําแพงหนิ ซงึรูจั้กกันดใีนชอื ถนนจองดง หรอื 
ถนนถ็อกซกูงุ-ทลดัม มักมผีูน้ยิมไปเดนิเลน่พักผอ่นชนืชมควาามงดงามของพระราชวัง พรอ้มกับเดนิชมววิตน้แปะกว๊ยสี
เหลืองทีปลูกเรียงรายเลาะเลยีบรัววัง ทอดยาวจากพระราชวังถ็อกซูไปจนถงึโรงละครชองดงตามแนวโคง้ของถนน 
ขนานกับแนวกําแพงหนิสนํีาตาลเทาสวยงาม ทําใหถ้นนเสน้นีมเีสน่ห ์และมเีอกลักษณใ์นตัวเป็นอยา่งมาก  
 
*** หมายเหตุ : กรณีทพีระราชวงัถ็อกซูกุงไมเ่ปิดทําการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธปิรบัรายการทดแทนเป็น 
พระราชวงัชางด็อกกงุ *** พระราชวังลําดับทสีองทถีูกสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกกงุ ในปี ค.ศ. 1405 และยัง
เป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญทียังคงรักษาไว ้ซงึมีตน้ไมข้นาดยักษ์มีอายุกว่า 300 ปี บ่อนํา และศาลารมินํา 
พระราชวังแหง่นีเป็นทพํีานักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองค ์ปัจจบุันยังคงเหลอืความงดงามบางสว่นของพระราชวัง 
ไดแ้ก ่พระตําหนัก INJEONGJEON พระตําหนัก DAEJOJEON พระตําหนัก SEONJEONGJEON และพระตําหนัก 
NAKSEONJAE  

 
จากนันนําท่านแวะชอ้ปทรีา้นเครอืงสําอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพอืเลอืก
ซอืกลับไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไม่วา่จะเป็นสกนิแครบํ์ารงุผวิแบรนดอ์ยา่ง DEWINS และ
แบรนด ์JSM ทเีป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไม่วา่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีนําแตก ครมีขัดขไีคล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์
เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อนืๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

 
จากนันนําท่านเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษี ดวิตฟีร ี ทรีา้นคา้ปลอดภาษีทใีหญ่ทสีดุในโซล แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นม
มากมาย ไมว่า่จะเป็น นําหอม เสอืผา้ เครอืงสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครอืงประดับหลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบ
รนดอ์นืๆ อกีมากมาย โดยชนัใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์ร ูและเครอืงดมืแอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS 
VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในสว่นของ
ชันท ี1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็น
ตน้ ชัน 2 เป็นช็อป MCM ชันท ี3 เป็นโซนเครอืงสําอางคห์ลากหลายแบรนดดั์ง ไม่วา่จะเป็นแบรนด ์SULWHASOO, 
HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ 
ชนั 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอนืๆ และชนัท ี5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 

 



 
จากนันนําท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิง ย่านเมยีงดง แหล่งละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรอืสยามส
แควรเ์กาหล ีตลาดแห่งนีจะมเีสอืผา้ กางเกง รองเทา้ นําหอม เครอืงสําอางคท์ังแบรนดเ์นมชอืดัง และโลคอลแบรนด ์
รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศลิปินเกาหลี หรืออะไรทีวัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากทีตลาดนี อาทเิช่น รา้น
เครอืงสําอางคค์ท์คีุน้หูคนไทยทไีม่วา่จะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 
INNISFREE ราคาเครอืงสําอางคค์จ์ะถูกกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เท่า และบางรุน่ไม่มีขายในประเทศไทย 
หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอยา่งรา้น MBC MART ก็มีรองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลอืกมากมาย อาทิ
เชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้ 

 

 
 
ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางทฮีอทฮติไม่แพก้ันอยา่งโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้มิ
ลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตัวใหญอ่บน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็
อบสเตอรตั์วใหญ่ๆ ยา่งชสีมรีสหวาน ชสียา่ง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปยา่ง ตอ๊กโบก ีเคก้ขา้วที
ขนึชอืของเกาหล ีปรงุรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนีมอียูเ่กอืบทุกซอกทุกมุมทใีนตลาดเมยีงดง บะหมีดําจาจังม
ยอน หนงึในเมนูสดุฮติทเีห็นกันบอ่ยในซรีสีเ์กาหล ีมันฝรังเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ัวไปในเมอืงไทย แต่
ของทนีีจะมีไสก้รอกเพมิเขา้มาอกีหนงึชัน ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แต่
หากคนทชีอบของหวานกจ็ะมไีอตมิโคนเจา้ดัง ซงึไอตมิทกีดมาใสโ่คนนันสงูถงึ 2 ฟตุ 
 

 
 
เย็น  อสิระอาหารเย็น 1 มอื (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการช็อปปิง) 
พกัท ี   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทหีา้            ศูนยส์มนุไพรฮอตเกนาม ู– พลอยอเมทสิ – ละลายเงนิวอน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – สนามบนิอนิชอน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
จากนันนําท่านชม ศูนยส์มนุไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นดินีเจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทปีราศจากมลภาวะ และสงู
เหนือระดับนําทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดืม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุร ีสารตกคา้งจากอาหาร และยา 



 
จากนันนําท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่งสขุภาพและนํา
โชค โดยมตัีงแตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมี่วงไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจะงามจับตาเมอืมาทําเป็นแหวน จ ีตา่งห ู
และสรอ้ยขอ้มอื 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารเชา้ (9) เมนู ชาบู ชาบ ูสุกสีไตลเ์กาหลคีลา้ยสุกหีมอ้ไฟ ประกอบไปดว้ยเนอืหมสูไลด ์ผกั 
เห็ด และวุน้เสน้เกาหล ีเป็นอกีหนงึเมนูยอดฮติในเกาหล ีและยงัเป็นอาหารพนืเมอืงทมีมีาอย่างยาวนานอกี
ดว้ย 

 
จากนันนําท่านเพลนิเพลนิกับการแวะซอืของฝากท ีซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซอื 5 แถม 1) สาหรา่ย ขนม
ตา่งๆ ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้
โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครอืงสําอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกเีกาหล)ี ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี นมกลว้ย เป็น
ตน้ 

 
16.25 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีXJ709 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครอืง) 
20.45 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง พรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 

******************************************* 
  

 
*** สําคญัมากโปรดอา่น *** 

ในกรณีทตีอ้งออกตวัภายใน เครอืงบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นทําการออกตวัโดยสาร กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงั  
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนเทยีวบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

มเิชน่นนั ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดทงัสนิ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทใีชบ้รกิาร  

  

 

 

 

 

 

 

 
อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี5 วนั 3 คนื (AIR ASIA X) 

เกาหล ียงอนิ โซล เลสโก วา้วใบไมเ้ปลยีน 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
พฤศจกิายน 2562 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

ราคา 
จอยแลนด ์
(ไมร่วมตวั) 

ราคา 
เด็กอายไุมเ่กนิ 

2 ขวบ 
พกัเดยีว 

06 - 10 พฤศจกิายน 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 

07 - 11 พฤศจกิายน 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 

08 - 12 พฤศจกิายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 

13 - 17 พฤศจกิายน 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 

14 - 18 พฤศจกิายน 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 

15 - 19 พฤศจกิายน 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 

20 - 24 พฤศจกิายน 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 

21 - 25 พฤศจกิายน 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 

***หมายเหต*ุ** 
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูต่ามความ

เหมาะสม 
**กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืง ทงัทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทรีะบุใน
รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆทงัสนิ และขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซงึอยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั** 
**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 



 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ*** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน/ทรปิ/ทา่น** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**หมายเหต*ุ* 

1. รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว คา่ทัวรท์จีา่ยใหก้ับผูจ้ัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผูจ้ัดไดช้ําระใหก้ับสาย
การบนิและสถานทตีา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง ฉะนันหากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตใุดหรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผู ้
จัดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมทังค่าตัวเครอืงบนิใหแ้กท่่าน ***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิราคานี
เฉพาะนกัท่องเทยีวชาวไทยเท่านนั ถา้หากเป็นชาวต่างชาต ิจะตอ้งเพมิจากราคาค่าทวัรป์กตอิกี 100 
USD** กรณีตัดกรุ๊ปเหมาทเีป็นเด็กนักเรยีน นักศกึษา คร ู ธรุกจิขายตรงเครอืงสําอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอื
กรุป๊ทมีกีารขอดงูาน **จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง** 

2. หากมีเพอืนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเทยีวระหว่างท่องเทียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะนํากรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ททีีรับผดิชอบ หากท่านมีความจําเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้นืเพือทจีะนําไปยังประเทศนันๆ  
หรอืนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสงิของนันวา่ตอ้งไมเ่ป็นสงิของผดิกฎหมาย ซงึของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน
ประหารชวีติ เจา้หนา้ทจีะไมร่ับฝากกระเป๋าหรอืสงิของใดใด 

3. โรงแรมทพัีกทปีระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลับปรับเปลยีนขนึอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็น
หลัก 

4. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสุดทา้ยชา่งภาพจะนํา
ภาพถ่ายมาจําหน่ายกับลกูทัวร ์หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซอืได ้แตถ่า้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซอื เพราะทางบรษัิททัวรไ์ม่มี
การบงัคับลกูทัวรซ์อืแตอ่ย่างใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวรค์รังนีมวัีตถุประสงคเ์พือการท่องเทยีวเป็นหมู่คณะเทา่นัน ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลงรา้นชอ้ปปิง 
เชน่ นํามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกท่องเทยีวเอง 300 USD 
ตอ่ทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

22 - 26 พฤศจกิายน 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 

27 พฤศจกิายน - 01 ธนัวาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 

28 พฤศจกิายน - 02 ธนัวาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 

29 พฤศจกิายน - 03 ธนัวาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยนั
การมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปน ี
- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 
- ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สงิทยีนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพํีานกัในประเทศเกาหลไีด ้(เช่น เงนิสด บตัร

เครดติ เป็นตน้) 
- ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานกัในประเทศเกาหล ี(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอนืๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีม

ให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานกัในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นนั ไมเ่ช่นนนั ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจาํไม่
วา่ดว้ยกรณีใดๆทงัสนิ เพราะทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ตวักบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ถีว้น กอ่นการจองทวัรท์กุครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีทลีูกคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําให ้

ลูกคา้ตอ้งถูกสง่ตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ่้ายทเีกดิขนึในการเปลยีนตัวขากลับ และรวมถงึค่าบรกิาร
อนืๆทเีกดิขนึดว้ย ฉะนัน ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึททีางประเทศนันๆเรยีกเก็บ ทางผู ้
จัดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึทกุกรณี หรือตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทยีวบนิ
ถัดไปทมีทีนัีงวา่ง หรอืตามวันเดนิทางของตัวเครอืงบนิ ทงันี ขนึอยูท่างเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศ
เกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสัมภาษณ์ ในการททีาง
ตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสัมภาษณ์นัน ขนึอยูก่ับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดุลพนิจิของทาง
เจา้หนา้ท ีตม. ทางบรษัิททวัร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนไีด ้** 

*** ทัวรค์รังนีมวีัตถุประสงคเ์พือการท่องเทยีวเป็นหมู่คณะเท่านัน ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจาก
กรุ๊ปทวัร ์ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเทยีวเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



อตัราค่าบรกิารนรีวม 

 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี

 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.    คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 

 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง , คา่โทรศัพท ์, คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต , คา่

ซักรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถนิ  

 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% 

 คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยนืวซี่า  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว  

3) ใบสําคัญถนิทอียู ่ 

4) สําเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รปูถา่ยสขีนาด 2 นวิ 2 รปู  

(สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรอืงแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยนืวซีา่) 

 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพอืสํารองทนีงั ภายใน 3 วันหลังจาก
การจอง  

2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอ
เจนซไีม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้ือวา่
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ ีจองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน จะตอ้งชาํระครบเต็มจํานวนเลย 

4. การตดิตอ่ใดๆ 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. นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 กรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

 กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีตอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี
- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด 

ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายทีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแลว้เนืองในการเตรียมการจัดการนําเทียวใหแ้ก่
นักทอ่งเทยีว เชน่ การสํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพีักฯลฯ 

1. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทังหมด   



2. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เงอืนไขและขอ้กาํหนดอนืๆ 
1. ทัวรนี์สําหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรนี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทียวหรอืเอเจนซทีราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางสําหรับประเทศทีมวีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทยีวทุกท่านยนิดทีจีะชําระค่าบรกิารเพมิจากการทมีีนักท่องเทยีวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทีหนังสอืเดนิทาง 
และอนืๆ เพือใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนี บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนคํีานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีีการเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครอืงบนิ ค่าภาษีเชอืเพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
 กรณุาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทกุชนิ

ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 
จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน ถา้สงิของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน 

 สงิของทีมลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

 ประเทศเกาหล ีมีกฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ทํีามาจากพชื และเนือสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไมส้ด , ไข่ , เนือสัตว ์, 
ไสก้รอกฯ เพอืเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทจีะมาจากสงิเหลา่นี หากเจา้หนา้ทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทสีงูมาก  

 

 


