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วนัแรก         กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต ้– รร. อนิชอน 

13.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์4 สาย

การบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการ

ขึ้ นเคร่ือง (หวัหนา้ทวัรแ์นะนําการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-

300 จาํนวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน (หากตอ้งการซ้ือ

น้ําหนักเพิ่ม ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ย)  

**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที 

และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิใน

การเลือกท่ีนัง่บนเครือ่ง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)  

 

 

 

 

 

 

 

15.40 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี XJ702 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

23.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 

ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต ้รถโคช้พาท่านขา้ม

ทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกว่า 

4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองอินชอน  

เยน็  บรกิารอาหารว่าง คิมบบัและนมกลว้ย  

พกัที่    GRAND PALACE HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สอง       สะพานแขวนมาจงัโฮซู - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- โรงเรยีนสอนทาํกิมจิ+ใสชุ่ดประจาํ    

                  ชาติฮนับก - N SEOUL TOWER - รร. โซล 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
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นําท่านออกเดินทางไปยงัเมืองพาจู พบกบัสะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในประเทศเกาหลี สะพาน

แขวนมาจงัโฮซู (SUSPENSION BRIDGE OF MAJANGHOSU) สะพานแขวนแห่งน้ีเพ่ิงเปิดใหม่

ไดไ้ม่นาน ยงัไม่เป็นท่ีรูจ้กัในหมู่นักท่องเท่ียวต่างชาติ ตอ้งเดินเทา้เขา้ไปประมาณ 500 เมตร 

จะพบกับหอคอยตั้งตระหง่านอยู่เบ้ืองหน้า ก่อนจะถึงตัวสะพานจะมีรา้นกาแฟไวค้อยบริการ

สาํหรบันักท่องเท่ียวท่ีอยากนัง่จิบกาแฟรบัลมเยน็ๆท่ีโชยมาจากทะเลสาบ ขวามือของรา้นกาแฟ

จะเป็นทางเดินลงไปยงัตวัสะพาน ตรงคอสะพานทั้งสองฝั่งดา้นซา้ยขวาจะมีจุดใหย้ืนถ่ายรูปวิว

สวยๆ ส่วนใหญ่จะมีแต่คนเกาหลีมาเท่ียวพักผ่อนในวนัหยุด ตัวสะพานมีความยาวถึง 220 

เมตร พ้ืนตรงกลางสะพานฝัง่นึงจะเป็นพ้ืนกระจกใสยาวประมาณ 100 เมตร สามารถมองเห็น

ผืนน้ําสีครามดา้นล่างได ้นอกจากชมวิวทะเลสาบมุมกวา้งจากบนสะพานแลว้ ดา้นล่างยงัมี

สะพานไมเ้ป็นทางยาวใหช้มธรรมชาติ และเดินลดัเลาะริมฝัง่ทะเลสาบไดอี้กดว้ย  
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จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND THEME PARK) สวนสนุก

กลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ถูกขนานนามว่า เป็น ดิสนียแ์ลนด์แห่งเกาหลีใต ้ตั้งอยู่

ท่ามกลางหุบเขา โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจา้ของ ทุกคนจะไดท่้องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี 

ชมไลเกอร ์สิงโตเจา้ป่า และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด ไม่ว่า

จะเป็น รถไฟเหาะตีลงักา (Rolling X-Train) เฮอรริ์เคน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวก้ิง 

(Columbus Adventure) และไฮไลท์ท่ีพลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งน้ี รถไฟเหาะรางไม ้(T-

EXPRESS) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบไม่จาํกดัจาํนวนรอบ นอกจากน้ี

ยงัมีสวนดอกไมท่ี้กําลังออกดอกบานสะพรัง่อวดสีสัน ณ สวนดอกไมส่ี้ฤดู (Four Season 

Garden) ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงพันธุ์ดอกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบท่ีหลากหลายตลอดทั้งปี 

(ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศ) ดว้ยสีสนัท่ีสดของดอกไมแ้ต่ละชนิดจึงไดร้บัความนิยมอยา่งมาก 

นักท่องเท่ียวท่ีมาสวนสนุกจึงไม่พลาดท่ีจะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลบัไปเป็นท่ี

ระลึก รวมทั้งยงัมีการจดัเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเชน่ ในฤดูใบไมร้่วง ประมาณเดือนตุลาคม 

- พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ พรอ้มกับมีจดัตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กับเทศกาลฮัล

โลวีน (Happy Halloween) มีการจดัขบวนรถแฟนซีแห่รอบสวนสนุก และมีเจา้หน้าท่ีแต่งตวั

เป็นผีมาเดินแกลง้นักท่องเท่ียวดว้ย  
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (2) เมนู บุฟเฟตบ์าบีคิวป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี  

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเรียนรูว้ ัฒนธรรมการ

ทาํกิมจิของชาวเกาหลีท่ี โรงเรียนสอน

ทาํกิมจิ อาหารเกาหลีประเภทผักดอง

ท่ีอาศัยภู มิ ปัญญาก้นครัวของชาว

เกาหลี ดว้ยการหมกัพริกสีแดงและผัก

ต่างๆ โดยทัว่ไปจะเป็นผักกาดขาว ชาว

เกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุก

ม้ือ และยงันําไปปรุงเป็นส่วนประกอบ

อาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกิมจิมี

มากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่แลว้จะมี

รสเผ็ด เปร้ียว นอกจากน้ียงัสามารถสวมใส่ ชุดประจาํ

ชาติฮันบก ซ่ึงเป็นชุดประจําชาติของเกาหลี พร้อม

ถ่ายภาพสวยๆ เก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก 

พบกบัหน่ึงในทาวเวอรท่ี์มีวิวท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย โซลทาว

เวอร ์(N SEOUL TOWER) ตั้งอยูบ่นภูเขานัมซานใจกลาง

กรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 

เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพ้ืนดิน ซ่ึงยงัคงไดร้บั

ความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเท่ียวและคู่รักชาว

เกาหลี ไม่วา่จะเป็นชว่งกลางวนัหรือชว่งกลางคืน ไม่ว่าจะ

ฤดูกาลไหนๆ เพราะเป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุง

โซล และบริเวณรอบๆแบบพาโนราม่า นับเป็นอีกสถาน
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ท่ีสุดแสนโรแมนติกแห่งหน่ึง ท่ีคู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด ถือเป็นไฮไลท์สําคัญของกรุงโซลท่ี

นักท่องเท่ียวทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอิน นอกจากน้ียงัมีไฮไลทส์าํคญัของกรุงโซลท่ีนักท่องเท่ียว

ทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอิน คือ สถานท่ีคลอ้งกุญแจชื่อดงั Love Key Ceremony ท่ีมีความเชื่อว่า 

คู่รกัท่ีมาคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะมีความรกัท่ียืนยาวไปตลอดกาล **ราคาทวัรน้ี์ไม่รวมกุญแจและ

ค่าข้ึนลิฟท*์* 

เยน็ บริการอาหารเย็น (3) เมนูบุฟเฟ่ต ์SEA FOOD สาํหรบัคออาหารทะเลเป็นพิเศษ อาหาร

ทะเลสดใหม่ และ อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยกัษ ์ 

พกัที่    THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สาม     ป้อมบุคฮนัซานซอง – วดัโดซอนซา - นํ้ามนัสน – ศูนยส์มุนไพรโสม – พระราชวงั  

                 ชางด็อกกุง - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
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นําท่านเดินทางไปยงั อุทยานแห่งชาติบุคฮนัซาน (BUKHANSAN NATIONAL PARK) อยูไ่ม่

ไกลจากกรุงโซลมากนัก ภูเขาส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาหินแกรนิต ไดร้บัความนิยมจากชาวเกาหลี

ในการมาเท่ียวชม เเละมาปีนเขาไดทุ้กฤดูกาล โดยในฤดูใบไมผ้ลิจะไดช้มความงดงามของ

ดอกไมบ้าน ส่วนในฤดูรอ้นจะไดส้มัผัสกบัป่าไมท่ี้มีความเขียวชอุ่ม เเละในฤดูใบไมร้่วง นับว่า

เป็นฤดูกาลท่ีเหมาะอยา่งมากกบัการชมวดัวาอารามท่ีรายลอ้มไปดว้ยใบไมท่ี้มีสีสนัสวยงามเป็น

อย่างยิ่ง ถือว่าเป็นฤดูกาลไฮไลท์เลยก็ว่าได ้ส่วนในฤดูหนาวน้ันพ้ืนท่ีจะปกคลุมไปดว้ยหิมะสี

ขาว จุดท่ีไดร้บัความนิยมจากนักท่องเท่ียวคือ Baegundae Peak จากยอดเขาสามารถมองเห็น

วิวกรุงโซล และแม่น้ําฮนัไดอี้กดว้ย  

 

 

นอกจากน้ียังมีจุดท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจมากมาย หน่ึงในน้ันก็คือ ป้อมบุคฮันซานซอง 

(BUKHANSANSEONG FORTRESS) มีความเก่าเเก่ เเละมีวิวท่ีสวยงามเป็นอยา่งมากเป็นป้อม

ปราการบนยอดเขาท่ีมีความยาวทั้งส้ินประมาณ 8,500 เมตร จากบนกาํแพงป้อมปราการ

สามารถชมวิวแบบพาโนรามาของภูเขาสูงใหญ่ไดอ้ยา่งสวยงาม  
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จากน้ันนําท่านไปยงั วดัโดซอนซา (DOSEONSA TEMPLE) วดัโบราณท่ีมีอายุเก่าแก่ถึง 1,100 

ปี ก่อตั้งในช่วงสมยัอาณาจกัรซิลลา ภายในวดัประกอบดว้ยงานเขียนของชองดมัแดจองซา ใน

หออนุสรณ์ชองดัมแดจองซาจะมีบ่อน้ําสํารับโยนเหรียญอธิฐานขอพรในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ 

โดยบริเวณโดยรอบของวัดเเห่งน้ีจะมีการจัดเเสดงส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีความสําคัญๆ ทางดา้น

ประวติัศาสตรเ์อาไวอ้ยา่งมากหลายชิ้ นดว้ยกนั และยงัมีตน้โพธ์ิท่ีนํามาจากอินเดียตั้งอยูด่ว้ย 
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จากน้ันนําท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสกดัจากน้ํามนัสน มีสรรพคุณช่วยบาํรุง

ร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหาร และรกัษาสมดุลในร่างกาย  

จากน้ันนําท่านเดินทางไปยงั ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรโสมขึ้ นท่ี

ชื่อวา่เป็นราชาแหง่มวลสมุนไพร ถูกนํามาใชเ้พ่ือสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตาํรา

ยาแผนระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหาร ปอด ช่วยทํา

ใหจ้ิตใจสงบ มีสรรพคุณทางการแพทย์คือช่วยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม

ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง  

จากน้ันนําท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวงัลาํดบัท่ี

สองท่ีถูกสรา้งต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง เคยใชเ้ป็นท่ีพํานักของพระมหากษัตริย์หลาย

พระองคใ์นสมยัราชวงศ์โชซอน และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัสาํคัญท่ียงัคงรักษาไว ้

พระราชวงัหลวงทั้ง 5 ท่ีในโซลน้ัน จะมีลกัษณะหน้าตาคลา้ยๆ กนั แตกต่างกนัท่ีทัศนียภาพ

เท่าน้ัน รวมถึงความพิเศษของแต่ละสถานท่ีดว้ย อยา่งตวัพระราชวงัชางด็อกกุงแห่งน้ีก็มีไฮไลท์
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ท่ีน่าสนใจคือ สวนฮูวอน หรือสวนแห่งความลบันัน่เอง (Secret Garden) ภายในพระราชวงั

ประกอบไปดว้ยเขตพระราชฐานชั้นนอก พระราชฐานชั้นใน และสวนดา้นหลงัท่ีใชส้าํหรบัเป็นท่ี

พกัผ่อนของพระมหากษัตริย์ในสมยัโบราณ เม่ือเดินเขา้มาบริเวณดา้นในพระราชวงัจะเจอกบั

ลานกวา้งๆ เป็นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีนักท่องเท่ียวสามารถเดินชมได ้พระราชวงัแห่งน้ีเคยถูกเผา

ทาํลายไปในช่วงปี 1592 ก่อนจะถูกบูรณะในปี 1611 และไดก้ลายเป็นสมบติัทางวฒันธรรม

นับตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวังเอาไว ้ 

นอกจากน้ันยงัมีตน้ไมข้นาดยกัษ์มีอายุกวา่ 300 ปี บ่อน้ํา และศาลาริมน้ํา  

*** หมายเหตุ: กรณีท่ีพระราชวังชางด็อกกุงไม่เปิดท าการ ขอสงวนสิทธ์ิปรบัรายการ

ท่องเท่ียว ทดแทนเป็น พระราชวังถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5 พระราชวงั

เก่าแก่ของราชวงศโ์ชซอน มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ตั้งโดดเด่นสง่างามอยู่ท่ามกลางอาคารสไตล์

ตะวนัตกใจกลางกรุงโซล แต่สวยงามร่มร่ืนไปดว้ยตน้ไม ้ยิ่งช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีแลว้ยิ่งสวยงาม

ไปอีก ในแต่ละวนัจะมีการเปล่ียนเวรยามของทหาร หากมาไดถู้กจงัหวะจะไดช้มพิธีเปล่ียนเวร
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ยามประจาํวนั ซ่ึงในหน่ึงวนัน้ันจะมี 3 รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบท่ีสอง 14.00 น. 

และรอบสุดทา้ยตอน 15.30 น. *** 

 

จากน้ันนําท่านเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) ท่ีรา้นคา้ปลอดภาษีท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโซล แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น้ําหอม เส้ือผา้ เคร่ืองสาํอาง 

กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบัหลากหลายแบรนดด์งั และสินคา้แบรนดอ่ื์นๆ อีกมากมาย โดย

ชั้นใตดิ้นจะเป็นสินคา้แบรนด์หรู และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS 

VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็น

ตน้ ในส่วนของชั้นท่ี 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด ์อาทิเช่น 

ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชั้น 2 เป็นช็อป MCM ชั้นท่ี 3 เป็นโซน

เคร่ืองสาํอางคห์ลากหลายแบรนดด์งั ไม่ว่าจะเป็นแบรนด ์SULWHASOO, HERA, LANEIGE, 

L'Oré al, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ 

ชั้น 4 จะเป็นสินคา้แบรนดเ์นมอ่ืนๆ และชั้นท่ี 5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหลี และโซนรา้นอาหาร 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (5) เมนู ขา้วยาํบิบิมบบั 
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จากน้ันนําท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ยา่นเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรพัย์

ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควรเ์กาหลี ตลาดแห่งน้ีจะมีเส้ือผา้ กางเกง รองเทา้ 

น้ําหอม เคร่ืองสาํอางคท์ั้งแบรนดเ์นมชื่อดงั และโลคอลแบรนด ์รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และ

ศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากท่ีตลาดน้ี  อาทิเช่น ร้าน

เคร่ืองสาํอางคค์ท่ี์คุน้หคูนไทยท่ีไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL 

REPUBLIC, INNISFREE ราคาเคร่ืองสาํอางคค์จ์ะถูกกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และ

บางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นรา้นขายรองเทา้ชื่อดงั รา้น MBC MART ก็มีรองเทา้

หลากหลายแบรนดด์งัใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, 

CONVERSE, FILA เป็นตน้    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในส่วนของอาหารขา้งทางท่ีฮอทฮิตไม่แพก้นัอย่างโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด (MYEONG-DONG 

STREET FOOD) มีอาหารหรือของทานเล่นใหไ้ดล้ิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลลย์า่งตวั
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ใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครนัปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุง้ล็อบสเตอรต์วัใหญ่ๆ 

ยา่งชีสมีรสหวาน ชีสยา่ง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไมแ้ลว้เอาไปยา่ง ต๊อกโบกี เคก้ขา้ว

ท่ีขึ้ นชื่อของเกาหลี ปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนูน้ีมีอยู่เกือบทุกซอกทุกมุมท่ีในตลาด

เมียงดง บะหม่ีดาํจาจงัมยอน หน่ึงในเมนูสุดฮิตท่ีเห็นกนับ่อยในซีร่ีสเ์กาหลี มนัฝรัง่เกลียวทอด

กรอบเสียบไม้ พบเห็นไดท้ัว่ไปในเมืองไทย แต่ของท่ีน่ีจะมีไสก้รอกเพ่ิมเขา้มาอีกหน่ึงชั้น 

ปลาหมึกยกัษ์ทอดกรอบ เสียบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลือ เป็นตน้ แต่หากคนท่ีชอบของ

หวานก็จะมีไอติมโคนเจา้ดงั ซ่ึงไอติมท่ีกดมาใส่โคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ 1 ม้ือ (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 

พกัที่    THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

 

วนัที่สี ่         COSMETIC OUTLET - สมุนไพรฮอตเกนามู –พลอยอะเมทิส – ถนนฮงแด 

                  HYUNDAI OUTLET - ละลายเงินวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – สนามบินอินชอน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นําท่านแวะชอ้ปท่ีรา้นเคร่ืองสาํอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย 

เพ่ือเลือกซ้ือกลับไปเป็นของฝาก มีใหเ้ลือกมากมายหลากหลายแบนด ์ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์

บาํรุงผิวแบรนด ์DEWINS และ JSM ท่ีเป็นสินคา้หลกัของทางรา้น ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก 

ครีมน้ําแตก ครีมขดัขี้ ไคล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยงัมีสินคา้อ่ืนๆ อาทิเช่น ครีมว่าน

หางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รีม ยาสระผม ฯลฯ 

 

 

 

 

 

จากน้ันพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบาํรุงตบั (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึก

บนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ําทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่

นิยมนํามารบัประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกทําลายจาก

การด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร และยา 
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จากน้ันนําชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST) เกาหลีเป็นถ่ินของพลอยสีม่วง 

พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ 

พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาทาํเป็นแหวน จี้  ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (7) เมนู ไก่ตุน๋โสม  

จากน้ันนําท่านเดินทางต่อไปยงั ยา่นอีแด (EDAE) ตั้งอยูต่รงทางเขา้ของมหาวิทยาลยัสตรีอีฮ

วา ถือว่าเป็นอีกแหล่งช็อปป้ิงท่ีเหมาะกบัสาวๆ ท่ีชื่นชอบสินคา้ท่ีออกแนวเกาหลีๆ โดยเฉพาะ 

ย่านน้ีจะคลาคลํา่ไปดว้ยสาวๆ นักศึกษามากมาย มีสินคา้แฟชัน่สไตล์เกาหลีราคาไม่แพง

หลากหลายแนวใหเ้ดินเลือก ไม่ว่าจะเป็นของน่ารักๆ ก๊ิฟชอ้ป เคร่ืองประดับ เส้ือผา้ แว่นตา 

กระเป๋า รองเทา้ อุปกรณเ์ก่ียวกบัโทรศพัท ์เคร่ืองสาํอางต่างๆ  

จากน้ันนําท่านไปยงั ฮุนได เอา้ทเ์ลท (HYUNDAI PREMIUM OUTLET) แหล่งชอ๊บป้ิงขนาดใหญ่

มีทั้งหมด 3 ชั้น เต็มไปดว้ยรา้นแบรนดแ์ฟชัน่กว่า 230 รา้น มีรา้นสินคา้แบรนดต่์างประเทศ

ใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น GUCCI, COACH, GIORDANO, DKNY, CALVIN KLEIN เป็นตน้ 

รวมถึงสินคา้แบรนดด์งัจากเกาหลีท่ีมีใหท่้านไดเ้ลือกสรรกนัอยา่งละลานตา 

จากน้ันนําท่านแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหร่าย 

ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ้ผลิตภณัฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม 

ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม เคร่ืองสาํอางโสม และยงัมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกก้ี

เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ 1 ม้ือ (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 

22.00 น. นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตอิินชอน 

 

วนัที่หา้        สนามบินอินชอน  - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

01.05 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี XJ703 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

04.55 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตดิอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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*** ส าคัญมากโปรดอ่าน *** 
ในกรณีทีต้่องออกตั๋วภายใน เคร่ืองบิน / รถทวัร์ / รถไฟ ก่อนท าการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าที่ทุกคร้ัง  

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นเที่ยวบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
มิเช่นน้ัน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดใดทั้งส้ิน 

ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณียกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน  
ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กบัการสายการบิน

เรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
**พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับรวมถึงวนักลบั และพาสปอร์ตจะต้องไม่ช ารุดหรือฉีกขาด การผ่านเข้า-ออก

ประเทศ ขึน้อยู่กบัการพจิารณานาของทางเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้** 
 

ในกรณยีกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ัน ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ าไม่ว่า
ด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน เพราะทางบริษทัได้ท าการจ่ายค่าตั๋วกบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่

ถ้วน ก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
 
ข้อความส าคัญ โปรดอ่านอย่างละเอยีด 

ในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าให้ลูกคา้ตอ้งถูกส่งตวั
กลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดว้ย ฉะนั้น ลูกคา้
จะต้องเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนท่ีทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่วา่ง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน 
ทั้งน้ี ข้ึนอยู่ทางเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการท่ีทางตรวจคนเขา้
เมืองเรียกสัมภาษณ์นั้น ข้ึนอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้ิจารณา และอยูใ่นดุลพินิจของทางเจา้หนา้ท่ี ตม. ทางบริษทัทวัร์ 
ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงในส่วนน้ีได ้** 

*** ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทาง
บริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 
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อตัราค่าบริการ เกาหลี 5 วนั 3 คืน (AIR ASIA X) 

KOREA AUTUMN BREEZE (อินชอน - โซล – โซล) 

 

กาํหนดการเดินทาง 

เดือนตุลาคม – พฤศจกิายน 2561 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

ราคา 

จอยแลนด ์

(ไม่รวมตัว๋) 

ราคา 

เด็กอายุไม่เกิน 

2 ปี 

พกัเดี่ยว 

เพ่ิม 

10 – 14 ตลุาคม 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 

11 – 15 ตลุาคม 2561 18,999 7,900 5,900 5,000 

12 – 16 ตลุาคม 2561 18,999 7,900 5,900 5,000 

13 – 17 ตลุาคม 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

14 – 18 ตลุาคม 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

17 – 21 ตลุาคม 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

18 – 22 ตลุาคม 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

19 – 23 ตลุาคม 2561 18,999 7,900 5,900 5,000 

20 – 24 ตลุาคม 2561 18,999 7,900 5,900 5,000 

21 – 25 ตลุาคม 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

22 – 26 ตลุาคม 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

25 – 29 ตลุาคม 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

26 – 30 ตลุาคม 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

27 – 31 ตลุาคม 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

28 ต.ค. – 01 พ.ย. 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

01 – 05 พฤศจกิายน 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

02 – 06 พฤศจกิายน 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

04 – 08 พฤศจกิายน 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 

05 – 09 พฤศจกิายน 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 
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06 – 10 พฤศจกิายน 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 

07 – 11 พฤศจกิายน 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 

08 – 12 พฤศจกิายน 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

09 – 13 พฤศจกิายน 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

10 – 14 พฤศจกิายน 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

11 – 15 พฤศจกิายน 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 

12 – 16 พฤศจกิายน 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 

13 – 17 พฤศจกิายน 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 

14 – 18 พฤศจกิายน 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 

15 – 19 พฤศจกิายน 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

16 – 20 พฤศจกิายน 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

17 – 21 พฤศจกิายน 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

18 – 22 พฤศจกิายน 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 

19 – 23 พฤศจกิายน 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 

20 – 24 พฤศจกิายน 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 

21 – 25 พฤศจกิายน 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 

22 – 26 พฤศจกิายน 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

23 – 27 พฤศจกิายน 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

24 – 28 พฤศจกิายน 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

25 – 29 พฤศจกิายน 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 

26 – 30 พฤศจกิายน 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 

27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 

28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน*** 

** ทางบรษิัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 40,000 วอน /ทรปิ/ท่าน** 

 

**หมายเหต*ุ* 
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1. รบัเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว ค่าทัวรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผูจ้ดัได้

ชาํระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ไดร้่วมเดินทาง

หรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ  

(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน 

***และทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ราคาน้ีเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถา้หากเป็นชาวต่างชาติ และพระ 

จะตอ้งเพิ่มจากราคาค่าทวัรป์กติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจ

ขายตรงเคร่ืองสาํอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุก

ครั้ง** 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 

ตลอดจนขอ้แนะนํากรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบ หากท่านมีความจาํเป็นตอ้งรบัฝากของจากผูอ่ื้นเพ่ือท่ีจะ

นําไปยงัประเทศน้ันๆ  หรือนํากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของน้ันว่าตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิด

กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิต เจา้หนา้ท่ีจะไมร่บัฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่า

ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้ําการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้  โปรดอ่าน

ขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

4. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั 

5. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ วันสุดทา้ย

ช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจาํหน่ายกบัลูกทวัร ์หากว่าท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ื อ 

เพราะทางบริษัททวัรไ์มม่ีการบงัคบัลกูทวัรซ้ื์อแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

6. ทวัรค์รั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่าน้ัน ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์โดยไม่ลง

รา้นชอ้ปป้ิง เช่น น้ํามนัสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดาํเนินการในการ

แยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 

90 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจ

เขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 

2. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

3. สิ่งที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พาํนักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงิน

สด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

4. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พาํนกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) ทาง

ทวัรจ์ดัเตรียมให ้

5. กาํหนดการเดินทางระหว่างที่พาํนกัในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่านํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรบั-ส่ง และนาํเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ     ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , 

ค่าอินเตอรเ์น็ต , ค่าซกัรีด , มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 ค่าวีซ่าสาํหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วีซ่า  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจาํตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบสาํคญัถิ่นที่อยู ่ 

4) สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  

5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  

6) รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  

(สาํหรบัหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า) 

 

เง่ือนไขการชาํระค่าบริการ 
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1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่าน เพ่ือสาํรองท่ีนัง่ ภายใน 3 วนั

หลงัจากการจอง  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไมค่รบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วนั จะตอ้งชาํระครบเต็มจาํนวนเลย 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์, อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูม้ี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้

ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการ นํา

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์

ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด

นักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 
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2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 

10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บั

ทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย  ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าท่ี

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่า

ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก , ผลไมส้ด , ไข่ , 

เน้ือสตัว ์, ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัใน

อตัราท่ีสูงมาก  
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