
  

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 11489(กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 



 

 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอก๊ซ ์

โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 
พกักรงุโซล 3 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

( พกัหอ้งละ 2 – 3 ทา่น ) 
พกัเดีย่ว 

03 – 08 มนีาคม 62 15,900.- 5,500 

05 – 10 มนีาคม 62 15,900.- 5,500 

06 – 11 มนีาคม 62 16,900.- 5,500 

09 – 14 มนีาคม 62 16,900.- 5,500 

13 – 18 มนีาคม 62 16,900.- 5,500 

14 – 19 มนีาคม 62 16,900.- 5,500 

15 – 20 มนีาคม 62 16,900.- 5,500 

20 – 25 มนีาคม 62 16,900.- 5,500 

22 – 27 มนีาคม 62 16,900.- 5,500 

23 – 28 มนีาคม 62 16,900.- 5,500 

24 – 29 มนีาคม 62 16,900.- 5,500 

26 – 31 มนีาคม 62 16,900.- 5,500 
*** ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก *** 

ราคาอืน่ๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายตุํา่กวา่ 2 ปี) ราคา 8,900 บาท 
2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 8,900 บาท 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายการบนิ AIRASIA X (XJ) 

ขาไป XJ 700 DMK - ICN 02.35 – 10.05 

สายการบนิ AIRASIA X (XJ) 

ขากลบั XJ 703 ICN - DMK 00.20 – 04.20 

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้ของ

เทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์
แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู่ 

เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที ่1 กรงุเทพ (ดอนเมอืง) 
23.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ช ัน้

3 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ Air Asia X โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

** ราคาทัวรไ์มร่วมบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง โดยท่านสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ไดบ้นเครือ่งบนิ 

ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง ** 
* ประเทศเกาหลใีตไ้ม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื้อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับ

และจับ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 

* สายการบนิ Air Asia X ไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกทีน่ั่ง ระบบจะเป็นระบบสุม่ทีน่ั่ง ไม่สามารถรเีควสทีน่ั่งกอ่นได ้หาก

ตอ้งการเลอืกทีน่ั่งจะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

* ทา่นสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิโดยมน้ํีาหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งได ้

7 กโิลกรัม 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัที ่2 ทา่อากาศยานอนิชอน – Wolmi Theme park – หมูบ่า้นเทพนยิาย – ไชนา่ทาวน ์- ทงแดมนุ 
02.35 น. เหริฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 700 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง 
10.05 น.  นําท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ Air 

Asia X เทีย่วบนิที ่XJ 700 ** สําหรับเทีย่วบนินี้ ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ กรุณา

รับประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อนขึน้เครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชั่วโมง 25 นาท ี** (ตามเวลา

ทอ้งถิน่ เร็วกว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง) กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย

เวลา **หลังทกุทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 นําท่านเดนิทางสู ่Wolmi Theme Park  ไมร่วมค่าเครือ่งเล่น เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ทีส่ดุของเมอืงอนิ

ชอน อยูร่มิทะเลบนเกาะวอลม ิมชีือ่เดมิว่า สวนสนุกมายแลนด ์เปิดตัวครัง้แรกเมือ่ปี 1992 และไดรั้บการรี

โนเวทครัง้ใหญ่เมือ่ปี 2009 พรอ้มกับชือ่ใหม ่สวนสนุกวอลมมิเีครือ่งเล่นหลายแบบ แต่สว่นใหญ่จะเนน้ที่

เครือ่งเลน่ทีส่รา้งความหวาดเสยีว เชน่ เครือ่งทิง้ตัวทีค่วามสงู 70 เมตร Hyper Shoot Drop เรอืไวกิง้ และ

ชงิชา้สวรรคส์ุง 115 เมตร โดยจะยังมสีวนสนุกในอาคารทีร่วมเครือ่งเล่นสําหรับเด็กเอาอกีหลายเครือ่ง 

รวมทัง้โรงภาพยนตร ์4d ดว้ย อกีทัง้ท่านสามารถเพลดิเพลนิกับบรรยากาศรมิทะเล ใหอ้าหารนกนางนวล 

และทีน่ีย่งัเป็นสถานทีถ่่ายทําภาพยนตรเ์กาหลชีือ่ดังหลายเรือ่งดว้ย เชน่ “We Got Married”, “Two Days 

and One Night” และ รายการ “Running Man” (คา่เครือ่งเลน่อยูป่ระมาณ 4,000-5,000 วอนตอ่ 1 เครือ่งเลน่) 

 

 

 

 

 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู OSAM หรอืหมูและปลาหมกึผดันํา้
คลกุคลกิเนือ้หมแูละปลาหมกึยา่งบารบ์คีวิหมกัสไตลส์มยัใหมเ่กาหลคีนต่างประเทศนยิมรับประทานเพราะ
มรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยการนําบารบ์คีวิหมปูลาหมกึลงในกระทะครึง่วงกลมพรอ้มน้ําซปุปรงุรส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นเทพนยิาย ไดถู้กเนรมติร และตกแต่งใหห้มู่บา้นที่แสนธรรมดาใหก้ลายเป็น

หมูบ่า้นแหง่เทพนยิาย โดยนํานยิายทีทุ่กท่านคุน้เคยหลายเรือ่งมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมูบ่า้นแห่งนี้ เชน่         

ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์กับคนแคระทัง้ 7 อะลาดนิกับตะเกียงวเิศษ หนูนอ้ยหมวกแดง ฯลฯ ใหท้่านได ้

ถา่ยภาพไดเ้กอืบทกุมมุ หันไปทางไหนก็ตอ้งถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ นําท่านสู ่ไชนา่ทาวน ์เป็นชมุชน

ของชาวจนีทีถ่อืกําเนดิจากการเปิดท่าเรอือนิชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดตีนับเป็นพืน้ทีสํ่าคัญในการขนส่ง

และคา้ขายสนิคา้จากประเทศจนี สําหรับปัจจบุนันีช้าวจนีทีย่งัคงอาศัยอยูเ่ป็นรุ่นที ่2 หรอืรุ่นที ่3 นับจากทีม่ี

การบกุเบกิ แต่กลิน่ไอและการดํารงไวซ้ ึง่วัฒนธรรมของคนรุ่นกอ่นยังคงมใีหเ้ห็น รวมไปถงึการไดม้โีอกาส

ไดล้ิม้ลองรสชาตอิาหารจนีทีม่ใีหเ้ลอืกสรรหลายรา้นทีอ่นิชอนไชน่าทาวนแ์หง่นี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมน ูBibimbab หรอื บบีมิบบั + ชาบชูาบสูกุ ี้

สไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ยหมสูไลด ์และผักสดนานาชนดิ เสริฟ์พรอ้มน้ําซปุรอ้นๆ และเสน้
อดูง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการทาน ชาบชูาบ ูพรอ้มขา้วสวยเสริฟ์ พรอ้ม ขา้วสตูรดั่งเดมิของเกาหลซี ึง่นําเอาขา้ว



สวย ผักตา่งๆ เชน่ ถัว่งอก ผักกาดเห็ดหอม สาหรา่ย และซอสสแีดงมาผัดรวมกนั ซึง่ก็จะไดร้สชาตแิบบ
เกาหล ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ย่านศูนยก์ารคา้แหล่งชอ้ปป้ิงทีช่ ือ่ไดว้่าใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยี ทงแดมุน ซึง่ตัง้อยู่
บรเิวณประตูเมอืงโบราณทางทศิตะวันออกท่านสามารถซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี้อาท ิเสือ้ผา้
บรุุษ-สตร ีรองเทา้บุรุษ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขัด ของทีร่ะลกึ ชดุเครือ่งครัวถุงน่องถุงเทา้ผา้พันคอโดย
ท่านจะได ้สัมผัส กับ บรรยากาศการชอ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอีย่างแทจ้รงิ ทงแดมุน ดีไซน์ พลาซ่า 
แอนด ์พารค์ ยงัเป็นสถานทีถ่า่ยทําซรียีส์ดุฮติอยา่ง You Who Came From The Stars และมวิสคิวดิโีอ
ของ 2NE1 เพลง Come Back Home อกีหนึง่ไฮไลทข์องทีน่ี่คอื LED ROSE GARDEN ใหไ้ดช้มกัน
ดว้ย กบัดอกกหุลาบทีต่ดิไฟ LED มาประดับกวา่ 25,550 ดวง  

 

คํา่ นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั CIEL HOTEL, BENIKEA HOTELหรอื เทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัที ่3 สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์(เต็มอิม่กบัเครือ่งเลน่ท ัง้วนั) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้นําท่าน เพลดิเพลนิกับ เอเวอรแ์ลนด ์(รวมบตัรเครือ่งเล่นไม่จํากดัรอบ) ถือว่าเป็นสวนสนุก
กลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาหล ีตัง้อยูท่ี ่เมอืงยงอนิ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ เอเวอรแ์ลนดนั์น้ถอืวา่
เป็นเหมอืน “ดสินียแ์ลนดเ์กาหลี” เลยก็ว่าได ้แถมถูกนติยสาร Forbes จัดอันดับใหเ้ป็น 1 ใน 4 สวนสนุก
ยอดนยิมของโลก ในที ่ค.ศ. 2005 โดยแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนสวนสนุกแหง่นีก้วา่ 9 ลา้นคน ทีต่ัง้
ของสวนสนุกเอเวอร์แลนด์นัน้เหมอืนสวนสนุกในฝันจรงิๆ เพราะอยู่ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาต ิสวย
เหมอืนในเทพนยิาย ดา้นในถกูแบง่ออกเป็น 5 โซนใหญ่ๆ  ดังนี ้

 Global Fair : จะไดพ้บกับการตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมต่างๆ ของโลกตะวันออกและตะวันตก ที่
ผสมผสานเขา้กันไดอ้ยา่งลงตัว อยา่งเมโสโปเตเมยี เรอเนสซองส ์ไปจนถงึแบบโมเดริน์ รูปแบบสวยงาม 
สสีนัสดใส เหมาะกบัเด็กๆ และครอบครัว ใหไ้ดช้ืน่ชมความงดงามและถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกนัอยา่งจใุจ อกีทัง้
ยงัมรีา้นกฟิทช์อ้ป รา้นอาหารตา่งๆ ราคาเป็นกนัเอง 

 Zootopia : เป็นโซนซาฟารี หรือสวนสัตว์น่ันเอง ส่วนใหญ่ผูม้าที่นี่จะไปเที่ยวโซนนี้กันก่อน โดยขึน้ 
Human Sky  กระเชา้ลอยฟ้าทีใ่หห้ยอ่นขาชืน่ชมบรรยากาศสองขา้งทางผ่านหุบเขา เมือ่มาถงึจะไดพ้บกับ
สัตวน์านาชนดิ ทีเ่ป็นไฮไลทเ์ลยก็คอืลูกไลเกอร ์(Liger) ทีเ่ป็นลูกแฝดผสมทีเ่กดิขึน้จากสงิโตเพศผูแ้ละ
เสอืเพศเมยี นับเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคู่แรกในโลก นอกจากนี้ยังไดช้มการแสดงทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจของหม ี
เพนกวนิ แมวน้ํา และไดช้มสตัวต์า่งๆ อกี กวา่ 20 ชนดิ มากถงึ 100 กวา่ตัว 

 European Adventure : ไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงามตามแบบยโุรป ทัง้ตกึทีจํ่าลองเป็นหมูบ่า้น และ
การแต่งสวนสวยสไตลฝ์ร่ังเศส มสีวนดอกไมส้สีันสวยงามทีจ่ะปรับเปลีย่นไปตามฤดูกาล ทัง้สวนกุหลาบ 
สวนทวิลปิ สวนสีฤ่ดู เป็นตน้ มรีา้นอาหารอยู่ในสว่นของ Holland Village และทีพ่ลาดไม่ไดค้อืการเล่น
เครือ่งเลน่อกีหลากหลายชนดิ ทีเ่ป็นไฮไลทข์องโซนนีเ้ลยก็คอื รถไฟเหาะ T Express ซึง่เป็นรถไฟเหาะ
ไมท้ีส่งูทีส่ดุในโลกและมคีวามชนัถงึ 77 องศา วิง่ดว้ยความเร็ว 104 กม. / ชัว่โมง ซึง่ถอืวา่เป็นเครือ่งเล่นที่
หวาดเสยีวทีส่ดุ ใครชอบความตืน่เตน้ตอ้งไมพ่ลาด 

 Magic Land : ดนิแดนแห่งเทพนยิายแฟนตาซ ีทีต่กแต่งไดอ้ยา่งสวยงามราวกับเมอืงในฝัน ม ีAESOP'S 
VILLAGE เป็นโลกแห่งนทิานอสีป ทีส่อดแทรกเนื้อหาสอนใจผ่านตัวละครทีเ่ป็นสัตวน่์ารักๆ มากมาย เป็น



โซนที่เด็กๆ จะตอ้งชืน่ชอบเป็นอย่างมาก โซนนี้มเีครื่องเล่นเบาๆ เหมาะกับเด็กๆ และครอบครัวใหเ้ล่น
หลากหลาย เชน่ มา้หมนุ รถไฟเหาะสําหรับเด็ก เป็นตน้ 

 American Adventure : โซนนีจ้ะจําลองประเทศสหรัฐอเมรกิายอ้นกลับไปตัง้แต่เริม่ตน้เมือ่ 500 ปีกอ่น 
สมยัโคลัมบสัคน้พบประเทศอเมรกิาใหม่ๆ  เรือ่ยมาจนกระทัง้ยคุเฟ่ืองฟขูองดนตรร็ีอคแอนดโ์รล ของ เอลวสิ 
เพรสลยี ์ซึง่ทัง้โซนจะมดีนตรปีระกอบเป็นจังหวะสนุกสนานเรา้ใจเหมาะกบัวัยรุน่และผูใ้หญ ่เครือ่งเลน่โซนนี้
จะเป็นแบบผาดโผน และทีเ่ป็นไฮไลทก์็คอื เรอืเหาะ Columbus Adventures, รถไฟเหาะ Rolling X-Train 
และ เครือ่งเล่นป่ันๆ หมนุ Let's Twist   เล่นกันครบทุกโซนแลว้ยังไมห่มด ในตอนกลางคนืยังมกีารแสดง 
Moonlight Parade และ Dream of Laciun ชมแสง ส ีเสยีง สวยงามตระการตา ซึง่การแสดงโชว ์และการ
จัดสวนในพืน้ทีต่า่งๆ จะหมนุเวยีนปรับเปลีย่นไปตามเทศกาลและฤดกูาลตา่งๆ 

 อสิระอาหารกลางวนั  เพือ่ใหท้า่นไดเ้ต็มอิม่กบัเครือ่งเลน่ในเอเวอรแ์ลนด ์

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนูหมูย่างเกาหล ีหรือคาลบี ้เป็นอาหาร
พืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจั้กกนัดทีั่วโลก มรีสชาตกิลมกล่อม โดยนําหมสูว่นทีต่ดิกับกระดูกไปยา่งบน
เตาถ่านแบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เครือ่งเคยีงหลากชนิด น้ําจิม้เตา้เจีย้ว และน้ําซุปสาหร่าย 
รับประทานคลา้ยกบัเมีย่งคํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คํา่ นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั CIEL HOTEL, BENIKEA HOTELหรอื เทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัที ่4 ศนูยโ์สมรฐับาล – ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง – พระราชวงัเคยีงบ็อค(สวมชุดฮนับกเขา้วงั) 

                  ดวิตีฟ้ร ี– คลองชองเกชอน – โซลทาวเวอร ์- เมยีงดง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปีซึง่ถอืวา่เป็นโสมที่
มคีณุภาพดทีีส่ดุชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุและราคาถูกกว่าไทย
ถงึ 2 เท่ากลับไปบํารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรักและนับถอือกีไมไ่กลจากกันมากนัก จากนัน้นํา
ทา่นสู ่ศนูยส์มุนไพรสนเข็มแดง ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจาก
ยอดเขาทีป่ระเทศเกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับการวจัิยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็น
น้ํามนัสนเข็มแดงภมูปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซน็ตโ์ดยกวา่จะมาเป็นน้ํามันสน
เข็มแดงได ้1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัมมาสกัดเอาน้ํามันมาผลติและวจิัยออกมา
เป็นน้ํามนัสนนีส้ามารถชว่ยในการลดระดับไขมนัในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอยา่งด ี 
นําท่านชม พระราชวงัเคยีงบ็อค เป็นพระราชวังไมโ้บราณทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุ สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1394 ภายใน
พระราชวังแหง่นีม้หีมูพ่ระทีน่ั่งมากกวา่ 200 หลัง มพีืน้ทีป่ระมาณ 90 ไร่ เป็นพระราชวังหลักของราชวงศโ์ช



ซอน ซึง่มอํีานาจอยูถ่งึ 518 ปี สถาปนาขึน้โดยกษัตรยิแ์ทโจ ในจํานวนพระราชวังรวม 5 แห่งที่ส่รา้งขึน้โดย
ราชวงศ์นี่้  แต่ไดถู้กทําลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่ นเขา้มาบุกยดึครอง ทัง้ยังเคยเป็นศูนยบ์ัญชาการทาง
การทหารและเป็นทีป่ระทับของกษัตรยิ ์ ปัจจุบันไดม้กีารก่อสรา้งหมูพ่ระทีน่ั่งทีเ่คยถูกทําลายขึน้มาใหมใ่น
ตําแหน่งเดมิ มพีลับพลากลางน้ําเคยีงเฮวร ูทีซ่ ึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสันนบิาตต่างๆ สําหรับ
ตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง  ถอืเป็นพระราชวังทีส่วยงามยิง่ใหญ่ทีส่ดุ โดยเฉพาะตัวอาคารพระทีน่ั่งคนีจอง
จอน (Kunjongjon) ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุ สวยงามทีส่ดุในพระราชวังแห่งนี้ โดยใชเ้ป็นทอ้งพระโรง และออก
วา่ราชการของกษัตรยิร์าชวงศโ์ชซอน อาคารพระทีน่ั่งคนึจองจอนแห่งนี้ เคยถูกกองทหารญีปุ่่ นเผาทําลาย
ยบัเยนิ ตอ่มามกีารบรูณะซอ่มแซมในปี ค.ศ.1865 พเิศษ...ใสช่ดุฮนับก เขา้ชมพระราชวัง 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนู Samgyetang หรอืเมนูไก่ตุ๋นโสม

อาหารในวังในสมยักอ่น ปัจจบุนัเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กันว่าบํารุงและเสรมิสขุภาพ ภายใน

ตัวไกจ่ะมขีา้วเหนยีว รากโสม พทุราแดงและเคล็ดลับในการตุน๋เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกว่า กักตุก ีเสน้

ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยดํา และเกลอื) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ีทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้นําใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนดิ อาท ิ

น้ําหอม เสือ้ผา้เครือ่งสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯหากพอมเีวลาพาทา่นเดนิชม คลองชองเก
ชอน ซึง่เดมิเป็นคลองเกา่แกใ่นอดตีมอีายกุวา่ 600 ปี ทีท่อดผา่นใจกลางเมอืงหลวง แตใ่นปัจจุบันไดม้กีาร
พัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ข ึน้มาใหม่ ทําใหก้รุงโซลมคีลองที่ยาวกว่า 6 กโิลเมตร ที่มแีต่น้ําใส จน
สามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธท์ีกํ่าลังแหวกวา่ยไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองไดก้ลายเป็นสถานที่
จัดกจิกรรมต่างๆ อาท ิงานแสดงศลิปะต่างๆ งานดนตร ีนทิรรศการดอกไม ้ฯลฯ และยังมสีวนสาธารณะทัง้
สองฝ่ังคลอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนัน้นําท่านสู่  โซลทาวเวอร ์หรอื นมัซาน ทาวเวอร  ์ไม่รวมคา่ลฟิต ์ เป็นหนึง่ในแหล่งท่องเทีย่ว

สําคัญของโซล เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี 1980 ตัง้อยูบ่นยอดเขานัมซงั สงู 236 เมตร ใหว้วิเมอืงโซลและ
บรเิวณรอบๆแบบ พาโนรามา่ นับว่าเป็นหนึง่ในทาวเวอรท์ีใ่หว้วิสวยทีส่ดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ไดรั้บการ 
renovate ใหมปี่ 2005 จงึไดช้ือ่ใหมเ่ป็น N Seoul Tower โดย N ทีเ่พิม่ขึน้มานัน้ยอ่มาจาก new look หรอื 
รูปแบบใหม่ โดยมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการต่างๆ ทัง้การใหแ้สงไฟที่หลากหลายและสวยงามขึน้ 
รวมถงึภายในทีต่กแต่งใหม ่โดยมรีา้นอาหารบนหอคอยทีจ่ะหมนุครบรอบทุกๆ 48 นาท ีชือ่ว่า N Grill และ
หอ้งน้ําตกแตง่สไตลอ์วกาศ จดุไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยเมือ่มาเทีย่ว Seoul Tower น่ันก็คอื สถานทีค่ลอ้ง
กญุแจชือ่ดัง  Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่ว่าคู่รักทีม่าคลอ้งกญุแจทีจ่ะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอด
กาล โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความหรอืชือ่ของคู่รักไวบ้นแมก่ญุแจ แลว้นําไปคลอ้งไวก้ับราวเหล็กบรเิวณฐานของ 
N Seoul Tower ยังเป็นสถานทีถ่่ายทําละครเกาหลแีนวน่ารักๆเรือ่ง“กบัดกัหวัใจยยัแมม่ด” อสิระใหทุ้ก
ทา่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรปูคูห่อคอยตามอธัยาศัยหรอืคลอ้งกญุแจคูรั่ก 



 จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิงยา่น เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหล ีหากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลี
เป็นอยา่งไร กา้วล้ํานําสมยัเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นี ้พบกบัสนิคา้วัยรุน่ อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบ
อนิเทรน เครือ่งสําอางดังๆ ของเกาหล ีพบกบัความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกีรปูแบบหนึง่ ซึง่เมยีงดงแห่ง
นีจ้ะมวีัยรุน่หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันทีน่ี่กว่าลา้นคนในแต่ละวัน อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นเต็มอิม่
กบัการชอ้ปป้ิง 

คํา่ นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั CIEL HOTEL, BENIKEA HOTELหรอื เทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 
 

วนัที ่5 900 – สนามบนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านสู ่ศูนยเ์ครือ่งสําอาง เป็นศูนยร์วมของเครือ่งสําอางของเกาหล ีอาทเิชน่ ROJUKISS, LOTREE, 
ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมทีนํ่าเขา้มาจากทั่วโลกอสิระทา่นเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศัย 
จากนัน้นําท่านเดนิทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู ซึง่เป็นสมนุไพรทีท่ั่วโลกยอมรับ 

รวมถงึสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบํารุงตับและดูและตับของเรา ซึง่จะเป็น

สมนุไพรทีห่าไดย้ากในปัจจบุนั ทา่นจะไดช้มการสาธติ การทดลองวา่สมนุไพรชนดินีม้คีณุคา่เพยีงใดตอ่โลก

ใบนี ้ตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร

ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให ้

สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจาการดื่ม

แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา จากนัน้

นําท่านเขา้ชม โรงงานสาหร่าย ของฝากที่มีชือ่เสียงของ

เกาหล ีผลติสาหร่ายใหม ่สด ทุกวันมหีลายรสชาตใิหท้่านได ้

เลือกซือ้ไปเป็นของฝาก จากนัน้นําท่าน เรยีนรูว้ธิกีารทํา 

คมิบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆที่คนเกาหลีนิยม

รับประทาน คมิ แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ขา้ว จะเป็นแท่ง

ยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั่นเป็นชิน้ๆพอดคํีา จิม้กะโชยญุีปุ่่ นหรอืวา

ซาบกิ็ได ้ตามรา้นอาหารก็จะมทํีาเป็นพเิศษ คอืมผีัดซอสมา

ใหจ้ิม้ราดดว้ย 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู จมิดกั เป็นไกพ่ะโลผั้ดกับวุน้เสน้และ
ผักอรอ่ยมากมายเสรฟิพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นําทา่น ชอ้ปป้ิงยา่นอแีด หรอืแถวบรเิวณมหาวทิยาลัยสตรอีฮีวา เป็นยา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แนววัยรุ่นแฟชัน่วัย

ใสสไตล์เกาหลี  สนิคา้ราคาไม่แพง ทัง้ยังมสีนิคา้หลากหลายแนวใหเ้ดนิเลือก ไม่ว่าจะเป็น ของจุกจกิ

น่ารักๆกิ๊ฟชอ้ปเก๋ๆ  เครือ่งประดับ เสือ้ผา้  แว่นตา กระเป๋า รองเทา้ อปุกรณ์เกีย่วกับโทรศัพท ์เครือ่งสําอาง

ต่างๆ รา้นคา้ยาวเหยยีดสองขา้งทาง   ถ่ายรูปสุดชคิ มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา เป็นมหาวทิยาลัยแห่งแรก

สําหรับนักศกึษาหญงิทีม่คีวามทันสมัยมาก กอ่ตัง้ขึน้ในปี 1866 โดยมชิชนันารชีาวอเมรกิัน ทีช่ ือ่ Mary F. 

Scranton ซึง่มคีวามเชือ่วา่ ผูห้ญงิทกุคนมคีณุคา่พอใหนั้บถอืเคารพ โดยคําวา่ “อฮีวา” นัน้หมายถงึตน้แพร



ทีอ่อกดอก ในบางครัง้ใชส้ือ่ถงึกลุ่มผูห้ญงิ และทีสํ่าคัญ ไดเ้ลอืกใชคํ้าว่า Womans แทน Women ดว้ย 

ส่วนปรัชญาของมหาวทิยาลัยคอื Truth, Goodness,and Beauty แถมมหาวทิยาลัยนี้ยังเป็นมติรกับ

สิง่แวดลอ้ม เพราะรอบบรเิวณจะเต็มไปดว้ยตน้ไมส้เีขยีวขจ ีดูร่มรืน่สบายตามากๆ และความสวยงามของ

อาคารทีส่รา้งดว้ยอฐิทีทํ่าใหค้วามคลาสสกิมาเจอกับความทันสมัยกลมกลนื โดยเฉพาะบรเิวณหอ้งสมดุที่

เป็นทางลาดลงไป เป็นไฮไลทท์ีใ่ครมาถงึก็ตอ้งถา่ยรปู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมน ูชาบชูาบ ูหมอ้ไฟสไตลเ์กาหล ีจะใชเ้นือ้หมู
หั่นช ิน้บางๆ ปูอัด หั่นยาวๆ เกี๊ ยวกุง้ เกี๊ ยวหมู ใส่ผักสารพัดชนิดลงไปทัง้เห็ดเข็มทอง เห็ดฟาง เห็ดหอม 
ถั่วงอก กระหลํ่าปลี ผักกาดขาว ใส่ลงไปในหมอ้ แลว้เตมิดว้ยน้ําซุปรอ้นๆ ตม้ต่อจนเดือด ก่อนจะเริม่
รับประทาน ก็จะนําอดุง้ลงตม้อกีครัง้ พอสกุก็ตักมาทานกบัขา้วสวย กมิจ ิและน้ําจิม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้เตรยีมตัวกลับกรุงเทพ แวะซือ้ของ ซุปเปอรม์าเก็ตละลาลเงนิวอน สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโก

แล๊ตหนิซเีรยีลชอ็กโก  ผลติภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม 

ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งสําอางโสม เป็นตน้  และยังมหีมอนสขุภาพ  กมิจ ิ เป็บเปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิรา

เมง (มามา่เกาหล)ี  สมควรเวลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 
วนัที ่6 อนิชอน – กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                                                                                                                                            

00.20 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง โดยสายการบนิ Air Asia X เทีย่วบนิที ่XJ 703 

** ราคาทัวรไ์มร่วมบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง โดยท่านสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ได ้

บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง **ฃ 

04.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับความ

ประทับใจ 

 

ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 45,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท) 
ขออนญุาตเก็บคา่ทปิทกุทา่นทีส่นามบนิไทย  

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทปิ ในกรณีทีไ่มผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.) 
ในการ เขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้

กรณุาชําระคา่มดัจาํทา่นละ 10,000 บาท  หลงัจากจองภายใน 3 วนั  
หากไมชํ่าระภายในเวลาทีก่ําหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



ขอ้ควรทราบ : 
 1.ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกทัง้ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลใีต ้ อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนเีขา้ออกเมอืง หรอืการ
ถกูปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทกุกรณี ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทัง้สิน้ เนือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบั
ตัวแทนบรษัิทแลว้ 

 2.การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีเ้นือ่งจากสภาพ ลม 
ฟ้า อากาศ และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะนัน้แตจ่ะคํานงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และผลประโยชนข์องหมู่
คณะเป็นสําคญั โดยไมทํ่าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
 3.ขอความรว่มมอืในการลงรา้นรัฐบาลตามโปรแกรมกําหนด เชน่ รา้นศนูยโ์สมรัฐบาล, ศนูยส์มนุไพรบํารงุตับ
ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง, ศนูยเ์ครือ่งสําอาง, Duty free ไมม่กีารบงัคับซือ้แตอ่ยา่งใด แตข่อความกรณุาตอ้งลงใหค้รบ
ทกุรา้น 
 4.ทัวรน์ีจ้ัดใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวันเทา่นัน้  หากทา่นไมส่ามารถ
รว่มทัวรท์กุวัน แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพั่กในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้ และปรากฏวา่
ทา่นไมร่วมทัวรใ์นบางวัน ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD  (กอ่นซือ้ทวัร ์ จะตอ้งแจง้

ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ัดจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) 

 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจ 
แลว้จงึวางมดัจําเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง *** 

**พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ํา่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง** 
 
 
รายละเอยีดสําหรบัการอพัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิและการซือ้นํา้หนกักระเป๋า 

สายการบนิแอรเ์อเชยีเอก็ซ ์ใหบ้รกิารดว้ยเครือ่งบนิ Air Bus A330 

หมายเหต ุ
- น่ังของ STANDARD SEAT จะเป็นระบบสุม่ทีน่ั่ง ไมส่ามารถรเีควสทีน่ั่งได ้

- สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะทีน่ั่ง Hot Seat เทา่นัน้ ทีน่ั่ง Premium ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้ 

- ไมอ่นุญาตใหท้ารกและเด็กทีม่อีายตํุา่กวา่ 12 ปี น่ังในโซนปลอดเสยีง (Silence Zone) แถวที ่7-14 
 
 



กรณีตอ้งการซือ้นํา้หนกักระเป๋าเพิม่ (จากปกตทิีส่ายการบนิกําหนดขาไปและขากลับทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม) 
มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิดังนี ้

- เพิม่ 05 กโิลกรัม = 500 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 
- เพิม่ 10 กโิลกรัม = 800 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 
- เพิม่ 20 กโิลกรัม = 1,800 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 

 
ราคาทวัรน์ีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดัไปกลับพรอ้มกรุ๊ป 
นํา้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น/หิว้ข ึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
 โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหอ้งละ 2 – 3 ทา่น จํานวน 3 คนื  
 บรกิารอาหารทกุมือ้ตามรายการระบ ุ

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการระบ ุ
 คา่รถรับ-สง่และนําเทีย่ว พรอ้มหัวหนา้ทัวรช์ํานาญงานและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ  40,000 วอนหรอื 1,400 บาท ตอ่ทา่นตลอดทรปิ สว่นหวัหนา้ทวัร ์
แลว้แตค่วามพงึพอใจ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ หนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารเครือ่งดืม่นอกเหนอืรายการ  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และ หัก ณ ทีจ่า่ย 3 %    
 คา่น้ําหนักกระเป๋าเกนิ 20 กโิลกรัม  /  คา่วซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอืชาวตา่งชาต ิ

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน้ํามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามนัเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 

 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอนัเนือ่งมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ กต็ามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบไุว ้ เนือ่งจากการครองครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุล
ใดๆ กต็ามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม  

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

 
เงือ่นไขการชําระเงนิ 

 ชําระคา่มดัจํา ทา่นละ 10,000 บาท หลงัจากทาํการจองภายใน 3 วนั  
 ชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 กรณีลกูคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน 100% 
 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจําเต็มจํานวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 



 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจํา
ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืคา่มดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 
 

ขอ้แนะนําเพิม่เตมิ สําหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลใีต ้
1. ผูเ้ดนิทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบันการศกึษาเป็น

ภาษาองักฤษตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 
2. ผูเ้ดนิทางที่เป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบรษัิทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรยีมบัตรประจําตัว

ขา้ราชการ หรอืใบรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 
3. ผูเ้ดนิทางทีทํ่าเล่มพาสปอรต์ใหมเ่นื่องจากเล่มเกา่หมดอายใุหพ้กหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ตดิตัวไปดว้ยอาจจะ

ตอ้งใชใ้นบางกรณี 
4. กรณุาพกบตัรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตัว ทัง้เงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดูใน

บางกรณี อา่นเอกสารโปรแกรมทัวรใ์นละเอยีดชดัเจน ทัง้สถานทีท่่องเทีย่ว,เทีย่วบนิ,วันเดนิทาง เพือ่ประโยชน์
แกต่ัวทา่นเองในกรณีทีต่อ้งตอบคําถามทีด่า่นตรวจคนเขา้เมอืง 


