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รหสัโปรแกรม : 11567 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ
วนัที ่26 ก.พ.-2 ม.ีค. 2562 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่27 ก.พ.-3 ม.ีค. 2562 16,999 16,999 5,000 8,999  

INFANT (เด็กเล็กอาย ุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 6,000 บาท 
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วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                          ( - / - / - ) 
23.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประต ู3 สายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) มเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

  
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
วนัทีส่อง สนามบนิอนิชอน – เกาะนาม ิ– ลานสก ีหรอื ONE MOUNT SNOW PARK                       ( - / L / D )                                   
02.40 น. เหนิฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ700 ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.30 – 06.00 

ชัว่โมง (ไมร่วมอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
10.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง) หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านลงเรือเฟอรร์ี่สู่เดนิทางสู่เกาะนามโิดยใชเ้วลาขา้มประมาณ 10 นาทีพบกับ
สุ ส านน ายพลนามิ  (Tomb of General Nami) เ ป็ นสถ านที่ ที่ มี
ความส าคญัตอ่ประวตัศิาสตรข์องเกาะนามเิป็นอยา่งยิง่เพราะเกาะแหง่นี้
ตัง้ตามชือ่ของนายพลนามซิึง่เขา้รับราชการตัง้แต่อายุ 17 ท่านเป็นผูม้ี
ความสามารถน าทัพไปปราบจลาจลในทางภาคเหนือของเกาหลีจน
ไดร้ับต าแหน่งสงูในขณะทีท่่านอายุยงันอ้ยแต่ตอ่มาภายหลังท่านไดถู้ก
ใส่รา้ยโดยศัตรูทางการเมอืงและถูกประหารชวีติจากนัน้ชมววิทวิทัศน์
ของสถานทีเ่คยใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าซีร่ยีด์งั winter sonata เพลงรักใน
สายลมหนาว อันโด่งดังไปทั่วเอเชยีพรอ้มมเีวลาใหท้่านไดเ้ก็บภาพอัน
สวยงามน่าประทับใจสดุแสนโรแมนตกิเปรยีบประดจุท่านเป็นพระ-นางใน
ละครเลยทีเดยีวที่นี่ท่านจะไดพ้บกับรูปปั้นของเบยองจนุและชเวจวีูและ
อสิระเดนิชมตามอธัยาศยัสมควรแกเ่วลาพบกนัณจดุนัดหมายเพือ่ลงเรอืกลบั 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) เมนูไกบ่ารบ์คีวิผดัซอสเกาหล ี(DAKGAKBI) อาหารเลือ่งชือ่โดยการน าไก่
  บารบ์คีวิมนัหวานกะหล ่าปลตีน้กระเทียมซอสและขา้วมาผัดรวมกนับนกระทะแบนสดี าคลกุเคลา้ทุกอยา่งใหเ้ขา้ที่
  รับประทานคูก่บัผักกาดเกาหลแีละเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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บ่าย จากนัน้เดนิทางสู่ลานสก ีซึง่แบ่งเป็นเนินสกสี าหรับผูฝึ้กหัดเล่นเนินสกีส าหรับผูท้ี่เล่นไดป้านกลางและเนิน
ส าหรับผูท้ีเ่ลน่ช านาญแลว้ ใหท้่านไดส้นุกสนานกับกจิกรรมบนพืน้หมิะ และลองพสิูจน์ฝีมอืการทรงตัวบนไมส้ก ี
(ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกีรวมชุดประมาณ 
2,000 บาทหรือ 50,000 วอน // สโนว์สเลด
ประมาณ 600 บาทหรือ 15,000 วอน // กอนโด
ล่าประมาณ 600 บาทหรือ  15 ,000 วอน)
นอกจากนี้ยังมีส ิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆอาทิ
บลิเลยีดโบวล์ ิง่ซาวน่าหอ้งเลน่เกมฯลฯมเีวลาให ้
ท่านไดส้นุกกบัการเลน่สกอียา่งเต็มที่ 

 (หมายเหตุ : ปรมิาณของหมิะและการเปิดใหบ้รกิารของลานสกขี ึน้อยู่กับความเอือ้อ านวยของอากาศหากไม่มี
หมิะเพยีงพอลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิารทัง้นี้***หากลานสกปิีดบรกิารขอสงวนสทิธิใ์นการน าท่านเลน่สกแีละไมม่ี
การคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้***) สมควรแกเ่วลา 

 หรอืหากกรณีลานสกยีงัไม่เปิด เนือ่งจากสภาพของอากาศ น าท่านเดนิทางสู่ ONE MOUNT SNOW 
PARK เราจะใหท้่านเขา้สูโ่ลกแหง่การพักผ่อนกลางแจง้และในร่มทีใ่หญ่ที่สดุในกรุงโซล ภายในมกีารจัดแบ่ง
โซนออกป็น ฟิตเนส กอสฟ์คลบั ศูนยอ์าหาร รา้นคา้ชอ้ปป้ิง สวนน ้าแข็ง สวนหมิะ สวนน ้าขนาดใหญ่ (ราคาทัวร์
ไมร่วมคา่เขา้และเครือ่งเลน่ในสโนวป์าร์ค )  อตัราคา่บรกิารภายในสโนวป์ารค์ โดยประมาณ  ขอ้ 1. ค่าเขา้สโนว์
ปาร์ค 15,000 วอน ต่อ 1 ท่าน ขอ้ 2. ค่าเชา่เสือ้แจ็กเก็ตสก ี5,000 วอน ต่อ 1 ท่าน ขอ้ 3. สุนัขลากลอ้เลือ่น 
ส าหรับเด็กเท่านัน้ 9,000 วอน ตอ่ 1 ท่าน  แทน 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า (มือ้ที่ 2) เมนู สุก ีส้ไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟรอ้นๆ (SHABU SHABU) คลา้ยกับสุกี้ยากี ้มี
สว่นผสมตา่ง ๆ เช่น ผัก เนื้อหัน่บาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรุงจะน าวตัถุต่าง ๆ เหลา่นี้จุม่แช่ลงในน ้าเดอืด 
หรอืน ้าซปุ และปลอ่ยทิง้ไวส้กัพัก จากนัน้น าสว่นผสมอยา่งอืน่ เชน่ เตา้หู ้บะหมี ่ลงตุน๋ใหเ้ขา้กนั แลว้รับประทาน
โดยจุม่ลงในซอส 

ทีพ่กั  NEW M HOTEL / JM HOTEL / BENIKEA RIO หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่าม ไรส่ตรอเบอรี ่(ตามฤดกูาล) – วดัวาวจูองซา – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- COSMETIC GALLERY - ศนูย ์

สาหรา่ย - ท าขา้วหอ่สาหรา่ย - สวมชุดประจ าชาต ิ(ฮนับก) – ทงแดมุน                            ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางเขา้สู ่ไรส่ตรอเบอรี ่(ตามฤดูกาล) ใหท้่านไดช้มิสตรอเบอรร์ี่สดๆหวานฉ ่ากลิน่หอมของสตรอ

เบอร์รี่นอกจากนัน้ท่านยังสามารถซื้อกลับมาฝาก
คนทีท่่านรักจากเมอืงไทยไดด้ว้ยโดยจะมกีารแพ็ค
ใสก่ลอ่งสวยงามใหท้่านวันสดุทา้ย (การทานสตรอ
เบอร์รี่ใหท้านเฉพาะในส่วนเท่านั้นหา้มน าออกมา
รับประทานขา้งนอก) น าท่านเดนิทางสู่วดัวาวจูอง
ซาน าท่านชมและนมสัการเศียรพระพุทธเจ้า
ขนาดใหญ่สทีองอร่ามดูโดดเด่นซึง่เป็นสญัลกัษณ์

ที่ส าคัญของวัดนี้เศยีรพระพุทธรูปนี้มีความสูงถึง8 เมตรวางตัง้อยู่บนกองหนิขนาดใหญ่วัดนี้สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 
1970 โดยนักบวชแฮด๊อกเพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจา้ในการรวมประเทศเกาหลี
เหนือและเกาหลใีตภ้ายในมรีูปสลกัสะสมจากพุทธศาสนกิชนทั่วโลกมากกวา่3,000 องค ์

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) เมนูหมูยา่งเกาหล ี(PORK  GALBI) เป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และ
รูจ้กักนัดทีั่วโลกโดยน าหมูสว่นที่ตดิกับกระดกูไปยา่งบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิเสริ์ฟพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆและเครือ่ง
เคยีงหลากชนดิกบัน ้าจิม้เตา้เจีย้วสตูรเฉพาะและน ้าซปุสาหร่าย 
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บ่าย จากนัน้ท่านเดนิทางสูเ่อเวอรแ์ลนด ์(รวมบัตรผ่านประตูและเครื่องเลน่) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ทีส่ดุของ
ประเทศเกาหลีใตต้ัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาเชญิ
ท่านท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารชีมขบวน
พาเหรดแฟนตาซจีากตวัการต์ูนสดุน่ารักเตมิเต็ม
ความสุขของท่านสนุกสนานไปกับเครื่องเล่น
ตา่งๆไมจ่ ากดัชนดิพรอ้มทัง้บรรยากาศสดุโรแมน
ตกิท่ามกลางสวนสวยที่จะผลัดเปลีย่นจัดแสดง
ดอกไมน้านาชนิดตามฤดกูาลตลอดทัง้ปี จากนัน้
น าท่านสู ่COSMETIC GALLERY เป็นศนูยร์วม
ของเครื่องส าอางของเกาหลีอาทิROJUKISS, 

LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมที่น าเขา้มาจากทั่วโลกอสิระท่านเลือกซื้อไดต้าม
อธัยาศยั จากนัน้น าท่านเขา้ชมศนูยส์าหรา่ย เยีย่มชมของฝากทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหล ีสาหร่ายผลติสดใหม่ทุก
วนัมหีลายรสชาต ิเหมาะกับใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ไปเป็นของฝากของที่ระลกึ น าท่านเรียนรูว้ธิกีารท าคมิบบัหรอื
ขา้วหอ่สาหรา่ย เมนูง่ายๆ ทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน ค าวา่ คมิ แปลวา่ สาหร่าย ค าวา่ บับ แปลวา่ ขา้วลกัษณะ
จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้จะหัน่เป็นชิน้ๆ พอดคี าจิม้กบัโชยหุรอืวาซาบก็ิไดต้ามใจชอบ พเิศษ!!! สวมชุดประจ าชาติ
เกาหล ี(ฮนับก) มหีลากหลายชดุใหท้่านไดเ้ลอืกใสพ่รอ้มเก็บภาพความประทับใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ บรกิารอาหารค ่า (มื้อที่ 5) เมนู ปลายา่งเตาถ่าน (BAKED FISH) ปลาเนื้อแน่นย่างรอ้นๆ ออกรสเค็มนิดๆ 

หอมถ่านทีใ่ชย้า่ง รับประทานเคยีงกบักมิจนิานาชนดิ  
 หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสูย่า่นทงแดมุนแหลง่ชอ้ปป้ิงทีช่ ือ่ไดว้า่ใหญ่ทีส่ดุในเอเชยีซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณประตเูมอืง

โบราณทางทิศตะวันออกท่านสามารถซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทอาทเิสื้อผา้บุรุษ-สตรีรองเทา้บุรุษ-สตรี
รองเทา้ผา้ใบเข็มขดัหรอืของทีร่ะลกึอาทชิุดเครื่องครัวถุงน่องถุงเทา้ผา้พันคอท่านจะไดส้มัผัสกับบรรยากาศการ 
ชอ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ 

ทีพ่กั  INTERCITY 365 HOTEL / BENIKEA SEOUL HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่ ี ่ พระราชวงัชางดอ๊ก - หมูบ่า้นเกาหลโีบราณ - ศูนยโ์สมเกาหล ี– โรงงานพลอยแอมเมทสิ - ดวิตี ้ฟร ี– 

เมยีงดง                                                                                                                          ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูพ่ระราชวงัชางดอ๊ก เป็นพระราชวงัทีส่วยงามและทรงคณุคา่ทีส่ดุในประวตัศิาสตรเ์กาหลไีดร้บั
การขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นหนึ่งในมรดกโลก
ทางดา้นวัฒนธรรมขององคก์ารยเูนสโกมี
ความส าคัญมากเพราะเป็นพระราชวัง
หลวงสรา้งในปีค.ศ.1 405  ใชเ้ ป็นที่
ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์โช ชอน
ห ล า ย อ ง ค์ จ น ถึ ง พ ร ะ เ จ ้า ชุ น จ ง 
(Seonjeong)  ดังนั้นทางรัฐบาลเกาหลี
จงึไดอ้นุรักษ์พระราชวงัแหง่นี้เอาไวอ้ยา่ง

ดีที่สุดแมจ้ะเคยเกิดเหตุอัคคีภัยกับพระราชวังแห่งนี้มาแลว้  จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บา้นเกาหลโีบราณ 
(Bukchon hanok) เป็นอกีหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหล ีท่ามกลางตกึรามบา้นช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น 
หมูบ่า้นแหง่นี้ก็ยงัคงรักษาอาคารบา้นเรอืนในสมยัโบราณม ีกลิน่อายของเกาหลใีนยคุเกา่แก ่ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที่ 7) เมนู ไกตุ่๋นโสม (SAMGYETANG) อาหารยอดนิยมในวังหลวงในสมัยก่อน 
ปัจจุบันเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวงเชือ่กันว่าบ ารุงสุขภาพ ในตัวไก่จะมขีา้วเหนียว รากโสม พุทราแดง 
และเคล็ดลบัในการตุน๋เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกวา่ กกัตกุ ีคอื เสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด าและเกลอื 
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บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูศ่นูยโ์สมเกาหล ี(RED GINGER)ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 
ปีซึง่ถือวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีสุ่ด ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมที่มคีณุภาพดทีีสุ่ดและ
น ากลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาตผิูใ้หญ่ที่ท่านรักและนับถือทางบา้น น าท่านชมโรงงานเจยีระไนพลอย
แอมมาทสิ ชาวเกาหลนีิยมพลอยสมี่วงพลอย และถือว่าเป็นอัญมณีน าโชคและสุขภาพของผูท้ี่เกดิวันเสาร์ 
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีด่วิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop)ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้มากมาย
กวา่500ชนดิอาทนิ ้าหอมเสือ้ผา้เครือ่งส าอางกระเป๋านาฬกิาเครือ่งประดบั ฯลฯ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่8) เมนู บบิมิบบั (BIBIMBUP) หรอื ขา้วย าเกาหล ีเป็นอาหารเกาหลปีระเภทขา้ว เสริฟ์
มาเป็นชามรอ้นกับขา้วสวย โรยหนา้ดว้ยนามลุ (ผักที่ผัดและปรุงรส) โคชจูัง (น ้าพรกิ) และทเว็นจงั (เตา้เจีย้ว) 
นอกจากนี้ยงันยิมใสไ่ขด่บิ และเนื้อสตัวท์ีห่ัน่บาง ๆ จากนัน้คลกุสว่นผสมตา่ง ๆ ใหเ้ขา้กนัดกีอ่นรับประทาน 
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงยา่นเมยีงดงหากท่านตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไรกา้วล ้าน าสมยัเพยีงใด
ท่านจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นี้พบกบัสนิคา้วยัรุ่นอาทเิสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรนเครือ่งส าอางแบรนดด์งัของเกาหลี
พบกบัความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงซึง่เมยีงดงแห่งนี้จะมวียัรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตวักนัทีน่ี่กวา่จ านวนมาก
ในแตล่ะวนั 

ทีพ่กั  INTERCITY 365 HOTEL / BENIKEA SEOUL HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่า้ N SEOUL TOWER (ไมร่วมลฟิท)์ – สมุนไพรฮอกเกนามู – ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง – ซุปเปอรม์าเก็ต – 

สนามบนิอนิชอน - กรงุเทพฯ                                                                                            ( B / L / -) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่9) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านสู่หอคอยกรุงโซล หรอื N SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลฟิท์ ท่านละ 400 บาท หรือ 10,000 
วอน) ถือไดว้่าเ ป็นสัญลักษณ์ที่
ส า คัญ แห่ ง หนึ่ ง ข อ ง ก รุ ง โซล 
บางครัง้ถูกเรียกว่า “นัมซาน ทาว
เ วอ ร์ ” (NAMSAN TOWER) ตาม
สถานที่ตัง้คอืบนภูเขานัมซาน เป็น
หอคอ ยที่ มีค ว า ม สู ง จ า ก ฐ า น
ประมาณ 236.7 เมตร มคีวามสงูถงึ 
480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ถูก
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1969 ถือว่าเป็น
หอคอยเมอืงทีสู่งทีส่ดุในโลกตดิ 1 ใน 18 อนัดบัของโลก เปิดใหนั้กท่องเทีย่วและประชาชนทั่วไปไดเ้ขา้ชมครัง้
แรก เมือ่ปี ค.ศ. 1980 ได ้ภายในแยกเป็น 3 โซน ไดแ้ก่ TOWER , PLAZA และ LOBBY เป็นจุดที่สามารถชม
ความงดงามของกรุงโซลไดท้ัง้ยามกลางวนัและยามค า่คนื ชมทัศนียภาพของแมน่ ้า Han ซึง่ไหลผ่านใจกลางกรุง
โซล ภาพตกึรามบา้นชอ่งทีเ่รยีงราย และลอ้มรอบไปดว้ยทวิเขา BUKHAN และเทอืกเขา INWANGSAN อสิระให ้
ทุกท่านไดเ้ดนิเลน่และถ่ายรูปคูห่อคอย หรอืคลอ้งกญุแจคูร่ักตามอธัยาศยัจากนัน้น าท่านเดนิทางไปดแูลสขุภาพ
กนัทีศู่นยส์มุนไพร ฮอกเกนามู (HEOTGAENAMU)ซึง่เป็นสมุนไพรทีท่ั่วโลกรวมถงึสถาบันต่างๆยอมรับว่า
เป็นสมนุไพรทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุในการบ ารุงตบัและดแูลตบัของเรา เป็นสมนุไพรทีห่าไดย้ากในปัจจบุัน ท่านจะได ้
ชมการสาธติการทดลองตัวยาจากสมุนไพรชนิดนี้ม ีฮอกเกนามู เป็นตน้ไมท้ี่เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้าทะเล 50-8  00 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วย
ดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรงน าท่านสูศ่นูยน์ า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE)ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศ
เกาหลซีึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขามาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกบัการวจิยัทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมา
เป็นน ้ามันสนเข็มแดง โดยกว่าจะมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซูลตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 
กโิลกรัม มาสกดัเอาน ้ามนัมาผลติและวจิยัออกมาเป็นน ้ามนั สามารถชว่ยในการลดระดบัไขมนัในเสน้เลอืดไดเ้ป็น
อยา่งดนี าท่านชมโรงงานเจยีระไนพลอยแอมมาทสิ (AMETHYST)ชาวเกาหลนียิมพลอยสมีว่งพลอย และถอื
วา่เป็นอญัมณีน าโชคและสขุภาพของผูท้ีเ่กดิวนัเสาร์ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) เมนู จมิดกั (JIMDAK) หรอื ไกอ่บซอีิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลี
พืน้เมอืงดัง้เดมิ เป็นไกผ่ัดรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝรั่ง แครอท พรกิ และซอสด า เนื้อไก่ทีน่ิม่ รสชาตคิลา้ยกับไกพ่ะโล ้
สตูรเกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอร่อย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 

 บ่าย จากนัน้แวะซือ้ของฝากทีร่า้นซุปเปอรม์าเก็ต เลอืกซือ้สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต ผลติภัณฑ์ของใบและ
รากฝอยของโสมในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม กมิจ ิเป็บเปโร ้
หรอืป๊อกกีเ้กาหล ีชนิราเมงหรอืมามา่เกาหล ีเป็นตน้ สมควรแกเ่วลา น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน 

16.25 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ สายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ709 
  (ไมร่วมอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
20.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
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**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามรายการ   2. คา่อาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6. คา่ภาษีสนามบนิ ทุกแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระโหลด ไป-กลบั ท่านละ 20 กก. 8. หวัหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
10. น ้าเปลา่วนัละ 1 ขวด   

 
ราคาทวัรไ์มร่วม   
1.    ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี)  
2.    คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด ปกต ิ20 กโิลกรมั 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ทา่นละ 1,500 บาท (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
6. คา่อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
 
 
 
เง ือ่นไขการจองทวัร ์
*  กรณุาวางเงนิมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท ชว่งเทศกาลมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ทีน่ั่งจะถูกยนืยันเมือ่ไดร้ับคา่มัด

จ าแลว้เท่านัน้ 
*  คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
*  หลังจากช าระค่ามัดจ าแลว้ สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้ก่อนที่บรษัิทฯจะท าการออกตั๋ว โดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 1-2 

สปัดาหก์อ่นการเดนิทางเท่านัน้ 
 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทาง หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

• กรณีวนัเดนิทางตรงกับวนัหยุดนักขตัฤกษ์หรือชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวนัเดนิทางหรือเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง
อยา่งนอ้ย 45 วัน กอ่นการเดนิทาง สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้หลงัจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทาง
ท่านใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณีวันเดนิทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผูจ้องทัวร์ตอ้งแจง้เปลี่ยนวันเดนิทางหรือเปลีย่นชื่อผู ้
เดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนการเดนิ สามารถเปลีย่นไดเ้พียง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางท่านใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

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

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น   

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเกาหล ี 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่

ประเทศเกาหล ีทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี   
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเกาหลเีรยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เคร ือ่งบนิ   

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิดอนเมอืงเทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เคร ือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 
เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  

ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เคร ือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
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• กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วนักอ่นออกเดนิทาง ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดทุ้กกรณี 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 
•  ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ (นับรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท  
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วนั บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษัิททัวรเ์ก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100% 
 
หมายเหต ุ 
1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่25 ทา่นข ึน้ไป หากมลีกูทวัรต์ า่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบัราคาข ึน้ 
2. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเที่ยวบนิ การประทว้ง การนัด

หยดุงาน, การกอ่จลาจล หรือกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ที่
กรมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

3. ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วเท่านัน้ 
4. ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ้เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้ 

5.  กรณีลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นช็อป ช าระเพิม่รา้นละ 50 USD ตอ่ทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 

 
หมายเหตุ : คณะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเทีย่วหลงัเวลาเคร ือ่งลงแลว้ ประมาณ 2 ช ัว่โมง  

ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอทา่นทีต่ดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
หากทา่นสามารถผา่นเขา้เมอืงไดภ้ายหลงั ทา่นจะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง 

และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเทีย่วอยา่งเต็มเวลา  

ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 


