
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 11625 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 
 

 
 

 

 

 
 

 



 

วนัแรก               กรุงเทพฯ (สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง) - เกาหลใีต ้(สนามบนินานาชาตอินิชอน) 

13.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ AIR ASIA X 
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานยยคยามสะดยกในการขึน้เครือ่ง (หัยหนา้ทยัรแ์นะนําการเดนิทาง) 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานยน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 น้ําหนักกระเป๋า 20 กก. 

/ทา่น (หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย)  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

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

 
 

หมายเหตุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ 

ประตูข ึน้เครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้ง
เป็นไปตามระบบของสายการบนิ**) 

 
16.00 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่ยบนิที ่XJ702 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

23.35 น. เดนิทางถึง สนามบนินานาชาตอินิชอน (เยลาทอ้งถิน่เร็ยกย่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเยลา
ทอ้งถิน่เพื่อสะดยกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรยจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลย้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่

สาธารณะรัฐเกาหลใีต ้รถโคช้นําทกุทา่นขา้มทะเลตะยนัตกดย้ยสะพานแขยนยองจอง หรอื สะพานเพือ่คยามหยังในการ
รยมชาตทิีย่ายกยา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนิชอน 

 

พกัที ่   GRAND PALACE HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่อง            พพิทิธภณัฑจ์าจงัเมีย่น - RAIL BIKE - โรงเรยีนสอนทํากมิจ ิ+ ชุดฮนับก - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


จากนั้นนําท่านเดนิทางไปเรียนรูข้ัน้ตอนการทําจาจังเมี่ยนที ่พพิธิภณัฑจ์าจงัเมีย่น เป็นสถานทีจ่ัดแสดงเกีย่ยกับ

เมนูอาหารขึน้ชือ่ของเกาหล ีหรอืทีค่นไทยเคยเห็นกันตามซรีี่ยเ์รือ่งดัง รูจั้กกันดใีนชือ่ บะหมีด่ํา เมนูนี้ยังเป็นหนึง่ใน
เมนูประจําตยัของนางเอกเกาหลอีกีดย้ย  

 

จากนัน้นําทา่นชมธรรมชาตนิอกเมอืงสนุกไปกับการป่ัน RAIL BIKE บนรางรถไฟเกา่ทีปิ่ดตัยลงไป ชมคยามงามของ
ยยิทยิทัศน์ตา่งๆ ทา่มกลางธรรมชาตอิันสยยงาม ระยะทางในการป่ันไป-กลับ ประมาณ 4 กโิลเมตร โดยรถทีใ่ชป่ั้นคอื

รถรางทีม่กีารดัดแปลงใหใ้ชแ้รงขาป่ันฟันเฟืองใหล้อ้หมุนคลา้ยๆ จักรยานแบบน่ัง เสน้ทางนี้จะเป็นแถบชนบทเล็กๆ  
บรรยากาศจะร่มรืน่ไปดย้ยตน้ไม ้มอีโุมงคใ์หล้อดเป็นระยะๆ ระหยา่งทางจะผ่านแนยตน้ซากรุะทีกํ่าลังบานสะพร่ังเรยีง

รายไปตามเสน้ทาง  

 

 
 

จากนัน้ทา่นเดนิทางสู ่โรงเรยีนสอนทํากมิจ ิเพือ่ใหท้า่นเรยีนรูย้ัฒนธรรมการทํากมิจขิองชายเกาหลี กมิจเิป็นอาหาร

เกาหลปีระเภทผักดองทีอ่าศัยภูมปัิญญากน้ครัยของชายเกาหล ีดย้ยการหมักพรกิสแีดงและผักตา่งๆ โดยทั่ยไปจะเป็น
ผักกาดขาย ชายเกาหลีนิยมรับประทานกมิจิเกือบทุกมื้อ และยังนําไปปรุงเป็นส่ยนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง 

ปัจจบุนักมิจมิมีากกยา่ 187 ชนดิ สย่นใหญแ่ลย้จะมรีสเผ็ด และเปรีย้ย ทา่นยังสามารถลองสยมใส ่ชุดฮนับก ซึง่เป็นชดุ

ประจําชาตขิองเกาหล ีพรอ้มถา่ยภาพสยยๆเก็บไยเ้ป็นทีร่ะลกึ 
 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (2) เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ีเนือ้หมู เนือ้ไก ่เนือ้ววั ปลาหมกึ อาหาร
เกาหล ีเตมิไมอ่ ัน้ 

 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สยนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ ถูกขนานนามย่า

เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ตัง้อยู่ทา่มกลางหุบเขา ประกอบไปดย้ยโซนตา่งๆ ดังนี้ Global Fair, Magic Land, 



European Adventure, American Adventure, Zootopia เมือ่ทา่นกา้ยผ่านประตเูขา้ไปในสยนสนุกเอเยอร์

แลนด ์พบกับอาคารทรงสยยทีต่กแต่งดย้ยสถาปัตยกรรมแบบยกิตอเรียตะยันออก และอนิเดยี ซึง่ผสมผสานจนเขา้
กนัลงตยั แยะถา่ยรูปสยยๆ ที ่Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญ่ทีจ่ะเปลีย่นธมีไปตามเทศกาลตา่งๆ ถอืเป็นอกีจุด

แลนดม์ารค์สาํหรับนักทอ่งเทีย่ย 

 

ใครชอบเครือ่งเลน่หวาดเสยีวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด!! สนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิไมย่า่จะเป็น รถไฟเหาะ

ตลีังกา (Rolling X-Train) ทีเ่ร็ยสดุๆ และตลีังกาถงึ 2 รอบ เฮอรร์เิคน (Hurricane) เครือ่งเลน่ทีจ่ะหมุนๆ เหยีย่งๆ ให ้
หัยใจเตน้รัยกับคยามสงูเกอืบ 20 เมตรจากพืน้ดนิ! ดับเบิล้ร็อกสปิน (Double Rock Spin) ทีจ่ะหมุนๆ ตลีังกา 3 ตลบ

บนอากาศดย้ยคยามสงูทีแ่ทบกลัน้หายใจ เรอืเหาะไยกิง้ (Columbus Adventure) เตรยีมตยัเตรยีมใจไปกับเจา้เรอืเหาะ

ยักษ์ทีจ่ะเหยีย่ทกุคนขึน้ไปสงูถงึ 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลคท์ีพ่ลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแหง่นี ้รถไฟ
เหาะรางไม ้(T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้ีสู่งชนัเป็นอนัดบั 4 ของโลก ซึง่มคีวามชนัถงึ 77 องศา และ

ว ิง่ดว้ยความเร็ว 104 กโิลเมตร/ช ัว่โมง  
 

 

 
 

พเิศษ!!! ทางเลอืกใหม่สําหรับทา่นทีไ่ม่ชอบการรอคยินานๆ สามารถซือ้บัตร Q-Pass เพือ่ขึน้ไปรอเลน่ไดเ้ลย 

โดยซือ้แพคเกจเฉพาะ T-Xpress จ่ายเพิม่เพยีง 30,000 ยอน (ราคาสําหรับ 2 ทา่น) จะไดรั้บตั๋ย Q-Pass และ 

SD Card ขนาด 16 GB ใสก่ลอ้ง Action Camera มาให ้เมือ่ถงึดา้นบนใหนํ้ากลอ้งสง่ใหเ้จา้หนา้ทีเ่พือ่ตดิตัง้ 
ซึง่จะเป็นโบกีส้ดุทา้ยของขบยนรถไฟ 1 รอบจะน่ังไดเ้พยีง 2 ทา่น เพราะจุดตดิตัง้กลอ้งมเีพยีง 1 ชดุ จากนัน้ก็

ลยุ!! และหลังจากลงจากรถไฟแลย้ ทา่นสามารถนํา SD Card มาตรยจสอบการบันทกึยดีโีอ หากยดีโีอเสยีจะ
สามารถขึน้ไปเลน่ใหมไ่ดอ้กี 1 รอบ 

 



 
 

พกัเหนือ่ยจากเครือ่งเลน่ หลดุเขา้มาในโลกของเหลา่สตัวม์ากมาย!! ในโลกของ Zootopia หนึง่ในสยน

สตัยท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาหล ีมสีตัยม์ากกยา่ 2,000 ตัย จาก 200 กยา่สายพันธุ ์พาทกุทา่นทอ่งไปกับโลกของสัตยป่์า

ซาฟารี ขึน้ไปบนรถบัสซาฟารเีพือ่ใกลช้ดิกับเหลา่สตัยป่์ายิง่ขึน้อย่างโซน Safari World พบกับสตัยท์ีน่่าเกรงขาม

อยา่งสงิโตเจา้ป่า เสอือนัดรุา้ย และหมตียัใหญท่ีอ่าจจะโผลม่าทักทายคณุไดท้กุเมือ่ 
 

 
 

จะมอีะไรตืน่เตน้ไปกวา่การน ัง่รถสะเทิน้นํา้สะเทิน้บก!! ตะลยุเขา้ไปในโซน Lost Valley พรอ้มเพลดิเพลนิ

กบัการชมสตัยต์า่งๆ ทีเ่ดนิเลน่อยา่งอสิระ ถา้โชคดอีาจจะไดพ้บกบัสตัยเ์หลา่นีม้าขอขนมกนิถงึหนา้ตา่งรถเลยทเีดยีย 
 



 
 

เปลีย่นบรรยากาศจากเหลา่สตัวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมูพ่ฤกษา!! เดนิชมสยนดอกไมท้ีกํ่าลัง

ออกดอกบานสะพร่ังอยดสสีนั ณ สวนดอกไมส้ีฤ่ดู (Four Season Garden) ซึง่จะเปลีย่นแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตาม

ฤดกูาลในรูปแบบทีห่ลากหลายตลอดทัง้ปี (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ดย้ยสสีนัทีส่ดของดอกไมแ้ตล่ะชนดิจงึไดรั้บ
คยามนยิมอยา่งมาก นักทอ่งเทีย่ยทีม่าสยนสนุกจงึไมพ่ลาดทีจ่ะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศคยามสดชืน่กลับไปเป็นทีร่ะลกึ 

รยมทัง้ยังมกีารจัดเทศกาลในแตล่ะเดอืน อาทเิชน่ ในช่วงฤดูใบไมผ้ล ิประมาณเดอืนเมษายน – มถิุนายน เป็น

สวนดอกทวิลปิ และดอกกหุลาบ ในชย่งฤดรูอ้น ประมาณเดอืนมถิุนายน - สงิหาคม เป็นสยนดอกลลิลีห่ลากสสีนั ยัง
ไม่หมดแค่นัน้ ในชย่งเดอืนนี้จะมเีทศกาลคลายรอ้นไปกับสายน้ํา (Summer Splash) ในฤดใูบไมร้่ยง ประมาณเดอืน

ตุลาคม - พฤศจกิายน เป็นสยนดอกเบญจมาศ พรอ้มกับมีจัดตกแต่งสยนสนุกใหเ้ขา้กับเทศกาลฮัลโลยนี (Happy 
Halloween) มีการจัดขบยนรถแฟนซแีห่รอบสยนสนุก และมเีจา้หนา้ทีแ่ต่งตัยเป็นผมีาเดนิแกลง้นักท่องเทีย่ยดย้ย 

ในชย่งฤดหูนายประมาณเดอืนพฤศจกิายน - ธันยาคม มกีารจัดงานเฉลมิฉลองเทศกาลครสิตม์าส และตอ้นรับเทศกาลปี

ใหม ่ทกุเทศกาลจะตกแตง่ดย้ย แสง ส ีเสยีง สดุอลงัการ พรอ้มทัง้มขีบยนพาเหรดมาสรา้งคยามบันเทงิใหก้ับเด็กๆ เชน่ 
White Christmas Parade, Moonlight Parade 

 



 
 

การแสดขบวนพาเหรดอนัน่าตืน่ตาตืน่ใจ! ชมขบยนพาเหรดสุดยิง่ใหญ่อย่าง คานิยัล แฟนตาซ ีพาเหรด 

(Carnival Fantasy Parade) พบกับโชยต์า่งๆ จากทั่ยทกุมุมโลก มทีัง้ธมีสไตลบ์ราซลิอย่างแซมบาเฟสตยิัล (Samba 

festival) ไปจนถงึธมีเยนสิคานยิลั (Venice Carnival) จากอติาลก็ีตบเทา้เขา้ร่ยมขบยนดย้ย สนุกสนานกับการเตน้รําไป
พรอ้มๆกนั ชย่งหัยคํา่เป็นอกีหนึง่การแสดงทีพ่ลาดไม่ไดเ้ชน่กัน อย่าเพิง่รบีกลับ! หากทา่นยังไม่ไดช้มการแสดงพลสุดุ

อลงัการหลงัจากพระอาทติยต์กดนิ และยังมขีบยนพาเหรดทีจ่ัดเต็มทัง้แสง ส ีเสยีง อย่างมูนไลทพ์าเหรด (Moonlight 
parade) ใหท้า่นไดช้มอกีดย้ย ขบยนพาเหรดจะมรีอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น. 

 

 



เย็น บรกิารอาหารเย็น (3) เมนู บบิมิบบั ขา้วยําเกาหล ีประกอบดว้ยผกัตา่งๆ พรอ้มกบัเนือ้สตัวห์มกั เสริฟ์บรกิาร

พรอ้มซุปชาบูหมอ้รอ้นๆ 
พกัที ่   THE M HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม            ศนูยส์มุนไพรโสม - คอสเมตคิ - พระราชวงัชางด็อกกงุ - ศนูยส์มุนไพรฮอตเกนามู - EWHA WOMANS                          
                         UNIVERSITY - DUTY FREE - ตลาดเมยีงดง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
 

จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหล ีสมุนไพรทีช่ย่ยเสรมิคยามแข็งแรงใหแ้กร่ะบบย่อยอาหาร 

ปอด ชย่ยทําใหจ้ติใจสงบ และเพิ่มพละกําลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ชย่ยบํารุงหัยใจ ป้องกันโรคหัยใจขาดเลอืด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

 
จากนัน้นําทา่นแยะชอ้ปทีร่า้นเครือ่งสําอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สยรรคข์องนักชอ้ปชายไทย เพือ่เลอืก

ซือ้กลบัไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมย่า่จะเป็นสกนิแครบํ์ารุงผยิแบรนดอ์ย่าง DEWINS และ
แบรนด ์JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลกัของทางรา้น ไมย่า่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีน้ําแตก ครมีขัดขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์

เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมียา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

 

 
 

 

 
จากนัน้นําทา่นชม พระราชวงัชางด็อกกงุ พระราชยงัลําดบัทีส่องทีถ่กูสรา้งตอ่จากพระราชยังเคยีงบกกงุ เคยใชเ้ป็นที่

พํานักของพระมหากษัตรยิห์ลายพระองคใ์นสมัยราชยงศโ์ชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชยังสําคัญทียั่งคงรักษา
ไย ้พระราชยงัหลยงทัง้ 5 ทีใ่นโซลนัน้ จะมลีกัษณะหนา้ตาคลา้ยๆ กัน แตกตา่งกันทีท่ัศนียภาพ รยมถงึคยามพเิศษของ

แต่ละสถานทีด่ย้ย อย่างตัยพระราชยังชางด็อกกุงแห่งนี้ก็มีไฮไลทท์ีน่่าสนใจคอื สยนฮูยอน หรือสยนแห่งคยามลับ
น่ันเอง ภายในพระราชยงัประกอบไปดย้ยเขตพระราชฐานชัน้นอก พระราชฐานชัน้ใน และสยนดา้นหลังทีใ่ชส้ําหรับเป็น

ทีพั่กผ่อนของพระมหากษัตรยิ์ในสมัยโบราณ เมือ่เดนิเขา้มาบริเยณดา้นในพระราชยังจะเจอกับลานกยา้ง เป็นพื้นที่

สาธารณะทีนั่กทอ่งเทีย่ยสามารถเดนิชมได ้พระราชยังแห่งนี้เคยถูกเผาทําลายไปในชย่งปี 1592 กอ่นจะถูกบรูณะในปี 
1611 และไดก้ลายเป็นสมบัตทิางยัฒนธรรมนับตัง้แต่นั้นเป็นตน้มา ปัจจุบันยังคงเหลอืคยามงดงามบางส่ยนของ

พระราชยงัเอาไย ้นอกจากนัน้ยังมตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายุกยา่ 300 ปี บอ่น้ํา และศาลารมิน้ํา  
 

 



 

หมายเหตุ กรณีทีพ่ระราชวงัชางด็อกกุงไม่เปิดทําการ ขอสงวนสทิธิป์รบัรายการท่องเทีย่ว ทดแทนเป็น 
พระราชวงัถ็อกซูกุง 1 ใน 5 พระราชยังเกา่แก่ของราชยงศโ์ชซอน มขีนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ตัง้โดดเด่นสง่างามอยู่

ทา่มกลางอาคารสไตลต์ะยนัตกใจกลางกรุงโซล แตส่ยยงามร่มรืน่ไปดย้ยตน้ไม ้ยิง่ชย่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสแีลย้ยิง่สยยงาม

ไปอกี ในแตล่ะยนัจะมกีารเปลีย่นเยรยามของทหาร หากมาไดถู้กจังหยะจะไดช้มพธิเีปลีย่นเยรยามประจํายัน ซึง่ในหนึง่
ยนันัน้จะม ี3 รอบ คอื รอบแรกตอน 11.00 น. รอบทีส่อง 14.00 น. และรอบสดุทา้ยตอน 15.30 น.  

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (5) เมนู ไกตุ่น๋โสม อาหารบํารุงสขุภาพ ไกข่นาดกําลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย 

และสมุนไพรบํารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 

 
จากนัน้พาทา่นชม ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภายะ และสงู

เหนือระดับน้ําทะเล 50-800 เมตร ช่ยยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดื่ม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 
จากนัน้นําทา่นไป มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา มหายทิยาลัยสตรทีีม่ชี ือ่เสยีงและมคียามโดดเดน่ของอาคารเรยีน เป็นการ

ผสมผสานระหย่างตกึทีเ่ป็นอฐิแบบยุโรป กับคยามทันสมัยของตกึใหม่ทีเ่ป็นแลนดม์าร์คของสถานทีแ่ห่งนี้ บริเยณ

โดยรอบนัน้เต็มไปดย้ยตน้ไมท้ีม่คียามสยยงาม ทัง้ในชย่งฤดใูบไมผ้ลก็ิจะมดีอกซากรุะบานสะพร่ัง หรอืชย่งฤดใูบไมร้่ยง
ก็สยยงามไมแ่พก้นั นอกจากเป็นมหายทิยาลยัทีส่ยยและมจีุดถา่ยรูปสดุฮปิแลย้ ใกลก้ันนัน้ยังเป็นแหลง่รยมตัยของยัยรุ่น

เรยีกยา่ ยา่นอแีด ตัง้อยูต่รงทางเขา้ของมหายทิยาลัยสตรอีฮียา ถอืยา่เป็นอกีแหลง่ช็อปป้ิงทีเ่หมาะกับสายๆ ทีช่ ืน่ชอบ
สนิคา้ทีอ่อกแนยเกาหลีๆ  โดยเฉพาะ ยา่นนีจ้ะคลาคลํา่ไปดย้ยสายๆ นักศกึษามากมาย มสีนิคา้แฟชัน่สไตลเ์กาหลรีาคา

ไม่แพงหลากหลายแนยใหเ้ดนิเลอืก ไม่ยา่จะเป็นของน่ารักๆ กิ๊ฟชอ้ป เครื่องประดับ เสือ้ผา้ แย่นตา กระเป๋า รองเทา้ 

อปุกรณ์เกีย่ยกบัโทรศพัท ์เครือ่งสาํอางตา่งๆ 
 

 
 
จากนัน้นําทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีทีร่า้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีส่ดุในโซล แหลง่รยมสนิคา้แบรนดเ์นม

มากมาย ไมย่า่จะเป็น น้ําหอม เสือ้ผา้ เครือ่งสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับหลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบ
รนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู และเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS 

VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในสย่นของ

ชัน้ที ่1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็น
ตน้ ชัน้ 2 เป็นช็อป MCM ชัน้ที ่3 เป็นโซนเครือ่งสําอางคห์ลากหลายแบรนดด์ัง ไม่ยา่จะเป็นแบรนด ์SULWHASOO, 

HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ 
ชัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ และชัน้ที ่5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 

 



 
 
จากนัน้นําท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง แหล่งละลายทรัพยใ์นดยงใจของสายๆหลายคน หรือสยามส

แคยรเ์กาหล ีตลาดแห่งนี้จะมเีสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น้ําหอม เครือ่งสําอางคท์ัง้แบรนดเ์นมชือ่ดัง และโลคอลแบรนด ์

รยมถึงซีดเีพลง รูปดารา และศลิปินเกาหลี หรืออะไรที่ยัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที่ตลาดนี้ อาทเิช่น รา้น
เครือ่งสําอางคค์ท์ีคุ่น้หูคนไทยทีไ่ม่ยา่จะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 

INNISFREE ราคาเครื่องสําอางคค์จ์ะถูกกย่าประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เท่า และบางรุ่นไม่มขีายในประเทศไทย 
หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอย่างรา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลอืกมากมาย อาทิ

เชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  

 

 
 

ในสย่นของอาหารบรเิยณขา้งทางทีฮ่อทฮติไม่แพก้ันอย่างโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้ิม้

ลองมากมาย ไมย่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตยัใหญอ่บน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็
อบสเตอรต์ยัใหญ่ๆ  ยา่งชสีมรีสหยาน ชสีย่าง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลย้เอาไปย่าง ต๊อกโบก ีเคก้ขา้ยที่

ข ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรุงรสดย้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนี้มอียู่เกอืบทกุซอกทุกมุมทีใ่นตลาดเมยีงดง บะหมีด่ําจาจังม
ยอน หนึง่ในเมนูสดุฮติทีเ่ห็นกันบอ่ยในซรีีส่เ์กาหล ีมันฝร่ังเกลยียทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ั่ยไปในเมอืงไทย แต่

ของทีน่ี่จะมไีสก้รอกเพิ่มเขา้มาอกีหนึ่งชัน้ ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลังการโรยดย้ยเกลอื เป็นตน้ แต่

หากคนทีช่อบของหยานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดงั ซึง่ไอตมิทีก่ดมาใสโ่คนนัน้สงูถงึ 2 ฟตุ 
 



 
 

เย็น  อสิระอาหารเย็น (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการช็อปป้ิง) 
พกัที ่  THE M HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่               ผลติภณัฑนํ์า้มนัสน - พลอยอเมทสิ - เทศกาลดอกซากรุะ ณ ถนนยออโีด - ยา่นซองซูดง  

                         COMMON GROUND - ละลายเงนิวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - สนามบนินานาชาตอินิชอน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
นําทา่นเรียนรูก้ารทํา ผลติภณัฑนํ์า้มนัสน ทีส่กัดจากน้ํามันสนเข็มแดง มสีรรพคุณชย่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ชย่ย

คยบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย 
 

จากนัน้นําท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่ยง พลอยแห่งสขุภาพและนํา
โชค โดยมตีัง้แตส่มีย่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีย่งไยน ์มเีสน่หเ์ยา้ยยนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาทําเป็นแหยน จี ้ตา่งห ู

และสรอ้ยขอ้มอื 

 
จากนั้นนําท่านผ่านชม เทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนยออโีด ซึง่กําลังบานอยู่ทั่ยเกาหล ีไม่ตอ้งไปถงึญี่ปุ่ นก็ไดก็้

สามารถชมซากรุะได ้เพราะไมย่า่จะเดนิทางไปทีไ่หน สองขา้งทางจะเต็มไปดย้ยงามของดอกซากรุะสชีมพูออ่นละลาน
ตา พรอ้มหยบิกลอ้งขึน้มาถ่ายภาพดอกซากุระเก็บไยเ้ป็นทีร่ะลกึ อกีทัง้ไดเ้ห็นภาพของคนเกาหลอีอกมาปิคนิคตาม

สยนสาธารณะ ทัง้ทีม่าเป็นเพือ่นกลุม่ใหญ่ๆ คูรั่ก และครอบครัย ชยนกันมาพักผ่อนทําอาหารมาน่ังทานไปคยุไปดดูอก

ซากรุะไปดย้ย (ดอกซากุระจะเร ิม่บานประมาณช่วงเดอืนเมษายน ต ัง้แตก่รุ๊ปประมาณวนัที ่08 – 15 เมษายน 
2562 หรอืในชว่งทีด่อกซากรุะบาน หลงัจากประมาณวนัที ่15 เมษายน จะไมม่โีปรแกรมไปดซูากรุะ)  

 
 

 
 
หมายเหตุ **ท ัง้นีก้ารบานของดอกซากุระขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ หากดอกซากุระไม่บาน ทางบรษิทัขอ

อนุญาตไมนํ่าทา่นไป และไมม่กีารหกัคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้** 
 



กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (7) เมนู ชาบู ชาบู สุกีส้ไตลเ์กาหล ีคลา้ยการตม้รวมมติรสุกีห้มอ้ไฟ ประกอบไปดว้ย

เนือ้หมูสไลด ์ผกั เห็ด และวุน้เสน้เกาหล ีเป็นอกีหนึง่เมนูยอดฮติในเกาหล ีและยงัเป็นอาหารพืน้เมอืงทีม่มีา
อยา่งยาวนานอกีดว้ย 

 

จากนัน้นําท่านไปยัง ยา่นซองซูดง ย่านโกดังเกา่ทีถู่กเนรมติใหก้ลายเป็นย่านแฟชั่น มศีลิปินและดไีซเนอรห์นุ่มสาย
เขา้ไปปรับโฉมอาคารเกา่ เปิดเป็นรา้นกาแฟและรา้นอาหารทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตัย จนไดรั้บสมญาณามยา่ บุคลนิแหง่

กรุงโซล เป็นยา่นทีผ่สมผสานคยามเกา่กบัคยามใหมเ่ขา้ดย้ยกันไดอ้ย่างลงตัย ซองซดูงคอืย่านทีเ่ป็นแหลง่รยมตัยของ
หนุ่มสายชายเกาหลใีตใ้นขณะนี้ อกีทัง้ยังมีภาพสตรีทอาร์ตหลากสสีันทีช่ยนใหย้ัยรุ่น และนักท่องเทีย่ยเดนิทางมา

ถา่ยรูปกนัเป็นประจํา ยา่นซองซดูงยังเคยปรากฏอยูใ่นซีร่ีย่เ์กาหลเีรือ่งดงั Goblin นอกจากนัน้ ทีน่ี่ยังมคีาเฟ่ชือ่ดังอย่าง 

รา้น Café Onion รา้นคาเฟ่บรรยากาศดทีีด่งัในเรือ่งเมนูขนมปังอบอกีดย้ย 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

จากนัน้นําทา่นไปยัง COMMON GROUND ตลาดตูค้อนเทนเนอร์ใกลแ้หลง่ยัยรุ่นอย่างมหายทิยาลัยคอนกกุ ตลาด

แห่งใหม่ทีย่กตูค้อนเทนเนอรม์าจัดเป็นรา้นคา้ตา่งๆ กยา่ 70 รา้นคา้ ตลาดนัดแห่งนี้ไดถู้กจัดขึน้บนพื้นทีร่มิถนนใหญ่ 
คนเกาหลีเรียกย่า คอนแด เป็นรา้นที่ทําแบบถายร เป็นชอ้ปป้ิงแนยสตรีท ถูกจัดขึน้ดย้ยคอนเซ็ปต์ย่า Creative 

Connection เพราะไดร้ยมรยบเอาสนิคา้ทีม่ดีไีซนท์ัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ หมยก เครือ่งประดับ หรอืของใชป้ระจํายัน
ตา่งๆ มาจําหน่าย เหมาะสาํหรับยยัรุ่นทีม่สีไตลเ์ป็นของตัยเอง 

 

 
 
นําท่านเพลนิเพลนิกับการแยะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิยอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ 

ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรียลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม 
ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งสาํอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลย้ย เป็นตน้ 

 



 
 

20.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิชอน  
 

วนัทีห่า้              กรุงเทพฯ (สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง) 

00.20 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่ยบนิที ่XJ703 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

04.20 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง พรอ้มดย้ยคยามประทบัใจ 
 

  
 

*** สําคญัมากโปรดอา่น *** 
ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นทําการออกต ัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้  

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

กาํหนดการเดนิทาง 
มนีาคม – เมษายน 2562 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

ราคา 
จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ัว๋) 

ราคา 
เด็กอายไุมเ่กนิ 

2 ขวบ 

พกั 
เดีย่ว 
เพิม่ 

14 – 18 มนีาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 

16 – 20 มนีาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 

21 – 25 มนีาคม 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 

23 – 27 มนีาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 

30 ม.ีค. – 03 เม.ย. 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 

05 – 09 เมษายน 2562  

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

06 – 10 เมษายน 2562 

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

12 – 16 เมษายน 2562 
** วนัสงกรานต ์** 

24,999 7,900 5,900 5,000 

14 – 18 เมษายน 2562 

** วนัสงกรานต ์** 
23,999 7,900 5,900 5,000 

25 – 29 เมษายน 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

26 – 30 เมษายน 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2562 
** วนัแรงงาน ** 

17,999 7,900 5,900 5,000 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่*** 

***หมายเหต*ุ** 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 

**กรณีทีก่องตรยจคนเขา้เมอืง ทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ และขอสงยนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมย่า่กรณีใดๆ ซึง่อยูน่อกเหนือคยามรับผดิชอบของ

บรษัิท** 
**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 



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

หรอืทา่นละ 1,750 บาท/ทรปิ/ทา่น** 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
**หมายเหต*ุ* 

1. รับเฉพาะผูม้ยีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ย คา่ทัยรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผูจั้ดไดช้ําระใหก้ับสาย
การบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง ฉะนัน้หากทา่นไม่ไดร้่ยมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่

ดย้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผู ้
จัดขอสงยนสทิธิก์ารคนืเงนิสดสย่นใดๆ รยมทัง้คา่ตั๋ยเครือ่งบนิใหแ้กท่่าน ***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ราคานีเ้ฉพาะ

นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100 USD** **กรณีตัด

กรุ๊ปเหมาทีเ่ป็น เด็กนักเรยีน นักศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรงเครือ่งสําอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชายตา่งชาต ิหรือกรุ๊ปทีม่กีารขอดู
งาน จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่ยมเดนิทางท่องเทีย่ยระหย่างท่องเทีย่ยในประเทศเกาหล ีหรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะนํากรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ หากท่านมคียามจําเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่เพื่อทีจ่ะนําไปยังประเทศนัน้ๆ  

หรอืนํากลับประเทศไทย คยรตรยจสิง่ของนัน้ยา่ตอ้งไม่เป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึ

ขัน้ประหารชยีติ เจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 
3. โรงแรมทีพั่กทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัคยามเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็น

หลกั 
4. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่ยยดูแลอํานยยคยามสะดยกตลอดการเดนิทาง และยันสุดทา้ยช่างภาพจะนํา

ภาพถา่ยมาจําหน่ายกบัลกูทยัร ์หากยา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททัยรไ์ม่มี

การบงัคบัลกูทยัรซ์ือ้แตอ่ย่างใด แตเ่ป็นการบอกกลา่ยลย่งหนา้ 
5. ทัยร์ครัง้นี้มยีัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ยเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตัยออกจากกรุ๊ปทัยร ์โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง 

เชน่ น้ํามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิค่าดําเนินการในการแยกท่องเทีย่ยเอง 300 
USD ตอ่ทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัย๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.    คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่ยตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหยา่งเดนิทาง ยงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนั

การมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี ้
- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศเกาหลไีด ้(เช่น เงนิสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีม
ให ้

- กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณี
ใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ต ัว๋กบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้น กอ่นการจอง

ทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหลู้กคา้ตอ้งถูกสง่

ตวักลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในการเปลีย่นต ัว๋ขากลบั และรวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆทีเ่กดิข ึน้ดว้ย ฉะน ัน้ 
ลูกคา้จะตอ้งเป็นผู ้รบัผดิชอบในค่าใช้จ่ายทีเ่กดิข ึน้ทีท่างประเทศน ัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไม่

รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่ง หรอืตามวนัเดนิทางของ
ต ัว๋เครือ่งบนิ ท ัง้นี ้ข ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ดัไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคน
เขา้เมอืงเรยีกสมัภาษณ์น ัน้ ข ึน้อยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดุลพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทาง

บรษิทัทวัร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนีไ้ด ้** 
*** ทวัรค์ร ัง้นีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะเทา่น ัน้ ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์

ทางบรษิทัจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสย่นตัยนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง , คา่โทรศัพท ์, คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต , คา่

ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รยมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัยหนา้ทยัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ยซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ย  

เอกสารประกอบในการยืน่วซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจําตยัคนตา่งดา้ย  

3) ใบสาํคญัถิน่ทีอ่ยู ่ 

4) สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถา่ยสขีนาด 2 นิย้ 2 รูป  

(สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ย เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดย้ยตนเองกอ่นจะยืน่ยซีา่) 

 

เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่สํารองทีน่ ัง่ ภายใน 1 ยันหลังจาก
การจอง  

2. นักทอ่งเทีย่ยหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสย่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นยันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 ยัน กรณีนักทอ่งเทีย่ยหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รยมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ย่ากรณีใดๆ ใหถ้อืย่า
นักทอ่งเทีย่ยสละสทิธิก์ารเดนิทางในทยัรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่ยหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกยา่ 30 ยนั จะตอ้งชาํระครบเต็มจํานยนเลย 
4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในยันเยลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ ยันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เยลา 9.00 น. – 18.00 น. และยนัเสาร ์เยลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากยนัเยลาดังกลา่ยและยันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืยา่เป็นยนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่ยหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่ยหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มย่า่กรณีใดๆ 
 กรณีนักทอ่งเทีย่ยหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่ยหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถย้น  

โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
- ยกเลกิกอ่นยนัเดนิทางไมน่อ้ยกยา่ 30 ยนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

- ยกเลกิกอ่นยนัเดนิทางไมน่อ้ยกยา่ 15 ยนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นยนัเดนิทางนอ้ยกยา่ 15 ยนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลย้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแลย้เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยยใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ย เชน่ การสาํรองทีน่ั่งตัย๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

1. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่ยบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตยัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

2. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในยันเยลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ ยันจันทร์ ถงึศกุร ์

เยลา 9.00 น. – 18.00 น. และยันเสาร ์เยลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากยันเยลาดังกลา่ยและยันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืยา่เป็นยนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงยนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ยเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทยัรน์ีส้าํหรับผูม้ยีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ยเทา่นัน้ 
2. ทยัรน์ีเ้ป็นทยัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่ยมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุยใ้นรายการไม่ยา่บางสย่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดย้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่ยา่บางสย่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงยนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยยร่ยมเดินทางนอ้ยกย่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่ยหรือเอเจนซีท่ราบลย่งหนา้อย่างนอ้ย 7 ยันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มยีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 ยันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทีม่ยีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่ยทกุท่านยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่ยร่ยมเดนิทาง

นอ้ยกยา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 



4. ทางบรษัิทขอสงยนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากคยามผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋ยเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่ยหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงยนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามคยามเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เยลา ณ ยนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึคยามปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ยสย่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงยนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่คยามเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่ยทีม่ไิดเ้กดิจากคยามผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏยิัต ิ อบุัตเิหต ุคยามเจ็บป่ยย คยามสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

คยามลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุยสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํ้านยณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ ยนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงยนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ยเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่ยบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัยแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เยน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

 กรุณาแยกของเหลย , เจล , สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัยขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรยมกันทกุชิน้

ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รยจไดอ้ย่างสะดยก ณ 
จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่ยมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกย่าทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอายธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพืช และเนื้อสตัยท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก, ผลไมส้ด, ไข,่ เนื้อสตัย,์ ไส ้

กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รยจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  

 

 


