
 

 

 

   

เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอก๊ซ ์

โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 
พกักรุงโซล 3 คนื 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

( พกัหอ้งละ 2 – 3 ทา่น ) 

พกัเดีย่ว 

03 – 08 ตลุาคม 61  15,900 5,500 

09 – 14 ตลุาคม 61 วนัคลา้ยสวรรคตร.9 17,900 5,500 

15 – 20 ตลุาคม 61 15,900 5,500 

17 – 22 ตลุาคม 61 17,900 5,500 

23 – 28 ตลุาคม 61  วนัปิยมหาราช 18,900 5,500 

01 – 06 พฤศจกิายน 61 14,900 5,500 

07 – 12 พฤศจกิายน 61 14,900 5,500 

14 – 19 พฤศจกิายน 61 14,900 5,500 

21 – 26 พฤศจกิายน 61 14,900 5,500 

*** ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก *** 

ราคาอืน่ๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 8,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 8,900 บาท 
***ต ัง้แต ่29 ตลุาคม 2561 ไฟลท์ XJ 703 เปลีย่นเวลาบนิเป็น 00.20 – 04.20 *** 

 

วนัที ่1 กรุงเทพ (ดอนเมอืง) 
23.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ช ัน้

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

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ** ราคาทัวรไ์ม่รวมบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง โดย

ท่านสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ไดบ้นเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

* ประเทศเกาหลใีตไ้ม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี

โทษปรับและจับ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 

* สายการบนิ Air Asia X ไม่อนุญาตใหเ้ลอืกทีน่ั่ง ระบบจะเป็นระบบสุม่ทีน่ั่ง ไม่สามารถรเีควสทีน่ั่งกอ่นได ้

หากตอ้งการเลอืกทีน่ั่งจะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

* ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิโดยมนี ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม (1 ชิน้) และ ถอื

ขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม 

สายการบนิ AIRASIA X (XJ) 

ขาไป XJ 700 DMK - ICN 02.35 – 10.05 

สายการบนิ AIRASIA X (XJ) 

ขากลบั XJ 703 ICN - DMK 01.05 – 04.40 
 

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บัตรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณเีกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้
ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณา
สถานการณแ์ลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู ่

เหนือความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดใ้นทกุกรณ ี
 



 
วนัที ่2 ทา่อากาศยานอนิชอน – หมูบ่า้นองักฤษ – โซล ทาวเวอร ์– ทงแดมุน 
02.35 น. เหริฟ้าสูก่รุงโซล โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 700 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง 
10.05 น.  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ Air 

Asia X เที่ยวบินที่ XJ 708 ** ส าหรับเที่ยวบินน้ี ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณา

รับประทานอาหารใหเ้รียบรอ้ยก่อนขึน้เครื่องบิน ใชเ้วลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 25 นาที ** (ตามเวลา

ทอ้งถิน่ เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง) กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย

เวลา **หลงัทุกท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

น าท่าน หมู่บ ้านองักฤษเมืองพาจู หรือ ที่ น่ีตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสริมใหช้าวเกาหลีไดฝึ้กฝนทักษะดา้น

ภาษาอังกฤษโดยที่ไม่ตอ้งไปเรียนที่ต่างประเทศ ซึง่ไดร้ับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลี เปิดใหบ้รกิาร

ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2006 ซึง่จ าลองทัง้อาคารเรียน รา้นอาหาร และสถาปัตยกรรมอืน่ๆ เหมือนกับหลุดไปอยู่ใน

ประเทศอังกฤษ ซึง่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปบรรยากาศแปลกๆ แตกต่างจาก

สถานที่ท่องเที่ยวอืน่ๆ ในเกาหลกีนั  นอกจากน้ียังถูกใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายทัง้ซรียี ์เกมสโ์ชวแ์ละ MV มากมาย 

มมีุมส าหรับถ่ายรูปมากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนู Samgyetang หรอืเมนูไกตุ่น๋โสมอาหาร

ในวงัในสมัยกอ่น ปัจจุบันเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กนัวา่บ ารุงและเสรมิสขุภาพ ภายในตวัไก่
จะมีขา้วเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสริ์ฟพรอ้มเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เสน้
ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด า และเกลอื) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 น าท่านสู ่ โซลทาวเวอร ์หรอื นมัซาน ทาวเวอร ์ไมร่วมคา่ลฟิต ์ เป็นหนึง่ในแหล่งท่องเทีย่วส าคญัของ
โซล เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ 1980 ตัง้อยู่บนยอดเขานัมซัง สูง 236 เมตร ใหว้วิเมอืงโซลและบรเิวณรอบๆ
แบบ พาโนราม่า นับว่าเป็นหนึ่งในทาวเวอรท์ี่ใหว้วิสวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร ์ไดร้ับการ renovate 

ใหม่ปี 2005 จงึไดช้ือ่ใหม่เป็น N Seoul Tower โดย N ที่เพิม่ขึน้มานัน้ย่อมาจาก new look หรือ รูปแบบ
ใหม่ โดยมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการต่างๆ ทัง้การใหแ้สงไฟที่หลากหลายและสวยงามขึน้ รวมถึง
ภายในที่ตกแตง่ใหม่ โดยมรีา้นอาหารบนหอคอยทีจ่ะหมุนครบรอบทุกๆ 48 นาที ชือ่วา่ N Grill และหอ้งน ้า

ตกแตง่สไตลอ์วกาศ จุดไฮไลทท์ีพ่ลาดไม่ไดเ้ลยเมื่อมาเที่ยว Seoul Tower น่ันก็คอื สถานที่คลอ้งกุญแจ
ชือ่ดัง  Love Key Ceremony ที่มีความเชือ่ว่าคู่รักที่มาคลอ้งกุญแจที่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล 
โดยที่จะเขยีนขอ้ความหรอืชือ่ของคู่รักไวบ้นแม่กุญแจ แลว้น าไปคลอ้งไวก้ับราวเหล็กบรเิวณฐานของ N 

Seoul Tower ยังเป็นสถานที่ถ่ายท าละครเกาหลแีนวน่ารักๆเรือ่ง“กบัดกัหวัใจยยัแม่มด” อสิระใหทุ้กท่าน



ไดเ้ดนิเลน่และถ่ายรูปคูห่อคอยตามอธัยาศยัหรอืคลอ้งกญุแจคูร่ัก 
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิาร OSAM หรอืหมูและปลาหมกึผดัน า้คลุกคลกิเน้ือหมูและ

ปลาหมกึย่างบารบ์คีวิหมักสไตลส์มัยใหม่เกาหลคีนตา่งประเทศนยิมรับประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานเผ็ด
เล็กนอ้ย โดยการน าบารบ์คีวิหมูปลาหมกึลงในกระทะครึง่วงกลมพรอ้มน ้าซปุปรุงรส 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ย่านศูนยก์ารคา้แหล่งชอ้ปป้ิงที่ชือ่ไดว้่าใหญ่ที่สุดในเอเชยี ทงแดมุน ซึง่ตัง้อยู่
บรเิวณประตูเมืองโบราณทางทศิตะวันออกท่านสามารถซื้อสนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ี่น้ีอาทิ เสื้อผา้
บุรุษ-สตรี รองเทา้บุรุษ-สตรี รองเทา้ผา้ใบ เข็มขัด ของที่ระลกึ ชุดเครื่องครัวถุงน่องถุงเทา้ผา้พันคอโดย

ท่านจะได ้สัมผัส กับ บรรยากาศการชอ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลีอย่างแทจ้รงิ ทงแดมุน ดไีซน์ พลาซ่า 
แอนด ์พารค์ ยังเป็นสถานทีถ่่ายท าซรีียส์ุดฮติอย่าง "You Who Came From The Stars" และ    มวิสคิวดิี
โอของ 2NE1 เพลง "Come Back Home" อกีหนึ่งไฮไลท์ของที่น่ีคอื LED ROSE GARDEN ใหไ้ดช้มกัน

ดว้ย กบัดอกกหุลาบทีต่ดิไฟ LED มาประดบักวา่ 25,550 ดวง    
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั CIEL HOTEL, BENIKEA HOTELหรอื เทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วนักอ่นเดนิทาง 
 

วนัที ่3 สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(เต็มอิม่กบัเคร ือ่งเลน่ท ัง้วนั) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าท่าน เพลดิเพลนิกับ เอเวอรแ์ลนด  ์(รวมบตัรเคร ือ่งเล่นไม่จ ากดัรอบ) ถือว่าเป็นสวนสนุก
กลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาหล ีตัง้อยู่ที่ เมอืงยงอนิ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ เอเวอรแ์ลนดนั์น้ถอืว่า
เป็นเหมือน “ดสินีย์แลนดเ์กาหล”ี เลยก็ว่าได ้แถมถูกนิตยสาร Forbes จัดอันดับใหเ้ป็น 1 ใน 4 สวนสนุก

ยอดนยิมของโลก ในที ่ค.ศ. 2005 โดยแตล่ะปีจะมนัีกท่องเทีย่วมาเยอืนสวนสนุกแห่งน้ีกวา่ 9 ลา้นคน ทีต่ัง้
ของสวนสนุกเอเวอรแ์ลนดนั์้นเหมือนสวนสนุกในฝันจรงิๆ เพราะอยู่ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาต ิสวย
เหมอืนในเทพนยิาย ดา้นในถูกแบ่งออกเป็น 5 โซนใหญ่ๆ ดงัน้ี 

 Global Fair : จะไดพ้บกับการตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมต่างๆ ของโลกตะวันออกและตะวันตก ที่

ผสมผสานเขา้กันไดอ้ย่างลงตัว อย่างเมโสโปเตเมยี เรอเนสซองส ์ไปจนถงึแบบโมเดริน์ รูปแบบสวยงาม 
สสีนัสดใส เหมาะกบัเด็กๆ และครอบครัว ใหไ้ดช้ืน่ชมความงดงามและถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกนัอย่างจุใจ อกีทัง้
ยังมรีา้นกฟิทช์อ้ป รา้นอาหารตา่งๆ ราคาเป็นกนัเอง 

 Zootopia : เป็นโซนซาฟารี หรือสวนสัตวน่ั์นเอง ส่วนใหญ่ผูม้าที่น่ีจะไปเที่ยวโซนน้ีกันก่อน โดยขึ้น 
Human Sky  กระเชา้ลอยฟ้าทีใ่หห้ย่อนขาชืน่ชมบรรยากาศสองขา้งทางผ่านหุบเขา เมือ่มาถงึจะไดพ้บกับ
สัตวน์านาชนิด ที่เป็นไฮไลท์เลยก็คอืลูกไลเกอร ์(Liger) ที่เป็นลูกแฝดผสมที่เกดิขึน้จากสงิโตเพศผูแ้ละ

เสอืเพศเมยี นับเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคูแ่รกในโลก นอกจากน้ียังไดช้มการแสดงที่น่าตืน่ตาตืน่ใจของหม ี
เพนกวนิ แมวน ้า และไดช้มสตัวต์า่งๆ อกี กวา่ 20 ชนดิ มากถงึ 100 กวา่ตวั 

 European Adventure : ไดร้ับการตกแตง่อย่างสวยงามตามแบบยุโรป ทัง้ตกึที่จ าลองเป็นหมู่บา้น และ

การแต่งสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศส มีสวนดอกไมส้สีันสวยงามที่จะปรับเปลีย่นไปตามฤดูกาล ทัง้สวนกุหลาบ 
สวนทิวลปิ สวนสี่ฤดู เป็นตน้ มีรา้นอาหารอยู่ในส่วนของ Holland Village และที่พลาดไม่ไดค้ือการเล่น
เครือ่งเลน่อกีหลากหลายชนิด ทีเ่ป็นไฮไลทข์องโซนน้ีเลยก็คอื รถไฟเหาะ T Express ซึง่เป็นรถไฟเหาะ

ไมท้ีส่งูที่สดุในโลกและมคีวามชนัถงึ 77 องศา วิง่ดว้ยความเร็ว 104 กม. / ชัว่โมง ซึง่ถอืวา่เป็นเครือ่งเลน่ที่
หวาดเสยีวทีส่ดุ ใครชอบความตืน่เตน้ตอ้งไม่พลาด 



 Magic Land : ดนิแดนแห่งเทพนิยายแฟนตาซ ีที่ตกแต่งไดอ้ย่างสวยงามราวกับเมอืงในฝัน มี AESOP'S 
VILLAGE เป็นโลกแห่งนิทานอสีป ที่สอดแทรกเน้ือหาสอนใจผ่านตัวละครที่เป็นสัตวน่์ารักๆ มากมาย เป็น

โซนที่เด็กๆ จะตอ้งชืน่ชอบเป็นอย่างมาก โซนน้ีมีเครื่องเล่นเบาๆ เหมาะกับเด็กๆ และครอบครัวใหเ้ล่น
หลากหลาย เชน่ มา้หมุน รถไฟเหาะส าหรับเด็ก เป็นตน้ 

 American Adventure : โซนน้ีจะจ าลองประเทศสหรัฐอเมรกิายอ้นกลับไปตัง้แต่เริม่ตน้เมื่อ 500 ปีก่อน 

สมัยโคลัมบัสคน้พบประเทศอเมรกิาใหม่ๆ เรือ่ยมาจนกระทัง้ยุคเฟ่ืองฟขูองดนตรร็ีอคแอนดโ์รล ของ เอลวสิ 
เพรสลยี ์ซึง่ทัง้โซนจะมดีนตรปีระกอบเป็นจังหวะสนุกสนานเรา้ใจเหมาะกบัวยัรุ่นและผูใ้หญ่ เครือ่งเลน่โซนน้ี
จะเป็นแบบผาดโผน และที่เป็นไฮไลทก็์คอื เรอืเหาะ Columbus Adventures, รถไฟเหาะ Rolling X-Train 

และ เครือ่งเล่นป่ันๆ หมุน Let's Twist   เล่นกันครบทุกโซนแลว้ยังไม่หมด ในตอนกลางคนืยังมีการแสดง 
Moonlight Parade และ Dream of Laciun ชมแสง ส ีเสยีง สวยงามตระการตา ซึง่การแสดงโชว ์และการ
จัดสวนในพืน้ทีต่า่งๆ จะหมุนเวยีนปรับเปลีย่นไปตามเทศกาลและฤดกูาลตา่งๆ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 อสิระอาหารกลางวนั และ เย็น เพือ่ใหท้า่นไดเ้ต็มอิม่กบัเคร ือ่งเลน่ในเอเวอรแ์ลนด ์
ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั CIEL HOTEL, BENIKEA HOTELหรอื เทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วนักอ่นเดนิทาง 
 

วนัที ่4 ศูนยโ์สมรฐับาล – ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง – พระราชวงัชางด๊อกกงุ(สวมชุดฮนับกขา้วงั) 

                  ดวิตีฟ้ร ี– คลองชองเกชอน – เมยีงดง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยโ์สมรฐับาล ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปีซึง่ถอืวา่เป็นโสมที่
มคีณุภาพดทีีสุ่ดชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมที่มคีณุภาพดทีีสุ่ดและราคาถูกกวา่ไทย
ถงึ 2 เท่ากลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ที่ท่านรักและนับถืออกีไม่ไกลจากกนัมากนัก จากนัน้น า

ท่านสู่ ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจาก
ยอดเขาที่ประเทศเกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยีพรอ้มกับการวจิัยที่ประเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็น
น ้ามันสนเข็มแดงภูมปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภูเขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นตโ์ดยกวา่จะมาเป็นน ้ามันสน
เข็มแดงได ้1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัมมาสกัดเอาน ้ามันมาผลติและวจิัยออกมา

เป็นน ้ามันสนน้ีสามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอย่างด ีน าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงั
ชางด๊อกกุง เป็นพระราชวังล าดับที่สองทึ่ถูกสรา้งต่อจากพระราชวังเคยีงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และมี
ความส าคัญในการเป็นทีพ่ านักของพระมหากษัตรยิห์ลายพระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน (Joseon) และยัง

เป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังส าคัญที่ยังคงรักษาไว ้ประกอบไปดว้ย เขตพระราชฐานชั ้นนอก, เขต
พระราชฐานชัน้ใน และสวนดา้นหลงัส าหรับเป็นทีพ่ักผ่อนของพระมหากษัตรย ์ซึง่มตีน้ไมข้นาดยักษ์อายุกวา่ 
300 ปี, บ่อน ้า และศาลารมิน ้า พระราชวังแห่งน้ีเป็นที่พ านักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองคใ์นสมัยราช

วงคโ์ชซอน ในปี ค.ศ. 1592 พระราชวงัถูกเผาท าลายโดยประชาชนทีโ่กรธแคน้ตอ่การหนีจากการพ านักใน
พระราชวงัของพระบรมวงศศ์านุวงศใ์นระหวา่งทีถู่กรุกรานโดยชาวญีปุ่่ น และไดร้ับการบูรณะอกีครัง้ในปี ค.ศ. 
1611 ท าใหใ้นปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวัง พิเศษ ...ใส่ชุดฮันบก เขา้ชม

พระราชวงั 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิาร บบีมิบบั และ ชาบูชาบสูุก ีส้ไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟรอ้นๆ 
ประกอบดว้ยหมูสไลด ์และผักสดนานาชนิด เสริฟ์พรอ้มน ้าซุปรอ้นๆ และเสน้อูดง้ซึง่ขาดไม่ไดใ้นการทาน 



ชาบูชาบู พรอ้มขา้วสวยเสริฟ์ พรอ้ม ขา้วสูตรดั่งเดมิของเกาหลีซึง่น าเอาขา้วสวย ผักต่างๆ เช่น ถั่วงอก 
ผักกาดเห็ดหอม สาหร่าย และซอสสแีดงมาผัดรวมกนั ซึง่ก็จะไดร้สชาตแิบบเกาหลจีรงิๆ  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่ ดวิตีฟ้ร ีที่น่ีมีสนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนิด อาท ิ
น ้าหอม เสือ้ผา้เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดบั ฯลฯหากพอมเีวลาพาท่านเดนิชม คลองชองเก
ชอน ซึง่เดมิเป็นคลองเกา่แกใ่นอดตีมอีายุกวา่ 600 ปี ทีท่อดผ่านใจกลางเมอืงหลวง แตใ่นปัจจุบันไดม้กีาร

พัฒนา และบูรณะคลองแห่งน้ีขึน้มาใหม่ ท าใหก้รุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กโิลเมตร ที่มีแต่น ้าใส จน
สามารถมองเห็นตวัปลาหลากพันธท์ี่ก าลงัแหวกวา่ยไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองไดก้ลายเป็นสถานที่
จัดกจิกรรมต่างๆ อาท ิงานแสดงศลิปะตา่งๆ งานดนตร ีนทิรรศการดอกไม ้ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทัง้

สองฝ่ังคลองจากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงย่าน เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหล ีหากท่านตอ้งการทราบวา่แฟชั่น
ของเกาหลเีป็นอย่างไร กา้วล ้าน าสมัยเพยีงใดท่านจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งน้ี พบกบัสนิคา้วยัรุ่น อาท ิเสือ้ผา้
แฟชัน่แบบอนิเทรน เครือ่งส าอางดังๆ ของเกาหล ีพบกบัความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบหนึ่ง ซึง่

เมยีงดงแห่งน้ีจะมวียัรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตวักนัทีน่ี่กวา่ลา้นคนในแตล่ะวนั  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมน ูBBQ บฟุเฟ่ต ์หมู เนือ้ ไก ่ซฟีู๊ ด ไมอ่ ัน้ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั CIEL HOTEL, BENIKEA HOTELหรอื เทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วนักอ่นเดนิทาง 

 

วนัที ่5 ศูนยเ์คร ือ่งส าอาง – ศนูยส์มุนไพรฮอกเกนามู – โรงงานสาหรา่ย – ยา่นอแีด  

                  มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา – ซุปเปอรม์าเก็ตละลายเงนิวอน – สนามบนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านสู่ ศูนยเ์คร ือ่งส าอาง เป็นศูนยร์วมของเครื่องส าอางของเกาหล ีอาทิเช่น ROJUKISS, LOTREE, 
ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมทีน่ าเขา้มาจากทั่วโลกอสิระท่านเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู ซึง่เป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ 

รวมถึงสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบ ารุงตับและดูและตับของเรา ซึ่งจะเป็น

สมุนไพรทีห่าไดย้ากในปัจจบุัน ท่านจะไดช้มการสาธติ การทดลองวา่สมุนไพรชนดิน้ีมคีณุคา่เพยีงใดตอ่โลก

ใบนี ้ตน้ไมช้นิดน้ีเจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร

ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิมน ามารับประทานเพือ่ช่วยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตบัแข็ง ไม่ถูกท าลาย

จาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี่ สารตกคา้งจากอาหารและยา จากนัน้น าท่านเขา้ชม โรงงานสาหรา่ย 



ของฝากที่มีชือ่เสยีงของเกาหล ีผลติสาหร่ายใหม่ สด ทุกวนัมีหลายรสชาตใิหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ไปเป็นของ

ฝาก จากนัน้น าท่าน เรยีนรูว้ธิกีารท า คมิบบั (ขา้วห่อสาหรา่ย) อาหารง่ายๆๆทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน 

คมิ แปลวา่ สาหร่าย บับ แปลวา่ ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั่นเป็นชิน้ๆพอดคี า จิม้กะโชยุญีปุ่่ นหรือ

วาซาบก็ิได ้ตามรา้นอาหารก็จะมที าเป็นพเิศษ คอืมผีัดซอสมาใหจ้ิม้ราดดว้ย 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หมูย่างเกาหล ีหรือคาลบี ้เป็นอาหารพื้นเมอืงเกาหลทีี่เลือ่ง

ชือ่และรูจ้ักกันดีทั่วโลก มีรสชาตกิลมกล่อม โดยน าหมูส่วนที่ตดิกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิ 

เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เครือ่งเคียงหลากชนิด น ้าจิม้เตา้เจี้ยว และน ้าซุปสาหร่าย รับประทานคลา้ยกับ

เมีย่งค า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่าน ชอ้ปป้ิงยา่นอแีด หรอืแถวบรเิวณมหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา เป็นย่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แนววยัรุ่นแฟชัน่วัย

ใสสไตลเ์กาหลี  สนิคา้ราคาไม่แพง ทัง้ยังมีสนิคา้หลากหลายแนวใหเ้ดนิเลือก ไม่ว่าจะเป็น ของจุกจิก

น่ารักๆกิ๊ฟชอ้ปเก๋ๆ เครื่องประดบั เสือ้ผา้  แวน่ตา กระเป๋า รองเทา้ อุปกรณ์เกีย่วกับโทรศัพท ์เครื่องส าอาง

ตา่งๆ รา้นคา้ยาวเหยยีดสองขา้งทาง   ถ่ายรูปสุดชคิ มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา เป็นมหาวทิยาลัยแห่งแรก

ส าหรับนักศกึษาหญงิทีม่ีความทันสมัยมาก ก่อตัง้ขึน้ในปี 1866 โดยมชิชันนารชีาวอเมรกินั ที่ชือ่ Mary F. 

Scranton ซึง่มีความเชือ่ว่า ผูห้ญงิทุกคนมีคณุค่าพอใหนั้บถอืเคารพ โดยค าวา่ “อฮีวา” นัน้หมายถงึตน้แพร

ที่ออกดอก ในบางครัง้ใชส้ื่อถงึกลุ่มผูห้ญิง และที่ส าคัญ ไดเ้ลือกใชค้ าว่า Womans แทน Women ดว้ย 

ส่วนปรัชญาของมหาวทิยาลัยคือ Truth, Goodness,and Beauty แถมมหาวทิยาลัยน้ียังเป็นมิตรกับ

สิง่แวดลอ้ม เพราะรอบบรเิวณจะเต็มไปดว้ยตน้ไมส้เีขยีวขจี ดูร่มรื่นสบายตามากๆ และความสวยงามของ

อาคารที่สรา้งดว้ยอฐิทีท่ าใหค้วามคลาสสกิมาเจอกับความทันสมัยกลมกลนื โดยเฉพาะบรเิวณหอ้งสมุดที่

เป็นทางลาดลงไป เป็นไฮไลทท์ีใ่ครมาถงึก็ตอ้งถ่ายรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูจมิดกั เป็นไกพ่ะโลผั้ดกับวุน้เสน้และผักอร่อยมากมายเส

รฟิพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงตา่งๆ 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

จากนัน้เตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซือ้ของ ซุปเปอรม์าเก็ตละลาลเงนิวอน สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโก

แลต๊หนิซเีรยีลช็อกโก  ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม 

ครมีลา้งหนา้โสม เครื่องส าอางโสม เป็นตน้  และยังมีหมอนสุขภาพ  กมิจ ิ เป็บเปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิรา

เมง (มาม่าเกาหล)ี  สมควรเวลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 
วนัที ่6 อนิชอน – กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                                                                                                                                            

01.05 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง โดยสายการบนิ Air Asia X เที่ยวบนิที่ XJ 703 

** ราคาทัวรไ์ม่รวมบรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครือ่ง โดยท่านสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครื่องดืม่ได ้

บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง **ฃ 

04.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับความ

ประทับใจ 

 

ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 40,000 วอน (ประมาณ 1,400 บาท) 

ขออนุญาตเก็บคา่ทปิทกุทา่นทีส่นามบนิไทย  
กรณุาช าระคา่มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท  หลงัจากจองภายใน 3 วนั  

หากไมช่ าระภายในเวลาทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ตามเง ือ่นไข 
 

 

ขอ้ควรทราบ : 
 1.ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกทัง้ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลใีต ้ อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนีเขา้ออกเมอืง หรอืการ

ถูกปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทุกกรณี ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบและไม่คนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆทัง้สิน้ เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบั
ตวัแทนบรษัิทแลว้ 
 2.การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้น้ีเน่ืองจากสภาพ ลม 

ฟ้า อากาศ และสถานการณใ์นการเดนิทางขณะนัน้แตจ่ะค านงึถงึความปลอดภัยในการเดนิทาง และผลประโยชนข์องหมู่
คณะเป็นส าคญั โดยไม่ท าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
 3.ขอความร่วมมอืในการลงรา้นรัฐบาลตามโปรแกรมก าหนด เชน่ รา้นศนูยโ์สมรัฐบาล, ศนูยส์มุนไพรบ ารงุตบั

ศนูยส์มุนไพรสนเข็มแดง, ศนูยเ์ครือ่งส าอาง, Duty free ไม่มกีารบงัคบัซือ้แตอ่ย่างใด แตข่อความกรุณาตอ้งลงใหค้รบ
ทุกรา้น 
 4.ทัวรน้ี์จัดใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทัวรท์ุกวนัเท่านัน้  หากท่านไม่สามารถ

ร่วมทัวรท์ุกวนั แคส่มัครมาร่วมทัวรเ์พยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่ักในราคาพเิศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่
ท่านไม่รวมทัวรใ์นบางวนั ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD  (กอ่นซือ้ทัวร ์ จะตอ้งแจง้
ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ัดจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) 

 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเง ือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจ 

แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง *** 

**พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง** 
 
 



รายละเอยีดส าหรบัการอพัทีน่ ัง่บนเคร ือ่งบนิและการซือ้น า้หนกักระเป๋า 

สายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์ใหบ้รกิารดว้ยเครือ่งบนิ Air Bus A330 

 
หมายเหต ุ

- น่ังของ STANDARD SEAT จะเป็นระบบสุม่ทีน่ั่ง ไม่สามารถรเีควสทีน่ั่งได ้

- สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะทีน่ั่ง Hot Seat เท่านัน้ ทีน่ั่ง Premium ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถอพัเกรดได ้ 

- ไม่อนุญาตใหท้ารกและเด็กทีม่อีายุต า่กวา่ 12 ปี น่ังในโซนปลอดเสยีง (Silence Zone) แถวที ่7-14 
 

กรณีตอ้งการซือ้น า้หนกักระเป๋าเพิม่ (จากปกตทิีส่ายการบนิก าหนดขาไปและขากลบัท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรัม) 
มคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิดงัน้ี 

- เพิม่ 05 กโิลกรัม = 500 บาท/ท่าน/เทีย่วบนิ 

- เพิม่ 10 กโิลกรัม = 800 บาท/ท่าน/เทีย่วบนิ 
- เพิม่ 20 กโิลกรัม = 1,800 บาท/ท่าน/เทีย่วบนิ 

 

ราคาทวัรน์ีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยัดไปกลบัพรอ้มกรุ๊ป 

น า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น/หิว้ข ึน้เคร ือ่งได ้7 กโิลกรมั 
 คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่ง 
 โรงแรมระดบั 3 ดาว พักหอ้งละ 2 – 3 ท่าน จ านวน 3 คนื  

 บรกิารอาหารทุกมือ้ตามรายการระบุ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตา่งๆตามรายการระบุ 
 คา่รถรับ-สง่และน าเทีย่ว พรอ้มหัวหนา้ทัวรช์ านาญงานและมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ  40,000 วอนหรอื 1,400 บาท ต่อทา่นตลอดทรปิ ส่วนหวัหนา้ทวัร ์
แลว้แตค่วามพงึพอใจ 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ หนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารเครือ่งดืม่นอกเหนือรายการ  
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และ หัก ณ ทีจ่่าย 3 %    



 คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิ 20 กโิลกรัม  /  คา่วซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอืชาวตา่งชาต ิ
 
 

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 20 คนขึน้ไป 

 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรบัขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตาม
ความเป็นจรงิ 

 ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการท่องเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณท์ีอ่ยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณส์ดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ

เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุัตเิหต ุ ภัยธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุัตเิหตจุากความ

ประมาทของตวัท่านเอง 
 กรณีทีส่ถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณท์ีอ่ยู่เหนือการ

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่่านสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบุไว ้ เน่ืองจากการครองครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่วา่ดว้ยเหตผุล
ใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดก็ตาม  

 กรณีทีท่่านใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทัวร ์ หากท่านถูกปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระเงนิ 
 ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั  

 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วนั กอ่นออกเดนิทาง 
 กรณีลกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจ า

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไม่วา่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 



 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เน่ืองจากเป็น

นโยบายของสายการบนิ 
 

 

ขอ้แนะน าเพิม่เตมิ ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลใีต ้
1. ผูเ้ดนิทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบันการศกึษาเป็น

ภาษาองักฤษตดิตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 
2. ผูเ้ดนิทางที่เป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจ าตัว

ขา้ราชการ หรอืใบรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 
3. ผูเ้ดนิทางที่ท าเล่มพาสปอรต์ใหม่เน่ืองจากเล่มเก่าหมดอายุใหพ้กหนังสอืเดนิทางเล่มเก่าตดิตัวไปดว้ยอาจจะ

ตอ้งใชใ้นบางกรณี 

4. กรุณาพกบัตรเครดติ (ถา้มี) และเงนิสดตดิตวั ทัง้เงนิวอนและเงนิสกุล USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูน
บางกรณี อา่นเอกสารโปรแกรมทัวรใ์นละเอยีดชดัเจน ทัง้สถานที่ท่องเทีย่ว,เทีย่วบนิ,วันเดนิทาง เพือ่ประโยชน์
แกต่วัท่านเองในกรณีทีต่อ้งตอบค าถามทีด่า่นตรวจคนเขา้เมอืง 


