
#11972 ทัวรเกาหลี กรุงโซล 5 วัน 3 คืน สวนสนุกเอเวอร
แลนด คาเฟ943 KING’S CROSS บิน XJ
ทัวรเกาหลี กรุงโซล สวนศิลปะANYANG ART PARK โรงเรียนสอนทํากิมจิ+ชุด
ฮันบก โซลทาวเวอร(ไมรวมขึ้นลิฟท) พิพิธภัณฑภาพสามมิติ พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง
ยานฮงแด หมูบานบุกชอนฮันอก พระราชวังถ็อกซูกุง ยานเมียงดง



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานอินชอน - สวนสนุกเอเวอรแลนด - สวนศิลปะอันยัง   

PACIFIC
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

3 หอคอยกรุงโซล - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - โรงเรียนสอนทํากิมจิ - ฮันบก - พิพิธภัณฑ
ภาพลวงตา 3 มิติ - พิพิธภัณฑน้ําแข็ง - คาเฟ 943 KING’S CROSS - ถนนฮงอิก (ยานฮง
แด)

  

GALAXY
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

4 ศูนยโสม - น้ํามันสนเข็มแดง - โรงงานพลอยอเมทิส - พระราชวังถ็อกซูคุง - หมูบานบุกช
อนฮันอก - ดิวต้ีฟรี - เมียงดง   

GALAXY
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

5 ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
฿15,888 
฿10,888

฿15,888 
฿10,888

฿15,888 
฿10,888

฿6,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - สวนสนุกเอเวอรแลนด - สวน
ศิลปะอันยัง

กําหนดการทั้งหมด

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ังบนเครื่อง เน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบิ

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

23.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาทเตอร 3-4สายการบิน ไทยแอร
เอเชียเอ็กซ (XJ) โดยมีเจาหนาท่ีคอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนําทานโหลดสัมภาระ (ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ังบน
เครื่อง เน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบิน)

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

02.35 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐ เกาหลีใต โดยสายการบิน AIR ASIA X
เท่ียวบินท่ี XJ700 (สําหรับเท่ียวบินน้ี ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 25 นาที)

10.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐ เกาหลีใต (เวลาทองถิ่นประเทศเกาหลี เร็วกวา
ประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู บุลโกกิ (Bulgogi)

นําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด (EVERLAND THEME PARK) ถูกขนานนามวา ดิสนียแลนดเกาหลีเป็นสวน
สนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ ใหทานไดอิสระเท่ียวชมทองไปกับโลกของสัตวปาซาฟารี ซ่ึงจะปลูกดอกไมเปล่ียนไปตาม
ฤดูกาล อีกท้ังยังสามารถสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิว
ลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี, เดือนตุลาคม -
เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงตางๆ ท่ีจัดตามตารางประจําวันดวยบัตรเขาชมแบบ ONE
DAY TICKET เลนไดทุกเครื่องเลนไมจํากัดรอบ

้ ่ ้ ่



วันท่ี 3 หอคอยกรุงโซล - COSMETIC OUTLET Korea - โรงเรียน
สอนทํากิมจิ / ทํากิมจิ - ฮันบก - พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ
- พิพิธภัณฑน้ําแข็ง - คาเฟ 943 KING’S CROSS - ถนนฮ
งอิก หรือ ยานฮงแด

จากนั้นนําทานเดินทางสู สวนศิลปะ ANYANG ART PARK อยูเมืองอันยางเป็นเมืองท่ีตั้งอยูใกลกับกรุงโซล ซ่ึงรายลอม
ไปดวยภูเขาและธรรมชาติอันงดงาม และพรอมสวนสาธาณะศิลปะอันยาง ยาง โดยสามารถเดินทางมาชมงานศิลปะดีไซนสวย
แปลกตา ซ่ึงมาพรอมมุมจัดแสดงงานศิลปะไวใหถายรูปไดมากถึง 25 จุดดวยกัน

ค่ํา

บริการอาหาค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู หมูยางเกาหลี (Pork Galbi)

ท่ีพัก โรงแรม PACIFIC HOTEL หรือเทียบเทา 3 ดาว

ทาอากาศยานอินชอน เชา

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเท่ียวบินกวา 410,000 เท่ียวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลาน
คนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง6ปี
ซอน มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด เชน
CHANEL,GUCCI, HERMES,CARTIER โดยจําหนายในราคาถูกท่ีราน Shilla และ
Lotte เป็นduty free shopขนาดใหญ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุลโกกิ (Bulgogi)

สวนสนุกเอเวอรแลนด

สวนศิลปะอันยัง

 บาย

เป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของเกาหลี ตั้งอยูท่ีเมืองยงอิน (Yongin) โดยมีบริษัท
ซัมซุงเป็นเจาของ เอเวอรแลนดนั้นถือวาเป็นเหมือน “ดิสนียแลนดเกาหลี” เลยก็วาได
นิตยสาร Forbes ยังจัดอันดับใหเป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก ท่ีตั้งของสวน
สนุกเอเวอรแลนดนั้นเหมือนสวนสนุกในฝันจริงๆ เพราะอยูทามกลางหุบเขาและ
ธรรมชาติ สวยเหมือนในเทพนิยาย ดานในถูกแบงออกเป็น 5 โซนใหญๆ และสัตวท่ีเป็น
ดาราดังของท่ีน้ีคือเจาตัว Liger (ไลเกอร) ลูกแฝดผสมระหวางสิงโตเพศผูและเสือเพศเมีย
ท่ีถือวาเป็นลูกแฝดไลเกอรคูแรกในโลกท่ีตองมาดูท่ีเอเวอรแลนดท่ีเดียวเทานั้น

เป็นสวนศิลปะกลางแจงท่ีสรางขึ้นรอบๆ สระวายน้ําท่ีใชน้ําสะอาดท่ีมาจากหุบเขาของ
Gwanaksan และ Samseongsan เป็นท่ีๆ ศิลปินชาวเกาหลีและชาวตางชาติรวมกัน
สรางแนวคิดใหศิลปะเป็นสวนหน่ึงของชีวิตพลเมือง มีจุดถายรูปสวยๆ มากมาย โดย
เฉพาะอุโมงคกระจกซ่ึงถือเป็นไฮไลทของท่ีน่ี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู หมูยางเกาหลี (Pork Galbi)

 PACIFIC HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

่ ้ ่



นําทานเดินทางสู ภูเขานําซาน เป็นท่ีตั้งของ หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูง
ท่ีสุดในโลก เป็นอีกหน่ึงสถานท่ี ท่ีสุดแสนจะโรแมนติก ไมวาจะเป็นยามกลางวันหรือกลางคืน และไมวาจะฤดูไหนๆ ท่ีน่ียังคงได
รับความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานท่ีคลองกุญแจคูรักท่ียอดนิยมของนักทองเท่ียว และชาวเกาหลี (หมายเหตุ: ไมรวมคา ขึ้น
ลิฟต และ คาแมกุญแจ ลูกกุญแจคูรักสําหรับคลอง ทานสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได)

จากนั้นนําทานสู ศูนยรวมเครื่องสําอาง (COSMETIC SHOP) ศูนยรวมเครื่องสําอาง ชื่อดังของเกาหลี

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู โอซัม บุลโกกิ(Osam Bulgogi)

นําทานเดินทางสู โรงเรียนสอนทํากิมจิ (KIM CHI SCHOOL) เพ่ือใหทานเรียนรูวัฒนธรรมการทํากิมจิของชาวเกาหลี กิมจิ
เป็นอาหารเกาหลีประเภทผักดองท่ีอาศัยภูมิปัญญากนครัวของชาวเกาหลี ดวยการหมักพริกสีแดงและผักตางๆ พิเศษ !! ใหทาน
ไดใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK) และถายรูปไวเป็นท่ีระลึก

นําทานชม ศูนยสมุนไพร (HERB SHOP) ใหทานไดเลือกซ้ือเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ท่ีนํามาแปรรูปเป็น
รูปแบบตางๆ ท่ีมีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุงรางกาย

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) ทานจะไดสนุกสนานกับการถายรูปแอ็คชั่นทําทาตางๆ
ท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรค และจินตนาการของการสรางภาพ

นําทานชม พิพิธภัณฑน้ําแข็ง (ICE MUSEUM) เป็นโซนน้ําแข็งแกะสลักรูปตางๆ อุณหภูมิขางใน ประมาณ -4 องศา

สําหรับสาวก HARRY POTTER คาเฟสไตลแฮรี่ ท่ียกมาเอาใจแฟนคลับแฮรี่พอตเตอรถึงยานฮงแดเลย กับคาเฟสุดชิก
943 KING’S CROSS ท่ีจําลองชานชาลา 9 เศษสามสวนสี่ ไมตองบินไปไกลถึง สถานีคิงสครอส กรุงลอนดอน อีกตอไป..
และท่ีขาดไมไดคือมุมถายรูปตางๆ ไมวาจะเป็น ชานชาลา 9 3/4 ชั้นวางไมกายสิทธิ ์ผาคลุมและผาพันคอ ก็มีใหใสถายรูปดวยนะ
(หมายเหตุ:ในกรณีท่ีทานตองการเขาไปถายรูปดานใน จะตองซ้ือเครื่องด่ืมจากทางราน)

นําทานเดินทางสู ยานฮงแด (Hongdae) หรือ ม.ฮงอิก วอลคกิ้ง สตรีท (Hongik University Street) เป็นยานชอปป้ิง
บริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก ศูนยรวมเด็กวัยรุน เด็กมหาวิทยาลัย และวัยทํางาน อีกท้ังไดชื่อวาเป็นถนนสายศิลปะอีก
แหงหน่ึงของกรุงโซล เป็นยานท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก

ค่ํา

บริการอาหาค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู ไกอบซีอิว๊วุนเสน (Jimdak)

ท่ีพัก โรงแรม GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา 3 ดาว

หอคอยกรุงโซล

รานเครื่องสําอางคเกาหลี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ถือไดวาเป็นสัญลักษณของกรุงโซล ตัวหอคอยมีความสูงเกือบ 240 เมตร ซ่ึงบางครั้งก็ถูก
เรียกวา “นัมซันทาวเวอร” เพราะหอคอยตั้งอยูบนภูเขานัมซาน ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะ
สําหรับชมวิวทิวทัศนของกรุงโซล โดยเฉพาะในชวงเวลาค่ําคืนนั้น จะเห็นสภาพบานเมือง
ของ กรุงโซลดานลางเต็มไปดวยแสงสีตางๆ ท่ีทําใหรูสึกเพลิดเพลิน

แวะชอปท่ีรานเครื่องสําอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาว
ไทย เพ่ือเลือกซ้ือกลับไปเป็นของท่ีระลึก อาทิเชน ผลิตภัณฑ ROJUKISS มีราคาถูก
กวาท่ีเมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย เป็นแหลงรวมเครื่อง
สําอางขนาดใหญท่ีมีเครื่องสําอางใหลูกคาไดเลือกสรรอยางจุใจทุกชนิด และทุกแบรนด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู โอซัม บุลโกกิ(Osam Bulgogi)

 บาย



โรงเรียนสอนทํากิมจิ

ฮันบก

พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ

พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง

คาเฟ 943 KING’S CROSS

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีนาสนใจของเกาหลี มีอยูมากมายหลายแหงท้ังใน
กรุงโซลและเขตหัวเมืองใหญอ่ืน ๆ ภายในจะมีกิจกรรมท่ีเป็นการเผยแพรวัฒนธรรม
เกาหลีหลายอยาง เชน การสาธิตวิธีการทํากิมจิ โดยจะใหผูเขาชมลงมือทํากิมจิดวยตัวเอง
มีการใหชิมอาหารพ้ืนเมืองของเกาหลี และใหสวมชุดประจําชาติของเกาหลี ( ฮันบก ) ถาย
ภาพเป็นท่ีระลึกดวย ซ่ึงเขาจะเตรียมชุดฮันบกท้ังของผูชายและผูหญิงไวใหเลือกหลาย
แบบ

ฮันบกเป็นเครื่องแตงกายประจําชาติเกาหลีมาเป็นเวลาพัน ๆ ปีมาแลว ความงามและความ
ออนชอยของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถายทอดออกมาผานทางภาพถายของสุภาพสตรีใน
เครื่องแตงกายฮันบกน้ี กอนท่ีวัฒนธรรมการแตงกายแบบตะวันตกจะไดเขามาในเกาหลี
เมื่อรอยปีมาแลวนั้น หญิงชาวเกาหลีจะสวมชุดฮันบกเป็นปกติทุกวัน สวนสุภาพบุรุษจะ
สวมชอโกรี (เสื้อนอกแบบเกาหลี) และพาจิ (กางเกงขายาว) ในขณะท่ีสุภาพสตรีสวมชอก
อรีและชีมา (กระโปรง) ในปัจจุบันชุดประจําชาติฮันบก จะใชสวมเฉพาะในโอกาสพิเศษ
ตาง ๆ เชน งานมงคลสมรส วันซอลลัล (วันขึ้นปีใหมตามจันทรคติ) หรือวันชูซก (วัน
ขอบคุณพระเจา) ฮันบก ของผูหญิงประกอบดวย กระโปรงพันรอบตัว เรียกวา “ชิมา” และ
เสื้อ “ชอกอรี” ซ่ึงคลายเสื้อแจ็คเก็ตฮันบกของผูชายประกอบดวยชอกอริเชนกัน แตสั้น
กวาของผูหญิง และมีกางเกงเรียกวา “บาจิ” ท้ังชุดของผูหญิงและผูชายสวมคลุมทับดวย
เสื้อคลุมยาวเรียกวา “ตุรุมากิ”

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมของกรุงโซล มีเอกลักษณท่ีแปลกแหวกแนวจากพิพิธภัณฑ
ท่ีเราเคยรูจักอยางสิ้นเชิง จุดเดนก็คือ ภาพบริเวณฝาผนังและพ้ืน จะถูกสรางสรรค โดยใช
เทคนิคพิเศษในการสรางภาพ3มิติ รวมถึงทฤษฎีทางวิทยาศาสตรเชนการหักเหของแสง
เงา และการซอนภาพโดยกระตุนการเคล่ือนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริง ซ่ึงศิลปะแบบ
น้ีเรียกวา ทรอมพลุยล (trompe l’oeil) มาจากภาษาฝรั่งเศสท่ีแปลวาลวงตาและท่ีสําคัญ
ภาพลวงตาเหลาน้ียังสามารถทําใหผูชมเขาไปมีสวนรวมกับภาพได โดยแตละภาพจะมีคํา
แนะนําเรื่องตําแหนงการยืน เพ่ือจัดวางทาตางๆ

เมืองน้ําแข็งท่ีมีผลงานศิลปะแกะสลักน้ําแข็งกวา 50 ชิ้น รวมอยูในท่ีเดียว พรอมจัดแสดง
ในแบบท่ีไมธรรมดา แตจําลองเป็นเมืองท่ีทุกอยางกลายเป็นน้ําแข็ง และเอาใจเด็กๆ ดวย
สไลเดอรน้ําแข็ง และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย ใหคุณไดเดินเท่ียวอยางไมรูสึกเบื่อ อาทิ
สัมผัสประสบการณน่ังรถลากกวางรูดอรฟ ทักทายลุงซานตา โพสทาคูกับนกเพนกวินขั้ว
โลก สํารวจบานน้ําแข็งเอสกิโม เย่ียมชมปราสาทน้ําแข็ง ชมวิวจากบนกําแพงเมือง และ
ลองเขาพักโรงแรมท่ีทุกอยางทําจากน้ําแข็ง

เป็นคาเฟสุดชิกในกรุงโซล ท่ีจําลองชานชาลา 9 เศษสามสวนสี่ ชานชาลาท่ีอยูในสถานีรถ
ไฟคิงสครอสลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซ่ึงเป็นทางเชื่อมตอระหวางโลกมักเกิ้ลกับโลก
เวทมนตร ซ่ึงอยูระหวางชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซ่ึงเดินทางดวยรถไฟสายดวนของฮ
อกวอตส ดานในใหทานไดสัมผัสกล่ินอายในการจําลองความเป็นเมืองเวทมนต
เพลิดเพลินกับมุมถายรูปตางๆ มีชุดคลุมกับผาพันคอท้ัง 4 บาน พรอมไมกายสิทธิใ์หถาย
รูป สามารถเลือกซ้ือเครื่องด่ืมและของหวานไดตามใจชอบ



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ศูนยโสม - น้ํามันสนเข็มแดง - โรงงานพลอยอเมทิส - พระรา
ชวังถ็อกซูคุง - หมูบานบุกชอนฮันอก - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง

N SEOUL TOWER ไมรวมคา ขึ้นลิฟต และ คาแมกุญแจ ลูกกุญแจคูรักสําหรับคลอง ทานสามารถเตรียมจากประเทศไทย
ไปได

คาเฟ 943 KING’S CROSS ในกรณีท่ีทานตองการเขาไปถายรูปดานใน จะตองซ้ือเครื่องด่ืมจากทางราน

ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)
ยานดังสําหรับวัยรุน เป็นแหลงรวม รานคา รานอาหาร คลับ บาร รวมท้ังเป็นถนนแสดง
งานศิลปอารตๆ ของเหลาศิลปินอารมรติสตแตกท้ังหลาย ถนนสายอารทยาน
มหาวิทยาลัย ฮงอิก ยานน้ีมีท้ังรานอาหาร คอฟฟ่ีช็อป ผับ บาร รานขายเสื้อผา รานขาย
เครื่องสําอางค และเกสเฮาส ราคายอมเยาว (ถูกบางไมถูกบาง ถาถูกมากๆก็เดินไกลจาก
รถไฟฟานิดนึง ) ยานน้ีถือเป็นศูนยรวมวัยรุนเด็กแนวชาวเกาหลี และเป็นสถานท่ีโชวของ
ของนักรองใตดิน อินด้ี มารองเพลง โชวผลงานของตัวเองใหผูคนท่ีเดินผานไปมาแถวนั้น
ไดดูกัน ปกติโดยสวนตัวชอบไปเดินเลนแถวฮงแดเพราะวามีรานคาเสื้อผานารักๆ ดีไซน
แนวๆ ใหเลือกหลากหลาย และรานอาหารอรอยๆ หลายราน ออ จุดเดนอีกอยางหน่ึงของ
ยานน้ีคือมีรานหมูยางอรอยๆ ใหเลือกกินหลายราน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ไกอบซีอิว๊วุนเสน (Jimdak)

 GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม ศูนยโสม (GINSENG) ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือวาเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด
ชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีท่ีสุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทา เพ่ือนําไปบํารุงรางกาย หรือ
ฝากญาติผูใหญท่ีทานรักและนับถือ

นําทานชม ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลิตภัณฑ ท่ีสกัดจากนามันสน มีสรรคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน
ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกายไดเป็นอยางดี

นําทานชม โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีมวง พลอยแหง
สุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทําเป็นแหวน จ้ี
ตางหู และสรอยขอมือ

นําทานเดินทางสู พระราชวังถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) ตั้งอยูท่ีหัวมุมสี่แยกใจกลางเมืองของกรุงโซล เป็น
พระราชวังท่ีเล็กท่ีสุดในบรรดา 5 พระราชวังของประเทศเกาหลีใต

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู บาบีคิวบุฟเฟต(BBQ Buffet)

จากนั้นนําทานสู หมูบานบุกชอนฮันอก (BUKCHON HANOK VILLAGE) หมูบานน้ีมีบานแบบด้ังเดิมซ่ึงเรียกวา ฮันอก
กับหมูบานยังเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาตรของเกาหลีหลายแหง ท่ีน่ีไมไดเป็นเพียงจุดทองเท่ียวเทานั้นแตบานท่ีมี
คนอาศัยอยูจริง นอกจากน้ียังมีรานอาหาร รานชา และเกสตเฮาสอีกดวย

นําทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) รานคาปลอดภาษีท่ีใหญท่ีสุดในโซล แหลงรวมสินคาแบรนดเน
มมากมาย

นําทานเดินทางสู แหลงช็อปป้ิงยานเมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลีทานสามารถเลือกสินคาเทรนดแฟชั่นลาสุดของเกาหลี
ไดท่ีน่ีโดยเฉพาะสินคาวัยรุน

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

ท่ีพัก โรงแรม GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา 3 ดาว



ศูนยโสม

นํ้ามันสนเข็มแดง

โรงงานพลอยอเมทิส

พระราชวังถ็อกซูคุง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สถานท่ีแหลงรวมศูนยสมุนไพรโสม เพ่ือฟังคําบรรยายถึงสรรพคุณตางๆ ของโสมแตละ
ชนิด โดยโสมท่ีดีมีคุณภาพ ตองมีอายุ 6 ปี รัฐบาลเกาหลีไดใสใจกับเรื่องน้ีอยางมากจึง
ตองเขามาควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต การเริ่มปลูกโสม จนกระท้ังการผลิตออกมาเป็นตัว
ยา “โสมเกาหลี” นั้นมีสารประกอบท่ีสําคัญอยูหลายอยางมีท้ังวิตามินและแรธาตุหลายชนิด

น้ํามันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ ์100% ซ่ึงสรรพคุณของน้ํามัน
สนเข็มแดงนั้นมีประโยชนอยางมากมาย ท้ังชวยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันท่ีอุด
ตันในเสนเลือด ลดระดับน้ําตาลในเลือด ชวยขับสารพิษออกจากรางกายในรูปแบบของ
เสีย เชน เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ชวยลางสารพิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด เพ่ิมการไหล
เวียนของเลือดไดสะดวกขึ้น ชวยเพ่ิมภูมิตานทานใหกับรางกาย บํารุงผิวพรรณใหสดใส
จากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวง ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซ่ึงชาวโสมเชื่อวา
ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต

พระราชวังถ็อกซูคุง ซ่ึงมีสิ่งกอสรางท่ีนาชมเป็นอันมาก เชน ประตูหลักแทฮันมุน
(Daehangmun Gate) พระท่ีน่ังชุงวาจอนและทองพระโรง และซกโชจอน
(Soekjojeon) อันเป็นสิ่งกอสรางแบบตะวันตกแหงเดียวในบรรดาพระราชวังตางๆ ใน
เกาหลี ซกโชจอนแหงน้ีเป็นท่ีตั้งของพิพิธภัณฑพระราชวัง ซ่ึงเป็นท่ีเก็บสิ่งของท่ีใชใน
พระราชวังในสมัยราชวงศโชซอน นอกจากน้ียังมีพิพิธภัณฑศิลปะถอกซูกุง ซ่ึงแสดงผล
งานทางศิลปะสมัยใหมมากมาย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บาบีคิวบุฟเฟต (BBQ Buffet)

หมูบานบุกชอนฮันอก

ดิวต้ีฟรี

 บาย

เป็นหมูบานด้ังเดิมของเกาหลีท่ีมีประวัติยาวนานท่ีเรียกวา ฮันอก (Hanok) ตั้งอยูระหวาง
พระราชวังเคียงบกกุง, พระราชวังชางดอกกุง และอารามหลวงจองเมียว หมูบานประกอบ
ดวยตรอกซอกซอยอันเป็นท่ีตั้งของบานแบบด้ังเดิมกวารอยหลัง และเป็นท่ีเก็บรักษา
สภาพแวดลอมของเมืองไว เพ่ือเป็นการบอกเลาประวัติศาสตร และเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมตั้งแตสมัยราชวงศโชซอนท่ีมีอายุกวา 600 ปี

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย



วันท่ี 5 ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - ทา
อากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

เมียงดง
สถานท่ีชอปป้ิงยอดฮิตในเกาหลี ใครท่ีมาเกาหลีตองมาชอปป้ิงท่ีน่ี เพราะเป็นศูนยรวม
ของสินคายอดฮิตหลากหลายชนิด ไมวาจะเป็น เครื่องสําอางค มีทุกย่ีหอยอดฮิตในเกาหลี
มีทุกซอยทุกหลืบในเมียงดง , เสื้อผาแฟชั่น ท้ังหญิงและชาย เสื้อผาท่ีน่ีจะมีท้ังรานท่ีเป็น
แบรนดยอดฮิตในเกาหลี และแบรนดสุดฮิตจากตางประเทศ ,รองเทา มีท้ังรองเทาแฟชั่น
รองเทากีฬา ท้ังมีย่ีหอ และไมมีย่ีหอ ,รานกระเปา ดีไซนสวยเกไมเหมือนใคร, รานขาย
เครื่องประดับ รวมถึงรานอาหาร รานฟาสฟ ูด รานหมูยาง และ รานกาแฟ สรุปวาท่ีน่ีมีทุก
อยางท่ีสาวๆ นักชอปตองการ

 คํ่า  GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา อูดง (UDONG)

นําทานเดินทางสู ซุปเปอรมารเก็ต (SUPER MARKET) ซ่ึงมีสินคาตางๆ มากมายใหเลือกซ้ือหาเป็นของฝาก เชน กิมจิ
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป สาหราย ขนมขบเค้ียว ลูกอม ผลไมตามฤดูกาลและของท่ีระลึกตางๆ

11.15 น. เหินฟาเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ 701
(สําหรับเท่ียวบินน้ี ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 25 นาที)

บาย

15.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

ทาอากาศยานอินชอน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม อูดง (UDONG)

ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรีย
ลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา
โสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ปอกกี้เกาหลี) ชินราเมง
(มามาเกาหลี) นมกลวย เป็นตน

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเท่ียวบินกวา 410,000 เท่ียวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลาน
คนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง6ปี
ซอน มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด เชน
CHANEL,GUCCI, HERMES,CARTIER โดยจําหนายในราคาถูกท่ีราน Shilla และ
Lotte เป็นduty free shopขนาดใหญ

 บาย



 หมายเหตุ สําหรับเท่ียวบินน้ี ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 25 นาที

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
บริษัทขอสงวนสิทธิ ์:  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการ
จราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุด
งาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดิน

9. ทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ท้ังน้ี กอน
คอนเฟิรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงไดกรณีท่ีทานตองออกบัตร
โดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋ว

10. กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถาม
เพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการ
บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของ
ทาอากาศยานเป็นสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเป็นตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น  (กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือ
สัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ)

11. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิ
ฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

12. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

13. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

14. อัตราทัวรน้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับ
สวนใดได จําเป็นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

15. ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็นตองชําระคาหองพัก
เด่ียวตามท่ีระบุ

16. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

17. สําหรับลูกคาท่ีเดินทาง 3 ทาน และ ตองการพักหองสําหรับ 3 ทาน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมไดในบางกรณี ขึ้นอยูกับโรงแรมท่ี
คณะนั้นๆพักวามีหองรอบรับสําหรับ 3 ทาน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม กรณีไมมี ทานจําเป็นจะตองชําระคาใชจายเพ่ิม (พัก
เด่ียว) ตามจริง ยกเวนเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ

18. ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปิด
เร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืน
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ไดตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็นอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะ
จะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา

19. กรณีท่ีทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม
สามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

20. หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทาน
ชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอย
แยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง
มีสิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา
ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไป
อางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ี
บริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร
(ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบ
กรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ

21. เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเลือกท่ีน่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวย
กัน หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด 

22. ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองพักเด่ียว (SINGLE) และหองคู (TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บาง
โรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)

23. เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอ
ตกลงท้ังหมดน้ีแลว **

24. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

25. สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาดวย
 

การชําระเงิน
- มัดจําทานละ 10,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100 %

- สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน

- หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู

- หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

- เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

- หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ

- สงรายชื่อสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียว
ทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบินท้ังสิ้น
 

อัตรานี้รวม:
- คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคา

ภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาท่ี
เป็นกรณีพิเศษ 

- คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใต
ทองเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตท้ังน้ีเจา
หนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **

- คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)

- คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกร
รมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกลเคียงแทน
อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ
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- คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม

- คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   

- คามัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

- คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

- คาบริการน้ีรับเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทานั้น
 

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคา

พาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ

- คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวมทานละ 50,000 วอน หรือ 1,750 บาท /ทาน/ทริป  หัวหนาทัวรจากเมืองไทย ตาม
ความพึงพอใจในการบริการ **เด็กชําระทิปเทาผูใหญ**  

ท้ังน้ี ขออนุญาติเก็บทิปกอนการเดินทางท่ีดอนเมือง ในวันเช็คอิน

- คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

- คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเครื่องบินตามความตองการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเป็นผูกําหนด

- คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

- ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

- คาธรรมเนียมการขอวีซาทองเท่ียว กรณีท่ีสถานทูตแจงใหย่ืนขอวีซาแบบกะทันหันกอนเดินทางตามจริง ประเทศเกาหลีใต
อนุญาตใหทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพ่ือการทองเท่ียว ไมจําเป็นตองย่ืนขอวีซา
โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 90 วัน ตอครั้ง
 

วีซา
โปรดตรวจสอบ Passport จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป ณ วันกลับ และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า

2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม

การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง

เอกสารท่ีควรเตรียมกอนการเดินทางเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียว
โดยสุจริตเทานั้นท่ีผานเขาเมืองได และพิจารณาจาก 

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทองเท่ียว ซ่ึงสมควรท่ีนําติดตัวไปแสดงดวย เชน บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายรับรองการ
ทํางานภาษาอังกฤษ ระบุตําแหนง เงินเดือน 

2. กรณีท่ีทานเป็นเจาของกิจการกรุณาเตรียมสําเนาหนังสือจดทะเบียนท่ีมีชื่อทานพรอมเซ็นรับรองสําเนา

3. หลักฐานการเงิน ในระหวางการทองเท่ียวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะนําเงินสดติดตัวไปดวยประมาณ 300เหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2   วัน (หากไมมีบัตรเครดิตคารด) หากมีบัตรเครดิตตางประเทศ เชน Visa Card,
American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตองนําติดตัวไปดวยหรือหลักฐานการเงินอ่ืนใดท่ีจะแสดงใหเจาหนาท่ี
ทราบวาทานคือนักทองเท่ียว

4. กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ และควรเดินทางกับผูปกครอง เชน
บิดา มารดา ปา นา อา ท่ีมีนามสกุลเดียวกัน (สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปีและไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตอง ขอจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย)

5. หากเป็นพาสปอรตใหม ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรตใหมหรือนําติดตัวไปดวย     

6. การแตงกายสุขภาพและแลดูเป็นนักทองเท่ียว ไมควรสวมใสรองเทาแตะ
 

หมายเหตุ
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง *

**ราคาสําหรับลูกคาท่ีไมตองการตั๋วเครื่องบิน 9,888 บาท**

่ ่ ่



** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 5,900 บาท ** (ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน)

***ราคาน้ีเฉพาะกรุปหนาราน (จอยทัวร) เทานั้น กรุปเหมาโปรดสอบถามอีกครั้ง***

เดินทางขึ้นตํ่า 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง
และเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

สําคัญ !! :  

- อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียก
เก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)

- กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว กรุปเหมาท่ีสถานะผูเดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค หมอ
พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะท่ีตองการใหเพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดตอแจงรายละเอียด โดยละเอียด กับเจาหนาท่ีเพ่ือทําราคาให
ใหมทุกครั้ง

- กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ท้ังจากท่ีดานหนาเคานเตอรเช็คอิน หรือจาก
ดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทาน
ชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

- ตามนโยบายการโปรโมทสินคาพ้ืนเมืองของรัฐบาลเกาหลีรวมกับการทองเท่ียวเกาหลีในนามของรานรัฐบาล ซ่ึงจําเป็นตองระบุไว
ในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองแวะชม จะซ้ือหรือไมซ้ือขึ้น
อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาล ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิด
ขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน 100 USD / ทาน /ราน
 

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น


