
#12403 ทัวรเกาหลี กรุงโซล 5 วัน 3 คืน สวนสนุกเอเวอร
แลนด เกาะนามิ สะพานกระจกแกว Soyanggang Sky Walk บิน
XJ
ทัวรเกาหลี กรุงโซล คาเฟโกบงซาน สวนสนุกเอเวอรแลนด ศูนยสมุนไพรสนเข็ม
แดง โซลทาวเวอร พระราชวังชางดอกคุง หมูบานบุกชอนฮันอก



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานอินชอน - เกาะนามิ - คาเฟโกบงซาน - สะพานกระจก
แกว Soyanggang   

GALAXY/DIAMOND
RICH/INTER CITY HOTEL
หรือเทียบเทา

3 เอเวอรแลนด - น้ํามันสนเข็มแดง - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - โซล
ทาวเวอร - ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)   

GALAXY/DIAMOND
RICH/INTER CITY HOTEL
หรือเทียบเทา

4 ศูนยโสม - ศูนยสมุนไพรเกาหลี - ดิวต้ีฟรี - พระราชวังชางดอกกุง -
หมูบานบุกชอนฮันอก - เมียงดง - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี   

GRAND PALACE/ CHOYANG
/ AIR REX HTL OR SML หรือ
เทียบเทา

5 ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยาน
ดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

3 พ.ค. 65 - 7 พ.ค. 65 ฿24,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿4,900

4 พ.ค. 65 - 8 พ.ค. 65 ฿24,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿4,900

22 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 ฿24,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿4,900

23 มิ.ย. 65 - 27 มิ.ย. 65 ฿24,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿4,900

28 ก.ค. 65 - 1 ส.ค. 65 ฿24,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿4,900

31 ก.ค. 65 - 4 ส.ค. 65 ฿24,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿4,900

29 ก.ย. 65 - 3 ต.ค. 65 ฿24,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿4,900

30 ก.ย. 65 - 4 ต.ค. 65 ฿24,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿4,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอินชอน - เกาะนามิ - คาเฟโกบงซาน - สะพาน
กระจกแกว

กําหนดการทั้งหมด

** 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

เครื่องแอรบัส A330-300 ท่ีน่ังแบบ 3-3-3

น้ําหนักสัมภาระ ขาไป - ขากลับ 20 กก.

ใชเวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่งโมง

**ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ังบนเครื่องเน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบินซ่ึงระบบการจองท่ีน่ังเป็นแบบสุมท่ี
น่ังวาง หากทานมีความประสงคท่ีจะระบุท่ีน่ังบนเครื่อง หรือเปล่ียนท่ีน่ัง จะมีคาใชจายเพ่ิมเติม สามารถดูอัตราคาบริการไดจาก
ทายรายการน้ี**

 กิจกรรม ค่ํา

18.00 น. คณะมาพรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง ผูโดยสารขาออกชั้น3ประตู4เคานเตอร4 (เช็คอินของสายการบินไทย
แอรเอเชียเอ็กซ) โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทและหัวหนาทัวรพรอมอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให
กับทุกทาน

เครื่องแอรบัส A330-300 ท่ีน่ังแบบ 3-3-3

น้ําหนักสัมภาระ ขาไป - ขากลับ 20 กก.

21.05 น. นําทานเดินทางสู สาธารณรัฐเกาหลีใตโดยสายการบิน (Thai Air Asia X) เท่ียวบินท่ี XJ704 (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 5-6 ชั่งโมง)

**ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ังบนเครื่องเน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบินซ่ึงระบบการจองท่ีน่ังเป็นแบบสุมท่ี
น่ังวาง หากทานมีความประสงคท่ีจะระบุท่ีน่ังบนเครื่อง หรือเปล่ียนท่ีน่ัง จะมีคาใชจายเพ่ิมเติม สามารถดูอัตราคาบริการไดจาก
ทายรายการน้ี**

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารดวย เมนู “อูดง”

่ ่ ่



04.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพ่ือ
ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

นําทานชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND)ชมทิวทัศน ซ่ึงเคยใชเป็นสถานท่ีถายทําละครทีวี “WINTER LOVE
SONG” อันโดงดังไปท่ัวท้ังเกาหลีและเอเชีย เกาะนามิน้ีมีรูปรางคลายใบไม ท่ีลอยอยูทางตอนเหนือของแมน้ําฮัน ทานสามารถ
ชมบรรยากาศรอบเกาะ เดินผานกลางแมกไมแหงสวนสนท่ีสูงเสียดฟา ผานดงตนสน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดวย เมนู “ชาบู ชาบู”

นําทานสู คาเฟโกบงซาน เป็นจุดชมวิวตอนกลางคืนท่ีดีท่ีสุดของเมืองชุนชอน มีทัศนียภาพท่ีนาตื่นตาตื่นใจท้ังกลางวัน และ
กลางคืน มีคาเฟและรานอาหาร ใหทานไดเดินเลนท่ีระเบียง หรือในสวน จิบกาแฟพรอมเพลิดเพลินไปกับการชมวิว

นําทานสู สะพานกระจกแกว Soyanggang Sky Walkเป็นสะพานกระจกใสท่ีเดินเลนท่ียาวท่ีสุดในเกาหลี เพ่ิงเปิดไม
นานมาน้ี โดยยาวย่ืนออกไปตามแนวของทะเลสาบเอียมโฮ เมืองชุนชอน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารดวย เมนู “ทัลคาลบี้”

พักท่ี GALAXY/DIAMOND RICH/INTER CITY HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานอินชอน

เกาะนามิ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร เมนู อูดง

เป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดขอประเทศเกาหลีใต ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเท่ียว
บินกวา 410,000 เท่ียวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลานคนและสินคากวา 4.5 ลานตันตอปี
และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง 6 ปีซอน ภายในมีรานคาปลอดภาษี
กวา 70 รานและรานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด

ท่ีน่ีเป็นหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวหามพลาดของประเทศเกาหลีใต ท่ีเป็นจุดหมายในฝันสุดฮิต
ของนักทองเท่ียวท้ังชาวเกาหลี ชาวไทยและชาวตางชาติ เกาะนามิหรือท่ีเรียกวา "นามีซ็
อม" (Namiseom) เป็นเกาะขนาดเล็กเพียง 460,000 ตารางเมตร ตั้งอยูกลางทะเลสาบ
ชองเพียง มีชื่อเสียงในดานทัศนียภาพทางธรรมชาติท่ีสวยงาม และไดรับความนิยมมาก
ขึ้นจากกระแสความโดงดังของภาพยนตซีรียเรื่อง "เพลงรักในสายลมหนาว" ท่ีใชเกาะแหง
น้ีเป็นสถานท่ีถายทํา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู “ชาบู ชาบู”

คาเฟโกบงซาน บาย

เป็นคาเฟ ท่ีตั้งอยูบนภูเขาโกบงซาน ซ่ึงถือวาเป็นจุดชมวิวท่ีดีท่ีสุดจุดหน่ึงของเมืองชุนชอน
มีทัศนียภาพท่ีนาตื่นตาตื่นใจท้ังกลางวันและกลางคืน มีอาหารและกาแฟขายอยูภายใน
บริเวณจุดชมวิวมีซุมระฆังสีขาวเป็นจุดถายรูปท่ีเป็นท่ีนิยม ซ่ึงการไดน่ังจิบกาแฟชมวิว
เมืองอันงดงามน้ีถือเป็นหน่ึงในบรรยากาศอันงดงามและผอนคลายไมนอยเลย



วันท่ี 3 สวนสนุกเอเวอรแลนด - น้ํามันสนเข็มแดง - COSMETIC
OUTLET Korea - หอคอยกรุงโซล - ถนนฮงอิก หรือ ยาน
ฮงแด

 หมายเหตุ เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น)

สะพานกระจกแกว Soyanggang
เป็นสะพานท่ีสรางอยูบนทะเลสาบ Uiamho Lake เป็น Skywalk ท่ียาวท่ีสุดของเกาหลี
พ้ืนดานบน Skywalk ใหความรูสึกเหมือนคุณกําลังเดินอยูบนน้ํา ผูเขาชมบางคนอาจจะ
รูสึกกลัวหรือหวาดเสียวเพราะมีเพียงกระจกแผนเดียวเทานั้นท่ีรองรับพวกเขาอยู
Skywalk แหงน้ีใชกระจกหนาท่ีรองรับผูคนไดถึง 7,000 คนในคราวเดียว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู “ทัลคาลบี้”

 GALAXY/DIAMOND RICH/INTER CITY HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด ถูกขนานนามวาดิสนียแลนดเกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของ
ประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจาของ ตั้งอยูทามกลางหุบเขา ใหทานไดอิสระเท่ียวชมทองไปกับโลกของสัตวปาซาฟารีชมไล
เกอรแฝดคูแรกของโลกท่ีน่ีทานจะพบเจาปาสิงโตและเสือสามารถอยูดวยกัน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดวย เมนู “คาลบี้”

นําทานชม ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซ่ึงจะใชตนสนเข็มแดงจากยอดเขาท่ี
ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยท่ีประเทศเกาหลีใตออกมาเป็นน้ํามันสนเข็มแดง ภูมิประเทศของ
ประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอรเซ็นต

นําทานชม COSMETIC SHOPศูนยรวมเครื่องสําอางชื่อดังของเกาหลี เชน Rojukiss, Misshaเป็น นําทานสูชม โซล
ทาวเวอร 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร

นําทานชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองไดถึงเขาพูกักซัน และถาหันไป
ยังทิศตรงขาม ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน้ําฮันกัง **ไมราคารวมคาขึ้นลิฟท **

นําทานชอปป้ิง ถนนฮงอิก แหลงวัยรุนยานฮงแด มหาวิทยาลัยฮงอิก

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารดวย เมนู “โอซัมบุลโกกิ”

พักท่ี GALAXY/DIAMOND RICH/INTER CITY HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ โซลทาวเวอร **ไมราคารวมคาขึ้นลิฟท **

เอเวอรแลนด
เป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของเกาหลี ตั้งอยูท่ีเมืองยงอิน โดยมีบริษัทซัมซุงเป็น
เจาของ เอเวอรแลนดนั้นถือวาเป็นเหมือน “ดิสนียแลนดเกาหลี” เลยก็วาได นิตยสาร
Forbes ยังจัดอันดับใหเป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก ท่ีตั้งของสวนสนุกเอ
เวอรแลนดนั้นเหมือนสวนสนุกในฝันจริงๆ เพราะอยูทามกลางหุบเขาและธรรมชาติท่ีสวย
เหมือนในเทพนิยาย ดานในถูกแบงออกเป็น 5 โซนใหญๆ และสัตวท่ีเป็นดาราดังของท่ีน้ี
คือเจาตัว Liger (ไลเกอร) ลูกแฝดผสมระหวางสิงโตเพศผูและเสือเพศเมีย ท่ีถือวาเป็นลูก
แฝดไลเกอรคูแรกในโลกท่ีตองมาดูท่ีเอเวอรแลนดท่ีเดียวเทานั้น

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู “คาลบี้”

นํ้ามันสนเข็มแดง

รานเครื่องสําอางคเกาหลี

โซลทาวเวอร

ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)

 บาย

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

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

ท่ีน่ีเป็นสัญลักษณของกรุงโซล ตัวหอคอยมีความสูงเกือบ 240 เมตร ซ่ึงบางครั้งก็ถูก
เรียกวา “นัมซันทาวเวอร” เพราะหอคอยตั้งอยูบนภูเขานัมซาน ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะ
สําหรับชมวิวทิวทัศนของกรุงโซล โดยเฉพาะในชวงเวลาค่ําคืนนั้น จะเห็นสภาพบานเมือง
ของกรุงโซลดานลางเต็มไปดวยแสงสีตางๆ ท่ีทําใหรูสึกเพลิดเพลินกับวิวสุดโรแมนติก

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 “โอซัมบุลโกกิ”

 GALAXY/DIAMOND RICH/INTER CITY HOTEL หรือเทียบเทา



วันท่ี 4 ศูนยโสม - ศูนยสมุนไพร (Korea Herb Shop) - ดิวตี้ฟรี -
พระราชวังชางดอกกุง - หมูบานบุกชอนฮันอก - เมียงดง -
ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม

นําทานสู ศูนยโสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือวาเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของ
โสมพรอมใหทานไดเลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีท่ีสุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทา

นําทานชม ศูนยยาสมุนไพรเกาหลี ใหทานไดเลือกซ้ือเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ท่ีนํามาแปรรูปเป็นรูปแบบ
ตางๆ ท่ีมีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุงรางกาย

นําทาน ชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีท่ีหาง Duty Free Lotte

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดวย เมนู “ซัมเทกัง”

นําทานสู พระราชวังชางดอกกุง ชังด็อกกุง หรือ พระราชวังชังด็อก เป็นหน่ึงในหาพระราชวังท่ีสําคัญท่ีสุดของเกาหลี สราง
ขึ้นในรัชสมัยของพระเจาแทจงแหงราชวงศโชซ็อน เมื่อปี พ.ศ. 1948 แลวเสร็จในปี พ.ศ. 1955

นําทานชม หมูบานบุกชอนฮันอก หรือบางคนเรียกวา หมูบานบุคชอนฮันอก เป็นอีกหน่ึงสัญลักษณของเกาหลี ทามกลาง
ตึกรามบานชองท่ีทันสมัยของกรุงโซล

นําทาน ชอปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหลงรวมวัยรุนยานสยามสแควร โดยเฉพาะอยางย่ิงเป็นแหลงรวมเครื่องสํา
อางคชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นตน

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

นําทานชอปป้ิงท่ี ซุปเปอรมารเก็ต ซ่ึงมีสินคาตางๆ มากมายใหเลือกซ้ือ
หาเป็นของฝาก เชน กิมจิ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป สาหราย ขนมขบเค้ียว ลูกอม ผลไมตาม
ฤดูกาลและของท่ีระลึกตางๆ

พักท่ี GRAND PALACE/ CHOYANG / AIR REX HTL OR SML ระดับ 3 ดาว เมืองอินชอน หรือเทียบเทา

ศูนยโสม

ศูนยสมุนไพรเกาหลี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

สมุนไพรบํารุงตับเกาหลี เป็นสมุนไพรท่ีมีคุณคาสูงและหายาก ซ่ึงผานการวิจัยมาเป็นเวลา
ยาวนานกวา 20 ปี สมุนไพรบํารุงตับเกาหลีสกัดมาจากเมล็ดตนฮ็อดเกและผสมสวนแกน
กลางของโสมบริสุทธิ ์เมล็ดพันธุตนฮ็อดเก เจริญเติบโตในปาลึกบนยอดเขาซ่ึงปราศจาก
มลภาวะใด ๆ เมล็ดตนฮ็อดเก ทางการแพทยเรียกวา ผลไมสีทอง มีรสชาติเปรี้ยว ซ่ึงบํารุง
ตับ มาม และปอด สามารถรักษาอาการเมา รอนใน กระหายน้ํา อาการอาเจียน และทอง
ผูก ทางการแพทยแผนปัจจุบันยืนยันวา เมล็ดตนฮ็อดเก มีสารโพแทสเซียมไนเนรต ซ่ึง

่ ่ ่



วันท่ี 5

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ดิวต้ีฟรี

สามารถลดระดับแอลกอฮอลลในเสนเลือด ซ่ึงลดความเสี่ยงท่ีแอลกอฮอลลจะทําลายตับ
และ ไตได และชวยตอตานอนุมูลอิสระ อีกท้ังยังขับไขมันสวนเกินและ เอทานอลท่ีเป็น
ผลเสียกับตับ ฉะนั้นเมล็ดตนฮ็อดเกจึงมีสรรพคุณท่ีวิเศษกับชีวิตของเราทุกคน

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู “ซัมเทกัง”

พระราชวังชางดอกกุง

หมูบานบุกชอนฮันอก

เมียงดง

 บาย

เป็นพระราชวังลําดับท่ีสองท่ึถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุงในปี 1405 และมีความ
สําคัญในการเป็นท่ีพํานักของพระมหากษัตริยหลายพระองคในสมัยราชวงศโชซอน
(Joseon) และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญท่ียังคงรักษาไว ประกอบไปดวย เขต
พระราชฐานชั้นนอก, เขตพระราชฐานชั้นใน และสวนดานหลังสําหรับเป็นท่ีพักผอนของ
พระมหากษัตรย ซ่ึงมีตนไมขนาดยักษท่ีมีกวา 300 ปี, บอน้ํา และศาลาริมน้ํา

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

เป็นสถานท่ีชอปป้ิงยอดฮิตในเกาหลี ใครท่ีมาเกาหลีตองมาชอปป้ิงท่ีน่ี เพราะเป็นศูนย
รวมของสินคายอดฮิตหลากหลายชนิด ไมวาจะเป็นเครื่องสําอางค มีทุกย่ีหอยอดฮิตใน
เกาหลี มีทุกซอยทุกหลืบในเมียงดง , เสื้อผาแฟชั่น ท้ังหญิงและชาย เสื้อผาท่ีน่ีจะมีท้ัง
รานท่ีเป็นแบรนดยอดฮิตในเกาหลี และแบรนดสุดฮิตจากตางประเทศ รวมถึงรานอาหาร
รานฟาสฟ ูด รานหมูยาง และรานกาแฟ สรุปวาท่ีน่ีมีทุกอยางท่ีนักชอปตองการครบครัน

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี คํ่า

 GRAND PALACE/ CHOYANG / AIR REX HTL OR SML หรือเทียบเทา

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



ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - ทา
อากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ ใชเวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่งโมง

** 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 เชา

นําทานสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน เพ่ือนําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ

นําทานชอปป้ิงท่ี ซุปเปอรมารเก็ต ซ่ึงมีสินคาตางๆ มากมายใหเลือกซ้ือ
หาเป็นของฝาก เชน กิมจิ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป สาหราย ขนมขบเค้ียว ลูกอม ผลไมตาม
ฤดูกาลและของท่ีระลึกตางๆ

05.50 น. นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน (Thai Air Asia X) เท่ียวบินท่ี XJ705 (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 5-6 ชั่งโมง)

10.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

ทาอากาศยานอินชอน

ทาอากาศยานดอนเมือง

 เชา

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

เป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดขอประเทศเกาหลีใต ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเท่ียว
บินกวา 410,000 เท่ียวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลานคนและสินคากวา 4.5 ลานตันตอปี
และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง 6 ปีซอน ภายในมีรานคาปลอดภาษี
กวา 70 รานและรานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด

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



เง่ือนไข
1.บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุม

ได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมืองรวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดิน
ทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอก ประเทศใดประเทศหน่ึง                

2.บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

3.บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

4.กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา
5-7 วันกอนการเดินทาง 

5.เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว

เงื่อนไขการเดินทาง

1.บริษัทฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

2.บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริ
ษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุ
ตางๆ

3.หากทานยกเลิกกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคืนคาบริการท่ีทานได
ชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

4.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดิน
ทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ

5.รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักใน
ตางประเทศเป็นท่ีเรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

6.ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว

7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบ
ริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการนั้นๆ

8.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

9.หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา

10.กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีประเทศไทย และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีบริษัทระบุใน
รายการเดินทาง 

11.บริษัทของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆท้ังสิ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเกาหลี
เทานั้น

12.เท่ียวบิน และรายการทองเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

13.เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและ
ขอตกลงตาง ๆ ท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

14.โรงแรมท่ีพักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของท่ีพักแตกตางกับประเทศไทย โดยโรงแรมท่ีพักทางบ
ริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียวเทานั้น
โรงแรมท่ีประเทศเกาหลีโดยสวนใหญจะเป็นแบบหองพักคู (Twin หรือDouble) ในกรณีท่ีทานมีความประสงคจะพักแบบ3ทานขึ้นอยู
กับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซ่ึงมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน
และไมสามารถเสริมเตียงไดตามท่ีตองการโรงแรมหลายแหงจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า
เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น

15.กระเปาสัมภาระตางๆถือเป็นทรัพยสินสวนตัวของทาน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายสูญหายลาชา หรืออุบัติเหตุ
ตางๆ ใดๆท้ังสิ้น

16.เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละ
สิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้นและถาทานตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวรเพ่ือทองเท่ียวเอง

้ ่ ่



โดยไมลงรานศูนยโสม, ศูนยสมุนไพร, รานน้ํามันสน, ศูนยเครื่องสําอาง และรานพลอยอะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิด
ขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน 300 USD ตอทาน

17.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิร์าคาน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยและทองเท่ียวเป็นหมูคณะแบบ Join Tour เทานั้น กรณีตองการตัด
กรุปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเป็นนักทองเท่ียวชาวตางชาติ หรือ พระสงฆ เก็บคาใชจายเพ่ิม ทานละ 4,000 บาท

18.ในระหวางทองเท่ียวจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวันสุดทายของการเดินทาง
ชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายหากวาทานใดสนใจสามารถซ้ือไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซ้ือท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพึงพอใจของ
ทาน ทางบริษัททัวรไมมีการบังคับใหซ้ือแตอยางใดแตเป็นการบอกกลาวลวงหนาเพ่ือใหผุเดินทางไดรับทราบ

19.ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิเชนนั้นทางบริษัทฯจะ ไมรับ
ผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังสิ้น

การชําระเงิน
1.ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชีและสงหลักฐานการ โอนเงินใหเจาหนาท่ีท่ี

ดูแลเสนทาง ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ เงินมัดจําแลวเทานั้น

2.สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

3.หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอน ออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ  คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

4.หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน(ในวันเวลาทําการ)ทานควรจัดเตรียมคาทัวรให
เรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดิน
ทางโดยอัตโนมัติ

อัตรานี้รวม:
1.คาบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ํามันไวเรียบรอยแลว

2.คาท่ีพัก 3 คืน หองละ 2 - 3 ทาน

3.คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

4.หัวหนาทัวรหรือมัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง

5.ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท  เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

6.สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ 20 กก. 

7.ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7%
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **
เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี ** 
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี ** 
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

อัตรานี้ไมรวม:
 

1. คาทําหนังสือเดินทางไทย

2. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท เป็นตน

3. คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม

4. วีซาเขาประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีผูเดินทางถือหนังสือเดินทางตางดาว หรือ ประเทศท่ีท่ีตองทําวีซาเขาประเสาธารณรัฐเกาหลีใต
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาทานละ 1,750 บาท สําหรับผูท่ีถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวย
ตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสารย่ืนวีซา

่



5. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ (รวมทานละ 1,750 บาท/ทาน/ทริป)
 

วีซา
พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา 6 เดือนในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และท่ีประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลีใต ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ท้ิงสิ้น

การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง
เอกสารท่ีควรเตรียมกอนการเดินทางเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวโดย
สุจริตเทานั้นท่ีผานเขาเมืองได และพิจารณาจาก 

1.หลักฐานการทํางานประจําของนักทองเท่ียว ซ่ึงสมควรท่ีนําติดตัวไปแสดงดวย เชน บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทํางาน
ภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผูจัดคณะ

2.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

3.ใบรับรองสถานศึกษาหากทานยังอยูในระหวางการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผูปกครอง เชน บิดา มารดา ปา
นา อา ท่ีมีนามสกุลเดียวกัน

4.หากเป็นพาสปอรตใหม ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรตใหมหรือนําติดตัวไปดวย 

5.การแตงกายสุขภาพและแลดูเป็นนักทองเท่ียว ไมควรสวมใสรองเทาแตะ

 

หมายเหตุ
หมายเหตุ :รายการน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ (รวมทานละ 1,750 บาท/ทาน/ทริป )หัวหนาทัวรจากเมืองไทย

(ตามความพึงพอใจในการบริการ)

***(เก็บทิปกอนการเดินทางท่ีสนามบินดอนเมือง)**เด็กเก็บเทาผูใหญ**

*** ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 6,900.-  ***

***ราคาน้ีรวมรายการทัวร และ ตั๋วเครื่องบิน***

***ราคาน้ีเฉพาะกรุปหนารานเทานั้น กรุปเหมาโปรดสอบถามอีกครั้ง***

**ราคาน้ีสําหรับลูกคาท่ีถือพาสปอรตไทยเทานั้น!! **

**สําหรับลูกคาท่ีถือพาสปอรตไทยไมตองทําวีซาเขาประเทศเกาหลีใต หากลูกคาชาวตางชาติโปรดติดตอสอบถามอีกครั้ง**

หมายเหตุ :รายการน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ (รวมทานละ 1,750 บาท/ทาน/ทริป)หัวหนาทัวรจากเมืองไทย
(ตามความพึงพอใจในการบริการ) (เก็บทิปกอนการเดินทางท่ีสนามบินดอนเมือง)**เด็กเก็บเทาผูใหญ**

** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ

หมายเหตุ **      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินท้ังไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
สายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการเพ่ือความเหมาะสมไมวาจะเกิดจากความขัดของของ ยานพาหนะหรือมี
เหตุหน่ึงเหตุใดจนทําใหไมสามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการไดโปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือ
เปล่ียนแปลงรายการทองเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเท่ียวบางรายการ และจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้น
ไปจึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีจํานวนผูโดยสารไมถึง 15 ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย    อัตราคาบริการน้ี สําหรับเดินทางตั้งแต 30 ทาน
ขึ้นไป ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 30 ทาน

**ลูกคาท่ีบินกับสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซมีเงื่อนไขเพ่ิมตามรายละเอียดดานลาง **

1.หากลูกคาทานใดประสงคจะซ้ือ Quiet Zone หรือท่ีน่ัง Long Leg มีรายละเอียดคาใชจายเพ่ิมเติมดังน้ี
Quiet Zone Lagroom Seat     1,800.-/เท่ียว(แถวท่ี7)

Quiet Zone Seat      600.-/ เท่ียว

่ ่



Lagroom Seat         1,700.-/เท่ียว(แถวท่ี 15,16,17)

Lagroom Seat             1,600.-/เท่ียว(แถวท่ี34,35)

*** Legroom Seat (บริเวณ EXIT SEAT)ไมอนุญาตใหเด็กอายุกวา 15 ปี, ผูใหญอายุเกิน 60 ปี, สตรีมีครรภ, ผูพิการน่ัง

Baby Bassinet    1,600/เท่ียว(ตะกราเด็ก) (จองคูLegroom Seat)

         2.ทางแอรเอเชียมีน้ําหนักกระเปาใหทานละ20 กก. ตอ 1 เท่ียวการเดินทาง ทานใดประสงคจะซ้ือน้ําหนักเพ่ิมกรุณาแจง   
     เจาหนาท่ี  ณ วันจองทัวร...อัตราคาสัมภาระตามรายละเอียดดานลาง.. 

  3.สวนลูกคาท่ีจะซ้ืออุปกรณท่ีเกี่ยวกับการกีฬา อาทิเชน ไมกอลฟ ตองซ้ือคาสัมภาระเป็นคาอุปกรณกีฬาเพ่ิมเติมแยกจากคา
สัมภาระ ตามรายละเอียดดานลาง

น้ําหนักขาไป /กลับ (ราคาตอเท่ียว) อัตราของเกาหลี 5Kg. 350.- / 10 Kg. 550.- / 20 Kg. 1,490.-

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับซ้ือน้ําหนักเพ่ิมหลังจากทําการจองแลว**ถาลูกคามีน้ําหนักเกินกําหนดตองจายคาสัมภาระเพ่ิมหนา
เคานเตอรตามอัตราท่ีสายการบินกําหนด...
 

**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศเกาหลี โดยผิดกฎหมายและในขั้น
ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและเกาหลี ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทานั้นลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคน
เขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น**

       ขอความซ่ึงถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซ่ึงรวมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานท่ีทองเท่ียวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวาง
ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจาก
กงสุล และ / หรือ สวนงานท่ีเกี่ยวของกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดง
เหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน
หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถูก
ปฏิเสธโดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความ
ประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการ
เดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความจําเป็น
หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผล
ประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเป็นสําคัญ

 

การยกเลิก
1.สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริ

ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําท้ังหมด

2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-45 วัน เก็บเงินมัดจําท้ังหมด

3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร ตอทาน

4.ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-7 วัน เก็บคาใชจายท้ังหมด 100% ของราคาทัวร

5.ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองท้ังจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ไมมีการคืน
เงินท้ังหมดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้นในกรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ
จะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการ
มัดจําตั๋วทานละ 10,000 บาทและคาใชจายอ่ืนๆ

6.ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล ท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมี
การคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ

7.กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

่ ่ ้ ้



**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศเกาหลีใตโดยผิดกฎหมายและในขั้น
ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและเกาหลีใต ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจ
คนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น**

8.เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง  พรอมคณะถือวาทานสละ
สิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น    

9.สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาดวย


