
#15864 ทัวรเกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน ซากุระ ณ ถนนยออีโด
ฮานึลปารค บิน XJ
ทัวรเกาหลี โซล The Ara SkyWalk สวนศิลปะอันยาง ไรสตรอเบอรรี่ สวนสนุก
เอเวอรแลนด ชอปปงยานเมียงดง สตารพารค



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานอินชอน - สะพานแขวนเยียงจอง - สะพานกระจกใสกิมโป - สวนศิลปะอัน
ยาง   

โรงแรม
มาตรฐานระดับ
3 ดาว

3 ไรสตรอเบอรร่ีเกาหลี - เอเวอรแลนด - รานไลนเฟรน - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - ดิวต้ี
ฟรี - เมียงดง   

โรงแรม
มาตรฐานระดับ
3 ดาว

4 ศูนยโสม - ศูนยสมุนไพรโบกานยอง - สวนสาธารณะยออิโด - ถนนฮงอิก (ยานฮงแด) -
สตารพารค - สวนสาธารณะฮานึล   

โรงแรม
มาตรฐานระดับ
3 ดาว

5 ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

10 เม.ย. 65 - 14 เม.ย.
65

฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿7,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอินชอน - สะพานแขวนเยียงจอง - สะพานกระจก
ใสกิมโป - สวนศิลปะอันยาง

กําหนดการทั้งหมด

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 น้ําหนักกระเปา 20 กก./
ทาน (หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)

เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่อง
ออก 30 นาที

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ 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. คณะพรอมกัน ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผูโดยสายขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอรสายการ
บินแอรเอเชียเอ็กซ (XJ) พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 น้ําหนักกระเปา 20 กก./
ทาน (หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)

***หมายเหตุ*** เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้น
เครื่องกอนเวลาเครื่องออก 30 นาที

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

02.40 น. ออกเดินทางสู กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต โดยสายบินแอรเอเชียเอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ700 (ใชระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืม)

10.05 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน กรุงโซล (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมือง
แลว ขอตอนรับทุกทานสู สาธารณรัฐเกาหลีใต

นําทานขามทะเลตะวันตกดวย สะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพ่ือความหวังในการรวมชาติท่ียาวกวา 4.42 กม.และมียอด
โดมสูง 107 เมตร

บาย

้



 หมายเหตุ ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืม

่ ่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู สุกี้หมอไฟสไตลเกาหลี

นําทานเดินทางสู THE ARA SKYWALK สรางขึ้นอยูเหนือคลองท่ียาวท่ีสุดในเกาหลีท่ีมีความยาวถึง 18 กิโลเมตร ทาน
สามารถเดินเลนบนสกายวอลคกระจกเหมือนทานเดินอยูบนผิวน้ํา พรอมชมทัศนียภาพโดยรอบของคลองท่ียาวสุดสายตา
นอกจากน้ียังมีน้ําตกจําลองขนาดใหญสรางขึ้นริมคลอง มีเวลาอิสระถายรูปเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย

นําทานเขาชม สวนศิลปะ อันยาง (ANYANG ART PARK) หากทานตองการสถานท่ีถายรูป ชิค ชิค สวนศิลปะกลางแจง
แหงน้ีตอบโจทยท่ีสุด ผลงานของศิลปินจากเกาหลีและนานาชาติดวยแนวคิดใหศิลปะเป็นสวนหน่ึงของชีวิตของพลเมือง เป็น
งานศิลปผสมผสานกับงานสถาปัตยกรรม ใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปในมุมมองแปลกใหมท่ีเกไก ไมซ้ําใคร

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูบิบิมบับ ขาวยําเกาหลี (BIBIMBAP)

พักท่ี โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว เทียบเทา

ทาอากาศยานอินชอน

สะพานแขวนเยียงจอง

 เชา

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

เป็นสะพานแขวนท่ีเชื่อมระหวางทาอากาศยานอินชอนบนเกาะเยียงจอง กับแผนดินใหญ
ของเกาหลี สะพานน้ีสรางเสร็จเมื่อปี 2000 ตัวสะพานมีความยาวประมาณ 4.42
กิโลเมตร และไดชื่อวาเป็นสะพานแขวนท่ีใหญท่ีสุดโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ชาบู ชาบู สุกี้หมอไฟสไตลเกาหลี

สะพานกระจกใสกิมโป

สวนศิลปะอันยาง

 บาย

เป็นสะพานท่ีนักทองเท่ียวจะไดชมมุมสูงของคลองอารา ซ่ึงเป็นคลองตั้งอยูในพ้ืนท่ีของ
เมืองอินชอนและกรุงโซล วัตถุประสงคเพ่ือปองกันน้ําทวมและใชเป็นพ้ืนท่ีในการพักผอน
หยอนใจยามวาง โดยมีการริเริ่มสรางสืบเน่ืองมาจากเหตุการณน้ําทวมใหญเมืองอินชอน
เมื่อปี 1987 สงผลใหประชากรกวา 6,000 คนประสบภัยพิบัติเป็นอยางมาก

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บิบิมบับ ขาวยําเกาหลี

 โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว



วันท่ี 3 ไรสตรอเบอรร่ีเกาหลี - เอเวอรแลนด - รานไลนเฟรน - ราน
เคร่ืองสําอางคเกาหลี - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง

เวลาทองถิ่นประเทศเกาหลีใต เร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางเขาสู ไรสตรอเบอรรี่ ลูกสตรอเบอรรี่ลูกโตๆ ท่ีเห็นแลวตองวาว ใหทานไดลองล้ิมชิมรสสตรอเบอรรี่สดๆ
หวานฉ่ําจากไร และยังสามารถซ้ือกลับมาฝากคนท่ีทานรักท่ีเมืองไทยไดดวย โดยจะมีการแพ็คใสกลองสวยงามและสงใหทานวัน
สุดทายท่ีสนามบิน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หมูยางเกาหลี (PORK CALBI)

นําทานเดินทางสู สวนสนุก EVERLAND ซ่ึงถูกขนานนามวา ดิสนียแลนดเกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของ
ประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจาของ ตั้งอยูทามกลางหุบเขา ทานจะไดน่ังกระเชาลิฟท และทองไปกับโลกของสัตวปาซาฟารี ชม
ไลเกอร ท่ีน่ีทานจะพบเจาปาสิงโต และเสือดินแดนแหงเทพนิยาย และสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด อาทิเชน สเปสวร หนอน
สะบัด รถไฟเหาะรางไม ซ่ึงเป็นไฮไลคของสวนสนุกแหงน้ีดวยบัตรเขาชมแบบไมจํากัดจํานวนรอบ และชมสวนดอกไมซ่ึงกําลัง
บานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)

ในสวนสนุกเอเวอรแลนดทานจะไดพบกับ LINE FRIEND STORE ซ่ึงภายในจะเป็นสินคาท่ีออกแบบตามตัวสติก๊เกอร
ใน แอพพลิเคชั่นไลน ไมวาจะเป็น ตุกตา ซองใสพาสปอรต รม สมุดโนต แกวน้ํา สรอยคอ และอ่ืนๆอีกมากมาย

นําเดินทางสู ศูนยเครื่องสําอางค ใหทานชมและเลือกซ้ือเครื่องสําอางและเวชสําอางแบรนดชั้นนําของเกาหลี ท่ี
COSMETIC ย่ีหอคุณภาพท่ีผูหญิงชาวเกาหลีท้ังสาวท้ังไมสาวแลวใหความสําคัญกับเรื่องผิวหนาคอนขางมากโดยเฉพาะในกลุม
บํารุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care และเครื่องสําอางผสมสมุนไพร

จากนั้นเพลิดเพลินกับการชอปป้ิง ณ หางปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาแบรนดเนมนําเขาจากตาง
ประเทศมากมายหลากหลายชนิดรวมท้ังสินคาแบรนดเกาหลียอดนิยม

นําทานชอปป้ิงตลาดดังท่ีสุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควรเกาหลี หากทานตองการทราบวาแฟชั่นของเกาหลี
เป็นอยางไร กาวล้ํานําสมัยเพียงใด ทานจะตองมาท่ีเมียงดงแหงน้ีพบกับสินคาวัยรุนอาทิเสื้อผาบุรุษ-สตรี เครื่องสําอางดังๆ อาทิ
ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมากมายใหทานได
เลือกซ้ือซ่ึงราคาถูกกวาท่ีเมืองไทย 2-3 เทา

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู โอซัมพลุโกกิ

พักท่ี โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว

ไรสตรอเบอรรี่เกาหลี
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ไรสตรอเบอรรี่ เชิญล้ิมรสสตรอเบอรรี่ของเกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไรสตรอเบอร
รี่อยางแทจริง พบกับวิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลีวามีวิธีการปลูกอยางไร ใหไดผล
สตรอเบอรรี่ท่ีขนาดใหญเป็นพิเศษ หวานหอม และชวนนารับประทาน เป็นท่ีชื่นชอบของ
ชาวเกาหลีและชาวตางชาติ และยังเป็นผลไมสงออกของประเทศดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู หมูยางเกาหลี (PORK CALBI)

 บาย



วันท่ี 4 ศูนยโสม - ศูนยสมุนไพรโบกานยอง - สวนสาธารณะยออิโด -
ถนนฮงอิก (ยานฮงแด) - สตารพารค - สวนสาธารณะฮานึล

เอเวอรแลนด

รานไลนเฟรน

รานเครื่องสําอางคเกาหลี

ดิวต้ีฟรี

เมียงดง

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

ท่ีน่ีเป็นรานขายสินคาและคาเฟจาก LINE มีสินคามากมายหลายรูปแบบ โดยแอพพลิ
เคชั่น LINE นั้นนอกจากจะเป็นแอพแชทท่ีไดรับความนิยมแลวยังมีจุดขายอีกอยางก็คือ
คาแรคเตอรหลักของตัวละครของแอพพลิเคชั่น LINE ท่ีมีสินคาออกมาใหเลือกมากมายท่ี
มีท้ังตุกตา Line บราวน โคน่ี แซลล่ี, ปากกา, เคสมือถือ, สมุด โซนเสื้อผา และของแตง
บาน หมอน ผาหม

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

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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู โอซัมบุลโกกิ

 โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว

 กิจกรรม เชา



รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานรูจักและเขาใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแหงมวลสมุนไพรโสม ถูกนํามาใชเพ่ือสุขภาพเป็นเวลานานากวา 2,000
ปี ในตํารายาแผนโบราณจีนระบุวาโสมเป็นสมุนไพรท่ีชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจิตใจสงบ
และเพ่ิมพละกําลัง โดยสวนรวมสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจปองกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศลด
และปองกันมะเร็ง

นําทานเดินทางไปดูแลสุขภาพกันท่ี ศูนยสมุนไพร เป็นสมุนไพร ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพ่ือชวยดูแลตับให
สะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจากการด่ืมแอลกอฮอล

นําทาน ชมความงามของดอกซากุระ ณ ถนนยออีโด ซ่ึงกําลังบานอยูท่ัวเกาหลี ไมตองไปถึงญ่ีป ุนก็ไดก็สามารถชมซากุระได
เพราะไมวาจะเดินทางไปท่ีไหน สองขางทางจะเต็มไปดวยความงามของดอกซากุระสีชมพูออนละลานตา ใหทานไดหยิบกลองขึ้น
มาถายภาพดอกซากุระเก็บไวเป็นท่ีระลึก **ในชวงเดือนเมษายน จะมีดอกซากุระ หรือท่ีชาวเกาหลีเรียกวา พ็อตกต (CHERRY
BLOSSOM) บานสะพรั่ง (ท้ังน้ีการบานของดอกซากุระขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละปี)**

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูไกพะโลวุนเสน (Jimdak)

นําทานเดินทางสู ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง ผลิตภัณฑท่ีสกัดจากน้ํามันสนท่ีมีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวย
ควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกาย

นําทานเดินทางสู ยานฮงแด (Hongdae) เป็นยานชอปป้ิงบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก ศูนยรวมเด็กวัยรุน เด็ก
มหาวิทยาลัย และวัยทํางาน นิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและรานอาหารตางๆ ก็ไมแพง ซ่ึงจะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแตชวงบาย
เป็นตนไป เพราะรานคาแตละรานจะทยอยเปิดใหบริการ ของท่ีขายกันเยอะสวนใหญก็จะเป็นสินคาแฟชั่น เชน เสื้อผา กระเปา
รองเทา ของกิฟ๊ชอป เครื่องเขียน และท่ีเยอะไมแพกันก็คือขนมตางๆ

นําทานเดินทางสู STAR PARK ทานสามารถเลือกชมสินคาท่ีใชถายทําในซ่ีรี่ย เพ่ือซ้ือกลับไปเป็นของท่ีระลึกได และ
สําหรับทานท่ีชื่นชอบ นักแสดง นักรอง ไอดอล เกาหลี ตองหามพลาดดวยประการท้ังปวง บนพ้ืนทางเดินของท่ีน่ีไดรวมรอย
ประทับฝามือ พรอมลายเซ็น ดารา นักรอง ไอดอล ดังไว เชน ลี จุนกิ ,ซอ อินกุก,ยุน อึนฮเย,ปารค ชินฮเย เป็นตน

นําทานเดินทางไปยัง สวนฮานึล (HANEUL PARK) ตั้งอยูบนเนินเขาท่ีสูงท่ีสุดในบรรดาสวนท้ัง 5 แหง จึงไดชื่อวา ฮานึล
ท่ีแปลวา ‘ทองฟา’ สวนแหงน้ีไดรับความนิยมเป็นอยางมาก ไมวาจะเป็นคูรัก ครอบครัว วัยรุน หรือแมแตผูสูงอายุ เพราะสามารถ
เท่ียวไดทุกฤดูกาล ทัศนียภาพสวยงามและมองเห็นวิวทิวทัศน ท่ีงดงามของกรุงโซลได

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู BBQ BUFFET

พักท่ี โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว

ศูนยโสม

ศูนยสมุนไพรโบกานยอง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

ศูนยสมุนไพรโบกานยอง (Herb Center) ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาท่ี
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล50-800เมตร ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามา
รับประทานเพ่ือชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจาการด่ืม
แอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและยา



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยาน
ดอนเมือง

**ในชวงเดือนเมษายน จะมีดอกซากุระ หรือท่ีชาวเกาหลีเรียกวา พ็อตกต (CHERRY BLOSSOM) บานสะพรั่ง (ท้ังน้ีการ
บานของดอกซากุระขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละปี)**

สวนสาธารณะยออิโด
เป็นพ้ืนท่ีชมซากุระอันสวยงามท่ีมีชื่อของเกาหลี ไมตองไปถึงญ่ีป ุนก็ไดก็สามารถชม
ซากุระได ซ่ึงสองขางทางจะเต็มไปดวยงามของดอกซากุระสีชมพูออนละลานตา ใหทานได
หยิบกลองขึ้นมาถายภาพดอกซากุระเก็บไวเป็นท่ีระลึก (ดอกซากุระจะเริ่มบานประมาณ
ชวงเดือนเมษายน)

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ไกพะโลวุนเสน (Jimdak)

ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)

สตารพารค

สวนสาธารณะฮานึล

 บาย

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

เป็นอเวนิวท่ีอยูบริเวณดานนอก MBC WORLD ท่ีเปิดท่ีเชื่อมโยง Digital Media City
เขาดวยกัน ดําเนินการโดยสถานีโทรทัศนรายใหญของเกาหลีใต ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีท่ีจะได
พบผลงานพิมพมือจากศิลปิน ซุปเปอรสตารชื่อดังของเกาหลีหลายๆ คน รวมถึงลานสเก็
ตน้ําแข็ง และตัวอยางงานศิลปะสาธารณะท่ีนาสนใจ นอกจากน้ีในบริเวณใกลเคียงยังมี
Memorial Tree ซ่ึงเป็นปาเล็กๆ ท่ีมีตนไมท่ีถูกตั้งชื่อตามดาว K-Pop อยาง Girls
'Generation และ Super Junior ท่ีมาจากเหลาแฟนๆ เกาหลีท่ีชื่นชอบ

เป็นสวนขนาดใหญสวนหน่ึงในพ้ืนท่ีจังหวัดคย็องกี มีพ้ืนท่ีกวา 190,000 ตารางเมตร
และตั้งอยูสูงท่ีสุดในบรรดาสวนท้ัง 5 ดังนั้น สวนแหงน้ีจึงไดชื่อวา �� (ฮานึล) ท่ีแปลวา
ทองฟาหากจะขึ้นไปยังสวนน้ีตองเดินขึ้นบันไดไปประมาณ 290 ขั้น และท่ีไดรับความ
นิยมมากก็เพราะวาสวนน้ีมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม และสามารถเท่ียวไดทุกฤดู สวนฮานึล
ถือวาเป็นสวนสาธารณะท่ีโรแมนติกสุดๆ นอกจากคูรักจะนิยมชวนกันมาเดทท่ีน่ีแลว
บรรดาครอบครัว เด็กวัยรุน หรือแมแตผูสูงอายุ ก็นิยมมาเดินเลนพักผอนชมธรรมชาติ
สวยๆ ท่ีน่ี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู BBQ BUFFET

 โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว

 กิจกรรม เชา



 หมายเหตุ ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืม

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเพลิดเพลินกับการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรมารเก็ต สาหราย ขนมตาง ๆ ช็อกโกแล็ตหินซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ
ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม เป็นตน และยังมี
หมอนสุขภาพ กิมจิ เปเปโร (ปอกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) นมกลวย

นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติอินชอน กรุงโซล

11.15 น. ออกเดินทางจากกรุงโซล กลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินแอรเอเชียเอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ701 (ใชระยะเวลาในการเดิน
ทางประมาณ 5 ชั่วโมง ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืม)

บาย

15.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

ทาอากาศยานอินชอน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

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



เง่ือนไข
1. รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสาย

การบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวย
สาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัดขอสงวน
สิทธิก์ารคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ราคาน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทย
เทานั้น ถาหากเป็นชาวตางชาติ จะตองเพ่ิมจากราคาคาทัวรปกติอีก 100 USD**

**กรณีตัดกรุปเหมาท่ีเป็นพนักงานบริษัททัวร ครู อาจารย เด็กนักเรียน นักศึกษา  ธุรกิจขายตรง ธุรกิจเครื่องสําอางค ธุรกิจ
อาหารเสริม หมอ  พยาบาล  หรือชาวตางชาติ จะตองสอบถามราคาใหมทุกครั้ง**

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเท่ียวระหวางทองเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาตางๆ ตลอดจนขอ
แนะนํากรุณาติดตอเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบหากทานมีความจําเป็นตองรับฝากของจากผูอ่ืนเพ่ือท่ีจะนําไปยังประเทศนั้นๆ  หรือนํากลับ
ประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นวาตองไมเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตเจา
หนาท่ีจะไมรับฝากกระเปาหรือสิ่งของใดใด

3. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคา
เป็นหลัก

4. ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดทายชางภาพจะนํา
ภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร หากวาทานใดสนใจสามารถซ้ือได แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซ้ือ เพราะทางบริษัททัวรไมมีการบังคับ
ลูกทัวรซ้ือแตอยางใด แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา

5. ทัวรครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเป็นหมูคณะเทานั้น ถาลูกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร โดยไมลงรานชอปป้ิง
เชน น้ํามันสน / รานโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD ตอ
ทาน

6. หากลูกคาทําจองเกิน 20 ทาน ทานท่ี 21 เป็นตนไปชําระเพ่ิม 1,000 บาท หากพบวาคณะเดียวกันจองเกิน 20 ทาน แมวาทาน
จะจองทัวรมาคนละบริษัทก็ตาม ขอสงวนสิทธิใ์หชําระเพ่ิมตามเงื่อนไขของบริษัท

เงื่อนไขเพ่ิมเติม

1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 30 ทาน โดยจะแจงใหทราบ
ลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง

2. บริษัทฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

3. รายการทองเท่ียว โรงแรมท่ีพัก สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เชน พายุไตฝ ุน ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยูนอก
เหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย,
ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล
หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทย และตางประเทศ
ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว

8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียว
เทานั้น

9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว

10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง

11. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใด
ก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได 

12. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น

่



13. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกใน
การเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทาน
เอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

14. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน แตมีเอกสารลงนามโดย
ผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น

15. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด

การชําระเงิน
1. ในการจองกรุณา ชําระคาทัวรมัดจําทัวรทานละ 10,000 บาท พรอมหนาพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากทําการจอง และชําระคา

ทัวรสวนท่ีเหลือกอนเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณีไมชําระเงินหรือไมชําระเงินตามกําหนด ไมวากรณีใดใดจะ
ถือวาทานสละสิทธิก์ารเดินทางในทัวรนั้นๆ 

**กรณีเดินทางชวงวันหยุดยาว เชน สงกรานต ปีใหม ชําระคาทัวรมัดจําทัวรทานละ 10,000 บาท**

2. หากลูกคาทําจองเกิน 20 ทาน ทานท่ี 21 เป็นตนไปชําระเพ่ิม 1,000 บาท หากพบวาคณะเดียวกันจองเกิน 20 ทาน แมวาทาน
จะจองทัวรมาคนละบริษัทก็ตาม ขอสงวนสิทธิใ์หชําระเพ่ิมตามเงื่อนไขของบริษัท

3. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการเดิน
ทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ             

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.    

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน    

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ            

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด

มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ตอทาน ชําระท่ีสนามบินในวันเดินทาง ในสวน
หัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน **ไมไดบังคับ** ตามมาตรฐานการใหทิป วันละ 50 บาท / ทาน / วัน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

ราคาทัวรไมรวมคาวีซา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไมเกิน 90 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศเกาหลี* ดังตอไปน้ี

- พาสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถึง

- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลีทางทัวรจัดเตรียมให
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- สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลีได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

- ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลี (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ)ทางทัวรจัดเตรียมให

- กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลีทางทัวรจัดเตรียมให

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวรไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางไปและกลับ

คาบริการขางตนเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทานั้น กรณีตางชาติชําระเพ่ิม 3,000 บาท 

คาทัวรไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นทานละ  1,500 บาท / ตลอดการเดินทาง / ตอทาน *ชําระท่ีสนามบินกอนออก
เดินทาง*

ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน **ไมไดบังคับ** ตามมาตรฐานการใหทิป วันละ 50 บาท / ทาน / วัน

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการสลับสับเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

และหากลูกคาทานใดจะตองมีการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟกรุณาแจงใหเจาหนาท่ีของ
บริษัททราบกอนจองทุกครั้ง ไมเชนนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณีหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ

จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่าผูใหญ 30 ทานขึ้นไป

เท่ียวบินราคาและรายการทองเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานมากกวา 6 เดือนและบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจลหรือ
กรณีท่ีทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองหรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและตางประเทศซ่ึงอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นหากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบอาทิไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ
เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
ตัวนักทองเท่ียวเอง

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษกรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินไดเมื่อทานตกลงชําระเงินไม
วาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด

การยกเลิก
เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100% ซ่ึงเมื่อจองและจายมัดจําแลว ถาผูจอง

ยกเลิกจะไมมีการคืนเงินคามัดจําหรือคาทัวรใดๆ ท้ังสิ้น


