


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินอินชอน	-	หมูบานเทพนิยาย	-	ซงโด	-	G-Tower	เมืองซองโด	-
One	Mount

พัักที่	Inter	City	
Hotelระดับ	3
ดาวหรือเทียบ
เทา,	เมืองโซล

3 สวนสนุกเอเวอรแลนด	-	พระราชวังชางดอกกุง	-	ศูนยโสม	-	ศูนยสมุน
ไพรฮอกเกตนามู	-	DOOTA	DUTY	FREE	-	ถนนฮงอิก	หรือ	ยานฮงแด
หรือ	ยานฮงอิก

พักที่	Inter	City
	Hotelระดับ	3
ดาวหรือเทียบ
เทา,	เมืองโซล

4 หอคอยกรุงโซล	-	น้ํามันสนเข็มแดง	-	โรงงานพลอยอเมทิส	-	TEDDY
BEAR	FARM	-	เมียงดง

พักที่	Benikea
Incheon	Hotel	
ระดับ3ดาวหรือ
เทียบเทา

5 สนามบินอินชอน	-	สนามบินดอนเมือง

20	ก.ย.	60	-	24	ก.ย.	60 12,900	บาท 12,900	บาท 12,900	บาท 5,900	บาท



1.เครื่อง	แอรบัส	A330-300	ทีนัง่แบบ	3-3-3

2.เสริฟ อาหารรอนทัง้ขาไป	-	ขากลับ
3.น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	20	กก	-	ขากลับ	20	กก

23.30	น.	คณะมาพรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ชัน้	3	เคานเตอร	4	สายการบิน	ไทยแอร
เอเชียเอ็กซ	(Thai	Air	Asia	X)เช็คอินกรุปของสายการบินโดยมีเจาหนาที่	ใหการตอนรับ	และอํานวยความ
สะดวก

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

ชวงเชา
02.20	น.	ออกเดินทางสู	เมืองอินชอนประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต	โดยสายการบิน	ไทยแอรเอเชีย

เอ็กซ	(Thai	Air	Asia	X)	เที่ยวบินที่	XJ700	*ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกที่น่ังบนเครื่องเน่ืองจากตองเป็นไปตาม
ระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองที่น่ังเป็นแบบสุมที่น่ังวาง	หากทานมีความประสงคที่จะระบุที่น่ังบนเครื่อง
หรือเปลี่ยนที่น่ัง	จะมีคาใชจายเพิ่มเติม	สามารถดูอัตราคาบริการไดจากทายรายการน้ี*

09.40น.	เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีใตเวลาทองถิน่เร็วกวา
ประเทศไทย	2	ชัว่โมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทอง
ถิน่)	นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบริการทานดวย	“จาจังเมีย่น”หรือบะหมีด่ําเป็นอาหารที่ไดรับ

ความนิยมเป็นอยางมากในเกาหลี	และอาหารที่พบเห็นบอยครั้งในซีรียภาพยนตรเกาหลีดังหลายๆเรื่อง

ชวงบาย	
นําทานสู	หมูบานเทพนิยาย	หมูบานเทพนิยาย	หรือ	"ดงฮวามาอึล"	(ภาษาเกาหลี	แปลวา	หมูบาน

เทพนิยาย)	ถูกตกแตง	ประดับประดา	และวาดสีสันใหหมูบานแสนจะธรรมดากลายเป็นหมูบานแหงเทพนิยาย	มี
นิยายโดงดังหลายเรื่อง	อาทิเชน	สโนวไวทกับคนแคระทั้ง	7	,	หนูนอยหมวกแดง,	ปีเตอรแพน,	อะลาดินกับ
ตะเกียงวิเศษ	ฯลฯ	รวมอยูในหมูบานแหงน้ี
นําทานสู	สวนซองโด(Songdo	Central	Park,		) 	เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ	สุดไฮเทค	ใจกลางโซน

ธุรกิจเกิดใหม	ที่สรางขึน้โดยมีแรงบันดาลใจจากเมืองชื่อดังตางๆของโลกเชน	แมนฮัตตัน	เวนิช	ซิดนีย	ปารีส
นิวยอรค	และดูไบ	ภายในมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆครบครัน	รวมทั้งกิจกรรมการพักผอนตางๆที่นาสนใจ
บนเน้ือที่มากกวา100	ไร	สรางขึน้ใน	Songdo	international	city	ดินแดนแหงสรวงสวรรค	สีเขียวขจี	ทามกลาง
ตึกสูงระฟาแออัด	เป็นศุนยกลางธุรกิจ	เชน	ฮอลลขนาดใหญ	สํานักงานธุรกิจ	ศุนยการคา	ที่พักหรูหรา	สวน
สาธารณะ	โรงแรม	โรงพยาบาล	ศูนยราชกาล	โรงมหรศพ	สถานที่ทองเที่ยว	สถาบันการศึกษา	พิพิธภัณฑฯ
ทั้งน้ีภายในสวนสาธารณะยังแบงเป็นโซนๆ	เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรวมทํากิจกรรมตางๆภายในสวนเชน
กิจกรรมทางน้ํา	พายเรือแคนู	พายเรือคายัค	เชาเรือ	ลองแมน้ํา	หรือตื่นตาตื่นใจกับแท็กซี่น้ําที่ลองชมสวนที่



สวยงาม	หรือจะเปลี่ยนเป็นเดิน	ชมสวนในทุงหญาเขียวขจีเพื่อชมทศนียภาพของสวน	ถือเป็นสวนสาธารณะที่
เหมาะมาพักผอนและใชเวลาทํากิจกรรมรวมกันกับครอบครัวเป็นอยางมาก	อีกทั้งยังมีโซน	เลี้ยงกระตาย	กวาง
โซนอาหารคาเฟ 	โซนหมูบานเกาหลีโบราณ	ที่สรางขึน้ภายในสวนสาธารณะ
จากน้ันนําทาน	Songdo	G-Tower	ตึกสําคัญแหงหน่ึงของ	เมืองซองโด	ใหทานขึน้ตึกชมวิวรอบเมืองซองโด

ได	360	องศา
นําทานสู	One	Mount	Snow	Park	เป็น	Theme	Park	แหงความสนุกที่เนรมิตทุกพื้นที่ไปเต็มไปดวยหิมะ	ลาน

น้ําแข็ง	และ	ความเย็นแบบติดลบ	ดวยพื้นที่มากถึง	161,602	ตารางเมตร	ภายในแบงพื้นที่เป็นหลายสวนพรอม
ดวยสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย	เชน	Fitness	&	Golf,	Club,	Water	Park,	Shopping	Mall,	Roof	Garden,
Snow	Park	เป็นตน	นอกจากน้ี	ยังเคยเป็นสถานที่ถายทํามิวสิควีดีโอเพลง	"เจนเทิลแมน"	(Gentleman)	ของ
"ไซ"	หรือ"ปารค	แจ-ซัง"	นักรองหนุมชาวเกาหลีใต	เจาของเพลง"กังนัม	สไตล"	ที่โดงดังไปทั่วโลกเมื่อปีที่ผานมา
หรือ	แมกระทั่ง	รายการยอดฮิต	Running	Man	ก็เคยมาถายทําที่น่ี	**รวมคาเขา	Snow	Park**	(Snow	Park
บังคับตองใสถุงมือทุกทาน	ลูกคาจะเตรียมไปเองหรือเชาก็ไดคะ	ราคาคาเชาประมาณ	1,000	วอน/คู
ราคาเชา	ชุดกันหนาว	(เสื้อ+กางเกง)	ประมาณ	3,000	วอน	ตอชุด)

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	เมนู“ซัมเกทัง”ไกตุนโสมเกาหลี	เป็นอาหารวังใน

สมัยกอนปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวงเชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพเสิรฟทานละ	1	ตัวในหมอดิน
รอนภายในตัวไกจะมีขาวเหนียวรากโสมพุทราแดงเกาลัดเสิรฟพรอมเครื่องเคียงเสนขนมจีนเหลาโสมพริก
ไทยดําและเกลือ
ทีพ่ัก	โรงแรมInter	City	Hotelระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา,	เมืองโซล

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเที่ยวบินกวา	410,000	เที่ยวรองรับผูโดยสาร
กวา	44	ลานคนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี	และยังไดรับรางวัลดีเดนดาน
การบริการระดับโลกถึง6ปีซอน	มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดัง
กวา	400	แบรนด	เชน	CHANEL,GUCCI,	HERMES,CARTIER	โดยจําหนาย
ในราคาถูกที่ราน	Shilla	และ	Lotte	เป็นduty	free	shopขนาดใหญ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบริการทานดวย	“จาจังเมี่ยน”หรือบะหมี่ดําเป็นอาหารที่ไดรับความนิยม
เป็นอยางมากในเกาหลี	และอาหารที่พบเห็นบอยครั้งในซีรียภาพยนตรเกาหลีดังหลายๆเรื่อง	บะหมี่ดําเกาหลี

หมูบานเทพนิยาย	หรือ	DONGWHA	MAEUNL	ไดถูกเนรมิตร	และตกแตงให
หมูบานที่แสนธรรมดาใหกลายเป็นหมูบานแหงเทพนิยาย	โดยนํานิยายที่ทุก
ทานคุนเคยหลายเรื่องมาวาดภาพตกแตงรอบๆหมูบานแหงน้ี	เชน	ปีเตอรแพน
สโนวไวทกับคนแคระทั้ง	7	อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ	หนูนอยหมวกแดง	ฯลฯ
ใหทานไดถายภาพไดเกือบทุกมุม	หันไปทางไหนก็ตองถายภาพเก็บไวเป็นที่
ระลึก

ซงโด	Songdo	International	City	เป็นเขตการคาเศรษฐกิจเสรี	เมืองแหงความ
ไฮเทคสําหรับผูอยูอาศัย	การทําธุรกิจ	การศึกษา	โรงพยาบาล	สนามกอลฟ
และสวนสาธารณะขนาดใหญ	100	ไร	อีกทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมมากที่สุด
และบานของแฝดสามตระกูลซง	โดยออกแบบภายใตแนวคิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน	โดยเนนการเชื่อมตอพื้นที่ใกลเคียงเพื่อการเขาถึงในการขนสง	การ
ออกแบบประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร	การออกแบบโครงสรางพื้น
ฐานที่มีประสิทธิภาพ	พื้นที่โลงและที่อยูอาศัยที่คํานึงถึงความปลอดภัยและ
เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม	และสิ่งมีชีวิตทุกชนิด



1.สาธารณรัฐเกาหลีใตเวลาทองถิน่เร็วกวาประเทศไทย	2	ชัว่โมง	(เพื่อความสะดวกในการนัด
หมายกรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่)

2.รวมคาเขา	Snow	Park**	(Snow	Park	บังคับตองใสถุงมือทุกทาน	ลูกคาจะเตรียมไปเองหรือเชา
ก็ไดคะ	ราคาคาเชาประมาณ	1,000	วอน/คู	ราคาเชา	ชุดกันหนาว	(เสื้อ+กางเกง)	ประมาณ	3,000	วอน
ตอชุด)

ตึกสําคัญแหงหน่ึงของเมืองซองโดใหทานขึน้ตึกชมวิวรอบเมืองซองโดได360
องศา	ขึน้ชมวิวที่ชั้น	33	ชมเมืองใหมของ	Songdo	ไดทั้งเมือง

One	Mount	ตั้งอยูที่เมือง	Goyang	ไมไกลจากกรุงโซล	แบงเป็น	2	โซนหลัก	คือ
Water	Park	และ	Snow	Park	เปิดตัวตนเดือนพฤษภาคม	2556	ที่ผานมา	เป็น
หน่ึงในสถานที่ถายทําฉากคูรัก	ไมค	กับ	ออมแอม	ในเรื่อง	Full	House	Thai	อีก
ทั้งยังเคยเป็นสถานที่ถายทํามิวสิควีดีโอเพลง	เจนเทิลแมน	(GENTLEMAN)
ของ	ไซ	นักรองหนุมชาวเกาหลีใต	เจาของเพลง	กังนัม	สไตล	และสถานที่ถาย
ทํารายการยอดฮิต	RUNNING	MAN	แบงเป็น	2	โซนหลัก	คือ	Water	Park	และ
Snow	Park	เป็นหน่ึงในสถานที่ถายทําฉากคูรักในเรื่อง	Full	House	Thai

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	เมนู“ซัมเกทัง”ไกตุนโสมเกาหลี	เป็นอาหารวังในสมัยกอน
ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวงเชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพเสิรฟทานละ	1	ตัวในหมอดินรอน
ภายในตัวไกจะมีขาวเหนียวรากโสมพุทราแดงเกาลัดเสิรฟพรอมเครื่องเคียงเสนขนมจีนเหลาโสมพริกไทยดํา
และเกลือ

	พัักที่	Inter	City		Hotelระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา,	เมืองโซล

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสู	สวนสนุกเอเวอรแลนดเป็นสวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศโดยมีบริษทัซัมซุง

เป็นเจาของ	ตั้งอยูทามกลางหุบเขา	ใหทานไดอิสระเที่ยวชมทองไปกับโลกของสัตวป าซาฟารี	ชมไลเกอรแฝดคู
แรกของโลก	ที่น่ีทานจะพบเจาป าสิงโต	และเสือสามารถอยูดวยกันไดอยางเป็นสุข	ชมความนารักของหมีที่สารถ
สื่อสารกับคนขับรถไดเป็นอยางดี	หรือเขาสูดินแดนแหงเทพนิยาย	สวนสี่ฤดู	ซึ่งจะปลูกดอกไมเปลี่ยนไปตาม
ฤดูกาล	อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด	อาทิเชน	สเปซทัวร	รถไฟเหาะและหนอนสะบัด	ชมสวน
ดอกไมซึ่งกําลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน	ชมกิจกรรมและการแสดงตางๆ	ที่จัดตามตารางประจําวันดวยบัตร
เขาชมแบบ	ONE	DAY	TICKET	เลนไดทุกเครื่องเลนไมจํากัดรอบ	เลือกชมและเลือกซื้อชอบป้ิงในรานคาของที่
ระลึกตางๆอยางมากมาย
**เทศกาล	Everland	Summer	Splash	&	Fantastic	Night	**	เทศกาลน้ี	เป็นหน่ึงในเทศกาลฤดูรอนหลักใน
เอเวอรแลนด	จะจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี	ตัง้แตชวงประมาณกลางเดือนมิถุนายน-สิงหาคม	ในงานจะ
เต็มไปดวยโปรแกรมตางๆ	ทีน่าสนใจ	เชน	การสาดน้ํา	ขบวนพาเหรด	ดอกไมไฟ	และการแสดง
ตางๆ	รวมถึงโชวแสงสีเสียงแบบ	3D	ในชวงเวลากลางคืนใหไดชมกัน	**ยังไมมีกําหนดวันทีแ่นชัด**

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“คาลบี้”หมูยางเกาหลี	เป็นอาหารพื้นเมือง
เกาหลีที่เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก	มีรสชาติออกหวาน	นุมและกลมกลอม	นําหมูสเต็กสวนที่ติดกับกระดูก(เชื่อ
วาเป็นสวนที่อรอยที่สุด)	ยางบนเตาถานแบบดั้งเดิมและตัดเป็นชิ้นพอคํา	หอทานแบบเมี่ยงคําไทย	โดยใสน้ําจิ้ม
เตาเจียวและเครื่องเคียงที่ชอบหรือขาวสวยรอนตามที่ชอบ	บริการเครื่องเคียงตางๆ

ชวงบาย



นําทานชม	พระราชวังชางดอกกุง	เป็นพระราชวังลําดับที่สองทึ่ถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง	ในปี
ค.ศ.	1405	และมีความสําคัญในการเป็นที่พํานักของพระมหากษตัริยหลายพระองคในสมัยราชวงศโชซอน
(Joseon)	และยังเป็น	1	ใน	5	ของพระราชวังสําคัญที่ยังคงรักษาไว
นําทานสู	ศูนยโสม	ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ	6	ปี	ซึ่งถือวาเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด

ชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง	2	เทา	เพื่อนําไป
บํารุงรางกาย	หรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ
นําทานชม	ศูนยสมุนไพรเกาหลี	ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชม	สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี	ที่นํามาแปรรูป

เป็นรูปแบบตางๆ	ที่มีสรรพคุณรักษาโรค	และบํารุงรางกาย
จากน้ันนําทานชม	Cosmetic	Shop	ศูนยรวมเครื่องสําอางคชื่อดังของเกาหลี	มากมายหลายแบรนดดัง	อาทิ

เชน	W.S.Nature,Rojukiss,	Misshaเป็นตน	
จากน้ันนําทานชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีที่หาง	DUTY	FREE	

จากน้ันใหทานอิสระชอปป้ิงถนนฮงอิก

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารบริการทานดวย	เมนู“บุฟเฟ ตบาบีคิวสไตลเกาหลี”
ทีพ่ัก	โรงแรมInter	City	Hotelระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา,	เมืองโซล

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เป็นสวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของเกาหลี	ตั้งอยูที่เมืองยงอิน	(Yongin)	โดย
มีบริษทัซัมซุงเป็นเจาของ	เอเวอรแลนดน้ันถือวาเป็นเหมือน	“ดิสนียแลนด
เกาหลี”	เลยก็วาได	นิตยสาร	Forbes	ยังจัดอันดับใหเป็น	1	ใน	4	สวนสนุกยอด
นิยมของโลก	ที่ตั้งของสวนสนุกเอเวอรแลนดน้ันเหมือนสวนสนุกในฝันจริงๆ
เพราะอยูทามกลางหุบเขาและธรรมชาติ	สวยเหมือนในเทพนิยาย	ดานในถูก
แบงออกเป็น	5	โซนใหญๆ	และสัตวที่เป็นดาราดังของที่น้ีคือเจาตัว	Liger	(ไล
เกอร)	ลูกแฝดผสมระหวางสิงโตเพศผูและเสือเพศเมีย	ที่ถือวาเป็นลูกแฝดไล
เกอรคูแรกในโลกที่ตองมาดูที่เอเวอรแลนดที่เดียวเทาน้ัน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“คาลบี้”หมูยางเกาหลี	เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่
เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก	มีรสชาติออกหวาน	นุมและกลมกลอม	นําหมูสเต็กสวนที่ติดกับกระดูก(เชื่อวาเป็น
สวนที่อรอยที่สุด)	ยางบนเตาถานแบบดั้งเดิมและตัดเป็นชิ้นพอคํา	หอทานแบบเมี่ยงคําไทย	โดยใสน้ําจิ้มเตา
เจียวและเครื่องเคียงที่ชอบหรือขาวสวยรอนตามที่ชอบ	บริการเครื่องเคียงตางๆ

เป็นพระราชวังลําดับที่สองทึ่ถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง
(Gyeongbukgung	Palace)	ในปี	ค.ศ.	1405	และมีความสําคัญในการเป็นที่
พํานักของพระมหากษตัริยหลายพระองคในสมัยราชวงศโชซอน	(Joseon)
และยังเป็น	1	ใน	5	ของพระราชวังสําคัญที่ยังคงรักษาไว	ประกอบไปดวย	เขต
พระราชฐานชั้นนอก,	เขตพระราชฐานชั้นใน	และสวนดานหลังสําหรับเป็น
ที่พักผอนของพระมหากษตัรย	ซึ่งมีตนไมขนาดยักษที่มีกวา	300	ปี,	บอน้ํา	และ
ศาลาริมน้ํา

สถานที่แหลงรวมศูนยสมุนไพรโสม	เพื่อฟังคําบรรยายถึงสรรพคุณตางๆ	ของ
โสมแตละชนิด	โดยโสมที่ดีมีคุณภาพ	ตองมีอายุ	6	ปี	รัฐบาลเกาหลีไดใสใจกับ
เรื่องน้ีอยางมากจึงตองเขามาควบคุมทุกขั้นตอน	ตั้งแต	การเริ่มปลูกโสม	จน
กระทั้งการผลิตออกมาเป็นตัวยา	“โสมเกาหลี”	น้ันมีสารประกอบที่สําคัญอยู
หลายอยางมีทั้งวิตามินและแรธาตุหลายชนิด



เทศกาล	Everland	Summer	Splash	&	Fantastic	Night	เทศกาลน้ี	เป็นหน่ึงในเทศกาลฤดูรอนหลัก
ในเอเวอรแลนด	จะจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี	ตัง้แตชวงประมาณกลางเดือนมิถุนายน-สิงหาคม	ในงาน
จะเต็มไปดวยโปรแกรมตางๆ	ทีน่าสนใจ	เชน	การสาดน้ํา	ขบวนพาเหรด	ดอกไมไฟ	และการแสดง
ตางๆ	รวมถึงโชวแสงสีเสียงแบบ	3D	ในชวงเวลากลางคืนใหไดชมกัน	**ยังไมมีกําหนดวันทีแ่นชัด**

ฮอกเก็ตนามู	เป็นสมุนไพรที่ขึน้เฉพาะประเทศเกาหลี	10	ปีจะออกดอกหน่ึง
ครั้งปลูกบนยอดเขาสูง	เมื่อนําดอกมาสกัด	มีสรรพคุณ	ชวยขับสารพิษตกคาง
ตางๆออกจากตับอยางปลอดภัยเน่ืองจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ	มีขายเฉพาะใน
ประเทศเกาหลีเทาน้ัน	เกรดสงออกที่ขายตามหามสรรพสินคาบานเรา	จะเป็น
เกรดบีเทาน้ัน	ไมมีเกรดเอ

หางสุดหรูยาน	ดงแดมุน	(Dongdaemun)	บรรดาเสื้อผาในหางก็มีแบรนดเป็น
ของตัวเอง	ดีไซนเฉพาะ	ราคาก็จะอัพขึน้มาจาก	หาง	Migliore	และ	Hello	apm
พอสมควร	หาง	Doota	(เขาบอกวาตอไมได)	สินคาของที่น่ีดูดี	มีระดับเป็น
สินคาที่กําลังอินแทรนดอยูในหมูวัยรุน	บางทีก็ทําเลียนแบบสินคาแบนดเนม
ชื่อดัง	คุณภาพคอนขางดี

ยานดังสําหรับวัยรุน	เป็นแหลงรวม	รานคา	รานอาหาร	คลับ	บาร	รวมทั้งเป็น
ถนนแสดงงานศิลปอารตๆ	ของเหลาศิลปินอารมรติสตแตกทั้งหลาย	ถนนสา
ยอารทยานมหาวิทยาลัย	ฮงอิก	ยานน้ีมีทั้งรานอาหาร	คอฟฟ่ีช็อป	ผับ	บาร
รานขายเสื้อผา	รานขายเครื่องสําอางค	และเกสเฮาส	ราคายอมเยาว	(ถูกบาง
ไมถูกบาง	ถาถูกมากๆก็เดินไกลจากรถไฟฟานิดนึง	)	ยานน้ีถือเป็นศูนยรวมวัย
รุนเด็กแนวชาวเกาหลี	และเป็นสถานที่โชวของ	ของนักรองใตดิน	อินดี้	มารอง
เพลง	โชวผลงานของตัวเองใหผูคนที่เดินผานไปมาแถวน้ันไดดูกัน	ปกติโดย
สวนตัวชอบไปเดินเลนแถวฮงแดเพราะวามีรานคาเสื้อผานารักๆ	ดีไซนแนวๆ
ใหเลือกหลากหลาย	และรานอาหารอรอยๆ	หลายราน	ออ	จุดเดนอีกอยางหน่ึง
ของยานน้ีคือมีรานหมูยางอรอยๆ	ใหเลือกกินหลายราน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารบริการทานดวย	เมนู“บุฟเฟตบาบีคิวสไตลเกาหลี”
	พักที่	Inter	City		Hotelระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา,	เมืองโซล

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานชม	โซลทาวเวอร	1	ใน	18	หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง	480	เมตร	เหนือระดับน้ําทะเล

ทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ	360	องศาโดยสามารถมองไดถึงเขาพู
กักซัน	และถาหันไปยังทิศตรงขาม	ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน้ําฮันกัง	***	ราคาไมรวมคาขึ้นลิฟท	***
นําทานชม	ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง	ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใชตนสนเข็มแดง

จากยอดเขาที่ประเทศ	เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใตออกมา	เป็น
น้ํามันสนเข็มแดง	ภูมิประเทศ	ของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ	70	เปอรเซ็นต	โดยกวาจะมาเป็นน้ํามันสน
เข็มแดงได	1	แคปซูล	ตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ	2.7	กิโลกรัม	มาสกัดเอาน้ํามันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็น
น้ํามันสนน้ี
นําทานสู	โรงงานพลอยอเมทิส	หรือ	พลอยสีมวง	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี	ซึ่งชาวโสมเชื่อวาถาไดมี

พลอยชนิดน้ีติดตัวไว	จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับชีวิต
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“จิมดัก”ไกพะโลผัดวุนเสน	ไกอบซีอิว๋ดําวุน



เสนเมนูพื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองอันดงปัจจุบันไดรับความนิยมอยางแพรหลายและรสชาติของจิมดักก็เป็นที่
ถูกปากถูกลิ้นคนไทยเป็นอยางยิ่ง

ชวงบาย
นําทานสู	Teddy	Bear	Museum	ใหทานไดถายรูปและชมความนารักของตุกตาหมีตัวนอยๆ	กับพิพิธภัณฑหมี

เท็ดดี้แบร
จากน้ันใหทาน	ชอปป้ิงตามอัธยาศัย	ณ	ตลาดเมียงดง	แหลงรวมวัยรุนยานสยามสแควร	โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เป็นแหลงรวมเครื่องสําอางคชื่อดัง	อาทิ	Etude,	Skinfood,	The	Face	Shop,	Misshaเป็นตน

ชวงคํ่า
อิสระอาหารเย็นเพื่อใหทานไดชอปป้ิงตามอิสระอัธยาศัย
ทีพ่ักBenikea	Incheon	Hotel	หรือเทียบเทา	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

ถือไดวาเป็นสัญลักษณของกรุงโซล	ตัวหอคอยมีความสูงเกือบ	240	เมตร	ซึ่ง
บางครั้งก็ถูกเรียกวา	“นัมซันทาวเวอร”	เพราะหอคอยตั้งอยูบนภูเขานัมซาน
ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับชมวิวทิวทัศนของกรุงโซล	โดยเฉพาะในชวง
เวลาคํ่าคืนน้ัน	จะเห็นสภาพบานเมืองของ	กรุงโซลดานลางเต็มไปดวยแสงสี
ตางๆ	ที่ทําใหรูสึกเพลิดเพลิน

น้ํามันสนเข็มแดง	เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ	์100%	ซึ่งสรรพคุณ
ของน้ํามันสนเข็มแดงน้ันมีประโยชนอยางมากมาย	ทั้งชวยละลายคลอเรสเต
อรอล	และไขมันที่อุดตันในเสนเลือด	ลดระดับน้ําตาลในเลือด	ชวยขับสารพิษ
ออกจากรางกายในรูปแบบของเสีย	เชน	เหงื่อ	ปัสสาวะ	อุจจาระ	ชวยลางสาร
พิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด	เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไดสะดวกขึน้	ชวย
เพิ่มภูมิตานทานใหกับรางกาย	บํารุงผิวพรรณใหสดใสจากภายใน	และลด
อัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

โรงงานพลอยอเมทิส	หรือ	พลอยสีมวง	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี	ซึ่งชาว
โสมเชื่อวาถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว	จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับ
ชีวิต

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“จิมดัก”	ไกพะโลผัดวุนเสน	ไกอบซีอิว๋ดําวุนเสนเมนูพื้น
เมืองดั้งเดิมของเมืองอันดงปัจจุบันไดรับความนิยมอยางแพรหลายและรสชาติของจิมดักก็เป็นที่ถูกปากถูกลิ้น
คนไทยเป็นอยางยิ่ง

เป็นพิพิธภัณฑหมีที่ใหญที่สุดในโลก	และเป็นฉากหนังของเรื่อง	เจาหญิง
วุนวายเจาชายเย็นชา	สรางขึน้ในโอกาสครบรอบ	100	เท็ดดี้แบร



1.ราคาไมรวมคาขึ้นลิฟทโซลทาวเวอร
2.อิสระอาหารเย็นเพื่อใหทานไดชอปป้ิงตามอิสระอัธยาศัย

1.เครื่อง	แอรบัส	A330-300	ทีนัง่แบบ	3-3-3

2.เสริฟ อาหารรอนทัง้ขาไป	-	ขากลับ
3.น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	20	กก	-	ขากลับ	20	กก

สถานที่ชอปป้ิงยอดฮิตในเกาหลี	ใครที่มาเกาหลีตองมาชอปป้ิงที่น่ี	เพราะเป็น
ศูนยรวมของสินคายอดฮิตหลากหลายชนิด	ไมวาจะเป็น	เครื่องสําอางค	มีทุก
ยี่หอยอดฮิตในเกาหลี	มีทุกซอยทุกหลืบในเมียงดง	,	เสื้อผาแฟชั่น	ทั้งหญิงและ
ชาย	เสื้อผาที่น่ีจะมีทั้งรานที่เป็นแบรนดยอดฮิตในเกาหลี	และแบรนดสุดฮิต
จากตางประเทศ	,รองเทา	มีทั้งรองเทาแฟชั่น	รองเทากีฬา	ทั้งมียี่หอ	และไมมี
ยี่หอ	,รานกระเปา	ดีไซนสวยเกไมเหมือนใคร,	รานขายเครื่องประดับ	รวมถึง
รานอาหาร	รานฟาสฟ ูด	รานหมูยาง	และ	รานกาแฟ	สรุปวาที่น่ีมีทุกอยางที่
สาวๆ	นักชอปตองการ

	พักที่	Benikea	Incheon	Hotel		ระดับ3ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานสู	ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	เพื่อนําทานเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดยระหวางทางนําทานชอป

ป้ิงที่	ซุปเปอรมารเก็ต	ซึ่งมีสินคาตางๆ	มากมายใหเลือกซื้อหาเป็นของฝาก	เชน	กิมจิ	บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
สาหราย	ขนมขบเคี้ยว	ลูกอม	ผลไมตามฤดูกาลและของที่ระลึกตางๆ

11.15	น.	นําทานเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯโดยสายการบิน	ไทยแอรเอเชียเอ็กซ	(Thai	Air	Asia	X)	เที่ยว
บินที่	XJ701

14.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเที่ยวบินกวา	410,000	เที่ยวรองรับผูโดยสาร
กวา	44	ลานคนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี	และยังไดรับรางวัลดีเดนดาน
การบริการระดับโลกถึง6ปีซอน	มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดัง
กวา	400	แบรนด	เชน	CHANEL,GUCCI,	HERMES,CARTIER	โดยจําหนาย
ในราคาถูกที่ราน	Shilla	และ	Lotte	เป็นduty	free	shopขนาดใหญ

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
3.หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคืนคา

บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
4.บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย	หรือ

เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6.ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ
8.มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
9.หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10.กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ประเทศไทย	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่

บริษทัระบุในรายการเดินทาง	บริษทัของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด	ๆทั้งสิ้น
11.บริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเกาหลีเทาน้ัน
12.เที่ยวบิน	และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
13.เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว
14.โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตางกับประเทศไทย	โดย

โรงแรมที่พักทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่
ระบุในรายการทองเที่ยวเทาน้ัน	โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยสวนใหญจะเป็นแบบหองพักคู	(Twin	หรือDouble)	ใน
กรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ3ทานขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละ
โรงแรม	ซึ่งมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน	และไมสามารถเสริมเตียงไดตามที่ตองการ
โรงแรมหลายแหงจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ าเครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน
15.กระเปาสัมภาระตางๆถือเป็นทรัพยสินสวนตัวของทาน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายสูญหาย

ลาชา	หรืออุบัติเหตุตางๆ	ใดๆทั้งสิ้น
16.เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้นและถาทานตองการแยก
ตัวออกจากกรุปทัวรเพื่อทองเที่ยวเอง	โดยไมลงรานศูนยโสม,	ศูนยสมุนไพร,	รานน้ํามันสน,	ศูนยเครื่องสําอาง	และ
รานพลอยอะเมทิส	ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	300	USD	ตอทาน
17.ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคาน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยและทองเที่ยวเป็นหมูคณะแบบ	Join	Tour	เทาน้ัน

กรณีตองการตัดกรุปเหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครั้งหากเป็นนักทองเที่ยวชาวตางชาติ	หรือ	พระสงฆ	เก็บคาใช
จายเพิ่ม	ทานละ	4,000	บาท

1.กรุณาสํารองที่น่ัง+ชําระเงินมัดจําทานละ	10,000	บาท	พรอมแจงชื่อ+สกุล	เป็นภาษาอังกฤษตาม
หนังสือเดินทาง
2.คาทัวรสวนที่เหลือ	ชําระทั้งหมดกอนการเดินทาง	15	วัน
3.เม่ือทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทัง้หมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทาน

ไดยอมรับในเงื่อนไขและขอตกลงตาง	ๆ	ทีไ่ดระบุไวทัง้หมดน้ีแลว



1.คาบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป	–	กลับ	(ตัว๋กรุป)	รวมภาษี	สนามบินและภาษีน้ํามันไวเรียบรอยแลว
2.คาที่พัก	3	คืน	หองละ	2	-	3	ทาน
3.คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
4.หัวหนาทัวรหรือมัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง
5.ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ200,000	บาท	เสียชีวิต	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
6.ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
7.สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ	20	กก.

1.คาทําหนังสือเดินทางไทย
2.คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท	เป็นตน
3.คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	20	กิโลกรัม
4.วีซาเขาประเทศเกาหลี	ในกรณีที่ผูเดินทางถือหนังสือเดินทางตางดาว	หรือ	ประเทศที่ที่ตองทําวีซาเขาประเสา

ธารณรัฐเกาหลีใต	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาทานละ	1,400	บาท	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทํา
เรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา
5.คาทิปไกดและคนขับรถประมาณ	30,000	วอน	ตอทานตอทริป

การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง	
เอกสารทีค่วรเตรียมกอนการเดินทาง	เจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให
เฉพาะนักทองเทีย่วทีม่าทองเทีย่วโดยสุจริตเทานัน้ทีผ่านเขาเมืองได	และพิจารณาจาก	
1.หลักฐานการทํางานประจําของนักทองเที่ยว	ซึ่งสมควรที่นําติดตัวไปแสดงดวย	เชน	บัตรพนักงาน	นามบัตร

จดหมายการทํางานภาษาอังกฤษ	(กรณีเดินทางคนเดียว)	จดหมายรับรองออกโดยบริษทัผูจัดคณะ
2.หลักฐานการเงิน	ในระหวางการทองเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปดวยประมาณ	300เหรียญ

สหรัฐ	หรือประมาณ	300,000	วอน	สําหรับการเดินทาง	2	วัน	(หากไมมีบัตรเครดิตคารด)	หากมีบัตรเครดิตตาง
ประเทศ	เชน	Visa	Card,	American	Express,	Dinners	Club	หรือ	Master	Card	ตองนําติดตัวไปดวยหรือหลักฐานการ
เงินอื่นใดที่จะแสดงใหเจาหนาที่ทราบวาทานคือนักทองเที่ยว
3.ใบรับรองสถานศึกษาหากทานยังอยูในระหวางการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผูปกครอง	เชน

บิดา	มารดา	ปา	นา	อา	ที่มีนามสกุลเดียวกัน
4.หากเป็นพาสปอรตใหม	ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรตใหมหรือนําติดตัวไปดวย
5.การแตงกายสุขภาพและแลดูเป็นนักทองเที่ยว	ไมควรสวมใสรองเทาแตะ

พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา	6	เดือนในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้ที่
กรุงเทพฯ	และทีป่ระเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต	ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ	ทางบริษทัฯ	ขอ
สงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ	ทิ้งสิ้น

ราคาจอยแลนด	ไมรวมราคาตัว๋เครื่องบิน	7,900	บาท/ทาน
พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา	6	เดือน
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้ทีก่รุงเทพฯ	และทีป่ระเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต	ปฏิเสธมิใหเดิน

ทางออกหรือเขาประเทศ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ	ทิ้งสิ้น
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบินทัง้ไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาทัง้น้ี

ขึ้นอยูกับสายการบิน	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไมวาจะเกิด
จากความขัดของของ	ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนทําใหไมสามารถดําเนินการตามหมาย
กําหนดการได
โปรแกรมการเดินทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลีย่นแปลงรายการทองเทีย่วบาง

รายการหรือทดแทนรายการทองเทีย่วบางรายการ	และจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึ้นไป
จึงออกเดินทาง	ในกรณีทีมี่จํานวนผูโดยสารไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย



อัตราคาบริการน้ี	สําหรับเดินทางตัง้แต	30	ทานขึ้นไป	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีที่
มีผูเดินทางไมถึง	30	ทาน
กรุณาสงมอบหนังสือเดินทางใหบริษทัฯ	กอนวันเดินทาง	เพื่อประโยชนของทานเอง
ในระหวางทองเทีย่วจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง	และ

ในวันสุดทายของการเดินทางชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายหากวาทานใดสนใจสามารถซื้อไดแต
ถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อทัง้น้ีขึ้นอยูกับความพึงพอใจของทาน	ทางบริษทัทัวรไมมีการบังคับใหซื้อ
แตอยางใดแตเป็นการบอกกลาวลวงหนาเพื่อใหผุเดินทางไดรับทราบ
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯกอนทุกครัง้มิ

เชนนัน้ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทัง้สิ้น

การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง	
เอกสารทีค่วรเตรียมกอนการเดินทาง	เจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให
เฉพาะนักทองเทีย่วทีม่าทองเทีย่วโดยสุจริตเทานัน้ทีผ่านเขาเมืองได	และพิจารณาจาก	

1.	หลักฐานการทํางานประจําของนักทองเทีย่ว	ซึง่สมควรทีนํ่าติดตัวไปแสดงดวย	เชน	บัตรพนักงาน
นามบัตร	จดหมายการทํางานภาษาอังกฤษ	(กรณีเดินทางคนเดียว)	จดหมายรับรองออกโดยบริษทัผูจัด
คณะ

2.	หลักฐานการเงิน	ในระหวางการทองเทีย่วประเทศเกาหลีสมควรทีจ่ะนําเงินสดติดตัวไปดวย
ประมาณ	300เหรียญสหรัฐ	หรือประมาณ	300,000	วอน	สําหรับการเดินทาง	2	วัน	(หากไมมีบัตรเครดิต
คารด)	หากมีบัตรเครดิตตางประเทศ	เชน	Visa	Card,	American	Express,	Dinners	Club	หรือ	Master	Card
ตองนําติดตัวไปดวยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดทีจ่ะแสดงใหเจาหนาทีท่ราบวาทานคือนักทองเทีย่ว

3.	ใบรับรองสถานศึกษาหากทานยังอยูในระหวางการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผู
ปกครอง	เชน	บิดา	มารดา	ป า	นา	อา	ทีมี่นามสกุลเดียวกัน

4.	หากเป็นพาสปอรตใหม	ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรตใหมหรือนําติดตัวไปดวย
5.	การแตงกายสุขภาพและแลดูเป็นนักทองเทีย่ว	ไมควรสวมใสรองเทาแตะ

**ลูกคาทีบ่ินกับสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซมีเงื่อนไขเพิม่	(โปรดสอบถามพนักงาน)	**
1.	สายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซใชระบบการจองทีน่ัง่เป็นแบบสุมทีน่ัง่วาง	อาจจะทําใหครอบครัว

ทีม่าดวยกันไมไดนัง่ติดกัน	หากลูกคาเทาไดประสงคจะจองทีน่ัง่ติดกันจะมีรายละเอียดการคาใชจายใน
การซื้อทีน่ัง่เพิม่…ดังน้ี	(โปรดสอบถามพนักงาน)	
หมายเหตุ...สําหรับผูโดยสารทีต่องการนัง่ในโซน	Quiet	Zone	และ	บริเวณทางออกฉุกเฉินจะตองมี
คุณสมบัติตามเกณฑดังตอไปน้ี
-	ผูโดยสารจะตองมีอายุ	10	ปีขึ้นไป	สําหรับทีน่ัง่	Quiet	Zone
-	ผูโดยสารทีไ่มไดเดินทางรวมกับผูโดยสารทีมี่อายุตํ่ากวา	10	ปี	(เด็กหรือทารก)
-	มีความพรอมทางดานรางกายและจิตใจเพื่อทีจ่ะชวยเหลือลูกเรือในกรณีฉุกเฉิน
-	สามารถเขาใจคําแนะนําในกรณีฉุกเฉินฉบับพิมพ/คําพูดได
-	อายุ	15	ปีขึ้นไป	สําหรับทีน่ัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน
-	ไมใชผูทีก่ําลังตัง้ครรภ
-	ไมไดซื้อทีน่ัง่เสริม
สําหรับเหตุผลดานความปลอดภัย	ทางสายการบินขอสงวนสิทธิใ์นการกําหนดทีน่ัง่ใหมบนเครื่อง	หากผู
โดยสารไมมีคุณสมบัติตามเกณฑทีก่ลาวไวขาง

2.	ทางแอรเอเชียมีน้ําหนักกระเป าใหทานละ	20	กก.	ตอ	1	เทีย่วการเดินทาง	ทานใดประสงคจะซื้อน้ํา
หนักเพิม่กรุณาแจงเจาหนาที	่ณ	วันจองทัวร...อัตราคาสัมภาระ	(โปรดสอบถามพนักงาน)

3.	สวนลูกคาทีจ่ะซื้ออุปกรณทีเ่กีย่วกับการกีฬา	อาทิเชน	ไมกอลฟ	ตองซื้อคาสัมภาระเป็นคาอุปกรณ
กีฬาเพิม่เติมแยกจากคาสัมภาระ	(โปรดสอบถามพนักงาน)
บริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับซื้อน้ําหนักเพิม่หลังจากทําการจองแลว	ถาลูกคามีน้ําหนักเกินกําหนดตองจาย
คาสัมภาระเพิม่หนาเคานเตอรตามอัตราทีส่ายการบินกําหนดคือ...
-	ออกเดินทางจาก	สนามบินดอนเมือง	น้ําหนักเกินกวากําหนด	คิดกิโลละ	500	บาท	/	ทาน	/	เทีย่ว
-	ออกเดินทางจาก	สนามบินอินชอน	น้ําหนักเกินกวากําหนด	คิดกิโลละ	18,000	วอน	/	ทาน	/	เทีย่ว

1.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิก
การเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-45	วันเก็บเงินมัดจําทัง้หมด



3.ยกเลิกกอนการเดินทาง	7-14	วันเก็บคาใชจาย	80%	ของราคาทัวร	ตอทาน
4.ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1-7	วัน	เก็บคาใชจายทัง้หมด	100%	ของราคาทัวร
5.ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีใต	ไมมีการคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	จะตองมีใบรับรอง
แพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	ทางบริษทัฯ	จะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ทานละ	10,000	บาทและคาใชจายอื่นๆ
6.ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรง

หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra
Flightและ	Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
7.กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขา

ประเทศทีร่ะบุไวในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น
**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศเกาหลีใต
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและเกาหลีใต	ขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทาง
มัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**

8.เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


