


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินอินชอน	-	เดอะ	การเดน	ออฟ	มอร
น่ิง	คาลม

พักที่	PACIFIC
HOTEL	HOTEL
ระดับ	3	ดาวหรือ
เทียบเทา

2 สกีรีสอรท	Eden	Valley	Resort	-	ไรสตรอเบอรรี่	-	เทศกาลตกปลา
น้ําแข็ง	หรือ	ตกปลาน้ําแข็ง	-	สวนสนุกเอเวอรแลนด	-	กรุงโซล

พักที่	GALAXY
HOTEL	ระดับ	3	ดาว
หรือเทียบเทา

3 ศูนยโสม	-	ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู	-	หอคอยกรุงโซล	-	เมียงดง
พักที่	GALAXY
HOTEL	ระดับ	3	ดาว
หรือเทียบเทา

4 พระราชวงถ็อกซูคุง	-	น้ํามันสนเข็มแดง	-	โรงงานพลอยอเมทิส	-
สนามบินอินชอน	-	สนามบินดอนเมือง

31	ม.ค.	61	-	3	ก.พ.	61 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿5,900



ชวงเชา
05.00	น.	คณะมาพรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ชัน้	3	เคานเตอร	4	สายการบิน	ไทยแอร

เอเชียเอ็กซ	(Thai	Air	Asia	X)	เช็คอินกรุปของสายการบินโดยมีเจาหนาที่	ใหการตอนรับ	และอํานวยความ
สะดวก
08.05	น.	ออกเดินทางสู	เมืองอินชอนประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต	โดยสายการบิน	ไทยแอรเอเชีย

เอ็กซ	(Thai	Air	Asia	X)	เที่ยวบินที่	XJ708

ชวงบาย
15.20	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	สาธารณรัฐเกาหลีใตเวลาทองถิ่นเร็วกวา

ประเทศไทย	2	ชั่วโมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น)	นําทาน
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
จากน้ันนําทานสู	The	Garden	of	Morning	Calm	สวนแหงน้ีตั้งอยูที่เมืองกาพยอง	จังหวัดคยองกีโดเป็นสวน

ของเอกชนขนาดใหญที่เต็มไปดวยพันธุไมและดอกไมนานาพันธุมากกวา	5,000	ชนิดและเป็นสวนที่เกาแกที่สุด
ของเกาหลี	เปิดใหเขาชมตลอดทั้งปีแตละชวงฤดูที่น่ีจะมีการจัดเทศกาลดอกไมชนิดตางๆ	เปลี่ยนไปตามฤดูกาล
ภายในสวนมีธีมดอกไมกวา	20	ธีมและมีรานอาหารรานเครื่องดื่มใหบริการ

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“บุลโกกิ”	เน้ือหมูกับซอสผัดกับกะหลํ่า	หรือเน้ือหมู

สดหมักกับซอสและเครื่องเทศจนไดที่	แลวนํามาใสบนกระทะผัดกับกะหลํ่าปีสดและวุนเสนของเกาหลี	มีน้ํา
ขลุกขลิกรสชาติออกหวานเล็กนอย	พรอมกับเสิรฟขาวสวยและเครื่องเคียงตางๆ
ทีพ่ัก	โรงแรม	PACIFIC	HOTEL	HOTEL	ระดับ	3	ดาว,	หรือเทียบเทา

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

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

The	Garden	of	Morning	Calm	หน่ึงในสถานที่ถายทําซีรีสเรื่อง	You're
Beautiful	เป็นอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวที่คนรักธรรมชาติไมควรพลาด	เพราะ
สวนน้ี	สวยและบรรยากาศดีมาก	มีตนไมดอกไมมากมาย	ชวงที่เหมาะจะไป
เที่ยวที่น่ีมากที่สุดคือชวงเดือน	มีนาคม	–	พฤศจิกายน	เพราะตนไมจะเริ่มผลิใบ
ใหมในชวงเดือน	มีนา	และ	เริ่มเปลี่ยนสีในเดือน	พฤศจิกา	และในชวงหนา
หนาวจะมีไฟประดับตามตนไม	ในชวงกลางคืนสวยงามแปลกตาไปอีกแบบนึง



*ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกที่น่ังบนเครื่องเน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองที่น่ัง
เป็นแบบสุมที่น่ังวาง	หากทานมีความประสงคที่จะระบุที่น่ังบนเครื่อง	หรือเปลี่ยนที่น่ัง	จะมีคาใชจายเพิม่เติม
กรุณาติดตอสอบถามเจาหนาที*่
ชวงฤดูหนาวจะมีการจัดงาน	Lighting	Festival	จัดแสดงไฟ	ใหทานไดชมเทศกาลโคมไฟ	ประดับประดาทั้ง

สวนใหสวางสไวสีสันตระการ	***หมายเหตุ	กําหนดการจัดแสดงไฟยังไมทราบแนชัด

เครื่องแอรบัส	A330-300	ทีน่ัง่แบบ	3-3-3
เสริฟ อาหารรอนทัง้ขาไป	-	ขากลับ
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	20	กก.	-	ขากลับ	20	กก.

(แตกลางวันก็จะไมคอยมีตนไมเขียวๆใหดู)	สําหรับสวนที่น่ีจะแบงเป็นสวน
ประเภทตางๆ	ประมาณ	20	โซน	ถาไดไปเที่ยวที่น่ีหลังจากที่ซื้อบัตรเขาชมสวน
แลวออยาลืมหยิบแผนที่ของสวนติดมือมาดวยเพราะวาในน้ันจะบอกจุด
สําคัญๆ	วาสวนอะไรอยูตรงไหน	ทําใหงายตอการเดินเลน	และโฟกัสไดถูกจุด
วาตองการเที่ยวชมตรงแถวไหนกอน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“บุลโกกิ”	เน้ือหมูกับซอสผัดกับกะหลํ่า	หรือเน้ือหมูสดหมัก
กับซอสและเครื่องเทศจนไดที่	แลวนํามาใสบนกระทะผัดกับกะหลํ่าปีสดและวุนเสนของเกาหลี	มีน้ําขลุกขลิก
รสชาติออกหวานเล็กนอย	พรอมกับเสิรฟขาวสวยและเครื่องเคียงตางๆ

	พักที่	PACIFIC	HOTEL	HOTEL	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
จากน้ันนําทานสุ	สกีรีสอรท	ใหทานไดอิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมตาง	ๆ	บนลานสกี	เพลิดเพลินกับลานหิมะ

ที่กวางใหญ	และเนินเลนสกีระดับตาง	ๆ	กระเชาลิฟท	เนินเขาเลนสโนสเลด	ทางรีสอรทยังมีหลากหลายบริการ
อื่นๆ	สําหรับผูที่ไมตองการเลนสกี	เชน	รานอาหาร	คอฟฟ่ีชอป	ซุปเปอรมาเก็ดไวบริการ
จากน้ันนําทานสู	ไรสตรอเบอรี	่ขอเชิญทานลิ้มรสสตรอเบอรรี่เกาหลีสดๆ	พรอมชมบรรยากาศภายในไร	ซึ่ง

ทานจะไดพบกับวิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลีวามีวิธีการปลูกอยางไรจึงไดผลสตรอเบอรรี่ที่ขนาดใหญ
เป็นพิเศษ	และทานยังสามารถเลือกซื้อสตรอเบอรรี่ไดจากภายในไรไดอีกดวย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“คาลบี้”	หมูยางเกาหลี	เป็นอาหารพื้นเมือง

เกาหลีที่เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก	มีรสชาติออกหวาน	นุมและกลมกลอม	นําหมูสเตกสวนที่ติดกับกระดูก(เชื่อ
วาเป็นสวนที่อรอยที่สุด)	ยางบนเตาถานแบบดั้งเดิมและตัดเป็นชิ้นพอคํา	หอทานแบบเมี่ยงคําไทย	โดยใสน้ําจิ้ม
เตาเจียวและเครื่องเคียงที่ชอบหรือขาวสวยรอนตามที่ชอบ	บริการเครื่องเคียงตางๆ

ชวงบาย
นําทานสูงาน	เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง	ใหทานไดลองสัมผัสบรรยากาศการตกปลาเทราทภูเขา	ซึ่งจะเปลี่ยน

สภาพเป็นน้ําแข็งซึ่งมีความหนาประมาณ	30-40	เซนติเมตร	ปลาชนิดน้ีเป็นปลาสายพันธเดียวกันกับปลา
แซลมอน	ซึ่งอาศัยอยูในน้ําเย็นอุณหภูมิ	ตํ่ากวา	20	องศาเซลเซียส	ซึ่งเป็นปลาที่มีความสวยงามและมีรสชาติ
หวานมันอรอย	สามารถนํามาทําเป็นซูชิหรือซาซิมิมารับประทานได
อิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรม	ตางๆ	ในบริเวณ	งานเทศกาล	ซึ่งจะหลายกิจกรรมใหทานไดทดลองสัมผัส

ประสบการณใหมๆ	อาทิเชน	สโนวสเลด,	สเก็ตน้ําแข็ง,	รถไฟน้ําแข็ง,	รถ	ATV	เป็นตน	(ราคาทัวรไมรวมคา
อุปกรณตกปลา)

นําทานเดินทางสู	สวนสนุกเอเวอรแลนด	ซึ่งถูกขนานนามวาดิสนียแลนดเกาหลี	เป็นสวนสนุกกลางแจงที่
ใหญที่สุดของประเทศโดยมีบริษทัซัมซุงเป็นเจาของ	ตั้งอยูทามกลางหุบเขา	ใหทานไดอิสระเที่ยวชมทองไปกับ
โลกของสัตวป าซาฟารี	ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลก	ที่น่ีทานจะพบเจาป าสิงโต	และเสือสามารถอยูดวยกันได
อยางเป็นสุข
ชมความนารักของหมีที่สารถสื่อสารกับคนขับรถไดเป็นอยางดี	หรือเขาสูดินแดนแหงเทพนิยาย	สวนสี่ฤดู	ซึ่ง

จะปลูกดอกไมเปลี่ยนไปตามฤดูกาล	อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด	อาทิเชน	สเปซทัวร	รถไฟ
เหาะและหนอนสะบัด
ชมสวนดอกไมซึ่งกําลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน	(ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพอากาศ	เดือนมีนาคม	-	เมษายน



เป็นสวนดอกทิวลิป,	เดือนพฤษภาคม	-	เดือนมิถุนายน	เป็นดอกกุหลาบ,	เดือนสิงหาคม	-	เดือนกันยายน	เป็น
สวนดอกลิลลี่,	เดือนตุลาคม	-	เดือนพฤศจิกายน	เป็นสวนดอกเบญจมาศ)

ชมกิจกรรมและการแสดงตางๆ	ที่จัดตามตารางประจําวันดวยบัตรเขาชมแบบ	ONE	DAY	TICKET	เลนไดทุก
เครื่องเลนไมจํากัดรอบ	เลือกชมและเลือกซื้อชอบป้ิงในรานคาของที่ระลึกตางๆอยางมากมาย	จากน้ันนําทาน
เดินทางกลับเขาสูกรุงโซล

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารบริการทานดวย	“ชาบูชาบู”	สุกี้หมอไฟแบบเกาหลี	อาหารพื้นเมือง

ของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแตสมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลีลักษณะคลายสุกี้หมอไฟของญี่ป ุน	โดยนําเครื่อง
เคียงตาง	ๆ	เชนผักหลากชนิด	เห็ดตามฤดู	โอเดง	เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว	มาจัดเรียงใหสวยงามในหมอ	เวลา
ทาน	เติมน้ําซุปชาบูปรุงรสแลวตมใหเดือด	แลวจึงนําอุดงสดลงตม	สามารถรับประทานเป็นอุดงรอน	และ	ทาน
พรอมขาวสวยรอน	น้ําจิ้มซีอิ้วเกาหลี	และเครื่องเคียงนานาชนิด
ทีพ่ัก	โรงแรม	GALAXY	HOTEL	เมืองโซล	ระดับ3ดาว,	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

สกีรีสอรทแหงเดียวทางภาคตะวันออกเฉียงใตของเกาหลี	ที่ไดรับการแบบใน
แนววิทยาศาสตร	ถือเป็นสกีรีสอรทระดับเวิลดิค์ลาสแหงหน่ึงของโลก	สกี
รีสอรทแหงน้ี	มี	7	สโลป	มีสกีกระเชาลิฟทที่สามารถขนสง	นักเลนสกีไดถึง
11,000	นักสกี	ตอชั่วโมง	มีความหลากหลายของเนินเขาที่สามารถตอบสนอง
ความทาทายของการเลนสกี	และ	สโนวบอรดนานาชาติ	ทางรีสอรทยังมี	สิ่ง
อํานวยความสะดวก	ดานการกีฬา	กอลฟ	และการพักผอนในรูปแบบราน
อาหาร	คอฟฟ่ีชอป	ซุปเปอรมาเก็ตไวคอยบริการ

ไรสตรอเบอรรี่	เชิญลิ้มรสสตรอเบอรรี่ของเกาหลีสดๆ	ในบรรยากาศภายในไร
สตรอเบอรรี่อยางแทจริง	พบกับวิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลีวามีวิธี
การปลูกอยางไร	ใหไดผลสตรอเบอรรี่ที่ขนาดใหญเป็นพิเศษ	หวานหอม	และ
ชวนนารับประทาน	เป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีและชาวตางชาติ	และยังเป็น
ผลไมสงออกของประเทศดวย

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

เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง	หน่ึงปีมีเพียงครั้งเดียว	โดยเทศกาลน้ีถูกเสนอใหเป็น
เทศกาลตัวอยาง	ของกระทรวงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวเกาหลี	เป็น
เทศกาลฤดูหนาวที่ยิ่งใหญและดึงดูดนักทองเที่ยวมาเยือนทุกปี	สนุกสนานและ
เพลิดเพลินกับการตกปลาน้ําแข็งโดยการเจาะน้ําแข็งเป็นรูวงกลม	และนําเบ็ด
ไปตกปลาใตน้ําแข็ง

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



ราคาทัวรไมรวมคาเขาลานสกี,ชุด,อุปกรณ,รองเทา,คาครูฝึก	คาอุปกรณการเลนสกีราคาประมาณ
50,000	วอน
ลานสกีบางแหงไมสามารถเขาไปในลานสกีได	เพราะเน่ืองจากจะเป็นการรบกวนผูเลนสกี	หากตองการเขาชม
จะตองเสียคาใชจายในการเชาอุปกรณในการเลนสกี	
ราคาทัวรไมรวมคาอุปกรณตกปลา	กําหนดการเทศกาลตกปลาน้ําแข็ง	จัดขึน้ชวงประมาณวันที่	06	-	31

มกราคมของทุกปี	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศในละปี	ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสมหากเกิดเหตุสุดวิสัยขัดของไมสามารถไปเทศกาลตกปลาน้ําแข็งได

เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต	โดยคําวาโซลในภาษาเกาหลีมีความหมาย
วา	“เมืองหลวง”	กรุงโซลในอดีตเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโซซอนมีชื่อเดิม
วา	เมืองฮันยาง	สถาปนาพรอมกับการสรางอาณาจักรโซซอน	มีอายุประมาณ
600	ปี	กรุงโซลปัจจุบันกอตั้งในปี	พ.ศ.	2491	และไดถูกกําหนดเป็น	เมืองพิเศษ
โดยมีพื้นที่รวม	605	ตร.กม.	ประชากรราว	100	ลานคน	และถือเป็นหน่ึงใน
เมืองหลวงที่มีประชากรมากที่สุดในโลก	โซลตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศ	โดยอยูบริเวณแมน้ําฮัน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารบริการทานดวย	“ชาบูชาบู”	สุกี้หมอไฟแบบเกาหลี	อาหารพื้นเมืองของ
คาบสมุทรเกาหลีตั้งแตสมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลีลักษณะคลายสุกี้หมอไฟของญี่ป ุน	โดยนําเครื่อง
เคียงตาง	ๆ	เชนผักหลากชนิด	เห็ดตามฤดู	โอเดง	เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว	มาจัดเรียงใหสวยงามในหมอ	เวลา
ทาน	เติมน้ําซุปชาบูปรุงรสแลวตมใหเดือด	แลวจึงนําอุดงสดลงตม	สามารถรับประทานเป็นอุดงรอน	และ	ทาน
พรอมขาวสวยรอน	น้ําจิ้มซีอิ้วเกาหลี	และเครื่องเคียงนานาชนิด

	พักที่	GALAXY	HOTEL	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานสู	ศูนยโสม	ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ	6	ปี	ซึ่งถือวาเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด

ชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง	2	เทา	เพื่อนําไป
บํารุงรางกาย	หรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ
นําทานชม	ศูนยยาสมุนไพรเกาหลี	ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชม	สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี	ที่นํามา

แปรรูปเป็นรูปแบบตางๆ	ที่มีสรรพคุณรักษาโรค	และบํารุงรางกาย
นําทานชม	โซลทาวเวอร	1	ใน	18	หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง	480	เมตร	เหนือระดับน้ําทะเล

นําทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ	360	องศาโดยสามารถมองไดถึงเขา
พูกักซัน	และถาหันไปยังทิศตรงขาม	ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน้ําฮันกัง	***	ราคาไมรวมคาขึน้ลิฟท	***
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบริการทานดวย	เมนู“ซัมเกทัง”	ไกตุนโสมเกาหลี	เป็นอาหารวัง

ในสมัยกอนปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวงเชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพเสิรฟทานละ	1	ตัวในหมอ
ดินรอนภายในตัวไกจะมีขาวเหนียวรากโสมพุทราแดงเกาลัดเสิรฟพรอมเครื่องเคียงเสนขนมจีนเหลาโสมพริก
ไทยดําและเกลือ

ชวงบาย
จากน้ันนําทานชม	Cosmetic	Shop	ศูนยรวมเครื่องสําอางคชื่อดังของเกาหลี	มากมายหลายแบรนดดังจาก

น้ันนําทานชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีที่หาง	Duty	Free
จากน้ันใหทานชอปป้ิงตามอัธยาศัย	ณ	ตลาดเมียงดง	แหลงรวมวัยรุนยานสยามสแควร	โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เป็นแหลงรวมเครื่องสําอางคชื่อดัง	อาทิ	Etude,	Skinfood,	The	Face	Shop,	Missha	เป็นตน

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่า	เพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิงของทาน
ทีพ่ัก	โรงแรม	GALAXY	HOTEL	เมืองโซล	ระดับ	3	ดาว,	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม



ราคาไมรวมคาขึน้ลิฟท	โซลทาวเวอร
อิสระอาหารคํ่า

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

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

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบริการทานดวย	เมนู“ซัมเกทัง”	ไกตุนโสมเกาหลี	เป็นอาหารวังในสมัย
กอนปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวงเชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพเสิรฟทานละ	1	ตัวในหมอดินรอน
ภายในตัวไกจะมีขาวเหนียวรากโสมพุทราแดงเกาลัดเสิรฟพรอมเครื่องเคียงเสนขนมจีนเหลาโสมพริกไทยดํา
และเกลือ

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	GALAXY	HOTEL	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานสู	พระราชวังถอกซูกุง	เป็นหน่ึงในหาพระราชวังที่สําคัญที่สุดของราชวงศโชซ็อนและเกาหลีเดิม

พระราชวังแหงน้ีเป็นที่ประทับขององคชายวอลซานพระเชษฐาในพระเจาซองจงหรือองคชายชาซานระหวาง



สงครามเจ็ดปีที่น่ีไดกลายเป็นพระราชวังหลวง
จากน้ันนําทานชม	ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง	ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใชตนสนเข็ม

แดงจากยอดเขาที่ประเทศ	เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใตออกมา
เป็น	น้ํามันสนเข็มแดง	ภูมิประเทศ	ของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ	70	เปอรเซ็นต	โดยกวาจะมาเป็น
น้ํามันสนเข็มแดงได	1	แคปซูล	ตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ	2.7	กิโลกรัม	มาสกัดเอาน้ํามันมาผลิตและวิจัย
ออกมาเป็นน้ํามันสนน้ี
จากน้ันนําทานสู	โรงงานพลอยอเมทิสหรือพลอยสีมวงที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีซึ่งชาวโสมเชื่อวาถา

ไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไวจะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับชีวิต
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“จิมดัก”	ไกพะโลผัดวุนเสน	ไกอบซีอิว๋ดําวุน

เสนเมนูพื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองอันดงปัจจุบันไดรับความนิยม	อยางแพรหลายและรสชาติของจิมดักก็เป็นที่
ถูกปากถูกลิ้นคนไทยเป็นอยางยิ่ง

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
จากน้ันนําทานสู	ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	เพื่อนําทานเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดยระหวางทาง

นําทานชอปป้ิงที่	ซุปเปอรมารเก็ต	ซึ่งมีสินคาตางๆ	มากมายใหเลือกซื้อหาเป็นของฝาก	เชน	กิมจิ	บะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูป	สาหราย	ขนมขบเคี้ยว	ลูกอม	ผลไมตามฤดูกาลและของที่ระลึกตางๆ
16.25	น.	นําทานเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบิน	ไทยแอรเอเชียเอ็กซ	(Thai	Air	Asia	X)

เที่ยวบินที่	XJ709
20.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

พระราชวังถ็อกซูคุง	ซึ่งมีสิ่งกอสรางที่นาชมเป็นอันมาก	เชน	ประตูหลักแทฮัน
มุน	(Daehangmun	Gate)	พระที่น่ังชุงวาจอนและทองพระโรง	และซกโชจอน
(Soekjojeon)	อันเป็นสิ่งกอสรางแบบตะวันตกแหงเดียวในบรรดาพระราชวัง
ตางๆ	ในเกาหลี	ซกโชจอนแหงน้ีเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑพระราชวัง	ซึ่งเป็นที่
เก็บสิ่งของที่ใชในพระราชวังในสมัยราชวงศโชซอน	นอกจากน้ียังมีพิพิธภัณฑ
ศิลปะถอกซูกุง	ซึ่งแสดงผลงานทางศิลปะสมัยใหมมากมาย

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
เมืองดั้งเดิมของเมืองอันดงปัจจุบันไดรับความนิยม	อยางแพรหลายและรสชาติของจิมดักก็เป็นที่ถูกปากถูกลิ้น
คนไทยเป็นอยางยิ่ง



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
หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	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	ทั้งสิ้นและถาทานตองการ
แยกตัวออกจากกรุปทัวรเพื่อทองเทีย่วเอง	โดยไมลงรานศูนยโสม,	ศูนยสมุนไพร,	รานน้ํามันสน,	ศูนย
เครื่องสําอาง	และรานพลอยอะเมทิส	ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน
300	USD	ตอทาน
17.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคาน้ีเฉพาะนักทองเทีย่วชาวไทยและทองเทีย่วเป็นหมูคณะแบบ	Join

Tour	เทานัน้	กรณีตองการตัดกรุปเหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้หากเป็นนักทองเทีย่วชาวตาง
ชาติ	หรือ	พระสงฆ	เก็บคาใชจายเพิม่	ทานละ	4,000	บาท
18.	ในระหวางทองเทีย่วจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

และในวันสุดทายของการเดินทางชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายหากวาทานใดสนใจสามารถซื้อได
แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อทัง้น้ีขึ้นอยูกับความพึงพอใจของทาน	ทางบริษทัทัวรไมมีการบังคับให
ซื้อแตอยางใดแตเป็นการบอกกลาวลวงหนาเพื่อใหผุเดินทางไดรับทราบ
19.	ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯกอนทุกครัง้มิ

เชนนัน้ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทัง้สิ้น



1.	กรุณาสํารองที่น่ัง+ชําระเงินมัดจําทานละ	10,000	บาท	พรอมแจงชื่อ+สกุล	เป็นภาษาอังกฤษตาม
หนังสือเดินทาง

2.	คาทัวรสวนที่เหลือ	ชําระทั้งหมดกอนการเดินทาง	15วัน
3.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว

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	35,000	วอน	ตอทานตอทริป

การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง	
เอกสารที่ควรเตรียมกอนการเดินทาง	เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเฉพาะนักทอง
เที่ยวที่มาทองเที่ยวโดยสุจริตเทาน้ันที่ผานเขาเมืองได	และพิจารณาจาก	

1.	หลักฐานการทํางานประจําของนักทองเที่ยว	ซึ่งสมควรที่นําติดตัวไปแสดงดวย	เชน	บัตรพนักงาน	นามบัตร
จดหมายการทํางานภาษาอังกฤษ	(กรณีเดินทางคนเดียว)	จดหมายรับรองออกโดยบริษทัผูจัดคณะ

2.	หลักฐานการเงิน	ในระหวางการทองเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปดวยประมาณ
300เหรียญสหรัฐ	หรือประมาณ	300,000	วอน	สําหรับการเดินทาง	2	วัน	(หากไมมีบัตรเครดิตคารด)	หากมีบัตร
เครดิตตางประเทศ	เชน	Visa	Card,	American	Express,	Dinners	Club	หรือ	Master	Card	ตองนําติดตัวไปดวยหรือ
หลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงใหเจาหนาที่ทราบวาทานคือนักทองเที่ยว

3.	ใบรับรองสถานศึกษาหากทานยังอยูในระหวางการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผูปกครอง	เชน
บิดา	มารดา	ปา	นา	อา	ที่มีนามสกุลเดียวกัน

4.	หากเป็นพาสปอรตใหม	ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรตใหมหรือนําติดตัวไปดวย
5.	การแตงกายสุขภาพและแลดูเป็นนักทองเที่ยว	ไมควรสวมใสรองเทาแตะ

พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา	6	เดือน
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้ทีก่รุงเทพฯ	และทีป่ระเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต	ปฏิเสธมิใหเดิน
ทางออกหรือเขาประเทศ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ	ทิ้งสิ้น
กรุณาสงมอบหนังสือเดินทางใหบริษทัฯ	กอนวันเดินทาง	เพื่อประโยชนของทานเอง

ราคาจอยแลนด	ไมรวมราคาตัว๋เครื่องบิน	6,900	บาท/ทาน
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาทั้งน้ีขึน้อยูกับสาย

การบิน	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไมวาจะเกิดจากความขัดของของ	ยาน



พาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนทําใหไมสามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการไดโปรแกรมการเดินทาง
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบาง
รายการ	และจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทาง	ในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง	15
ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย	อัตราคาบริการน้ี	สําหรับเดินทางตัง้แต	30	ทานขึ้นไป	ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีมี่ผูเดินทางไมถึง	30	ทาน

ลูกคาทีบ่ินกับสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซมีเงื่อนไขเพิม่ตามรายละเอียดดานลาง	
1.	สายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซใชระบบการจองที่น่ังเป็นแบบสุมที่น่ังวาง	อาจจะทําใหครอบครัวที่มาดวยกันไม

ไดน่ังติดกัน	หากลูกคาเทาไดประสงคจะจองที่น่ังติดกันจะมีรายละเอียดการคาใชจายในการซื้อที่น่ังเพิ่ม	กรุณา
ติดตอสอบถามเจาหนาที่
*หมายเหตุ...สําหรับผูโดยสารที่ตองการน่ังในโซน	Quiet	Zone	และ	บริเวณทางออกฉุกเฉินจะตองมีคุณสมบัติตาม
เกณฑดังตอไปน้ี
-	ผูโดยสารจะตองมีอายุ	10	ปีขึน้ไป	สําหรับที่น่ัง	Quiet	Zone
-	ผูโดยสารที่ไมไดเดินทางรวมกับผูโดยสารที่มีอายุตํ่ ากวา	10	ปี	(เด็กหรือทารก)
-	มีความพรอมทางดานรางกายและจิตใจเพื่อที่จะชวยเหลือลูกเรือในกรณีฉุกเฉิน
-	สามารถเขาใจคําแนะนําในกรณีฉุกเฉินฉบับพิมพ/คําพูดได
-	อายุ	15	ปีขึน้ไป	สําหรับที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน
-	ไมใชผูที่กําลังตั้งครรภ
-	ไมไดซื้อที่น่ังเสริม
สําหรับเหตุผลดานความปลอดภัย	ทางสายการบินขอสงวนสิทธิใ์นการกําหนดที่นั่งใหมบนเครื่อง	หากผูโดยสารไมมี
คุณสมบัติตามเกณฑที่กลาวไวขาง

2.	ทางแอรเอเชียมีน้ําหนักกระเปาใหทานละ	20	กก.	ตอ	1	เที่ยวการเดินทาง	ทานใดประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่ม
กรุณาแจงเจาหนาที่	ณ	วันจองทัวร	กรุณาติดตอสอบถามเจาหนาที่

3.	สวนลูกคาที่จะซื้ออุปกรณที่เกี่ยวกับการกีฬา	อาทิเชน	ไมกอลฟ	ตองซื้อคาสัมภาระเป็นคาอุปกรณกีฬาเพิ่มเติม
แยกจากคาสัมภาระ	กรุณาติดตอสอบถามเจาหนาที่
**	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับซื้อน้ําหนักเพิ่มหลังจากทําการจองแลว	ถาลูกคามีน้ําหนักเกินกําหนดตองจายคา
สัมภาระเพิ่มหนาเคานเตอรตามอัตราที่สายการบินกําหนดคือ...
-	ออกเดินทางจาก	สนามบินดอนเมือง	น้ําหนักเกินกวากําหนด	คิดกิโลละ	500	บาท	/	ทาน	/	เที่ยว
-	ออกเดินทางจาก	สนามบินอินชอน	น้ําหนักเกินกวากําหนด	คิดกิโลละ	18,000	วอน	/	ทาน	/	เที่ยว

1.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด

2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-45	วันเก็บเงินมัดจําทัง้หมด
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	7-14	วันเก็บคาใชจาย	80%	ของราคาทัวร	ตอทาน
4.	ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1-7	วัน	เก็บคาใชจายทั้งหมด	100%	ของราคาทัวร
5.	ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีใต	ไมมีการคืนเงินทัง้หมดไมวากรณีใดๆทัง้สิ้นในกรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	จะตองมี
ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	ทางบริษทัฯ	จะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ี
ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ทานละ	10,000	บาทและคาใชจา
ยอื่นๆ

6.	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรง
หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight
และ	Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมดไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ

7.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว
ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศเกาหลีใต
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและเกาหลีใต	ขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทาง
มัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**

8.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


