


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินอินชอน	-	กรุงโซล
พักที่	SUWON	RITZ
HOTEL	ระดับ	3	ดาว
หรือเทียบเทา

2 เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง	หรือ	ตกปลาน้ําแข็ง	-	ไรสตรอเบอรรี่	-
สวนสนุกเอเวอรแลนด

พักที่	Vivaldi	Ski
Resort	หรือเทียบเทา

3 พระราชวงถ็อกซูคุง	-	ศูนยโสม	-	ศูนยสมุนไพร	(Korea	Herb
Shop)	-	หอคอยกรุงโซล	-	สินคาปลอดภาษี	-	เมียงดง

พักที่	GALAXY	HOTEL
ระดับ	3	ดาว	หรือเทียบ
เทา

4 น้ํามันสนเข็มแดง	-	โรงงานพลอยอเมทิส	-	สนามบินอินชอน	-
สนามบินดอนเมือง

11	ม.ค.	61	-	14	ม.ค.	61 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿6,900

18	ม.ค.	61	-	21	ม.ค.	61 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿6,900

20	ม.ค.	61	-	23	ม.ค.	61 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿6,900

25	ม.ค.	61	-	28	ม.ค.	61 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿6,900

1	ก.พ.	61	-	4	ก.พ.	61 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿6,900

8	ก.พ.	61	-	11	ก.พ.	61 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿6,900

16	ก.พ.	61	-	19	ก.พ.	61 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿6,900

22	ก.พ.	61	-	25	ก.พ.	61 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿6,900



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	เมืองอินชอน	ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต	โดยสายการบิน	ไทยแอรเอเชีย

เอ็กซ	(Thai	Air	Asia	X)	เทีย่วบินที	่XJ708

ชวงบาย
15.20	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	สาธารณรัฐเกาหลีใต	เวลาทองถิน่เร็วกวา

ประเทศไทย	2	ชัว่โมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น)	นําทาน
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
นําทานเดินทางสู	กรุงโซล

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณภัตตาคาร	บริการทานดวย	“บุลโกกิ”	เน้ือหมูกับซอสผัดกับกะหลํ่า	

เน้ือหมูสดหมักกับซอสและเครื่องเทศจนไดที่	แลวนํามาใสบนกระทะผัดกับกะหลํ่าปีสดและวุนเสนของเกาหลี	มี
น้ําขลุกขลิกรสชาติออกหวานเล็กนอย	พรอมกับเสิรฟขาวสวยและเครื่องเคียงตางๆ
เขาที่พัก	โรงแรม	SUWON	RITZ	HOTEL	เมืองซูวอน	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

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	ณภัตตาคาร	บริการทานดวย	“บุลโกกิ”	เน้ือหมูกับซอสผัดกับกะหลํ่า
	พักที่	SUWON	RITZ	HOTEL	ระดับ	3	ดาว	หรือเทียบเทา



เครื่องแอรบัส	A330	–	300	ทีน่ัง่แบบ	3-3-3
บริการอาหารรอน	บนเครื่อง	ทัง้ขาไปและขากลับ
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	20	ก.ก.	–	ขากลับ	20	ก.ก.
ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกทีน่ัง่บนเครื่องเน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบินซึง่ระบบ

การจองทีน่ัง่เป็นแบบสุมทีน่ัง่วาง	หากทานมีความประสงคทีจ่ะระบุทีน่ัง่บนเครื่อง	หรือเปลีย่นทีน่ัง่
จะมีคาใชจายเพิม่เติม

ชวงเชา
นําทานสู	งานเทศกาลตกปลาน้ําแข็ง	ใหทานไดลองสัมผัสบรรยากาศการตกปลาเทราทภูเขาซึ่งจะเปลี่ยน

สภาพเป็นน้ําแข็งซึ่งมีความหนาประมาณ	30-40	เซนติเมตรปลาชนิดน้ีเป็นปลาสายพันธเดียวกันกับปลา
แซลมอนซึ่งอาศัยอยูในน้ําเย็นอุณหภูมิตํ่ ากวา	20	องศาเซลเซียสซึ่งเป็นปลาที่มีความสวยงามและมีรสชาติ
หวานมันอรอย	สามารถนํามาทําเป็นซูชิหรือซาซิมิมารับประทานได
อิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ	ในบริเวณงานเทศกาลซึ่งจะหลายกิจกรรมใหทานไดทดลองสัมผัส

ประสบการณใหมๆอาทิเชนสโนวสเลด,	สเก็ตน้ําแข็ง,	รถไฟน้ําแข็ง,	รถ	ATV	เป็นตน	(ราคาทัวรรวมคา
อุปกรณตกปลา)
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“คาลบี้”หมูยางเกาหลี	

เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก	มีรสชาติออกหวาน	นุมและกลมกลอม	นําหมูสเตกสวน
ที่ติดกับกระดูก(เชื่อวาเป็นสวนที่อรอยที่สุด)	ยางบนเตาถานแบบดั้งเดิมและตัดเป็นชิ้นพอคํา	หอทานแบบเมี่ยง
คําไทย	โดยใสน้ําจิ้มเตาเจียวและเครื่องเคียงที่ชอบหรือขาวสวยรอนตามที่ชอบ	บริการเครื่องเคียงตางๆ

ชวงบาย
นําทานสู	ไรสตรอเบอรี	่ขอเชิญทานลิ้มรสสตรอเบอรรี่เกาหลีสดๆพรอมชมบรรยากาศภายในไรซึ่งทานจะได

พบกับวิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลีวามีวิธีการปลูกอยางไรจึงไดผลสตรอเบอรรี่ที่ขนาดใหญเป็นพิเศษ
และหวานหอมชวนนารับประทานเป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีเองและชาวตางชาติและยังเป็นผลไมสงออกของ
ประเทศอีกดวยชมวิธีการปลูกการดูแลรักษาและทานยังสามารถเลือกซื้อสตรอเบอรรี่ไดจากภายในไรไดอีกดวย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	สวนสนุกเอเวอรแลนด	ซึ่งถูกขนานนามวาดิสนียแลนดเกาหลี	เป็นสวนสนุก

กลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศโดยมีบริษทัซัมซุงเป็นเจาของ	ตั้งอยูทามกลางหุบเขา	ใหทานไดอิสระเที่ยวชม
ทองไปกับโลกของสัตวป าซาฟารี	ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลก	ที่น่ีทานจะพบเจาป าสิงโต	และเสือสามารถอยู
ดวยกันไดอยางเป็นสุข	ชมความนารักของหมีที่สารถสื่อสารกับคนขับรถไดเป็นอยางดี	หรือเขาสูดินแดนแหง
เทพนิยาย	สวนสี่ฤดู	ซึ่งจะปลูกดอกไมเปลี่ยนไปตามฤดูกาล	อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด	อาทิ
เชน	สเปซทัวร	รถไฟเหาะและหนอนสะบัด
ชม	สวนดอกไม	ซึ่งกําลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน	(ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพอากาศ	เดือนมีนาคม	-	เมษายน

เป็นสวนดอกทิวลิป,	เดือนพฤษภาคม	-	เดือนมิถุนายน	เป็นดอกกุหลาบ,	เดือนสิงหาคม	-	เดือนกันยายน	เป็น
สวนดอกลิลลี่,	เดือนตุลาคม	-	เดือนพฤศจิกายน	เป็นสวนดอกเบญจมาศ)	ชมกิจกรรมและการแสดงตางๆ	ที่จัด
ตามตารางประจําวันดวยบัตรเขาชมแบบ	ONE	DAY	TICKET	เลนไดทุกเครื่องเลนไมจํากัดรอบ	เลือกชมและ
เลือกซื้อชอบป้ิงในรานคาของที่ระลึกตางๆอยางมากมาย

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารบริการทานดวย	“ชาบูชาบู”	สุกี้หมอไฟแบบเกาหลี	

อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแตสมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลีลักษณะคลายสุกี้หมอไฟของ
ญี่ป ุน	โดยนําเครื่องเคียงตาง	ๆ	เชนผักหลากชนิด	เห็ดตามฤดู	โอเดง	เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว	มาจัดเรียงให
สวยงามในหมอ	เวลาทาน	เติมน้ําซุปชาบูปรุงรสแลวตมใหเดือด	แลวจึงนําอุดงสดลงตม	สามารถรับประทาน
เป็นอุดงรอน	และ	ทานพรอมขาวสวยรอน	น้ําจิ้มซีอิ้วเกาหลี	และเครื่องเคียงนานาชนิด
เขาทีพ่ัก	Vivaldi	Ski	Resort	หรือเทียบเทา
หองพักในคํ่าคืนน้ี	อาจจะ	บริการเป็นแบบ	Ondol	(อน	คือ	ความอบอุน	ดล	คือ	กอนหิน)	หรือ	หองนอน

แบบนอนบนพื้นสไตลเกาหลี	อนดล	จะทําใหพื้นหองอุน	ประดิษฐขึน้โดยชาวเกาหลีโบราณ	ระบบดั้งเดิมทํางาน
ดวยหินขนาดใหญใตพื้นที่อยูอาศัย	ควันจากไฟจะอยูนอกที่พักและถูกขับให	เคลื่อนไปใตหินออกอีกชองหน่ึง
ระบบน้ียังใชกันอยูแมแตในบานสมัยใหมหรือในอพารทเมนทที่ตมน้ําดวย	แกสหรือเตาไฟฟาซึ่งจะไหลเวียนเป็น
วงกลมผานทอฝังไวใตพื้นซีเมนต	ทานจะไดรับความอุนจากพื้น	นอนหลับพักผอนไดอยางสบายตลอดคืน



กําหนดการเทศกาลตกปลาน้ําแข็งจัดขึ้นชวงประมาณวันที	่06	-	31	มกราคมของทุกปีทัง้น้ีขึ้นอยู
กับสภาพภูมิอากาศในละปีขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม	หากเกิด
เหตุสุดวิสัยขัดของไมสามารถไปเทศกาลตกปลาน้ําแข็งได
ราคาทัวรรวมคาอุปกรณตกปลา
ชมสวนดอกไม	ณ	สวนสนุกเอเวอรแลนด	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ	เดือนมีนาคม	-	เมษายน

เป็นสวนดอกทิวลิป,	เดือนพฤษภาคม	-	เดือนมิถุนายน	เป็นดอกกุหลาบ,	เดือนสิงหาคม	-	เดือน
กันยายน	เป็นสวนดอกลิลลี,่	เดือนตุลาคม	-	เดือนพฤศจิกายน	เป็นสวนดอกเบญจมาศ

เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง	หน่ึงปีมีเพียงครั้งเดียว	โดยเทศกาลน้ีถูกเสนอใหเป็น
เทศกาลตัวอยาง	ของกระทรวงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวเกาหลี	เป็น
เทศกาลฤดูหนาวที่ยิ่งใหญและดึงดูดนักทองเที่ยวมาเยือนทุกปี	สนุกสนานและ
เพลิดเพลินกับการตกปลาน้ําแข็งโดยการเจาะน้ําแข็งเป็นรูวงกลม	และนําเบ็ด
ไปตกปลาใตน้ําแข็ง

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“คาลบี้”หมูยางเกาหลี

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

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารบริการทานดวย	“ชาบูชาบู”	สุกี้หมอไฟแบบเกาหลี
	พักที่	Vivaldi	Ski	Resort	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
ทานสู	พระราชวังถอกซูกุง	เป็นหน่ึงในหาพระราชวังที่สําคัญที่สุดของราชวงศโชซ็อนและเกาหลีเดิม

พระราชวังแหงน้ีเป็นที่ประทับขององคชายวอลซานพระเชษฐาในพระเจาซองจงหรือองคชายชาซานระหวาง
สงครามเจ็ดปีที่น่ีไดกลายเป็นพระราชวังหลวง
นําทานสู	ศูนยโสม	ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ	6	ปี	ซึ่งถือวาเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด

ชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง	2	เทา	เพื่อนําไป
บํารุงรางกาย	หรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ
นําทานชม	ศูนยยาสมุนไพรเกาหลี	ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชม	สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี	ที่นํามา



แปรรูปเป็นรูปแบบตางๆ	ที่มีสรรพคุณรักษาโรค	และบํารุงรางกาย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบริการทานดวย	เมนู“ซัมเกทัง”	ไกตุนโสมเกาหลี	

เป็นอาหารวังในสมัยกอนปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวงเชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพเสิรฟทานละ
1	ตัวในหมอดินรอนภายในตัวไกจะมีขาวเหนียวรากโสมพุทราแดงเกาลัดเสิรฟพรอมเครื่องเคียงเสนขนมจีน
เหลาโสมพริกไทยดําและเกลือ

ชวงบาย
นําทานชม	โซลทาวเวอร	1	ใน	18	หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง	480	เมตร	เหนือระดับน้ําทะเล

นําทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ	360	องศาโดยสามารถมองไดถึงเขา
พูกักซัน	และถาหันไปยังทิศตรงขาม	ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน้ําฮันกัง	***	ราคาไมรวมคาขึ้นลิฟท	***
จากน้ันนําทานชม	Cosmetic	Shop	ศูนยรวมเครื่องสําอางคชื่อดังของเกาหลี	มากมายหลายแบรนดดัง
จากน้ันนําทานชอปป้ิง	สินคาปลอดภาษีทีห่าง	Duty	Free
จากน้ันใหทาน	ชอปป้ิงตามอัธยาศัย	ณ	ตลาดเมียงดง	แหลงรวมวัยรุนยานสยามสแควร	โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เป็นแหลงรวมเครื่องสําอางคชื่อดัง	อาทิ	Etude,	Skinfood,	The	Face	Shop,	Misshaเป็นตน

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าเพื่อใหทานไดอิสระชอปป้ิง	ตามอัธยาศัย
เขาที่พัก	โรงแรม	GALAXY	HOTEL	เมืองโซล	ระดับ	3	ดาว	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

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

สมุนไพรบํารุงตับเกาหลี	เป็นสมุนไพรที่มีคุณคาสูงและหายาก	ซึ่งผานการ
วิจัยมาเป็นเวลายาวนานกวา	20	ปี	สมุนไพรบํารุงตับเกาหลีสกัดมาจากเมล็ด
ตนฮ็อดเกและผสมสวนแกนกลางของโสมบริสุทธิ	์เมล็ดพันธุตนฮ็อดเก	เจริญ
เติบโตในป าลึกบนยอดเขาซึ่งปราศจากมลภาวะใด	ๆ	เมล็ดตนฮ็อดเก	ทางการ
แพทยเรียกวา	ผลไมสีทอง	มีรสชาติเปรี้ยว	ซึ่งบํารุงตับ	มาม	และปอด
สามารถรักษาอาการเมา	รอนใน	กระหายน้ํา	อาการอาเจียน	และทองผูก
ทางการแพทยแผนปัจจุบันยืนยันวา	เมล็ดตนฮ็อดเก	มีสารโพแทสเซียมไน
เนรต	ซึ่งสามารถลดระดับแอลกอฮอลลในเสนเลือด	ซึ่งลดความเสี่ยงที่แอลกอ
ฮอลลจะทําลายตับ	และ	ไตได	และชวยตอตานอนุมูลอิสระ	อีกทั้งยังขับไขมัน
สวนเกินและ	เอทานอลที่เป็นผลเสียกับตับ	ฉะน้ันเมล็ดตนฮ็อดเกจึงมีสรรพคุณ
ที่วิเศษกับชีวิตของเราทุกคน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบริการทานดวย	เมนู“ซัมเกทัง”	ไกตุนโสมเกาหลี



อิสระอาหารคํ่าเพื่อใหทานไดอิสระชอปป้ิง	ตามอัธยาศัย
ราคาไมรวมคาขึ้นลิฟทที	่โซลทาวเวอร

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

เป็นแหลงชอปป้ิงเกาหลีที่มีสินคาแบรนดเนมกวา	250	แบรนด	ราคาของ
สินคาแบรนดเนมที่น่ีถูกกวาที่เมืองไทย	และสินคาแบรนดเนมบางชนิด
ประเทศไทยไมไดนําเขา	นักทองเที่ยวที่ไปเที่ยวเกาหลีตองใชพาสปอรตและ
ตัว๋เครื่องบินในการซื้อสินคาทุกครั้งที่	ดงฮวา	ดิวตี้ฟรี	แหงน้ี

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	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานชม	ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง	ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใชตนสนเข็มแดง

จากยอดเขาที่ประเทศ	เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใตออกมา	เป็น
น้ํามันสนเข็มแดง	ภูมิประเทศ	ของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ	70	เปอรเซ็นต	โดยกวาจะมาเป็นน้ํามันสน
เข็มแดงได	1	แคปซูล	ตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ	2.7	กิโลกรัม	มาสกัดเอาน้ํามันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็น
น้ํามันสนน้ี
จากน้ันนําทานสู	โรงงานพลอยอเมทิสหรือพลอยสีมวง	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี	ซึ่งชาวโสมเชื่อวา

ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไวจะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับชีวิต
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“จิมดัก”	ไกพะโลผัดวุนเสน

ไกอบซีอิว๋ดําวุนเสนเมนูพื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองอันดงปัจจุบันไดรับความนิยมอยางแพรหลายและรสชาติของจิ
มดักก็เป็นที่ถูกปากถูกลิ้นคนไทยเป็นอยางยิ่ง

ชวงบาย
จากน้ันนําทานสู	ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	เพื่อนําทานเดินทางกลับสู	สนามบินดอนเมือง
โดยระหวางทางนําทานชอปป้ิงที่	ซุปเปอรมารเก็ต	ซึ่งมีสินคาตางๆ	มากมายใหเลือกซื้อหาเป็นของฝาก	เชน



เครื่องแอรบัส	A330	–	300	ทีน่ัง่แบบ	3-3-3
บริการอาหารรอน	บนเครื่อง	ทัง้ขาไปและขากลับ
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	20	ก.ก.	–	ขากลับ	20	ก.ก.

กิมจิ	บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป	สาหราย	ขนมขบเคี้ยว	ลูกอม	ผลไมตามฤดูกาลและของที่ระลึกตางๆ
16.25	น.	นําทานเดินทางกลับสู	สนามบินดอนเมือง	โดยสายการบิน	ไทยแอรเอเชียเอ็กซ	(Thai	Air

Asia	X)	เทีย่วบินที	่XJ709

ชวงคํ่า
20.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

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.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคาน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยและทองเที่ยวเป็นหมูคณะแบบ	Join	Tour	เทาน้ัน

กรณีตองการตัดกรุปเหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครั้งหากเป็นนักทองเที่ยวชาวตางชาติ	หรือ	พระสงฆ	เก็บคาใช
จายเพิ่ม	ทานละ	4,000	บาท
18.	ในระหวางทองเที่ยวจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง	และในวัน

สุดทายของการเดินทางชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายหากวาทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็
ไมตองซื้อทั้งน้ีขึน้อยูกับความพึงพอใจของทาน	ทางบริษทัทัวรไมมีการบังคับใหซื้อแตอยางใดแตเป็นการบอกกลาว
ลวงหนาเพื่อใหผุเดินทางไดรับทราบ

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



หนังสือเดินทาง
2.	คาทัวรสวนที่เหลือ	ชําระทั้งหมดกอนการเดินทาง	15	วัน
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.	ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	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	ในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้ที่

กรุงเทพฯ	และทีป่ระเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต	ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ	ทางบริษทัฯ	ขอ
สงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ	ทิ้งสิ้น

**	กรุณาสงมอบหนังสือเดินทางใหบริษทัฯ	กอนวันเดินทาง	เพื่อประโยชนของทานเอง	**
ราคาจอยแลนด	ไมรวมราคาตัว๋เครื่องบิน	9,900	บาท	/	ทาน
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯกอนทุกครั้งมิเชนน้ัน

ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น
**	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบินทัง้ไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสายการบิน	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไมวาจะเกิดจาก
ความขัดของของ	ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนทําใหไมสามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการไดโปรแกรม
การเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการ



ทองเที่ยวบางรายการ	และจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทาง	ในกรณีที่มีจํานวนผู
โดยสารไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย	อัตราคาบริการน้ี	สําหรับเดินทางตั้งแต	30	ทานขึน้ไป	ขอสงวนสิทธิใ์น
การเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง	30	ทาน

ลูกคาทีบ่ินกับสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซมีเงื่อนไขเพิม่ตามรายละเอียดดานลาง
1.	สายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซใชระบบการจองที่น่ังเป็นแบบสุมที่น่ังวาง	อาจจะทําใหครอบครัวที่มาดวยกันไม

ไดน่ังติดกัน	หากลูกคาเทาไดประสงคจะจองที่น่ังติดกันจะมีรายละเอียดการคาใชจายในการซื้อที่น่ังเพิ่ม
**	หมายเหตุ	สําหรับผูโดยสารทีต่องการนัง่ในโซน	Quiet	Zone	และ	บริเวณทางออกฉุกเฉินจะตองมี
คุณสมบัติตามเกณฑดังตอไปน้ี**
-	ผูโดยสารจะตองมีอายุ	10	ปีขึน้ไป	สําหรับที่น่ัง	Quiet	Zone
-	ผูโดยสารที่ไมไดเดินทางรวมกับผูโดยสารที่มีอายุตํ่ ากวา	10	ปี	(เด็กหรือทารก)
-	มีความพรอมทางดานรางกายและจิตใจเพื่อที่จะชวยเหลือลูกเรือในกรณีฉุกเฉิน
-	สามารถเขาใจคําแนะนําในกรณีฉุกเฉินฉบับพิมพ/คําพูดได
-	อายุ	15	ปีขึน้ไป	สําหรับที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน
-	ไมใชผูที่กําลังตั้งครรภ
-	ไมไดซื้อที่น่ังเสริม
สําหรับเหตุผลดานความปลอดภัย	ทางสายการบินขอสงวนสิทธิใ์นการกําหนดที่น่ังใหมบนเครื่อง	หากผูโดยสารไมมี
คุณสมบัติตามเกณฑที่กลาวไวขาง
2.	ทางแอรเอเชียมีน้ําหนักกระเปาใหทานละ	20	กก.	ตอ	1	เที่ยวการเดินทาง	ทานใดประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่ม

กรุณาแจงเจาหนาที่	ณ	วันจองทัวร...อัตราคาสัมภาระโปรดสอบถามพนักงาน
3.	สวนลูกคาที่จะซื้ออุปกรณที่เกี่ยวกับการกีฬา	อาทิเชน	ไมกอลฟ	ตองซื้อคาสัมภาระเป็นคาอุปกรณกีฬาเพิ่มเติม

แยกจากคาสัมภาระ	โปรดสอบถามพนักงาน

**	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับซื้อน้ําหนักเพิม่หลังจากทําการจองแลว	ถาลูกคามีน้ําหนักเกินกําหนด
ตองจายคาสัมภาระเพิม่หนาเคานเตอรตามอัตราทีส่ายการบินกําหนด	คือ
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	วันเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	7-14	วันเก็บคาใชจาย	80%	ของราคาทัวร	ตอทาน
4.	ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1-7	วัน	เก็บคาใชจายทั้งหมด	100%	ของราคาทัวร
5.	ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีใต	ไมมีการคืนเงินทัง้หมดไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น
ในกรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	ทางบริษทัฯ	จะทําการ
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋ทานละ	10,000	บาทและคาใชจายอื่นๆ
6.	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล	ที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พัก

โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra
Flight	และ	Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมดไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
7.	กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขา

ประเทศทีร่ะบุไวในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น	
**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศเกาหลีใต
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและเกาหลีใต	ขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทาง
มัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**
8.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น


