


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินอินชอน	-	อุทยานแหงชาติโซรัคซาน	-	น่ังกระเชาไฟฟา
ซอรัคซาน	-	วัดชินฮึงซา

พักที่	JM	HOTEL	/
NEW	M	SUWON
HOTEL	หรือระดับ
เดียวกัน

3 โรงเรียนสอนทํากิมจิ	/	ทํากิมจิ	-	ฮันบก	-	สวนสนุกเอเวอรแลนด	-
ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู	-	หอคอยกรุงโซล	-	การคลองกุญแจคูรัก
-	บุฟเฟตปูยักษ

พักที่	HOTEL
RIVER	PARK	/
THE	M	หรือระดับ
เดียวกัน

4 ศูนยโสม	-	น้ํามันสนเข็มแดง	-	ซากุระ	ถนนยออีโด	-	โรงงานพลอยอ
เมทิส	-	พิพิธภัณฑสามมิติ	-	พิพิธภัณฑน้ําแข็ง	-	พระราชวังชางดอก
กุง	-	เมียงดง

พักที่	HOTEL
RIVER	PARK	/
THE	M	หรือเทียบ
เทา

5 สนามบินอินชอน	-	สนามบินดอนเมือง

23	เม.ย.	61	-	27	เม.ย.	61 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿5,000



สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ที่น่ัง	จัดที่น่ังแบบ	3-3-3
มีบริการอาหารรอนเสิรฟทัง้ขาไปและขากลับ
น้ําหนักกระเป า	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิม่	ตองเสียคาใชจาย)
เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย	60	นาที	และผูโดยสารพรอม	ณ	ประตูขึน้เครื่อง

กอนเวลาเครื่องออก	30	นาที

23.00	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินนานาชาติดอนเมือง	อาคาร	1	ชัน้	3	ประตู	4	เคานเตอร	4	สาย
การบิน	AIR	ASIA	X	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง
(หัวหนาทัวรแนะนําการเดินทาง)
02.20	น.	บินลัดฟ าสู	สาธารณรัฐเกาหลีใต	โดยเที่ยวบินที่	XJ700	(บริการอาหารบนเครื่อง)

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

ชวงเชา
09.40	น.	เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	สาธารณรัฐเกาหลีใต	(เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย	2

ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)	หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากรแลว	ขอตอนรับทุกทานสู	สาธารณะรัฐเกาหลีใต	รถโคชพาทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพาน
แขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกวา	4.42กม.	และมียอดโดมสูง	107	เมตร
บริการอาหารกลางวัน	เมนู	บูลโกกิ	หมูหมักสไตลสมัยใหมเกาหลี	มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอย

โดยนําหมูลงในกระทะพรอมน้ําซุปปรุงรส	เม่ือสุกรับประทานพรอมเครื่องเคียงและขาวสวย	หาก
ตองการแบบรสชาติเกาหลีแทๆ	ก็สามารถใสกิมจิหมักลงตมดวยจะไดรสชาติอีกแบบหน่ึง

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางไป	อุทยานแหงชาติซอรัคซาน	หรือ	สวิสเซอรแลนดของเกาหลี	เป็นอุทยานแหง

ชาติขนาดใหญมีเน้ือที่	ถึง	354	ตารางกิโลเมตร	จัดไดวาเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแหงหน่ึงในเกาหลีซึ่ง
ประกอบดวย	โอซอรัค	เนซอรัค	และนัมซอรัค	เทือกเขาแนวนอกแนวใน	และแนวใต	มีหุบเขาที่มีดอกไมบาน
สะพรั่งทั้งฤดูใบไมผลิ	และฤดูใบไมเปลี่ยนสี	หุบเขาแหงน้ีจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีทองทั่วทั้งหุบเขา
นําทาน	นัง่กระเชาไฟฟ า	สูจุดชมวิวของอุทยานแหงชาติเขาซอรัค	ที่ไดขึน้ชื่อวาเป็นภูเขาสี่ฤดู	และ

สวิสเซอรแลนดของเกาหลี	เขาซอรัคตั้งอยูใจกลางภูเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศ
เกาหลีเหนือ	มีเทือกเขา	ปาไม	หุบเขา	สายน้ํา	ทะเลสาบ	หินรูปรางตางๆ	ที่สวยงาม	ซึ่งเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ
ที่หาดูไดยากยิ่ง	ตามรอยตํานานที่เลาขานของจุดกําเนิดเพลงอารีรัง	ภูเขาซอรัคซานมีความงามเฉพาะตัวตลอด
ปี	แตชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสีจะเป็นชวงที่งดงามที่สุด
นอกจากน้ีบริเวณโดยรอบของอุทยานแหงชาติซอรัคซาน	ยังมี	วัดชินฮึงซา	(SINHEUNGSA	TEMPLE)	วัด

เกาแกสรางในสมัย	อาณาจักรชิลลาอายุกวา	1,000	ปี	ทานสามารถนมัสการกราบไหวพระพุทธรูปสัมฤทธิป์าง
สมาธิขนาดใหญที่ประดิษฐานเป็นสัญลักษณของอุทยาน	กอนจะผานสะพานชําระลางจิตใจเขาสูเขตวัดเพื่อไหว



พระขอพร

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	เมนู	เมนู	ชาบู	ชาบู	สุกี้หมอไฟสไตลเกาหลี	อาหารพื้นเมืองของเกาหลีตัง้แตสมัย

มองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี	ลักษณะคลายสุกี้หมอไฟ
พักที	่JM	HOTEL	/	NEW	M	SUWON	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

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	เมนู	บูลโกกิ	หมูหมักสไตลสมัยใหมเกาหลี	มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอย	โดยนําหมู
ลงในกระทะพรอมน้ําซุปปรุงรส	เมื่อสุกรับประทานพรอมเครื่องเคียงและขาวสวย	หากตองการแบบรสชาติ
เกาหลีแทๆ	ก็สามารถใสกิมจิหมักลงตมดวยจะไดรสชาติอีกแบบหน่ึง

สวิสเซอรแลนดของเกาหลี	เป็นอุทยานแหงชาติขนาดใหญมีเน้ือที่	ถึง	354
ตารางกิโลเมตร	จัดไดวาเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแหงหน่ึงในเกาหลีซึ่ง
ประกอบดวย	โอซอรัก	เนซอรัก	และนัมซอรักเทือกเขาแนวนอกแนวใน	และ
แนวใต	มีหุบเขาที่มีดอกไมบานสะพรั่งทั้งฤดูใบไมผลิ	และฤดูใบไมเปลี่ยนสี
หุบเขาแหงน้ีจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีทองทั่วทั้งหุบเขา

น่ังกระเชาไฟฟา	สูจุดชมวิวของอุทยานแหงชาติเขาซอรัค	ที่ไดขึน้ชื่อวาเป็น
ภูเขาสี่ฤดู	และสวิสเซอรแลนดของเกาหลี	เขาซอรัคตั้งอยูใจกลางภูเขาแทแบค
ซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือ	มีเทือกเขา	ปาไม	หุบเขา
สายน้ํา	ทะเลสาบ	หินรูปรางตางๆ	ที่สวยงาม	ซึ่งเกิดขึน้เองตามธรรมชาติที่หา
ดูไดยากยิ่ง	ตามรอยตํานานที่เลาขานของจุดกําเนิดเพลงอารีรัง	ภูเขาซอรัค
ซานมีความงามเฉพาะตัวตลอดปี	แตชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสีจะเป็นชวงที่งดงาม
ที่สุด

วัดเกาแกสรางในสมัย	อาณาจักรชิลลาอายุกวา1,000ปี	ทานสามารถนมัสการ
กราบไหวพระพุทธรูปสัมฤทธิป์างสมาธิขนาดใหญที่ประดิษฐานเป็นสัญลักษณ
ของอุทยาน	กอนจะผานสะพานชําระลางจิตใจเขาสูเขตวัดเพื่อไหวพระขอพร
ถัดไปเป็นวัดนักซาน	วัดเกาแกอายุกวา1,000ปี	ไหวเจาแมกวนอิม	องคมหึมา
ซึ่งประทับยืนเดนเป็นสงาหันหนาสูทะเลตะวันออกเพื่อปกปองชาวเกาหลีตาม
ความเชื่อแตโบราณ	ชมวิวที่ศาลาอุยซางแด	ซึ่งชาวเกาหลีนิยมมาชมแสงแรก
ของปีในวันขึน้ปีใหมที่ศาลาแหงน้ี

	บริการอาหารคํ่า	เมนู	เมนู	ชาบู	ชาบู	สุกี้หมอไฟสไตลเกาหลี	อาหารพื้นเมืองของเกาหลีตั้งแตสมัยมองโกเลีย
บุกคาบสมุทรเกาหลี	ลักษณะคลายสุกี้หมอไฟ
	พักที่	JM	HOTEL	/	NEW	M	SUWON	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน



ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
จากน้ันทานเดินทางสู	โรงเรียนสอนทํากิมจิ	เพื่อใหทานเรียนรูวัฒนธรรมการทํากิมจิของชาวเกาหลี	กิมจิ

เป็นอาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญากนครัวของชาวเกาหลี	ดวยการหมักพริกสีแดงและผักตางๆ
โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว	ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ	และยังนําไปปรุงเป็นสวนประกอบ
อาหารอีกหลายอยาง	ปัจจุบันกิมจิมีมากกวา	187	ชนิด	สวนใหญแลวจะมีรสเผ็ด	เปรี้ยว	และมีกลิ่นฉุน	ทานยัง
สามารถลองสวมใส	ชุดฮันบก	ซึ่งเป็นชุดประจําชาติของเกาหลี	พรอมถายภาพสวยๆเก็บไวเป็นที่ระลึก
จากน้ันนําทานเดินทางสู	สวนสนุกเอเวอรแลนด	(EVERLAND	THEME	PARK)	ซึ่งถูกขนานนามวา	ดิสนีย

แลนดเกาหลี	เป็นสวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศ	โดยมีบริษทัซัมซุงเป็นเจาของ	ตั้งอยูทามกลาง
หุบเขา	ทานจะไดน่ังกระเชาลิฟท	และทองไปกับโลกของสัตวป าซาฟารี	ชมไลเกอร	ที่น่ีทานจะพบเจาป าสิงโต
และเสือดินแดนแหงเทพนิยาย	และสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด
นอกจากน้ี	ชมสวนดอกไมที่กําลังบานสะพรั่งอวดสีสันที่	สวนดอกไมสีฤ่ดู	(Four	Season	Garden)	ซึ่งจะ

เปลี่ยนแปลงพันธุดอกไมไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งปี	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพอากาศ	ดวยสีสัน
ที่สดของดอกไมแตละชนิดจึงไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวที่มาสวนสนุกจึงไมพลาดที่จะเขามาถายรูปเก็บ
บรรยากาศความสดชื่นกลับไปเป็นที่ระลึก	รวมทั้งยังมีการจัดเทศกาลในแตละเดือน
บริการอาหารกลางวัน	เมนู	บุฟเฟตบารบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี	เน้ือหมู	เน้ือไก	เน้ือวัว	ปลาหมึก

กุง	อาหารเกาหลี	เติมไมอัน้

ชวงบาย
จากน้ันพาทานชม	ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ	ฮอตเกนามู	ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป าลึกบนภูเขาที่

ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล	50-800	เมตร	ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพื่อชวย
ดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง	ปองกันโรคตับแข็ง	ไมถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล	กาแฟ	บุหรี่	สารตกคางจาก
อาหารและยา
จากน้ันนําทานชอปป้ิงรานเครื่องสําอางยอดนิยม	COSMETIC	OUTLET	ของนักชอปชาวไทยใหทานไดเลือก

ซื้อกลับไปฝากเป็นของที่ระลึก	อาทิเชน	ROJUKISS	ซึ่งราคาถูกกวาที่เมืองไทยเกือบเทาตัวและบางผลิตภัณฑ
ยังไมมีขายในไทย
จากน้ันนําทานเดินทางไป	โซลทาวเวอร	(N	SEOUL	TOWER)	หรือ	‘นัมซันทาวเวอร’	(NAMSAN	TOWER)

ตั้งอยูบนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล	ที่น่ียังคงไดรับความนิยมเสมอมา	ทั้งจากนักทองเที่ยวและคูรักชาว
เกาหลี	ไมวาจะเป็นชวงกลางวันหรือชวงกลางคืน	ไมวาจะฤดูกาลไหนๆ	ถือวาเป็นจุดทองเที่ยวไฮไลทสําคัญของ
กรุงโซลที่นักทองเที่ยวทุกคนจะตองมาแวะเช็คอิน	เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล
คูรักทุกคู...ไมควรพลาด	อีกหน่ึงในทาวเวอรที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย	มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ

236.7	เมตร	และมีความสูง	479	เมตรจากพื้นดิน	คนที่มาเที่ยวที่น่ีสวนมากจะเป็นคูรัก	จุดไฮไลทที่พลาดไมได
เลยเมื่อมาเที่ยวคือ	สถานที่คลองกุญแจชื่อดัง	Love	Key	Ceremony	ที่มีความเชื่อวา...คูรักที่มาคลองกุญแจที่น่ี
จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล	**ราคาทัวรน้ีไมรวมกุญแจและคาขึ้นลิฟท**

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	เมนูบุฟเฟ ต	SEA	FOOD	สําหรับทานทีช่ื่นชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ	ใหทานได

เลือกสรรอาหารทะเลทีส่ดๆใหม	และ	อาหารนานาชนิด	พิเศษ	!!	ขาปูยักษ
พักที	่HOTEL	RIVER	PARK	/	THE	M	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เป็นสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นาสนใจของเกาหลี	มีอยูมากมายหลาย
แหงทั้งในกรุงโซลและเขตหัวเมืองใหญอื่น	ๆ	ภายในจะมีกิจกรรมที่เป็นการ
เผยแพรวัฒนธรรมเกาหลีหลายอยาง	เชน	การสาธิตวิธีการทํากิมจิ	โดยจะให
ผูเขาชมลงมือทํากิมจิดวยตัวเอง	มีการใหชิมอาหารพื้นเมืองของเกาหลี	และให
สวมชุดประจําชาติของเกาหลี	(	ฮันบก	)	ถายภาพเป็นที่ระลึกดวย	ซึ่งเขาจะเตรี
ยมชุดฮันบกทั้งของผูชายและผูหญิงไวใหเลือกหลายแบบ



ฮันบกเป็นเครื่องแตงกายประจําชาติเกาหลีมาเป็นเวลาพัน	ๆ	ปีมาแลว	ความ
งามและความออนชอยของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถายทอดออกมาผานทาง
ภาพถายของสุภาพสตรีในเครื่องแตงกายฮันบกน้ี	กอนที่วัฒนธรรมการแตง
กายแบบตะวันตกจะไดเขามาในเกาหลีเมื่อรอยปีมาแลวน้ัน	หญิงชาวเกาหลี
จะสวมชุดฮันบกเป็นปกติทุกวัน	สวนสุภาพบุรุษจะสวมชอโกรี	(เสื้อนอกแบบ
เกาหลี)	และพาจิ	(กางเกงขายาว)	ในขณะที่สุภาพสตรีสวมชอกอรีและชีมา
(กระโปรง)	ในปัจจุบันชุดประจําชาติฮันบก	จะใชสวมเฉพาะในโอกาสพิเศษตาง
ๆ	เชน	งานมงคลสมรส	วันซอลลัล	(วันขึน้ปีใหมตามจันทรคติ)	หรือวันชูซก
(วันขอบคุณพระเจา)	ฮันบก	ของผูหญิงประกอบดวย	กระโปรงพันรอบตัว	เรียก
วา	“ชิมา”	และเสื้อ	“ชอกอรี”	ซึ่งคลายเสื้อแจ็คเก็ตฮันบกของผูชายประกอบดวย
ชอกอริเชนกัน	แตสั้นกวาของผูหญิง	และมีกางเกงเรียกวา	“บาจิ”	ทั้งชุดของผู
หญิงและผูชายสวมคลุมทับดวยเสื้อคลุมยาวเรียกวา	“ตุรุมากิ”

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	เมนู	บุฟเฟตบารบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี	เน้ือหมู	เน้ือไก	เน้ือวัว	ปลาหมึก	กุง	อาหาร
เกาหลี	เติมไมอั้น

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

จุดไฮไลท	ของ	N	Seoul	Tower	ที่คูรักทุกคูชาวเกาหลี	จะตองทําอยางเสียไมได
คือ	การคลองกุญแจคูรัก	Love	Key	Ceremony	บนโซลทาวเวอร	โดยที่จะ
เขียนขอความ	หรือชื่อของคูรักไวบนแมกุญแจ	และก็จะนําแมกุญแจน้ีไปคลอง
กับรั้วเหล็ก	สวนลูกกุญแจเคาจะทิ้งไป	ดวยความเชื่อที่วาหากคูรักคูใด	ไดมา
เยือนและคลองกุญแจคูรักกันที่น่ี	จะทําใหความรักของทั้งคูยืนยาว	ไมพราก
จากกันไปตลอดกาล



ราคาทัวรน้ีไมรวมกุญแจและคาขึ้นลิฟทโซลทาวเวอร	

	บริการอาหารคํ่า	เมนูบุฟเฟต	SEA	FOOD	สําหรับทานที่ชื่นชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ	ใหทานไดเลือกสรร
อาหารทะเลที่สดๆใหม	และ	อาหารนานาชนิด	พิเศษ	!!	ขาปูยักษ
	พักที่	HOTEL	RIVER	PARK	/	THE	M	หรือระดับเดียวกัน

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
จากน้ันพาทานรูจัก	และเขาใจ	สมุนไพรโสมเกาหลี	หรือราชาแหงมวลสมุนไพร	โสมถูกนํามาใชเพื่อ

สุขภาพเป็นเวลานานากวา	2,000	ปี	ในตํารายาแผนโบราณจีน	ระบุวา	โสมเป็นสมุนไพรที่ชวยเสริมความแข็ง
แรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด	ชวยทําใหจิตใจสงบเพิ่มพละกําลัง	ลดและปองกันมะเร็ง	ซึ่งโสมเกาหลีอาจ
จะไดจดทะเบียนมรดกโลก	โดยองคการยูเนสโก	ทุกวันน้ีผลิตภัณฑโสมเป็นสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับผูที่คํานึงถึง
สุขภาพในปัจจุบัน
จากน้ันนําทานเยี่ยมชม	RED	PINE	ผลิตภัณฑทีส่กัดจากน้ํามันสน	มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย	ลดไขมัน

ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกาย
จากน้ันนําทานผานชม	ความงามของดอก	ซากุระ	ณ	ถนนยออีโด	ซึ่งกําลังบานอยูทั่วเกาหลี	ไมตองไปถึง

ญี่ป ุนก็ไดก็สามารถชมซากุระได	เพราะไมวาจะเดินทางไปที่ไหน	สองขางทางจะเต็มไปดวยงามของดอกซากุระ
สีชมพูออนละลานตา	ใหทานไดหยิบกลองขึน้มาถายภาพดอกซากุระเก็บไวเป็นที่ระลึก	(ดอกซากุระจะเริม่
บานประมาณชวงเดือนเมษายน	ตัง้แตกรุปประมาณวันที	่08	–	15	เมษายน	2561	หรือในชวงทีด่อก
ซากุระบาน	หลังจากประมาณวันที	่15	เมษายน	จะไมมีโปรแกรมไปดูซากุระ)
จากน้ันนําทานเยี่ยมชม	โรงงานเจียระไนพลอยอะเมทิส	ซึ่งเกาหลีใตน้ันเป็นดินแดนแหงพลอยสีมวง

พลอยแหงสุขภาพและนําโชค	มีตั้งแตสีมวงออนเย็นตาจนถึงสีมวงไวน	มีเสนหเยายวนใจ	พลอยน้ีจะงามจับตา
เมื่อมาทําเป็นแหวน	จี้	ตางหู	และสรอยขอมือ
จาจากน้ันนําทานอิสระชม	TRICK	EYE	MUSEUM	ผลงานการสรางสรรคศิลปะแนวใหม	ภาพวาดลวงตาสาม

มิติ	โดยทานจะไดสนุกสนานกับการถายรูปแอ็คชั่นทําทาตางๆ	ที่เกิดจากความคิดสรางสรรค	และจินตนาการ
ของการสรางภาพ	โดยใชเทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร	เมื่อผานเขาไปในภา
พน้ันๆ	ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ	จนทานจะอุทานวามันเหมือนจริงมากจนแทบ
จะแยกไมออกเลยวาอันไหนภาพวาดและของจริง	และ	ICE	MUSEUM	เป็นโซนน้ําแข็งแกะสลักรูปตางๆ
อุณหภูมิขางใน	ประมาณ	-4	องศา
จากน้ันนําทานชม	พระราชวังชางด็อกกุง	(CHANGDEOKGUNG	PALACE)	พระราชวังลําดับที่สองที่ถูก

สรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง	ในปี	ค.ศ.	1405	และมีความสําคัญ	เป็นที่พํานักของพระมหากษตัริยถึง	9
พระองคในสมัยราชวงศโชซอน	(JOSEON)	ที่น่ีไดรับการขึน้ทะเบียนจาก	UNESCO	วาเป็น	มรดกโลกทาง
วัฒนธรรม	ในปี	1997	ซึ่งยังคงสภาพสมบูรณที่สุดใน	5	พระราชวังสําคัญที่ยังคงอนุรักษไว
บริการอาหารกลางวัน	เมนู	ไกตุนโสม	เป็นอาหารบํารุงสุขภาพ	ไกขนาดกําลังเหมาะ	ยัดไสดวย

โสม	แปะกวย	และสมุนไพรบํารุงรางกาย	เสิรฟในหมอดินรอนๆ

ชวงบาย
จากน้ันนําทานชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีที่	DUTY	FREEใหทานไดเลือกชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย	อาทิ

เชน	นาฬิกา,	แวนตา,	เครื่องสําอาง,	กระเปา,	กลองถายรูปและสินคาแบรนดเนมอื่นๆ	อีกมากมาย
จากน้ันนําทานชอปป้ิงที่	ตลาดเมียงดง	หรือสยามสแควรเกาหลี	หน่ึงในสถานที่ยอดฮิตของนักทองเที่ยว

และนักชอปตัวยง	เต็มไปดวยรานคาตางๆ	และรานอาหารมากมายนับไมถวน	ภายในตลาดเมียงดงน้ีจะมีเสื้อผา



กางเกง	รองเทา	น้ําหอม	เครื่องสําอางค	ทั้งแบรนดเนมชื่อดัง	และโลคอลแบรนด	ซีดีเพลง	รูปดารา	หรืออะไรที่
วัยรุนตองการก็สามารถหาไดจากที่ตลาดแหงน้ีได	รวมถึงบรรดารานเครื่องสําอางคที่คุนหูคนไทย

ชวงคํ่า
อิสระอาหารเย็น	1	ม้ือ	ใหทุกทานไดอิสระอาหารมือเย็นตามอัธยาศัย
พักที	่HOTEL	RIVER	PARK	/	THE	M	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

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

ซากุระ	ณ	ถนนยออีโด	บานอยูทั่วเกาหลี	ไมตองไปถึงญี่ป ุนก็ไดก็สามารถชม
ซากุระได	สองขางทางจะเต็มไปดวยงามของดอกซากุระสีชมพูออนละลานตา
ใหทานไดหยิบกลองขึน้มาถายภาพดอกซากุระเก็บไวเป็นที่ระลึก	(ดอกซากุระ
จะเริ่มบานประมาณชวงเดือนเมษายน	)

โรงงานพลอยอเมทิส	หรือ	พลอยสีมวง	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี	ซึ่งชาว
โสมเชื่อวาถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว	จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับ
ชีวิต

เป็นสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมของกรุงโซล	มีเอกลักษณที่แปลกแหวกแนวจาก
พิพิธภัณฑที่เราเคยรูจักอยางสิ้นเชิง	จุดเดนก็คือ	ภาพบริเวณฝาผนังและพื้น
จะถูกสรางสรรค	โดยใชเทคนิคพิเศษในการสรางภาพสามมิติ	รวมถึงทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตรเชนการหักเหของแสงเงา	และการซอนภาพโดยกระตุนการ
เคลื่อนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริง	ซึ่งศิลปะแบบน้ีเรียกวา	ทรอมพลุยล
(trompe	l’oeil)	มาจากภาษาฝรั่งเศสที่แปลวาลวงตาและที่สําคัญ	ภาพลวงตา
เหลาน้ียังสามารถทําใหผูชมเขาไปมีสวนรวมกับภาพได	โดยแตละภาพจะมีคํา
แนะนําเรื่องตําแหนงการยืน	เพื่อจัดวางทาตางๆ



ดอกซากุระจะเริ่มบานประมาณชวงเดือนเมษายน	ตั้งแตกรุปประมาณวันที่	08	–	15	เมษายน	2561	หรือใน
ชวงที่ดอกซากุระบาน	หลังจากประมาณวันที่	15	เมษายน	จะไมมีโปรแกรมไปดูซากุระ	ทัง้น้ีการบานของดอก
ซากุระขึ้นอยูกับสภาพอากาศ	หากดอกซากุระไมบาน	ทางบริษทัขออนุญาตไมนําทานไป	และไมมี
การหักคืนคาใชจายใดๆทัง้สิ้น
อิสระอาหารเย็น	1	ม้ือ

เมืองน้ําแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน้ําแข็งกวา	50	ชิ้น	รวมอยูในที่เดียว
พรอมจัดแสดงในแบบที่ไมธรรมดา	แตจําลองเป็นเมืองที่ทุกอยางกลายเป็น
น้ําแข็ง	และเอาใจเด็กๆ	ดวยสไลเดอรน้ําแข็ง	และกิจกรรมอื่นๆ	อีกมากมาย	ให
คุณไดเดินเที่ยวอยางไมรูสึกเบื่อ	อาทิ	สัมผัสประสบการณน่ังรถลากกวางรูด
อรฟ	ทักทายลุงซานตา	โพสทาคูกับนกเพนกวินขั้วโลก	สํารวจบานน้ําแข็งเอ
สกิโม	เยี่ยมชมปราสาทน้ําแข็ง	ชมวิวจากบนกําแพงเมือง	และลองเขาพัก
โรงแรมที่ทุกอยางทําจากน้ําแข็ง

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

	บริการอาหารกลางวัน	เมนู	ไกตุนโสม	เป็นอาหารบํารุงสุขภาพ	ไกขนาดกําลังเหมาะ	ยัดไสดวยโสม	แปะกวย
และสมุนไพรบํารุงรางกาย	เสิรฟในหมอดินรอนๆ

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	HOTEL	RIVER	PARK	/	THE	M	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย
บริการอาหารเชา	เมนูอูดง
จากน้ันนําทานเพลิดเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่	ซุปเปอรมารเก็ต	(ละลายเงินวอน	ซื้อ	5	แถม	1)

ภายในซุปเปอรมารเก็ตมีทั้งสาหราย	ขนมตางๆ	ช็อกโกแล็ตหิน	ซีเรียลช็อกโกแลต	รวมถึงผลิตภัณฑของใบและ
รากฝอยของโสมในรูปแบบขนมโสม	ชาโสม	โคลนพอกหนาโสม	ครีมลางหนาโสม	เครื่องสําอางโสม	เป็นตน	อีก
ทั้งยังมีหมอนเพื่อสุขภาพ	กิมจิ	เปเปโร	(ปอกกี้เกาหลี)	ชินราเมง	(มามาเกาหลี)	และนมกลวย
11.35	น.	เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย	เทีย่วบินที	่XJ701	(บริการอาหารบนเครื่อง)
15.10	น.	ถึงประเทศไทย	สนามบินนานาชาติดอนเมือง	พรอมดวยความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	เมนูอูดง



สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ที่น่ัง	จัดที่น่ังแบบ	3-3-3
มีบริการอาหารรอนเสิรฟทัง้ขาไปและขากลับ
น้ําหนักกระเป า	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิม่	ตองเสียคาใชจาย)
เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย	60	นาที	และผูโดยสารพรอม	ณ	ประตูขึน้เครื่อง

กอนเวลาเครื่องออก	30	นาที

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.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน
9.	รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	คาทัวรทีจ่ายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบจายชําระ

ขาด	และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานทีต่างๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง	ฉะนัน้
หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือ
ออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ	(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)	ทางผูจัดขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินสด
สวนใดๆ	รวมทั้งคาตัว๋เครื่องบินใหแกทาน	***และทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ราคาน้ีเฉพาะนักทองเทีย่วชาวไทย
เทานัน้	ถาหากเป็นชาวตางชาติ	จะตองเพิม่จากราคาคาทัวรปกติอีก	100USD**	**กรณีตัดกรุปเหมาที่เป็น
เด็กนักเรียน	นักศึกษา	ครู	ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค	หมอ	พยาบาล	ชาวตางชาติ	หรือกรุปที่มีการขอดูงาน	จะตอง
สอบถามราคาใหมทุกครั้ง**
10.	หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเที่ยวในประเทศเกาหลี	หรือปัญหา

ตางๆ	ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ	หากทานมีความจําเป็นตองรับฝากของจากผูอื่นเพื่อที่จะ
นําไปยังประเทศน้ันๆ	หรือนํากลับประเทศไทย	ควรตรวจสิ่งของน้ันวาตองไมเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งของผิด
กฎหมายบางประเภท	อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตเจาหนาที่จะไมรับฝากกระเปาหรือสิ่งของใดใด
11.	โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผล

ประโยชนลูกคาเป็นหลัก
12.	ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป	และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง	และวันสุดทาย

ชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร	หากวาทานใดสนใจสามารถซื้อได	แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ
เพราะทางบริษทัทัวรไมมีการบังคับลูกทัวรซื้อแตอยางใด	แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา
13.	ทัวรครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเป็นหมูคณะเทาน้ัน	ถาลุกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร	โดย

ไมลงรานชอปป้ิง	เชน	น้ํามันสน	/	รานโสม	/	ฮ็อตเกนามู	/	คอสเมติค	/	อะเมทิส	ทางบริษทัจะคิดคาดําเนินการในการ
แยกทองเที่ยวเอง	300	USD	ตอทาน

1.	นักทองเทีย่วหรือเอเจนซีต่องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาทตอทาน	เพื่อสํารองทีน่ัง่
ภายใน	3	วันหลังจากการจอง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	30	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิก์ารเดินทางในทัวรน้ันๆ



3.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	จองการเดินทางนอยกวา	30	วัน	จะตองชําระครบเต็มจํานวนเลย
4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทั	เชน	แฟกซ	,	อีเมล	,	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี

วันจันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวัน
หยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.
4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	,	คาโทรศัพท	,	คาโทรศัพททางไกล	,
คาอินเตอรเน็ต	,	คาซักรีด	,	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณา
สอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
2.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิ่น	ทานละ	30,000	วอน/ทริป/ตอทาน
3.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
4.	คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว

เอกสารประกอบในการยื่นวีซา	
1)	พาสปอรต
2)	ใบประจําตัวคนตางดาว
3)	ใบสําคัญถิ่นที่อยู
4)	สําเนาทะเบียนบาน(ถามี)
5)	สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี)
6)	รูปถายสีขนาด	2	น้ิว	2	รูป	(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว	เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวย

ตนเองกอนจะยื่นวีซา)

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศ
เกาหลีไมเกิน	90	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสาร
ในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศเกาหลี*	ดังตอไปน้ี
1.	พาสปอรตจะตองมีอายุมากกวา	6	เดือน	นับจากวันไปถึง
2.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี	ทางทัวรจัดเตรียมให
3.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลีได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
4.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลี	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)	ทางทัวรจัด

เตรียมให
5.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลี	ทางทัวรจัดเตรียมให

1.	เด็กทารก	อายุไมเกิน	2	ปี	ราคา	5,900	บาท
คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาธรรมเนียม	คาทิป	คนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิ่นทางบริษทัขออนุญาต
เก็บคาธรรมเนียม	คาทิป	ทานละ	30,000	วอน	/ทริป/ทาน	หรือทานละ	1,050	บาท/ทริป/ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยูตาม



ความเหมาะสม
3.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง	ทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุ

ในรายการเดินทาง	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	และขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการ	ไมวากรณีใดๆ	ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั	**	พาสสปอรตจะตองมีอายุมากกวา	6	เดือน	นับจากวันไปถึง	**

ประกาศจากสายการบิน	AIR	ASIA	X
ในกรณีที่ลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต	โดยสายการบิน	AIR	ASIA	X	แลวไมผานการตรวจคนเขาเมืองของ

ประเทศเกาหลีใต	ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับเขาประเทศไทย	จึงมีคาใชจายที่เกิดขึน้ในการเปลี่ยนตัว๋ขากลับรวม
ถึงคาบริการอื่นๆที่เกิดขึน้ดวย	ฉะน้ัน	ลูกคาตองเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้ที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ	ทางผู
จัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้ทุกกรณี	ลูกคาอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับที่ประเทศ
เกาหลีเรียกเก็บ	หรือลูกคาตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังวางหรือตามวันเดินทางของตัว๋เครื่องบิน
ทั้งน้ีแลวแต	ทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีและสายการบินทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	,	เจล	,	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	,	มีดพก	,	แหนบ	,	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญ

และฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
3.	ประเทศเกาหลี	มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ	เชน	ผัก	,	ผลไมสด

,	ไข	,	เน้ือสัตว	,	ไสกรอกฯ	เพื่อเป็นการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี	หากเจาหนาที่ตรวจพบ	จะตองเสียคา
ปรับในอัตราที่สูงมาก

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ
2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1			ตองยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	45	วันเทานัน้	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่
ชําระแลว	
2.2			หากยกเลิกการเดินทางนอยกวา	45	วัน	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรทุกกรณี
3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight

กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด	
4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทั	เชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน
6.	ในกรณียกเลิกการเดินทาง	ตองยกเลิก	45	วันกอนการเดินทางเทานัน้	ไมเชนนัน้ทางบริษทัจะไมคืน

มัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้สิ้น	เพราะวาทางบริษทัไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบิน
เรียบรอยแลว	โปรดอานขอความใหถีถ่วนกอนการจองทัวรทุกครัง้	เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง


