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วนัแรก          กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

23.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ AIR ASIA X 
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง (หัวหนา้ทัวร์แนะน าการเดนิทาง) 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./
ทา่น (หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย) **หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลา

เครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข ึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 40 นาท ี(**ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ**) 

 
อพัเกรด ทีน่ ัง่ HOT SEAT ราคา 1,600 บาท / เทีย่ว (หมายเหต:ุ ราคาอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามขอ้ก าหนดของสายการบนิ) 

HOT SEAT เป็นทีน่ั่งภายในหอ้งโดยสารบรเิวณดา้นหนา้ของเครือ่งบนิ ซ ึง่เป็นทีน่ั่งแบบมพีืน้ทีว่างขามากเป็นพเิศษ 

 

 
 

วนัทีส่อง        เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) – เทศกาลตกปลาน า้แข็ง – THE GARDEN OF MORNING CALM  

02.40 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่XJ700 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

10.05 น. เดนิทางถึง สนามบนินานาชาตอินิชอน (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลา
ทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่

สาธารณะรัฐเกาหลใีต ้รถโคช้น าทกุทา่นขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพือ่ความหวังในการ
รวมชาตทิีย่าวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร  

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (1) เมนู บูลโกก ิหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยน าหมูลง

ในกระทะพรอ้มน า้ซุปปรุงรส เมือ่สกุรบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้วสวย 

 
จากนั้นน าท่านเดนิทางไปร่วมฉลองเทศกาลสุดยิง่ใหญ่ เทศกาลตกปลาน า้แข็ง หนึ่งปีมีเพียงครัง้เดยีว!! จัดขึน้

ประมาณชว่งกลางเดอืนมกราคมของทกุปี ซึง่มนัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนนับลา้นคนตอ่ปี ไม่วา่จะเป็นเด็ก หรอืผูใ้หญ่จะมา
เทศกาลนีเ้พือ่ตกปลาเทรา้ท ์ฉายาของมันคอื “The Queen of Valley หรอื ราชนิีแห่งขนุเขา” โดยปลาเทรา้ทภ์ูเขาจะ

อาศัยอยู่ในน ้าเย็นทีม่อีุณหภูมติ ่ากว่า 20 องศาเซลเซยีส นับว่าเป็นปลาทีส่วยงามและหายาก ซึง่นักท่องเทีย่วทีต่ก

ปลามาไดนั้้น สามารถน าปลามาท าเป็นซูชหิรือซาชมิแิลว้รับประทานไดเ้ลย ภายในงานจะมีกจิกรรมทา้ความหนาว
ตา่งๆ อาทเิชน่ การแขง่ขันจับปลาเทรา้ทด์ว้ยมอืเปล่า การตกปลาใตน้า้แข็ง การโชวแ์กะสลักน ้าแข็ง เล่นเลือ่นหมิะ 

และอืน่ๆ ถอืไดว้า่เป็นงานใหญท่ีห่ลายคนเฝ้ารอคอย เนือ่งจากจัดแคปี่ละครัง้ในชว่งเวลาเพยีงสัน้ๆ เทศกาลนี้ไดรั้บการ
เสนอใหเ้ป็นเทศกาลตัวอย่างโดยกระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเทีย่วของเกาหลี นอกจากนัน้ยังมรีายการบันเทงิ 

และเกมสก์ารเล่นตา่งๆ มากมาย เชน่ สนามการเล่นสไลเดอร์น ้าแข็ง การแข่งขันฟุตบอลบนน ้าแข็ง และกฬีาน ้าแข็ง

อืน่ๆ มแีขง่ขันชงิแชมป์สนัุขลากเลือ่นหมิะ และรถแขง่หมิะ ซึง่เหมาะกับเด็กๆ และครอบครัว (พเิศษ!! หรรษาฟรีๆ  
พรอ้มอุปกรณต์กปลา) 
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หมายเหตุ : เนือ่งดว้ยเทศกาลตกปลานีจ้ะจดัขึน้ทีเ่มอืงฮวาชอน ช่วงประมาณกลางเดอืน ม.ค. ถงึตน้เดอืน 

ก.พ. ซึง่ยงัไม่ระบุวนัทีใ่นการจดัเทศกาล วนัเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในปีน ัน้ๆ 
หากไมส่ามารถไปตกปลาน า้แข็งได ้ในกรณีทีน่ า้แข็งยงัไมส่ามารถลงไปยนืตกปลาได ้ท ัง้นีท้างบรษิทัจะน า

ทา่นไปตกปลาทีซ่าราซอม หรอืหากเกดิเหตสุดุวสิยัขดัขอ้งอืน่ๆ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม ทดแทนโปรแกรมเป็น >> เกาะนาม ิแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหลใีตท้ี่

สามารถทอ่งเทีย่วไดท้ัง้ปี มขีนาดเพยีง 460,000 ตารางเมตร ตัง้อยู่กลางทะเลสาปชองเพยีง บนเกาะจะมบีรรยากาศ

ร่มรืน่เต็มไปดว้ยตน้สน ตน้เกาลดั ตน้แปะก๊วย ตน้ซากรุะ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ้ืน่ๆ ทีพ่ลัดกันออกดอกเปลีย่นสี

ใหช้มกันทุกฤดูกาล ความน่าสนใจของเกาะนามิอยู่ตรงที่ธรรมชาตสิวยงามของตน้ไมน้อ้ยใหญ่ที่มีอยู่มากมาย 

โดยเฉพาะทวิตน้สนสงูใหญ่ทีข่ ึน้เรยีงรายเป็นแนวยาว และมาปลกุความรักซรีสีเ์กาหลดีว้ยการเดนิชลิๆ ไปบนถนนทีม่ี
ตน้ไมข้นาบขา้ง ซึง่เป็นถนนทีโ่ดง่ดังไปทั่วโลกอย่าง “Ginkgo Tree Lane” เมือ่ผ่านพน้ชว่งกลางเดอืนตุลาคมไป 

อโุมงคต์น้แปะก๊วยจะถูกยอ้มไปดว้ยสเีหลอืงอร่าม เรียงแถวทอดตัวยาวกว่า 80 เมตร เป็นจุดทีนั่กท่องเทีย่วนิยมมา
ถา่ยรูปมากทีส่ดุ นับเป็นสญัลกัษณ์อยา่งหนึง่ทีนั่กทอ่งเทีย่วจะตอ้งไปถา่ยรูปเก็บความประทับใจไว ้ยิง่ไปกวา่นัน้ในชว่ง

ฤดใูบไมเ้ปลีย่นส ีตน้ไมบ้นเกาะก็จะเริม่มสีสีนัสวยงามสรา้งบรรยากาศทีโ่รแมนตกิมาก ชว่งเวลาทีเ่หมาะสมแกก่ารมา

เทีย่วเกาะนามจิะอยูใ่นชว่งเดอืนพฤษภาคม-เดอืนสงิหาคม และเดอืนตลุาคม หากใครชอบบรรยากาศหนาวๆ มหีมิะปก
คลมุก็จะอยูใ่นชว่งเดอืนธันวาคม-มกราคม 

 
จากนั้นน าท่านตืน่ตาตืน่ใจกับเทศกาลประดับไฟสุดอลังการประจ าฤดูหนาวทีส่วน THE GARDEN OF THE 

MORNING CALM สวนนี้ไดรั้บฉายาของประเทศเกาหลทีีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นดนิแดนแห่งความสงบยามเชา้ สวนดอกไมท้ี่

งดงามและกวา้งใหญ่ เปิดใหบ้รกิารแก่นักท่องเทีย่วตลอดทัง้ปี โดยสวนนัน้ตัง้อยู่ในเขตเมอืงในเมอืงคาพยอง ดว้ย
ขนาดพืน้ทีก่วา่ 330,000 ตารางเมตร โดยแบง่พืน้ทีอ่อกเป็นทัง้หมด 6 สวนหลักคอื Hakyung Garden, Hometown 

House Garden, Bonsai Garden, Moonlight Garden, Sky Path และ Garden of Eden เนื่องจากสวนแห่งนี้เต็มไป
ดว้ยดอกไมน้านาพรรณทีส่ง่กลิน่หอมหวานอบอวลไปทั่วทัง้สวน รวมถงึตน้สนมากมายทีม่อบทัศนียภาพแห่งความงาม

ทีไ่ม่เหมอืนทีไ่หน จงึถอืไดว้า่เป็นสวรรคส์ าหรับคนทีช่ ืน่ชอบการถ่ายภาพ ครอบครัว คู่รักและผูท้ีช่ ืน่ชอบธรรมชาต ิที่
มักจะมาพักผอ่นรวมทัง้ถา่ยภาพสวยๆของทีน่ีเ่สมอ ทีน่ียั่งเป็นสถานทีถ่า่ยท าในซรียีช์ ือ่ดงั You're beautiful อกีดว้ย 
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เย็น บรกิารอาหารเย็น (2) เมนู ชาบู ชาบูสไตลเ์กาหล ีคลา้ยการตม้รวมมติรสุกีห้มอ้ไฟ ประกอบไปดว้ยเนือ้หมู
สไลด ์ผกั เห็ด และวุน้เสน้เกาหล ีเป็นอกีหนึง่เมนูยอดฮติในเกาหล ีและยงัเป็นอาหารพืน้เมอืงทีม่มีาอยา่ง

ยาวนานอกีดว้ย 
 

พกัที ่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม       ไรส่ตรอเบอรร์ี ่– ลานสก ี– สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– ศนูยส์มนุไพรโสม – คอสเมตคิ  

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู ่ไร่สตรอเบอรร์ ี ่ใหท้่านไดช้มิสตรอเบอรร์ี่สดๆ หวานฉ ่าจากไร่ หากตดิใจรสชาตทิีแ่สน
หวานกส็ามารถเลอืกซือ้กลับมาฝากคนทีเ่มอืงไทยไดด้ว้ย โดยจะมกีารแพ็คใสก่ลอ่งสวยงาม และน าสง่ถงึสนามบนิใน

วนัสดุทา้ยกอ่นเดนิทางกลบั  

 
จากนัน้มเีวลาใหท้า่นไดส้นุกกบัการเลน่สกอียา่งเต็มทีบ่น ลานสกขีนาดใหญ ่เมือ่เขา้สูฤ่ดหูนาวภูเขาของเกาหลจีะถูก

ปกคลมุไปดว้ยหมิะขาวโพลน โซนลานสกจีะประกอบไปดว้ยเนนิสกมีอืใหม่ และอกีเนนิส าหรับคนทีเ่ลน่สกจีนโปรแลว้ 

ซึง่ปลอดภัยไมม่อีนัตรายใดๆ การเตรยีมตวักอ่นเลน่สกคีวรเตรยีม ถุงมอืสก ีผา้พนัคอ แวน่กนัแดด เสือ้
แจค๊เก็ตกนัน า้หรอืผา้รม่ และกางเกงรดัรูป พรอ้มกับรับฟังขอ้แนะน า และฝึกวธิกีารเลน่จากไกดท์อ้งถิน่กอ่น
ลงสนามจรงิ ทัง้นี้เพือ่ความปลอดภัยของผูเ้ลน่เองเป็นส าคัญ ส าหรับคนทีช่ านาญแลว้ สามารถน่ังกระเชา้ขึน้ไปไดบ้น
เขาไดเ้ลย (** ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่อุปกรณก์ารเลน่สก ีสกลีฟิท ์สโนวส์เลด สก ีคา่เลน่รวมชุดแลว้ประมาณ 

50,000 วอน **) 
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หมายเหต ุ: ปรมิาณของหมิะ และการเปิดใหบ้รกิารของลานสก ีข ึน้อยูก่บัความเอือ้อ านวยของสภาพอากาศ

ในแต่ละปี หากมหีมิะไม่เพยีงพอลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิาร ในกรณีทีล่านสกไีม่สามารถเปิดบรกิาร ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธทิดแทนโปรแกรม ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวนสนุกอกีหนึง่แห่งทีน่่าสนใจเมือ่
เดนิทางไปเทีย่วเกาหล ีพบกลับโลกแห่งลานน ้าแข็ง และเลน่หมิะไดต้ลอด 365 วัน เมอืงหมิะจ าลองตัง้อยู่ทีเ่มอืงโก

ยาง แหลง่ทอ่งเทีย่วใกลก้รุงโซล ซึง่เป็น "Snow Park" ในร่มทีใ่หญส่ดุของประเทศเกาหล ีเพลดิเพลนิกับการขีเ่ครือ่ง
เล่นสดุน่ารักบนลานน ้าแข็ง เชน่ จักรยานคู่รัก จักรยานเดีย่ว รถเฟอร์รี ่กะบะสเลดแซนตา้ เป็นตน้ หรือจะเลอืกเขา้สู่

โลกของหมิะทีอุ่ณหภูมติลิบ -2 องศาเซลเซยีส กับการเล่นสโนสเลคบนลานหมิะก็ได ้(ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าเขา้ 
SNOW PARK ประมาณ 15,000 วอน หรอืหากทา่นใดไม่สนใจ สามารถเดนิชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย มหีลากหลายแบรนด์

ชัน้น าใหเ้ลอืกมากมาย) 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (4) เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ีเนือ้หมู เนือ้ไก ่เนือ้ววั ปลาหมกึ อาหาร

เกาหล ีเตมิไมอ่ ัน้ 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ ถูกขนานนามว่า
เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ตัง้อยู่ทา่มกลางหุบเขา ประกอบไปดว้ยโซนตา่งๆ ดังนี้ Global Fair, Magic Land, 
European Adventure, American Adventure, Zootopia เมือ่ทา่นกา้วผ่านประตเูขา้ไปในสวนสนุกเอเวอร์

แลนด ์พบกับอาคารทรงสวยทีต่กแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรียตะวันออก และอนิเดยี ซึง่ผสมผสานจนเขา้
กนัลงตวั แวะถา่ยรูปสวยๆ ที ่Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญ่ทีจ่ะเปลีย่นธมีไปตามเทศกาลตา่งๆ ถอืเป็นอกีจุด

แลนดม์ารค์ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว ใครชอบเครือ่งเลน่หวาดเสยีวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด สนุกกับเครือ่งเล่น
นานาชนดิไม่วา่จะเป็น รถไฟเหาะตลีังกา (Rolling X-Train) ทีเ่ร็วสดุๆ และตลีังกาถงึ 2 รอบ เฮอรร์เิคน (Hurricane) 
เครือ่งเล่นทีจ่ะหมุนๆ เหวีย่งๆ ใหห้ัวใจเตน้รัวกับความสงูเกอืบ 20 เมตรจากพืน้ดนิ! ดับเบิล้ร็อกสปิน (Double Rock 

Spin) ทีจ่ะหมุนๆ ตลีังกา 3 ตลบบนอากาศดว้ยความสงูทีแ่ทบกลัน้หายใจ เรอืเหาะไวกิง้ (Columbus Adventure) 
เตรยีมตัวเตรียมใจไปกับเจา้เรือเหาะยักษ์ทีจ่ะเหวีย่ทุกคนขึน้ไปสงูถงึ 30 เมตร ในมุม 75 องศา  และไฮไลคท์ีพ่ลาด

ไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้ีส่งูชนัเป็นอันดับ 4 ของโลก ซึง่มคีวาม

ชนัถงึ 77 องศา และวิง่ดว้ยความเร็ว 104 กโิลเมตร/ชัว่โมง  
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พกัเหนือ่ยจากเครือ่งเลน่ หลดุเขา้มาในโลกของเหลา่สตัวม์ากมาย ในโซน Zootopia หนึง่ในสวนสตัวท์ี่

ใหญ่ทีส่ดุของเกาหล ีมสีตัวม์ากกวา่ 2,000 ตัว จาก 200 กวา่สายพันธุ ์พาทกุทา่นทอ่งไปกับโลกของสตัวป่์าซาฟาร ี

ขึน้ไปบนรถบสัซาฟารเีพือ่ใกลช้ดิกบัเหลา่สตัวป่์ายิง่ขึน้อย่างโซน Safari World พบกับสตัวท์ีน่่าเกรงขามอย่างสงิโต

เจา้ป่า เสอือันดุรา้ย และหมตีัวใหญ่ทีอ่าจจะโผล่มาทักทายคุณไดทุ้กเมือ่ ตืน่เตน้ไปกบัการน ัง่รถสะเทิน้น า้
สะเทิน้บก ตะลยุเขา้ไปในโซน Lost Valley พรอ้มเพลดิเพลนิกับการชมสตัวต์า่งๆ ทีเ่ดนิเลน่อย่างอสิระ ถา้โชคดี

อาจจะไดพ้บกับเจา้หมมีาขอขนมกนิถงึหนา้ต่างรถเลยทเีดยีว เปลีย่นบรรยากาศจากเหล่าสตัวโ์ลกมาเจอ
ความสวยงามของหมูพ่ฤกษา เดนิชมสวนดอกไมท้ีก่ าลังออกดอกบานสะพร่ังอวดสสีนั ณ สวนดอกไมส้ีฤ่ด ูซึง่
จะเปลีย่นแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตามฤดกูาลในรูปแบบทีห่ลากหลายตลอดทัง้ปี (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ดว้ยสสีนัที่
สดของดอกไมแ้ต่ละชนิดจึงไดรั้บความนิยมอย่างมาก นักท่องเทีย่วที่มาสวนสนุกจึงไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปเก็บ

บรรยากาศความสดชืน่กลบัไปเป็นทีร่ะลกึ รวมทัง้ยังมกีารจัดเทศกาลในแตล่ะเดอืน ในเดอืนมกราคม-กุมภาพนัธ ์
จะมเีทศกาลหมิะ และการเลน่เลือ่นหมิะ 
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การแสดขบวนพาเหรดอนัน่าตืน่ตาตืน่ใจ ชมขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่อย่าง คานิวัล แฟนตาซี พาเหรด 
(Carnival Fantasy Parade) พบกับโชวต์า่งๆ จากทั่วทกุมุมโลก มทีัง้ธมีสไตลบ์ราซลิอย่างแซมบาเฟสตวิัล (Samba 

festival) ไปจนถงึธมีเวนสิคานวิลั (Venice Carnival) จากอติาลก็ีตบเทา้เขา้ร่วมขบวนดว้ย สนุกสนานกับการเตน้ร าไป

พรอ้มๆกัน ช่วงหัวค ่าเป็นอกีหนึ่งการแสดงทีพ่ลาดไม่ไดเ้ชน่กัน อย่าเพิง่รีบกลับ! หากยังไม่ไดช้มการแสดงพลุสุด
อลงัการหลงัจากพระอาทติยต์กดนิ และยังมขีบวนพาเหรดทีจ่ัดเต็มทัง้แสง ส ีเสยีง อย่างมูนไลทพ์าเหรด (Moonlight 

parade) ใหท้า่นไดช้มอกีดว้ย ขบวนพาเหรดจะมรีอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น. 
 

 
 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหล ีสมุนไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบย่อยอาหาร 

ปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบ และเพิ่มพละก าลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ชว่ยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

 
จากนัน้น าทา่นแวะชอ้ปทีร่า้นเครือ่งส าอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพือ่เลอืก

ซือ้กลบัไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิแบรนดอ์ย่าง DEWINS และ

แบรนด ์JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลกัของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีน ้าแตก ครมีขัดขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์
เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น (5) เมนู บบิมิบบั ขา้วย าเกาหล ีประกอบดว้ยผกัตา่งๆ พรอ้มกบัเนือ้สตัวห์มกั เสริฟ์บรกิาร

พรอ้มซุปรอ้นๆ 

 
พกัที ่  BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่           ผลติภฑัณ์น า้มนัสน – ศนูยส์มนุไพรฮอตเกนาม ู– พระราชวงัชางด็อกกงุ – พลอยอเมทสิ  
                     ดวิตีฟ้ร ี– ตลาดเมยีงดง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 

จากนัน้น าทา่นเรยีนรูก้ารท า ผลติภณัฑน์ า้มนัสน ทีส่กัดจากน ้ามันสนเข็มแดง มสีรรพคณุชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน 
ชว่ยควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย 

 
จากนัน้น าทา่นชม ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะ และสงู

เหนือระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดื่ม

แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 
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จากนัน้น าทา่นชม พระราชวงัชางด็อกกงุ พระราชวงัล าดบัทีส่องทีถ่กูสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกกงุ เคยใชเ้ป็นที่
พ านักของพระมหากษัตรยิห์ลายพระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังส าคัญทียั่งคงรักษา

ไว ้พระราชวงัหลวงทัง้ 5 ทีใ่นโซลนัน้ จะมลีกัษณะหนา้ตาคลา้ยๆ กัน แตกตา่งกันทีท่ัศนียภาพ รวมถงึความพเิศษของ

แต่ละสถานทีด่ว้ย อย่างตัวพระราชวังชางด็อกกุงแห่งนี้ก็มีไฮไลทท์ีน่่าสนใจคอื สวนฮูวอน หรือสวนแห่งความลับ
น่ันเอง ภายในพระราชวงัประกอบไปดว้ยเขตพระราชฐานชัน้นอก พระราชฐานชัน้ใน และสวนดา้นหลังทีใ่ชส้ าหรับเป็น

ทีพั่กผ่อนของพระมหากษัตรยิ์ในสมัยโบราณ เมือ่เดนิเขา้มาบริเวณดา้นในพระราชวังจะเจอกับลานกวา้ง เป็นพื้นที่
สาธารณะทีนั่กทอ่งเทีย่วสามารถเดนิชมได ้พระราชวังแห่งนี้เคยถูกเผาท าลายไปในชว่งปี 1592 กอ่นจะถูกบรูณะในปี 

1611 และไดก้ลายเป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมนับตัง้แต่นั้นเป็นตน้มา ปัจจุบันยังคงเหลอืความงดงามบางส่วนของ
พระราชวงัเอาไว ้นอกจากนัน้ยังมตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายุกวา่ 300 ปี บอ่น ้า และศาลารมิน ้า  

 

 
 

หมายเหตุ : กรณีทีพ่ระราชวงัชางด็อกกุงไม่เปิดท าการ ขอสงวนสทิธิป์รบัรายการทอ่งเทีย่ว ทดแทนเป็น 
พระราชวงัถ็อกซูกุง 1 ใน 5 พระราชวังเกา่แก่ของราชวงศโ์ชซอน มขีนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ตัง้โดดเด่นสง่างามอยู่
ทา่มกลางอาคารสไตลต์ะวนัตกใจกลางกรุงโซล แตส่วยงามร่มรืน่ไปดว้ยตน้ไม ้ยิง่ชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสแีลว้ยิง่สวยงาม

ไปอกี ในแตล่ะวนัจะมกีารเปลีย่นเวรยามของทหาร หากมาไดถู้กจังหวะจะไดช้มพธิเีปลีย่นเวรยามประจ าวัน ซึง่ในหนึง่
วนันัน้จะม ี3 รอบ คอื รอบแรกตอน 11.00 น. รอบทีส่อง 14.00 น. และรอบสดุทา้ยตอน 15.30 น.  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (7) เมนู จมิทคั ไกอ่บซอี ิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงด ัง้เดมิ เป็นไกผ่ดัรวม
กบัวุน้เสน้ มนัฝร ัง่ แครอท พรกิ และซอสด า เนือ้ไกท่ีน่ ิม่ รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลสู้ตรเกาหล ี

 
จากนัน้น าท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่งสขุภาพและน า

โชค โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ู
และสรอ้ยขอ้มอื 

 

จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีทีร่า้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีส่ดุในโซล แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นม
มากมาย ไมว่า่จะเป็น น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับหลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบ

รนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู และเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS 
VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในสว่นของ

ชัน้ที ่1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็น

ตน้ ชัน้ 2 เป็นช็อป MCM ชัน้ที ่3 เป็นโซนเครือ่งส าอางคห์ลากหลายแบรนดด์ัง ไม่วา่จะเป็นแบรนด ์SULWHASOO, 
HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ 

ชัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ และชัน้ที ่5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 
 

จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง แหล่งละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามส
แควรเ์กาหล ีตลาดแห่งนี้จะมเีสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เครือ่งส าอางคท์ัง้แบรนดเ์นมชือ่ดัง และโลคอลแบรนด ์

รวมถึงซีดเีพลง รูปดารา และศลิปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที่ตลาดนี้ อาทเิช่น รา้น

เครือ่งส าอางคค์ท์ีคุ่น้หูคนไทยทีไ่ม่วา่จะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 
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INNISFREE ราคาเครื่องส าอางคค์จ์ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เท่า และบางรุ่นไม่มขีายในประเทศไทย 
หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอย่างรา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลอืกมากมาย อาทิ

เชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้ 

 

 
 

ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางทีฮ่อทฮติไม่แพก้ันอย่างโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้ิม้
ลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตวัใหญอ่บน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็

อบสเตอรต์วัใหญ่ๆ  ยา่งชสีมรีสหวาน ชสีย่าง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปย่าง ต๊อกโบก ีเคก้ขา้วที่
ข ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนี้มอียู่เกอืบทกุซอกทุกมุมทีใ่นตลาดเมยีงดง บะหมีด่ าจาจังม

ยอน หนึง่ในเมนูสดุฮติทีเ่ห็นกันบอ่ยในซรีีส่เ์กาหล ีมันฝร่ังเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ั่วไปในเมอืงไทย แต่

ของทีน่ี่จะมไีสก้รอกเพิ่มเขา้มาอกีหนึ่งชัน้ ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แต่
หากคนทีช่อบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดงั ซึง่ไอตมิทีก่ดมาใสโ่คนนัน้สงูถงึ 2 ฟตุ 

 
เย็น  อสิระอาหารเย็น 1 มือ้ (ใหทุ้กทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการช็อปป้ิง) 
พกัที ่   GRAND PALACE / CHOYANG / AIR REX HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้          ละลายเงนิวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – สนามบนิอนิชอน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (8) เมนู อูดง้ 
 

จากนัน้น าทา่นเพลนิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนม

ตา่งๆ ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้
โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี นมกลว้ย เป็น

ตน้ 
 

11.15 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่XJ701 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

15.05 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 

******************************************* 
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*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 

ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้  
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

  

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี5 วนั 3 คนื AIR ASIA X 
เกาหล ีฮวาชอน โซล เลสโก โอโ้ห ไอซ ์ฟิชชิง่ 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
มกราคม – กมุภาพนัธ ์2563 

ราคาผูใ้หญ ่
(หอ้งละ 2-3 ทา่น) 

จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ัว๋) 

พกัเดีย่ว 

06 – 10 มกราคม 2563 16,999 8,999 5,000 

07 – 11 มกราคม 2563 16,999 8,999 5,000 

08 – 12 มกราคม 2563 17,999 8,999 5,000 

09 – 13 มกราคม 2563 17,999 8,999 5,000 

10 – 14 มกราคม 2563 17,999 8,999 5,000 

11 – 15 มกราคม 2563 16,999 8,999 5,000 

12 – 16 มกราคม 2563 16,999 8,999 5,000 

13 – 17 มกราคม 2563 16,999 8,999 5,000 

14 – 18 มกราคม 2563 16,999 8,999 5,000 

15 – 19 มกราคม 2563 17,999 8,999 5,000 

16 – 20 มกราคม 2563 17,999 8,999 5,000 

17 – 21 มกราคม 2563 17,999 8,999 5,000 

***หมายเหต*ุ** 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความ
เหมาะสม 

**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 
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24 – 28 มกราคม 2563 
(วนัตรษุจนี) 

18,999 8,999 5,000 

25 – 29 มกราคม 2563 
(วนัตรษุจนี) 

18,999 8,999 5,000 

26 – 30 มกราคม 2563 16,999 8,999 5,000 

27 – 31 มกราคม 2563 16,999 8,999 5,000 

03 – 07 กมุภาพนัธ ์2563 16,999 8,999 5,000 

04 – 08 กมุภาพนัธ ์2563 16,999 8,999 5,000 

06 – 10 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 

18,999 8,999 5,000 

07 – 11 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 

18,999 8,999 5,000 

08 – 12 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 

18,999 8,999 5,000 

09 – 13 กมุภาพนัธ ์2563 16,999 8,999 5,000 

10 – 14 กมุภาพนัธ ์2563 16,999 8,999 5,000 

11 – 15 กมุภาพนัธ ์2563 16,999 8,999 5,000 

12 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 8,999 5,000 

13 – 17 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 8,999 5,000 

14 – 18 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 8,999 5,000 

15 – 19 กมุภาพนัธ ์2563 16,999 8,999 5,000 

16 – 20 กมุภาพนัธ ์2563 16,999 8,999 5,000 

17 – 21 กมุภาพนัธ ์2563 16,999 8,999 5,000 

18 – 22 กมุภาพนัธ ์2563 16,999 8,999 5,000 

19 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 8,999 5,000 

20 – 24 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 8,999 5,000 

21 – 25 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 8,999 5,000 

22 – 26 กมุภาพนัธ ์2563 16,999 8,999 5,000 

23 – 27 กมุภาพนัธ ์2563 16,999 8,999 5,000 

24 – 28 กมุภาพนัธ ์2563 16,999 8,999 5,000 
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ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ทา่นละ่ 5,999 บาท 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่*** 
** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน/ทรปิ/ทา่น* 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
**หมายเหต*ุ* 

1. รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับสาย
การบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง ฉะนัน้หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่

ดว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผู ้

จัดขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครื่องบนิใหแ้ก่ท่าน ***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ราคานี้

เฉพาะนกัท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน ัน้ ถา้หากเป็นชาวต่างชาต ิจะตอ้งเพิม่จากราคาค่าทวัรป์กตอิกี 100 
USD** กรณีตัดกรุ๊ปเหมาทีเ่ป็นเด็กนักเรยีน นักศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรงเครือ่งส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอื

กรุ๊ปทีม่กีารขอดงูาน **จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเทีย่วระหว่างท่องเทีย่วในประเทศเกาหล ีหรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน

ขอ้แนะน ากรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ หากท่านมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่เพื่อทีจ่ะน าไปยังประเทศนัน้ๆ  
หรอืน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ตอ้งไมเ่ป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้

ประหารชวีติ เจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 
3. โรงแรมทีพั่กทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็น

หลกั 

4. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสุดทา้ยช่างภาพจะน า
ภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลกูทัวร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททัวรไ์ม่มี

การบงัคบัลกูทวัรซ์ือ้แตอ่ย่างใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

25 – 29 กมุภาพนัธ ์2563 16,999 8,999 5,000 

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 17,999 8,999 5,000 

27 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 17,999 8,999 5,000 

28 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2563 17,999 8,999 5,000 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไม่
วา่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋กบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้น กอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีที่ลูกคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าให ้

ลกูคา้ตอ้งถูกสง่ตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นตั๋วขากลับ และรวมถงึคา่บรกิาร
อืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผู ้
จัดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ทุกกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิ
ถัดไปทีม่ทีีน่ั่งวา่ง หรอืตามวนัเดนิทางของตั๋วเครือ่งบนิ ทัง้นี ้ข ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศ
เกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสัมภาษณ์ ในการทีท่าง
ตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสัมภาษณ์นัน้ ขึน้อยูก่ับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทาง
เจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททัวร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนีไ้ด ้** 

*** ทัวรค์รัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจาก
กรุ๊ปทัวร ์ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 
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5. ทัวร์ครัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง 
เชน่ น ้ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD 

ตอ่ทา่น 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.    คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง , คา่โทรศัพท ์, คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต , คา่

ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่ 

4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ 2 รูป  

(ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ ภายใน 3 วันหลังจาก

การจอง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไม่

วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนั

การมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี ้
- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลไีด ้(เช่น เงนิสด บตัร

เครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีม
ให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
 

 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

 กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

1. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

2. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้

ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 
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จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไมส้ด , ไข ่, เนื้อสตัว ์, 
ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  

 

 


