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KOREA SPECIAL XJ 

สนกุกบัเคร่ืองเล่นมากมายท่ี ล็อตเต้เวิลด์!!! 
พร้อมสกัการะขอพร ณ วัดโชเกซา 
ช้อปปิง้ 3 ตลาดดงั ทงแดมุน เมียงดง และย่าน ฮงอิก  
เดินเล่น ถ่ายรูปท่ีอาคาร DDP ทงแดมุนดีไซน์พลาซ่า 

พกัโรงแรมระดบั 3 ดาว มาตราฐานของประเทศเกาหลีใต้ 
อนิชอน 2 คนื และ โซล 2 คืน 
สายการบนิ AIR ASIA X   
 

ราคาเร่ิมต้น 17,900.- บาท 
 
 
 

รายการท่องเท่ียว       จ านวน 5 วนั 3 คืน 
วนัแรก ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง - ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน - ไชนา่ทาวน์ 

วนัท่ีสอง N SEOUL TOWER (ไมร่วมลฟิท์) - ศนูย์เวชส าอาง - ท าข้าวหอ่สาหร่าย + ใสช่ดุฮนับก  
- TRICK ART MUSEUM - ศนูย์น า้มนัสนแดง - ศนูย์การค้าแฟชัน่แหง่เกาหลี ทงแดมนุ 

วนัท่ีสาม ผา่นชมบลเูฮ้าส์ - อนสุาวรีย์นกฟีนิกซ์ - ศนูย์โสม - สวนสนกุลอ็ตเต้ เวิลด์ - ศนูย์สมนุไพร   
- ศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหล ีเมียงดง - LINE FRIENDS STORE  

วนัท่ีสี ่ วดัโชเกซา - Duty Free - คลองชองเกชอน – ช้อปปิง้ยา่นฮงอิก - ศนูย์พลอยอเมทิส  
- ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN - นัง่รถชมบรรยากาศของแมน่ า้ฮนั 

วนัท่ีห้า N SEOUL TOWER (ไมร่วมลฟิท์) - DUTY FREE - คลองชองเกซอน - SUPERMARKET 
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วนัแรก  ทา่อากาศยานดอนเมือง - ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน - อินชอนไชนา่ทาวน์ 
05.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีจดุหมาย สนามบนิดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 2  

ประต ู3  ณ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ
อ านวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสารตลอดจนสมัภาระของทา่น (**โปรดแสดงใบนัดหมายและ

พาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดนิทาง) หลงัจากเช็คอินและโหลดสมัภาระเรียบร้อยแล้ว น าทา่น
ออกเดินทางสูป่ระเทศเกาหลใีต้ 
 

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานดอนเมือง สู ่ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 
เที่ยวบินที่     XJ708 เวลา 08.05 น.  เดินทางถงึประเทศเกาหลใีต้ เวลา 15.20 น. 

 
ข้อแนะน า  
เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึน้เคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุชนดิ ต้องบรรจใุนภาชนะที่มี
ขนาดความจไุมเ่กิน 100 มิลลลิติร ส าหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลลิติร แม้จะบรรจขุองเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเลก็น้อย
ก็ไมส่ามารถน าติดตวัขึน้เคร่ืองบนิได้ ภาชนะทัง้หมดต้องใสร่วมกนัไว้ในถงุพลาสติกใส ซึง่เปิด - ปิด ผนกึได้ และมีความจุ
รวมกนัไมเ่กิน1 ลติร (1,000 มิลลลิติร) ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารส าหรับเด็กทารกในปริมาณที่
เหมาะสม รวมถงึยาที่มีเอกสารก ากบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซือ้จากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE 
SHOPS) ที่ทา่อากาศยานต้องบรรจใุนถงุพลาสติกใสปิดผนกึปากถงุไมม่ีร่องรอย การเปิดปากถงุ และมีหลกัฐานแสดงวา่
ได้ซือ้ ณ วนัท่ีเดินทาง เพื่อน าไปแสดงตอ่เจ้าหน้าที่ ณ จดุตรวจค้น อยา่งไรก็ตามแตล่ะประเทศจะมีกฎ การน าของเหลว 
ขึน้เคร่ืองแตกตา่งกนั การน าผลติภณัฑ์ของสดที่ท าจากสตัว์ไมว่า่เนือ้หม ูเนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไมอ่นญุาตให้น าเข้าประเทศ
เพื่อปอ้งกนัโรคตา่งๆ เพราะหากศลุกากรตรวจพบจะต้องเสยีคา่ปรับ 
 
 
15.20 น. เดินทางถงึสนามบินนานาชาติอนิชอนประเทศเกาหลใีต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 

ช่ัวโมงเพ่ือให้ตรงกับเวลาท้องถิน่ของประเทศเกาหล)ี หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากรแล้ว เดินทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต้ เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่
ประเทศไทย 2 ชัง่โมง (เพื่อความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาท้องถ่ิน) 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว ขอต้อนรับทกุทา่นสูป่ระเทศเกาหลใีต้จากนัน้น า
ทา่นชมความงามยา่น อนิชอนไชน่าทาวน์ ชมุชนเก่าแก่ที่ก าเนิดจากการเปิดทา่เรือเมืองอินชอน 
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ในปี ค.ศ. 1883 ชมุชนแหง่นีม้ีอายกุวา่ร้อยปี แตย่งัคงกลิน่อายความเป็นจีนผสมผสานเกาหลไีว้ได้ 
เป็นอยา่งดี และที่น่ียงัเป็นยา่นไชนา่ทาวน์แหง่เดียวในเกาหลใีต้ด้วย   

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย พุลโกกิ (BULGOGI) สว่นผสมจะมีเนือ้ววั หรือ
เนือ้หม ูวิธีการท าคือหัน่เนือ้หรือหมเูป็นชิน้บางๆ แล้วหมกักบัเคร่ืองปรุงตา่งๆก่อนน าไปต้มน า้ขลกุขลกิ 
สามารถทานได้สองแบบคือแบบยา่งและต้ม 

 
หลงัจากนัน้น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั INCHOEN : GOLDEN HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 3  ดาวมาตรฐานเกาหลใีต้ 

 
วนัท่ีสอง N SEOUL TOWER - ศนูย์เวชส าอาง - เรียนท าข้าวหอ่สาหราย และใสช่ดุฮนับก  
                             - TRICK ART MUSEUM - ศนูย์น า้มนัสน - ศนูย์การค้าแฟชัน่แหง่เกาหล ีทงแดมนุ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เช้านีน้ าทา่นสู ่หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึง่อยูบ่นเขานมัซาน ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยที่
สงูที่สดุในโลก ฐานของหอคอยมสีิง่ที่นา่สนใจตา่งๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่มปาลกัก๊จอง, สวนสตัว์เลก็ๆ  
สวนพฤกษชาติ, อาคารอนสุรณ์ผู้ รักชาติอนั ชงุ กนุ อิสระให้ทกุทา่นได้เดินเลน่และถ่ายรูปคูห่อคอย
ตามอธัยาศยัหรือคล้องกญุแจคูรั่ก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)  
จากนัน้พาทกุทา่นสู ่ศูนย์เวชส าอาง ให้ทา่นได้เลอืกซือ้เคร่ืองส าอางคณุภาพดใีนราคายอ่มเยา อาทิ
เช่นครีมน า้แตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั บริการทา่นด้วย เมนขู้าวย าสา่หร่าย หรือเรียกอีกช่ือวา่ บิบิมบับ 
(Bibimbab) และยงัมี ชาบู สไตล์เกาหลร้ีอนๆ พร้อมเสร์ิฟ 

บา่ย น าทา่นร่วมเรียนรู้วฒันธรรมกบัการเรียนท าข้าวหอ่สาหร่าย คิมบบั อาหารประจ าชาติเกาหล ีซึง่เป็น
สว่นหนึง่ในอาหารเกาหลยีอดนิยมของคนไทยอกีเมนหูนึง่ และจากนัน้เชิญทา่นร่วมเป็นสว่นหนึง่ของ
ชาวเกาหลโีดยการแตง่กายชดุประจ าชาตติา่งๆ (ชุดฮันบก) พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ เพื่อไปอวดคน
ทางบ้าน.. ตอ่ด้วยชม TRICK ART MUSEUM พิพิธภณัฑ์ศิลปะที่จดัแสดงศิลปะภาพลวงตา 
นิทรรศการบนผนงัแบบสามมิติ จากนัน้ให้เวลาทกุทา่นเตม็อิ่มกบัสวนสนกุแล้ว  
พาทา่นเดินทางสู ่ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง ผลติจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลทีี่มีสรรพคณุ  
ช่วยชะล้างไขมนัในเส้นเลอืด เพือ่ปอ้งกนัการอดุตนัของเส้นเลอืด และชมการสาธิตให้ทา่นได้เห็นภาพ
อยา่งชดัเจนยิง่ขึน้ ตอ่ด้วยน าทา่นช้อปปิง้ที่ ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน ให้ทา่นได้เลอืก
ซือ้เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองหนงัรองเท้า เคร่ืองกีฬาตา่งๆ นอกจากนีย้งัมขีนมขบเคีย้ว และร้าน
เคร่ืองส าอางตา่งๆ เรียงรายตามตกึริมสองข้างถนนให้ทา่นได้เลอืกชม ทา่นสามารถเดินข้ามไปชม 
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ตกึ DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็นสถานท่ีส าหรับจดัแสดงงานศิลปะ อีเว้นท์ 
การประชมุตา่งๆ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  บริการทา่นด้วย เมน ูหมยูา่งเกาหลี ( KALBI ) ยา่งสไตล์เกาหล ี 
พร้อมเคร่ืองเคยีงของเกาหล ีผกัสด กิมจิ ซุป ผดัวุ้นเส้นเกาหล ีสลดัผกัสดๆ  
 

หลงัจากนัน้น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาวมาตรฐาน
เกาหล ี

 

วนัท่ีสาม ศนูย์สมนุไพร - ศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหล ีเมยีงดง - LINE FRIENDS STORE  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

พาท่านผ่านชมด้านหน้า ท าเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮ้าส์) ซึ่งอยู่ในท าเลที่ดีที่สุดตามหลัก
โหราศาสตร์มีทิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายซ้อนตัวอยู่ด้านหลงั  ด้านหน้าเป็นอนุสรณ์สถานนกฟีนิกซ์
สญัลกัษณ์แห่งสนัติภาพอนังดงาม  ชมทศันียภาพอนัสวยงามของภเูขารูปหวัมงักร และวงเวียนน า้พ ุ
นบัเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สดุของกรุงโซล จากนัน้พาท่านรู้จกัและเข้าใจสมนุไพรโสมเกาหลี หรือราชา
แห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็น
อนัดบั 1 ของโลก ซึ่งใครๆ ที่ได้มาเที่ยวก็จะช่ืนชอบหาซือ้เป็นของฝาก เพราะราคาจะถกูว่าเมืองไทย
และมีคณุประโยชน์นานปัการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยท าให้
จิตใจสงบและเพิ่มพละก าลงั โดยมีสรรพคณุทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหวัใจ ปอ้งกนัโรคหวัใจขาดเลือด 
และเสริมประสทิธิภาพทางเพศ ลดและปอ้งกนัมะเร็ง ทา่นไหนที่ต้องท างานดกึ นอนดกึ หรือพกัผอ่นไม่
เพียงพอ สามารถทานเพื่อลดความออ่นล้า ท าให้รู้สกึกระปรีก้ระเปร่า ร่างกายรู้สกึสดช่ืน..อิสระให้ท่าน
ได้ซือ้กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ทา่นรักและนบัถือ.. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย ซัมเกทัง หรือเมน ูไก่ตุ๋นโสม 
(SAMGYETANG) อาหารวงัในสมยัก่อน ปัจจบุนัเป็นอาหารเลือ่งช่ือมากของเมืองหลวง ภายในตวัไก่
จะมีข้าว รากโสม พทุราแดงและเคลด็ลบัในการตุน๋เสร์ิฟพร้อมเคร่ืองเคยีงทีเ่รียกวา่ กกัตกีุ เส้นขนมจีน 
เหล้าโสม พริกไทยด า และเกลอื เสริฟ์ทา่นละ 1 ตวั ในหม้อดินร้อน 
น าทา่นเดินทางสู ่ล็อตเต้เวิลด์ สวนสนกุใจกลางกรุงโซล อิสระให้ทา่นเพลดิเพลนิกบัเคร่ืองเลน่
มากมายไมจ่ ากดัจ านวนรอบ ทัง้โซนสวนสนกุในร่ม Lotte World Adventure สว่นนีม้ีพืน้ท่ีทัง้หมด  
4 ชัน้ เคร่ืองเลน่ในโซนนีเ้หมาะกบัทกุเพศทกุวยั และสว่นกลางของอาคารยงัมีลานสเก็ตน า้แข็งขนาด
ใหญ่ หากใครที่ชอบความหวาดเสยีว ท้าทาย ห้ามพลาด!! กบั Magic Island หรือโซนกลางแจ้ง  
เคร่ืองเลน่ท่ีแนะน าคือ Gyro spin, Gyro Swing, Bungee รับประกนัความหวาดเสยีวแนน่อน 
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จากนัน้น าทา่นเข้าชม ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ็อกเกตนามู ใหมล่า่สดุของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธ์ิ
เรียบร้อยแล้ว เป็นสมนุไพรเมลด็ฮ็อกเกต ทางการแพทย์เรียกวา่ ผลไม้ทอง มีรสเปรีย้ว ดีส าหรับบคุคล
ที่นิยมดื่มชา กาแฟ น า้อดัลม ฯลฯ เมลด็ฮ็อกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมนัท่ีสะสม
อยูภ่ายในผนงัของตบั ไต ช่วยให้ตบัหรือไตของทา่นแขง็แรงขึน้ และยงัสง่ผลดีตอ่สขุภาพร่างกายของ
ทา่นเองอกีด้วย  
พาทา่นเพลดิเพลนิกบัการช้อปปิง้ที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง ได้ช่ือวา่เป็นแหลง่รวมแฟชัน่ 
แบรนด์เกาหลชีัน้น า ซึง่ในแตล่ะวนัจะมวียัรุ่นเกาหลมีาเดินช้อปปิง้กนัอยา่งล้นหลาม ทา่นสามารถหา
ซือ้สนิค้าได้อยา่งหลากหลายทัง้เสือ้ผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เคร่ืองส าอาง ซึง่เป็นท่ีรู้จกัอยา่งดีของคนไทย  
อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น ยงัมี 
เสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั, ซีดีเพลง, วีซีด-ีดวีีดีหนงัและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลกึที่มีรูปดาราคน
โปรดของทา่นอยูใ่นสนิค้า.. นอกจากนีท้า่นสามารถพบกบัร้าน LINE FRIENDS STORE  ที่เต็มไป
ด้วยสนิค้า LINE OFFICIAL ที่จ าหนา่ยสนิค้าของที่ระลกึเก่ียวกบัตวัการ์ตนู LINE  
 

ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบริการทา่นด้วยเมน ูบูเดชเิก หม้อไฟสไตส์เกาหลแีท้ๆ สว่นผสมจะ
มีเนือ้หม ูและปลาหมกึ วิธีการท าคือ หัน่เนือ้หรือหมเูป็นชิน้บางๆ ปลาหมกึ แล้วหมกักบัเคร่ืองปรุง
ตา่งๆ ก่อนน าไปต้มน า้ขลกุขลกิ สามารถทานได้สองแบบคือแบบยา่งและต้ม 
ก่อนกลบัถึงที่พกั ระหวา่งทางผา่นชม แมน่ า้ฮนั  

 
 

หลงัจากนัน้น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาวมาตรฐาน
เกาหลใีต้ 
 

วนัท่ีสี ่  วดัโชเกซา - DUTY FREE - คลองชองเกชอน – ฮงอิกวอคกิง้สตรีท - ศนูย์พลอยอเมทิส - 
   SUPERMARKET  
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านสู่ วัดโชเกซา วดัศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซนที่มีช่ือเสียงของประเทศเกาหลี

ถึงแม้จะเป็นวดัที่ตัง้อยูท่า่มกลางความวุน่วายของเมือง แตภ่ายในวดัมีความเงียบสงบและสวยงามมาก 
ภายในวดัมีต้นไม้ใหญ่ที่มีความสงูกว่า 26 เมตร อาคารเก่าแก่ และเจดีย์ที่แกะสลกัจากหินสงู 7 ชัน้
นอกจากนีย้ังมีความส าคัญในการจัดพิธีการส าคัญ แห่โคมไฟรูปดอกบัว ในวันก่อนวันประสูติของ
พระพทุธเจ้า โดยขบวนแห่นีจ้ะเร่ิมต้นตัง้แต่สนามกีฬาทงแดมนุ เคลื่อนขบวนไปตามถนนชงโนและมา
สิน้สดุที่วดัแหง่นี ้
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น าทา่นช้อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้รี (DUTY FREE) ที่น่ีมสีนิค้าชัน้น าให้ทา่นได้เลอืกซือ้
มากมายกวา่ 500 ชนิด ทัง้ น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ฯลฯ ในบริเวณ
ดิวตีฟ้รีทา่นสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมยัราชวงศ์โชซอน อายกุวา่ 
600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผา่นยา่นใจกลางกรุงโซลแตใ่นช่วง ค.ศ.1957- 
ค.ศ.1977 ได้มกีารพฒันาประเทศอยา่งก้าวกระโดด จนกระทัง่ปี ค.ศ.2002 นายล ีมยองปาร์ค ผู้ได้รับ
ต าแหนง่เป็นผู้วา่การกรุงโซล ได้เสนอโครงการฟืน้ฟคูลองชองเกชอน เพื่อฟืน้ฟธูรรมชาติสองฝ่ังคลอง 
จนปัจจบุนัคลองชองเกชอนได้กลายเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่ส าคญัมากในกรุงโซล 
น าทา่นสู ่ฮงอกิวอคกิง้สตรีท เป็นถนนยา่นมหาวิทยาลยั ฮงอิก ซึง่มช่ืีอเสยีงด้านศิลปะ ที่น่ีจะมี
บรรดานกัศกึษาน าของประดษิฐ์จากแฮนด์เมดมาวางจ าหนา่ยและมีร้านค้าขายสนิค้าวยัรุ่นตา่งๆ 
อิสระให้ทา่นได้เดินเลน่และชมงานศิลปะตลอดทาง 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย เมนูจิมดกั (JIMDAK) เป็นเมนไูก่
ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหล ีคลกุด้วยน า้ซุป รสชาติกลมกลอ่ม เสร์ิฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเคร่ือง
เคียงเกาหล ีจากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ศูนย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสมีว่งทีม่ีช่ือเสยีงของประเทศ
เกาหลซีึง่ชาวเกาหลเีช่ือวา่ถ้าได้มีพลอยชนิดนีต้ดิตวัไว้จะท าให้มโีชคลาภและสิง่ดีๆเกิดขึน้ในชีวิต 
น าทา่นสู ่ช้อปปิง้ที่ SUPERMARKET เพื่อซือ้ของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแหง่นีม้ีขนมพืน้เมืองเกาหลี
หลากชนิดรวมทัง้กิมจิ ไก่ตุน๋โสมที่บรรจอุยูใ่นถงุสญุญากาศ ตะเกียบ ถ้วย-ชามส าหรับใสข้่าว  
และของฝากของที่ระลกึอื่นๆ อีกมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย  เมนูโอซัมพุลกิ  เมนูที่มีส่วนผสม หมู
หมักชิน้บาง ๆปลาหมึกสด ผักต่าง ๆ เช่น กะหล าปลี ฟักทองอ่อน ถั่วงอก แครอท เห็ด
และวุ้ นเส้น น ามาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทัง้แบบแห้งและน า้ เคร่ืองเคียงต่าง ๆ คือ 
ถั่วงอกดอง วุ้ นเส้นปรุงรสสาหร่าย  

 

หลงัจากนัน้น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั INCHOEN : GOLDEN HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 3  ดาวมาตรฐานเกาหลใีต้ 
วนัท่ีห้า  สนามบินนานาชาติอินชอน - สนามบินนานาชาติดอนเมือง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนัน้เช็คเอ้าท์ เดนิทางสูส่นามบินนานาชาติอินชอน  

 
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน สู ่ท่าอากาศยานดอนเมือง  
เที่ยวบินที      XJ 701  เวลา 11.20 น.  เดินทางถงึประเทศไทย เวลา 15.20 น. 
***********ด้วยความสวสัดิภาพและความประทบัใจตลอดการเดินทาง************** 

 

หมายเหตุ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าทัง้นีข้ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 
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อตัราค่าบริการเดือน พฤศจิกายน 2560 
พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ทา่นละ เด็กไมเ่สริมเตยีง ไมร่วมตัว๋ 

29 - 03 DEC 

AIR ASIA X   

17,900.- 17,900.- 

8,900.- 30 - 04 DEC 18,900.- 18,900.- 

01 - 05 DEC 19,900.- 19,900.- 

 
หมายเหต ุ: อตัราคา่บริการ 
- หากทา่นต้องการห้องส าหรับพกัเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอกี 4,900.- ทา่นละ จากราคาผู้ใหญ่ 
- หากทา่นต้องการเดินทางแบบไมใ่ช้ตัว๋ (JOIN LAND) คิดราคาทา่นละ 8,900.- บาท /ทา่น 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :    
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทัง้นีข้ึน้อยู่ตามความเหมาะสม 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงสายการบินในระดบัเทียบเทา่กนัและเปลีย่นแปลงเท่ียวบิน  
โปรแกรมเปลีย่นแปลงได้, ตารางทวัร์สลบัโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบข้อมลูให้มัน่ใจก่อนท าการโอนเงินจองทกุครัง้ 
กรุณาอา่นรายละเอียดโปรแกรมและเง่ือนไขตา่งๆให้ละเอียดก่อนยืนยนัการจอง* 
เจ้าหน้าที่จะสง่ใบนดัหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเท่านัน้!!! และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ 
หากมีข้อสงสยักรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ 

*** ลกูค้ามีความจ าเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทวัร์ 
อนัได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชส าอาง, ศูนย์น า้มันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากทา่นไมต้่องการ

เข้าร้านดงักลา่ว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 300 USD*** 
 

***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออก 
หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดนิทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนื

ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 
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**กรุณาช าระมดัจ าหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั 
และช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั 

********มดัจ าขัน้ต ่า 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป****** 
 
อตัราทวัร์รวม :            

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางที่ระบใุนรายการชัน้ทศันาจร ไป-กลบัพร้อมคณะ               
 คา่อาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ         
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ                   
 คา่ที่พกัตามระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 หรือ 3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบ ุหรือเทียบเทา่   
 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ                   
 คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่มี         
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ15 หรือ 20 กก.       
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 คา่บตัรเข้าสวนสนกุเอเวอร์แลนด์ เคร่ืองเลน่ไมจ่ ากดั 
 ปลัก๊ไฟ ADAPTER  

 
อตัราทวัร์ไมร่วม :          

 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง, คา่โทรศพัท์สว่นตวั, คา่ซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงคา่อาหาร 
และเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(หากทา่นต้องการสัง่เพิ่ม กรุณาติดตอ่หวัหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพิ่มเอง
ตา่งหาก) 

 คา่ทิปคนขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  ทา่นละ 1,000 บาท หรือ 30,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทัง้ทริป  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%                  
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)            
 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนตา่งด้าว 3)ใบส าคญั
ถ่ินท่ีอยู ่4)ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้าม)ี 6)รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็น
ผู้ด าเนินการยื่นวีซา่ให้ทา่นโดยจา่ยคา่บริการตา่งหาก (ส าหรับหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว เจ้าของหนงัสอืเดินทาง
ต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวซีา่)  
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 คา่ลฟิท์ที่ N SEOUL TOWER 
 คา่กระเช้าที่อทุยานแหง่ชาตซิอรัคซาน  

 
หมายเหต ุ: 

 **จ านวนผู้ เดินทาง ขัน้ต ่า ผู้ใหญ่  20 ทา่น ขึน้ไป 
 เที่ยวบิน ราคาและรายการทอ่งเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของ
ผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

 ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินและตารางการบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ ไป-กลบั แบบหมูค่ณะ กรณีที่ทา่นไมเ่ดินทางพร้อมคณะ เนื่องจากไมผ่า่นการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทัง้ไทยและตา่งประเทศ เนื่องจากมีสิง่ผิดกฎหมาย 
หรือ เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง การกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถกูปฎิเสธ
ในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็นเอกสทิธ์ิและวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานเทา่นัน้ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ไมส่ามารถท าการเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  

 **กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่ไทย และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้ทา่นเดินทางออก
หรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็น
เอกสทิธ์ิและวจิารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานเทา่นัน้ ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัท ทัง้นีก้รณีท่ีทา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่ทวัร์ใดๆ 
ทัง้สิน้  

 หนงัสอืเดินทาง (Passport) ของทา่น นบัจากวนัท่ีเดินทางไปและกลบั ต้องมีอายเุหลอืใช้งานมากกวา่ 6 เดือน
ขึน้ไป และต้องเหลอืหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงสามารถประทบัตราได้ และต้องอยูใ่นสภาพท่ี
สมบรูณ์ ไมช่ ารุด หรือฉีกขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง,การนดัหยดุงาน, 
การก่อจลาจล  

 หลงัจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมดัจ าภายใน 3 วนั และสง่หลกัฐานการช าระเงิน
พร้อมหน้าพาสปอร์ตของผู้ เดินทาง และช าระเงินทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้  เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จา่ยให้กบัตา่งประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว 

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิด
จากความประมาทของตวันกัทอ่งเที่ยวเอง 
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 เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีไ้ด้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบัเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวิสยัอื่นๆที่อาจเกิดขึน้ได้ ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัและประโยชน์ของ
ผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

 มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯ นอกจากมี
เอกสาร  ลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้  

 ในกรณีที่ลกูค้าตัง้ครรภ์ ต้องมใีบรับรองจากแพทย์วา่สามารถเดินทางทอ่งเที่ยวได้ และมีอายไุมเ่กิน 7 วนั นบั
จากวนัท่ีเดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบลว่งหน้า 

 กรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน ไมส่ามารถใช้ราคาดงักลา่วในโปรแกรมได้ 
 กรณีที่ทา่นซือ้เฉพาะแพ็คเกจทวัร์ไมร่วมตัว๋เคร่ืองบิน จะไมร่วมคา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 

1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 

การยกเลกิ:       
- ต้องยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 45 วนัเทา่นัน้ คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการที่ช าระแล้ว 
- หากยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 45 วนั ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่ทวัร์ทกุกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน เมื่อช าระแล้วไมส่ามารถคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ 

 
***ชว่งเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิหรือเปลีย่นช่ือผู้ เดินทางได้*** 

กรุ๊ปท่ีเดินทางต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพเิศษเช่น 
CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

 
***พาสปอร์ตจะต้องมีอายเุหลอืใช้งานมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป 
 ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ผู้ เดินทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมือง
หรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี 
เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่ทวัร์ใดๆ ทัง้สิน้  


