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 เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอก๊ซ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 

พกักรงุโซล 3 คนื 
สายการบนิ AIRASIA X (XJ) 

ขาไป XJ 700 DMK - ICN 02.35 – 10.05 

สายการบนิ AIRASIA X (XJ) 

ขากลบั XJ 703 ICN - DMK 00.20 – 04.20 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์   KOREA WINTER SEOUL GOOD  6D3N FEB19-XJ-W32 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

( พกัหอ้งละ 2 – 3 ทา่น ) 
พกัเดีย่ว 

01 - 06 ธนัวาคม 61  วนัพอ่ 18,900.- 5,500 

05 - 10 ธนัวาคม 61  วนัพอ่ 18,900.- 5,500 

12 - 17 ธนัวาคม 61 17,900.- 5,500 

19 - 24 ธนัวาคม 61 17,900.- 5,500 

09 - 14 มกราคม 62 16,900.- 5,500 

16 - 21 มกราคม 62 16,900.- 5,500 

23 - 28 มกราคม 62 16,900.- 5,500 

30 มกราคม - 04 กุมภาพนัธ ์62 16,900.- 5,500 

06 - 11 กุมภาพนัธ ์62 16,900.- 5,500 

13 - 18 กุมภาพนัธ ์62 16,900.- 5,500 

28 กุมภาพนัธ ์- 05 มนีาคม 62 15,900.- 5,500 

*** ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก *** 
ราคาอืน่ๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายุต า่กวา่ 2 ปี) ราคา 8,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 8,900 บาท 
 

วนัที ่1 กรงุเทพ (ดอนเมอืง) 
23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ช ัน้

3 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ Air Asia X โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ** ราคาทวัรไ์ม่รวมบรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง โดย

ทา่นสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ไดบ้นเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

* ประเทศเกาหลใีตไ้ม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื้อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี

โทษปรับและจับ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 

* สายการบนิ Air Asia X ไม่อนุญาตใหเ้ลอืกทีน่ั่ง ระบบจะเป็นระบบสุม่ทีน่ั่ง ไม่สามารถรเีควสทีน่ั่งกอ่นได ้

หากตอ้งการเลอืกทีน่ั่งจะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรงุเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรณุาเลอืกซือ้บัตรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้
ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณา

สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู ่

เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณ ี
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* ทา่นสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิโดยมน้ํีาหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม (1 ชิน้) และ ถอื

ข ึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม 

 
วนัที ่2 ทา่อากาศยานอนิชอน – ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่- เลน่สก ีณ ลานสก ี(เต็มอ ิม่สก)ี – โซลทาวเวอร ์

02.35 น. เหริฟ้าสูก่รุงโซล โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 700 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง 
10.05 น.  นําท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ Air 

Asia X เทีย่วบนิที ่XJ 700 ** สําหรับเทีย่วบนินี้ ไม่มีบรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องบนิ กรุณา

รับประทานอาหารใหเ้รียบรอ้ยก่อนขึน้เครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชั่วโมง 25 นาที ** (ตามเวลา

ทอ้งถิน่ เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง) กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย

เวลา **หลงัทกุทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

นําทา่นเยีย่มชมไร่ผลไมส้ง่ออกทีส่ําคัญในฤดูหนาว ที ่ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่เชญิท่านลิม้รสสตรอเบอรร์ี่เกาหลี

สดๆ ในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอรร์ีอ่ย่างแทจ้รงิ ทา่นจะไดพ้บกบัวถิชีวีติชาวไร่สตรอเบอรร์ี่ของเกาหล ี

ว่ามวีธิกีารปลกูอย่างไรจงึไดผ้ลสตรอเบอรร์ี่ทีข่นาดใหญ่เป็นพเิศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นที่

ชืน่ชอบของชาวเกาหลเีองและชาวตา่งชาต ิและยังเป็นผลไมส้ง่ออกของประเทศอกีดว้ย ชมวธิกีารปลกู การ

ดแูลรักษาผลสตรอเบอรร์ี ่และทา่นยังสามารถเลอืกเก็บสตรอเบอรร์ี ่และเลอืกชมิไดจ้ากภายในไร่ พรอ้มทัง้

ยังสามารถซือ้กลบัไปฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู Samgyetang หรอืเมนูไกตุ่น๋โสมอาหาร

ในวังในสมัยกอ่น ปัจจุบันเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมืองหลวง เชือ่กันว่าบํารุงและเสรมิสขุภาพ ภายในตัวไก่

จะมีขา้วเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสริฟ์พรอ้มเครื่องเคียงทีเ่รียกว่า กักตุกี เสน้

ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยดํา และเกลอื) 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปสมัผัสความสนุกสดุมันสก์ับการเล่นสกบีนลานสกขีนาดใหญ่ ณ สกรีีสอรท์ที ่ซ ึง่
ลานสกีแห่งนี้จะมีความทา้ทายใหท้่านไดส้มัผัสดว้ยเนินหมิะ ประกอบไปดว้ยเนินสกีถงึ 2 เนินดว้ยกัน 

แบ่งเป็นเนนิสกสีาํหรับผูฝึ้กหัดเลน่ 1 เนนิ, และเนนิสาํหรับผูท้ีเ่ลน่ชาํนาญแลว้ 1 เนนิ มีเวลาใหท้่านไดส้นุก
กบัการเลน่สกอีย่างเต็มที ่สาํหรับท่านทีไ่ม่เล่นสก ีหรือ สโนสเลด ก็สามารถถ่ายรูปรอบๆ ลานสก ีหรือ หา
เครือ่งดืม่ ของว่าง รอ้นๆ ทานตามรา้นคา้ในรสีอรท์ตามอัยธยาศัย  (ไมร่วมคา่เช่าชุดสกแีละอุปกรณ์สกี

ประมาณทา่นละ 50,000 วอน)    
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 นําทา่นสู ่ โซลทาวเวอร ์หรอื นมัซาน ทาวเวอร ์ไมร่วมคา่ลฟิต ์ เป็นหนึง่ในแหล่งท่องเทีย่วสําคัญของ

โซล เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ 1980 ตัง้อยู่บนยอดเขานัมซงั สงู 236 เมตร ใหว้วิเมืองโซลและบรเิวณรอบๆ
แบบ พาโนราม่า นับว่าเป็นหนึง่ในทาวเวอร์ทีใ่หว้วิสวยทีสุ่ดในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ไดร้ับการ renovate 

ใหม่ปี 2005 จงึไดช้ือ่ใหม่เป็น N Seoul Tower โดย N ทีเ่พิม่ข ึน้มานัน้ย่อมาจาก new look หรือ รูปแบบ
ใหม่ โดยมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการต่างๆ ทัง้การใหแ้สงไฟที่หลากหลายและสวยงามขึน้ รวมถงึ
ภายในทีต่กแตง่ใหม่ โดยมรีา้นอาหารบนหอคอยทีจ่ะหมุนครบรอบทุกๆ 48 นาท ีชือ่ว่า N Grill และหอ้งน้ํา

ตกแตง่สไตลอ์วกาศ จุดไฮไลทท์ีพ่ลาดไม่ไดเ้ลยเมื่อมาเทีย่ว Seoul Tower น่ันก็คอื สถานทีค่ลอ้งกุญแจ
ชือ่ดัง  Love Key Ceremony ทีม่ีความเชือ่ว่าคู่รักทีม่าคลอ้งกุญแจทีจ่ะมีความรักทีย่ืนยาวไปตลอดกาล 

โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความหรือชือ่ของคู่รักไวบ้นแม่กุญแจ แลว้นําไปคลอ้งไวก้ับราวเหล็กบรเิวณฐานของ N 
Seoul Tower ยังเป็นสถานทีถ่า่ยทําละครเกาหลแีนวน่ารักๆเรือ่ง“กบัดกัหวัใจยยัแมม่ด” อสิระใหทุ้กท่าน
ไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรูปคูห่อคอยตามอัธยาศยัหรอืคลอ้งกญุแจคูร่ัก 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิาร OSAM หรอืหมูและปลาหมกึผดัน า้คลุกคลกิเนื้อหมูและ
ปลาหมกึย่างบารบ์คีวิหมักสไตลส์มัยใหม่เกาหลคีนตา่งประเทศนยิมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานเผ็ด

เล็กนอ้ย โดยการนําบารบ์คีวิหมูปลาหมกึลงในกระทะครึง่วงกลมพรอ้มน้ําซปุปรุงรส 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

   

ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั CIEL HOTEL, BENIKEA HOTELหรอื เทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
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วนัที ่3 เต็มอ ิม่สวนสนกุลอตเตเ้วลิด์ (เต็มวนั) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุลอตเตเ้วลิด ์ รวมบัตรเครื่องเล่นไม่จํากัดจํานวนรอบ ประกอบดว้ยสวนสนุกใน

ร่มและกลางแจง้ และมสี ิง่อํานวยความสะดวกอืน่ๆในบรเิวณสวนสนุก อาท ิการเชือ่มตอ่กบัระบบรถไฟฟ้าราง
เดีย่ว หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม และพพิธิภณัฑพ์ืน้บา้นของเกาหล ีรวมทัง้โรงภาพยนตร ์และพืน้ทีส่าํหรับการ

กฬีา สวนสนุกในร่มของล๊อตเตเ้วลิดเ์ป็นสวนสนุกในร่มที่มีขนาดใหญ่ตดิอันดับโลก สวนสนุกในร่มนี้ จะมี
ดว้ยกนั ทัง้หมด 4 ชัน้ แต่ละชัน้จะมีทังเครื่องเล่นต่างๆ รา้นอาหาร และ รา้นขายของ มีลานสเก็ต นา้แข็ง
ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง เครื่องเล่นยอดฮติทีแนะนําคือ THE ADVENTURE OF SIND BAD , THE 

CONQUISTADOR , FLUME RIDE , THE FRENCH REVOLUTION , JUNGLE ADVENTURE และ 
PHARAOH’S FURY ฯลฯ อกีทหีนึง่คอื MAGIC ISLAND เป็นสวนสนุกทมีน้ํีาลอ้มรอบ โดยมาทางชนั 2 ของ 

LOTTE WORLD ADVENTURE ในสว่นของ MAGIC ISLAND ซึง่เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทมีีเครื่องเล่นที
หวาดเสยีวอยู่หลายชนดิ อาท ิATIANTIS , GYRO DROP ,GYRO SWING , GYRO SPIN , COMET 
EXPRESS  ลอตเต ้อควาเรยีม ไม่รวมค่าเขา้ชม  พพิธิภัณฑส์ตัวน้ํ์าทีอ่ยู่ในกรุงโซล โดยจะแบ่งเป็นโซน

ต่างๆ ทัง้หมด 9 โซน โซนแรก คือ Rivers of Korea ที่โซนนี้เป็นของสัตว์ที่อยู่ในน้ําจืดตามแม่น้ํา 
ทะเลสาบ ในประเทศเกาหล ีโซนทีส่อง คอื Tropical River ในโซนนี้ก็จะมสีตัวใ์นเขตรอ้นเป็นหลัก  โซนที่
สามคอื Amazon River  ในโซนนี้ก็จะมีปลาน้ําจืดทีใ่หญ่ทีส่ดุ อย่าง Pirarucu และ Arowana ซึง่อาศัยอยู่

ในแม่น้ําอเมซอน โซนที ่4 คอื Sea Lion Zone เสน่หท์ีน่่าหลงใหลของโซนนี้คอืสงิโตทะเลทีว่่ายน้ําไปมา 
สว่นโซนที ่5 ก็คอื The Ocean คอื เป็นเหมอืนหัวใจของอควาเรียมแห่งนี้  โซนต่อไป โซนที ่6  ซึง่มีดารา

ของทีน่ี่ก็คอื Beluga Whale แหวกว่ายเลน่ลกูบอล ทัง้เด็กและผูใ้หญ่ก็ชอบโซนนี้ โซนที ่7 คอื Coral Reef 
Garden โซนนี้จะมสีารพัดสวัตน้ํ์าตามแนวประการังใหไ้ดดู้กัน โซนที ่8 คอื Play Ocean โซนนี้จะไดส้มัผัส
สตัวท์ะเลอย่างปลาดาว และโซนสดุทา้ย คอื Polar Region Zone เป็นโซนเรียนรูเ้กีย่วกับเพนกวนิ ท่านจะ

ไดเ้พลินเพลนิกันไปโลกใตท้อ้งทะเล นําท่านชม ลอตเต้เวลิด ์ทาวเวอร ์ ไม่รวมค่าข ึน้ลฟิต์  เป็น
สถาปัตยกรรมอาคารทีโ่ดดเดน่ มแีรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามกิเกาหล ีและพู่กันเขยีน เป็นตกึทีส่งูเป็น

ลําดบัที ่6 ของโลก(556 เมตร) มทีัง้หมด 123 ชัน้ ดา้นบนทาวเวอรป์ระกอบดว้ยแกลเลอรี ่คาเฟ่ โรงแรมหรู 
และหอชมววิ Skywalk ทีส่ามารถชืน่ชมทัศนียภาพอันงดงามของไฟในตัวเมืองกรุงโซลไดอ้ย่างทั่วถงึ ซึง่
ไดร้ับการบันทกึในสถติโิลกกนิเนสส ์(Guinness World Records) 3 อย่างคอื Sky deck ชัน้ 118 เป็นหอ

ชมววิทีม่พีืน้เป็นกระจกทีส่งูทีส่ดุในโลก   ลฟิต ์Sky Shuttle เป็นลฟิตโ์ดยสารคูท่ีเ่ร็วทีส่ดุ ดว้ยความเร็ว 10 
เมตร / วนิาท ี และ Sky Shuttle ยังเป็นลฟิทท์ีใ่ชง้านในระยะทางทีย่าวนานทีส่ดุ*** ราคานี้ไม่รวมค่าลฟิต ์

ทา่นใดสนใจโปรดสอบถามราคา กับ หัวหนา้ทัวร ์(ค่าลฟิต ์27,000 วอน ) หากท่านใดทีไ่ม่สนใจ สามารถเดนิ      ช็

อปป้ิงตามอธัยาศัย ที ่ลอตเตเ้วลิด์มอลล ์เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงชัน้นําทีม่ชีวีติชวีาแห่งหนึ่งของกรุงโซล ตัง้อยู่ตดิกับทาว
เวอร ์เต็มไปดว้ยรา้นหรหูรา และรา้นจําหน่ายสนิคา้ปลอดภาษีจากหลากหลายแบรนดท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

*** 

 

 
 อสิระอาหารกลางวนั และ เย็น เพือ่ใหท้า่นไดเ้ต็มอ ิม่กบัเครือ่งเลน่และชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ 
ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั CIEL HOTEL, BENIKEA HOTELหรอื เทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
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วนัที ่4 ศนูยโ์สมรฐับาล – ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง – พระราชวงัชางดอ๊กกงุ(สวมชุดฮนับกขา้วงั) 

                  ดวิตีฟ้ร ี– คลองชองเกชอน – เมยีงดง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปีซ ึง่ถอืว่าเป็นโสมที่
มคีณุภาพดทีีส่ดุชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่ีคุณภาพดทีีส่ดุและราคาถูกกว่าไทย
ถงึ 2 เทา่กลบัไปบํารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรักและนับถอือีกไม่ไกลจากกันมากนัก จากนัน้นํา

ทา่นสู ่ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง ซ ึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจาก
ยอดเขาทีป่ระเทศเกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยีพรอ้มกับการวจิัยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็น

น้ํามันสนเข็มแดงภมูปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นตโ์ดยกว่าจะมาเป็นน้ํามันสน
เข็มแดงได ้1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัมมาสกัดเอาน้ํามันมาผลติและวจิัยออกมา
เป็นน้ํามันสนนี้สามารถชว่ยในการลดระดับไขมันในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอย่างด ีนําท่านเดนิทางสู ่พระราชวงั

ชางด๊อกกุง เป็นพระราชวังลําดับทีส่องทึถู่กสรา้งต่อจากพระราชวังเคยีงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และมี
ความสาํคญัในการเป็นทีพํ่านักของพระมหากษัตรยิห์ลายพระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน (Joseon) และยัง

เป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญที่ยังคงรักษาไว ้ประกอบไปดว้ย เขตพระราชฐานชัน้นอก, เขต
พระราชฐานชัน้ใน และสวนดา้นหลงัสาํหรับเป็นทีพ่ักผอ่นของพระมหากษัตรย ์ซึง่มตีน้ไมข้นาดยักษ์อายุกว่า 
300 ปี, บ่อน้ํา และศาลารมิน้ํา พระราชวังแห่งนี้เป็นทีพํ่านักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองคใ์นสมัยราช

วงคโ์ชซอน ในปี ค.ศ. 1592 พระราชวังถกูเผาทําลายโดยประชาชนทีโ่กรธแคน้ตอ่การหนีจากการพํานักใน
พระราชวังของพระบรมวงศศ์านุวงศใ์นระหว่างทีถ่กูรุกรานโดยชาวญีปุ่่ น และไดร้ับการบูรณะอกีครัง้ในปี ค.ศ. 
1611 ทําใหใ้นปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวัง พเิศษ...ใส่ชุดฮันบก เขา้ชม

พระราชวัง 
 

 
  
 

 
 

 
 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิาร บบีมิบบั และ ชาบูชาบูสุกีส้ไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟ
รอ้นๆ ประกอบดว้ยหมูสไลด ์และผักสดนานาชนดิ เสริฟ์พรอ้มน้ําซุปรอ้นๆ และเสน้อูดง้ซึง่ขาดไม่ไดใ้นการ

ทาน ชาบูชาบู พรอ้มขา้วสวยเสริฟ์ พรอ้ม ขา้วสตูรดัง่เดมิของเกาหลซี ึง่นําเอาขา้วสวย ผักตา่งๆ เชน่ ถัว่งอก 
ผักกาดเห็ดหอม สาหร่าย และซอสสแีดงมาผัดรวมกนั ซึง่ก็จะไดร้สชาตแิบบเกาหลจีรงิๆ  
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 นําทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ีทีน่ี่มีสนิคา้ชัน้นําใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนดิ อาท ิ

น้ําหอม เสือ้ผา้เครือ่งสาํอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดบั ฯลฯหากพอมเีวลาพาทา่นเดนิชม คลองชองเก

ชอน ซึง่เดมิเป็นคลองเกา่แกใ่นอดตีมอีายุกว่า 600 ปี ทีท่อดผ่านใจกลางเมอืงหลวง แตใ่นปัจจุบันไดม้ีการ
พัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ข ึน้มาใหม่ ทําใหก้รุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กโิลเมตร ที่มีแต่น้ําใส จน

สามารถมองเห็นตวัปลาหลากพันธท์ีก่ําลงัแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองไดก้ลายเป็นสถานที่
จัดกจิกรรมตา่งๆ อาท ิงานแสดงศลิปะต่างๆ งานดนตรี นทิรรศการดอกไม ้ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทัง้

สองฝ่ังคลองจากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงย่าน เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหล ีหากทา่นตอ้งการทราบว่าแฟชัน่
ของเกาหลเีป็นอย่างไร กา้วลํ้านําสมัยเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี้ พบกบัสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสือ้ผา้
แฟชัน่แบบอนิเทรน เครือ่งสาํอางดงัๆ ของเกาหล ีพบกับความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอีกรูปแบบหนึง่ ซ ึง่

เมยีงดงแห่งนี้จะมวีัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตวักนัทีน่ี่กว่าลา้นคนในแตล่ะวัน  
 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมน ูBBQ บฟุเฟ่ต ์หม ูเนือ้ ไก ่ซฟีู๊ ด ไมอ่ ัน้ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั CIEL HOTEL, BENIKEA HOTELหรอื เทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

 

วนัที ่5 ศูนย์เ ค รื่อ งส า อ าง  – ศู นย์สมุน ไพรฮอก เกนามู  – โ ร ง ง านสาหร่ าย  – ย่ านอีแด  -                  

มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา – ซุปเปอรม์าเก็ตละลายเงนิวอน – สนามบนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านสู ่ศูนยเ์ครือ่งส าอาง เป็นศูนยร์วมของเครื่องสําอางของเกาหลี อาทเิชน่ ROJUKISS, LOTREE, 
ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมทีนํ่าเขา้มาจากทัว่โลกอสิระทา่นเลอืกซือ้ไดต้ามอัธยาศยั 

จากนัน้นําท่านเดนิทางไปดูแลสขุภาพกันที่ ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู ซึง่เป็นสมุนไพรทีท่ั่วโลกยอมรับ 

รวมถงึสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบํารุงตับและดูและตับของเรา ซึง่จะเป็น

สมุนไพรทีห่าไดย้ากในปัจจุบัน ทา่นจะไดช้มการสาธติ การทดลองว่าสมุนไพรชนดินี้มคีณุคา่เพยีงใดตอ่โลก

ใบนี้ ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร

ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิมนํามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกทําลาย

จาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี่ สารตกคา้งจากอาหารและยา จากนัน้นําท่านเขา้ชม โรงงานสาหรา่ย 

ของฝากทีม่ชีือ่เสยีงของเกาหล ีผลติสาหร่ายใหม่ สด ทุกวันมีหลายรสชาตใิหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ไปเป็นของ
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ฝาก จากนัน้นําทา่น เรยีนรูว้ธิกีารท า คมิบบั (ขา้วหอ่สาหรา่ย) อาหารง่ายๆๆทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน 

คมิ แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ขา้ว จะเป็นแทง่ยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั่นเป็นชิน้ๆพอดคีํา จิม้กะโชยุญี่ปุ่ นหรือ

วาซาบกิ็ได ้ตามรา้นอาหารก็จะมทํีาเป็นพเิศษ คอืมผีัดซอสมาใหจ้ิม้ราดดว้ย 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หมูย่างเกาหล ีหรือคาลบี ้เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลทีีเ่ลือ่ง

ชือ่และรูจ้ักกันดทีั่วโลก มีรสชาตกิลมกล่อม โดยนําหมูส่วนที่ตดิกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิ 

เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เครื่องเคยีงหลากชนดิ น้ําจิม้เตา้เจี้ยว และน้ําซุปสาหร่าย รับประทานคลา้ยกับ

เมีย่งคํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นําทา่น ชอ้ปป้ิงยา่นอแีด หรอืแถวบรเิวณมหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา เป็นย่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แนววัยรุ่นแฟชัน่วัย

ใสสไตลเ์กาหลี  สนิคา้ราคาไม่แพง ทัง้ยังมีสนิคา้หลากหลายแนวใหเ้ดนิเลือก ไม่ว่าจะเป็น ของจุกจกิ

น่ารักๆกิ๊ฟชอ้ปเก๋ๆ  เครือ่งประดบั เสือ้ผา้  แว่นตา กระเป๋า รองเทา้ อุปกรณ์เกีย่วกับโทรศัพท ์เครื่องสําอาง

ตา่งๆ รา้นคา้ยาวเหยียดสองขา้งทาง   ถ่ายรูปสดุชคิ มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา เป็นมหาวทิยาลัยแห่งแรก

สาํหรับนักศกึษาหญงิทีม่คีวามทันสมัยมาก ก่อตัง้ข ึน้ในปี 1866 โดยมชิชนันารีชาวอเมรกิัน ทีช่ ือ่ Mary F. 

Scranton ซึง่มคีวามเชือ่ว่า ผูห้ญงิทกุคนมคีณุคา่พอใหนั้บถอืเคารพ โดยคําว่า “อฮีวา” นัน้หมายถงึตน้แพร

ทีอ่อกดอก ในบางครัง้ใชส้ือ่ถงึกลุ่มผูห้ญงิ และทีส่ําคัญ ไดเ้ลอืกใชค้ําว่า Womans แทน Women ดว้ย 

ส่วนปรัชญาของมหาวทิยาลัยคือ Truth, Goodness,and Beauty แถมมหาวทิยาลัยนี้ยังเป็นมติรกับ

ส ิง่แวดลอ้ม เพราะรอบบรเิวณจะเต็มไปดว้ยตน้ไมส้เีขยีวขจี ดูร่มรื่นสบายตามากๆ และความสวยงามของ

อาคารทีส่รา้งดว้ยอฐิทีทํ่าใหค้วามคลาสสกิมาเจอกับความทันสมัยกลมกลนื โดยเฉพาะบรเิวณหอ้งสมุดที่

เป็นทางลาดลงไป เป็นไฮไลทท์ีใ่ครมาถงึก็ตอ้งถา่ยรูป 
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เย็น       รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูจมิดกั เป็นไก่พะโลผ้ัดกับวุน้เสน้และผักอร่อยมากมายเสรฟิ
พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

จากนัน้เตรยีมตวักลบักรุงเทพ แวะซือ้ของ ซุปเปอรม์าเก็ตละลาลเงนิวอน สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโก

แลต๊หนิซเีรยีลชอ็กโก  ผลติภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม 

ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งสาํอางโสม เป็นตน้  และยังมีหมอนสขุภาพ  กมิจ ิ เป็บเปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิรา

เมง (มาม่าเกาหล)ี  สมควรเวลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 

วนัที ่6 อนิชอน – กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                                                                                                                                            

01.05 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง โดยสายการบนิ Air Asia X เทีย่วบนิที ่XJ 703 

** ราคาทวัรไ์ม่รวมบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง โดยท่านสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครื่องดืม่ได ้

บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง **ฃ 

04.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับความ

ประทบัใจ 

 

ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 45,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท) 

ขออนญุาตเก็บคา่ทปิทุกทา่นทีส่นามบนิไทย 

กรณุาช าระคา่มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท  หลงัจากจองภายใน 3 วนั 
หากไมช่ าระภายในเวลาทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจ 

แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง *** 

 

**พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง** 
 

ขอ้ควรทราบ : 
 1.ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผา่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกทัง้ประเทศ

ไทยและประเทศเกาหลใีต ้ อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนีเขา้ออกเมอืง หรอืการ
ถกูปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทกุกรณี ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบและไม่คนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆทัง้ส ิน้ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบั

ตวัแทนบรษัิทแลว้ 
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 2.การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้เนื่องจากสภาพ ลม 

ฟ้า อากาศ และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะนัน้แตจ่ะคํานงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และผลประโยชนข์องหมู่

คณะเป็นสาํคญั โดยไม่ทําใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
 3.ขอความร่วมมอืในการลงรา้นรฐับาลตามโปรแกรมกาํหนด เชน่ รา้นศนูยโ์สมรฐับาล, ศนูยส์มุนไพรบํารุงตบั
ศนูยส์มุนไพรสนเข็มแดง, ศนูยเ์ครือ่งสาํอาง, Duty free ไม่มกีารบังคบัซือ้แตอ่ย่างใด แตข่อความกรุณาตอ้งลงใหค้รบ

ทกุรา้น 
 4.ทวัรน์ี้จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวันเทา่นัน้  หากทา่นไม่สามารถ

ร่วมทวัรท์กุวนั แคส่มัครมาร่วมทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่ักในราคาพเิศษ  หากทา่นไม่แจง้ และปรากฏวา่
ทา่นไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทางบรษัิทจะคดิคา่ดาํเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD  (กอ่นซือ้ทวัร ์ จะตอ้งแจง้
ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ัดจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) 

 

รายละเอยีดส าหรบัการอพัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิและการซือ้น า้หนกักระเป๋า 

สายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์ใหบ้รกิารดว้ยเครือ่งบนิ Air Bus A330 

 

หมายเหต ุ
- น่ังของ STANDARD SEAT จะเป็นระบบสุม่ทีน่ั่ง ไม่สามารถรเีควสทีน่ั่งได ้

- สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะทีน่ั่ง Hot Seat เทา่นัน้ ทีน่ั่ง Premium ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดได ้ 

- ไม่อนุญาตใหท้ารกและเด็กทีม่อีายุตํา่กวา่ 12 ปี น่ังในโซนปลอดเสยีง (Silence Zone) แถวที ่7-14 
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กรณีตอ้งการซือ้น า้หนกักระเป๋าเพิม่ (จากปกตทิีส่ายการบนิกําหนดขาไปและขากลบัทา่นละไม่เกนิ 20 กโิลกรัม) 
มคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิดงันี้ 

- เพิม่ 05 กโิลกรัม = 500 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 
- เพิม่ 10 กโิลกรัม = 800 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 
- เพิม่ 20 กโิลกรัม = 1,800 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 

 
ราคาทวัรน์ ีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยดัไปกลบัพรอ้มกรุ๊ป 

น า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น/หิว้ข ึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่ง 
 โรงแรมระดบั 3 ดาว พักหอ้งละ 2 – 3 ทา่น จํานวน 3 คนื  

 บรกิารอาหารทกุมือ้ตามรายการระบุ 
 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการระบุ 

 คา่รถรับ-สง่และนําเทีย่ว พรอ้มหัวหนา้ทวัรช์าํนาญงานและมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 

อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ  45,000 วอนหรอื 1,500 บาท ตอ่ทา่นตลอดทรปิ สว่นหวัหนา้ทวัร ์

แลว้แตค่วามพงึพอใจ 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ หนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารเครือ่งดืม่นอกเหนือรายการ  

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และ หัก ณ ทีจ่่าย 3 %    

 คา่น้ําหนักกระเป๋าเกนิ 20 กโิลกรัม  /  คา่วซีา่สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอืชาวตา่งชาต ิ
 
 

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 20 คนขึน้ไป 

 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน้ํามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามนัเพิม่ตาม
ความเป็นจรงิ 

 ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุป๊ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอื

ทรัพยส์นิสญูหายอันเนือ่งมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตจุากความ
ประมาทของตวัทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบุไว ้ เนื่องจากการครองครองสิง่ผดิกฎหมาย ส ิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่ว่าดว้ยเหตผุล

ใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม  
 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธ

ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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 เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 
 

เง ือ่นไขการช าระเงนิ 
 ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั  

 ชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 กรณีลกูคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน 100% 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจําเต็มจํานวน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 

 กรณีกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจํา
ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจํา หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดกต็าม 
 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนื่องจากเป็น

นโยบายของสายการบนิ 
 

 

ขอ้แนะน าเพ ิม่เตมิ ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลใีต ้
1. ผูเ้ดนิทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบันการศกึษาเป็น

ภาษาอังกฤษตดิตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 
2. ผูเ้ดนิทางที่เป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบรษัิทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจําตัว

ขา้ราชการ หรอืใบรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดนิทางทีทํ่าเล่มพาสปอรต์ใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุใหพ้กหนังสอืเดนิทางเล่มเก่าตดิตัวไปดว้ยอาจจะ
ตอ้งใชใ้นบางกรณี 

4. กรุณาพกบัตรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตวั ทัง้เงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมืองอาจจะขอดูใน
บางกรณี อ่านเอกสารโปรแกรมทวัรใ์นละเอยีดชดัเจน ทัง้สถานทีท่่องเทีย่ว,เทีย่วบนิ,วันเดนิทาง เพื่อประโยชน์
แกต่วัทา่นเองในกรณีทีต่อ้งตอบคําถามทีด่า่นตรวจคนเขา้เมอืง 


