
เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอก๊ซ ์

โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 
พกัสกรีสีอรท์ 1 คนื + โซล 2 คนื 

สายการบนิ AIRASIA X (XJ) 

ขาไป XJ 700 DMK - ICN 02.35 – 10.05 

สายการบนิ AIRASIA X (XJ) 

ขากลบั XJ 703 ICN - DMK 01.05 – 04.40 
หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้

ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณา
สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู่ 

เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 
 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

( พกัหอ้งละ 2 – 3 ทา่น ) 

พกัเดีย่ว 

26 พฤศจกิายน – 01 ธนัวาคม 62  17,900.- 6,500.- 

27 พฤศจกิายน – 02 ธนัวาคม 62 17,900.- 6,500.- 

28 พฤศจกิายน – 03 ธนัวาคม 62 17,900.- 6,500.- 

03 - 08 ธนัวาคม 62 วนัพอ่ 20,900.- 6,500.- 

04 - 09 ธนัวาคม 62 วนัพอ่ 20,900.- 6,500.- 

06 - 11 ธนัวาคม 62 วนัรฐัธรรมนญู 20,900.- 6,500.- 

10 - 15 ธนัวาคม 62 วนัรฐัธรรมนญู 19,900.- 6,500.- 

11 - 16 ธนัวาคม 62 19,900.- 6,500.- 

12 - 17 ธนัวาคม 62 18,900.- 6,500.- 

17 - 22 ธนัวาคม 62 18,900.- 6,500.- 

18 - 23 ธนัวาคม 62 19,900.- 6,500.- 

19 - 24 ธนัวาคม 62 19,900.- 6,500.- 

27 ธนัวาคม – 01 มกราคม 63 วนัปีใหม ่ 25,900.- 8,500.- 

02 - 07 มกราคม 63 17,900.- 6,500.- 

03 - 08 มกราคม 63 17,900.- 6,500.- 

07 - 12 มกราคม 63 17,900.- 6,500.- 

08 - 13 มกราคม 63 17,900.- 6,500.- 

09 - 14 มกราคม 63 17,900.- 6,500.- 

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

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

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 8,900 บาท (ปีใหม ่10,900 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 โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ** ราคาทัวรไ์มร่วมบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง โดย

ทา่นสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ไดบ้นเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

* ประเทศเกาหลใีตไ้มอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี

โทษปรับและจับ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 

* สายการบนิ Air Asia X ไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกทีน่ั่ง ระบบจะเป็นระบบสุม่ทีน่ั่ง ไมส่ามารถรเีควสทีน่ั่งกอ่นได ้

หากตอ้งการเลอืกทีน่ั่งจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

* ทา่นสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิโดยมนี ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม (1 ชิน้) และ ถอื

ขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม 

วนัที ่2 ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน – หมูบ่า้นสลีกูกวาด - Heyri Art Valley  
02.35 น. เหริฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 700 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง 
10.05 น.  น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ Air 

Asia X เทีย่วบนิที ่XJ 700 ** ส าหรับเทีย่วบนินี้ ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ กรุณา

รับประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อนขึน้เครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชั่วโมง 25 นาท ี** (ตามเวลา

ทอ้งถิน่ เร็วกว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง) กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย

เวลา **หลังทกุทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสลีูกกวาด หรอื Paju Provence ตัง้อยูท่ีเ่มอืงพาจู จังหวัดคยองก ีซึง่อยูต่ดิ
กับชายแดนของเกาหลีเหนือ เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวนิยมไปกันเป็นจ านวนมาก 
เนื่องจากเป็นสถานทีอ่ันแสนจะน่ารัก อกีทัง้ยังเป็นสถานที่ๆ  ใหบ้รรยากาศแบบยโุรป ในสไตลข์องฝร่ังเศส 
นอกจากนีย้งัเป็นโลเคชัน่ยอดฮติทีภ่าพยนตร ์หรอื ละครยอดฮติหลายเรือ่ง คนสว่นใหญ่จะรูจั้กและเรยีกกัน
ในชือ่ว่า "หมู่บา้นสลีูกกวาด" ซึง่จะสังเกตไดจ้ากสขีองบา้นแต่ละหลังทีม่สีสีันสดใสสะดุดตาชวนมองเป็น
อยา่งมาก ไมว่า่จะเป็นสขีองตัวบา้น หนา้ตา่ง หรอืประต ูก็มกัถกูทาสอียา่งสดใส หมูบ่า้นสไตลฝ์ร่ังเศสแหง่นี้
ในแต่ละวันจะมนัีกท่องเทีย่วเขา้มาเทีย่วชมถ่ายภาพกันเป็นจ านวนมากภายในหมู่บา้นก็จะมรีา้นคา้ต่างๆ 



หลากหลายใหนั้กท่องเที่ยวไดเ้ดนิเล่น หรือแวะชมกันอย่างเพลดิเพลนิเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นรา้นขายของ
น่ารักๆ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นเบเกอรี ่รา้นขายเครือ่งครัว รา้นขายตน้ไมด้อกไม ้หรอืรา้นไอศกรมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิาร OSAM หรอืหมแูละปลาหมกึผดัน า้คลุกคลกิเนื้อหมู

และปลาหมกึย่างบาร์บคีวิหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลคีนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมรีสชาตอิอก
หวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยการน าบารบ์คีวิหมปูลาหมกึลงในกระทะครึง่วงกลมพรอ้มน ้าซปุปรงุรส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนัน้น าท่านสู่ Heyri Art Valley ศูนยร์วมผลงานการออกแบบของศลิปินทั่วทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็น 

จติรกรรม ประตมิากรรม นักคดิ นักเขียนฯ ซึง่ใชส้ถานที่แห่งนี้เป็นสตูดโิอและแกลอรีในการสรา้งและ

น าเสนอผลงาน จะวา่ไปทีน่ีก่็เปรยีบดัง “เมอืงแห่งศลิปะ” น่ันเอง เพราะไมว่่าจะมองไปทางไหน ก็จะมกีลิน่

อายของศลิปะกระจายอยูเ่ต็มไปหมด ไมว่า่จะเป็นป้ายบอกทาง ตูไ้ฟฟ้า ถนนไปจนถงึอาคารต่างๆ ซึง่มกีาร

ออกแบบทีด่แูปลกตา มเีอกลักษณ์ และไมเ่หมอืนใคร นอกจากจะไดเ้ทีย่วชมความสวยงามของหมูบ่า้นแลว้ 

ยงัไดค้วามรูเ้กีย่วกบัศลิปะและวัฒนธรรมอกีดว้ย มกีารออกแบบทีด่แูปลกตา มเีอกลักษณ์ และไมเ่หมอืนใคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูเซ็ทปลายา่ง เป็นเซ็ทปลายา่งทานกับขา้ว
เกาหลรีอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค า่ น าทา่นสู ่OAK VALLEY SKI RESORT, VIVADI SKI RESORT หรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

 

วนัที ่3 เลน่สก ีณ ลานสก ี(เต็มอิม่สก)ี – สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ – โซลทาวเวอร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้น าท่านเดนิทางไปสัมผัสความสนุกสุดมันสก์ับการเล่นสกบีนลานสกขีนาดใหญ่ ณ สกรีสีอรท์ที ่ซ ึง่
ลานสกแีห่งนี้จะมคีวามทา้ทายใหท้่านไดส้ัมผัสดว้ยเนนิหมิะ ประกอบไปดว้ยเนนิสกถีงึ 2 เนินดว้ยกัน 
แบง่เป็นเนนิสกสี าหรับผูฝึ้กหัดเลน่ 1 เนนิ, และเนนิส าหรับผูท้ีเ่ลน่ช านาญแลว้ 1 เนนิ มเีวลาใหท้่านไดส้นุก
กับการเล่นสกอียา่งเต็มที ่ส าหรับท่านทีไ่มเ่ล่นสก ีหรอื สโนสเลด ก็สามารถถ่ายรูปรอบๆ ลานสก ีหรอื หา
เครือ่งดืม่ ของวา่ง รอ้นๆ ทานตามรา้นคา้ในรสีอรท์ตามอัยธยาศัย  (ไมร่วมคา่เชา่ชุดสกแีละอุปกรณ์สกี
ประมาณทา่นละ 50,000 วอน)    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม ่ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถก าหนดได ้ ในกรณี
ทีห่มิะไมต่ก (โดยค านงึถงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นสิง่ส าคัญ) ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิป์รับรายการทัวรท์ดแทน
เป็น >> SUWON HAENGGUNGDONG MURAL VILLAGE << หมูบ่า้นศลิปะ กบัภาพวาดบนก าแพง ของศลิปิน
ทอ้งถิน่ ทีห่มูบ่า้นศลิปะแห่งนี้อยูต่ดิกับรมิถนนใหญ่ จะมรีูปปั้น และเกา้อีไ้มช้ดุนี้ ตอ้นรับนักท่องเทีย่ว ภาพวาดทัง้หมด 
เป็นผลงานของศลิปินทอ้งถิน่ รวมถงึมโีรงเรยีนสอนศลิปะ และรา้นกาแฟ เก๋ๆ  อกีดว้ย **จดุถา่ยรูปทีห่มู่บา้นแห่งนี้ อยา่ง
สง่เสยีงดังกนันะคะ เนือ่งจากบรเิวณนีเ้ป็นทีพั่กอาศัย ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูหมูยา่งเกาหล ีหรอืคาลบี ้เป็นอาหาร

พืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจั้กกนัดทีั่วโลก มรีสชาตกิลมกล่อม โดยน าหมสูว่นทีต่ดิกับกระดูกไปยา่งบน
เตาถ่านแบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เครือ่งเคยีงหลากชนิด น ้าจิม้เตา้เจีย้ว และน ้าซุปสาหร่าย 
รับประทานคลา้ยกบัเมีย่งค า 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



จากนัน้น าท่าน เพลดิเพลนิกับ เอเวอรแ์ลนด ์(รวมบตัรเครือ่งเล่นไม่จ ากดัรอบ) ถือว่าเป็นสวนสนุก
กลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาหล ีตัง้อยูท่ี ่เมอืงยงอนิ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ เอเวอรแ์ลนดนั์น้ถอืวา่
เป็นเหมอืน “ดสินียแ์ลนดเ์กาหลี” เลยก็ว่าได ้แถมถูกนติยสาร Forbes จัดอันดับใหเ้ป็น 1 ใน 4 สวนสนุก
ยอดนยิมของโลก ในที ่ค.ศ. 2005 โดยแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนสวนสนุกแหง่นีก้วา่ 9 ลา้นคน ทีต่ัง้
ของสวนสนุกเอเวอร์แลนด์นัน้เหมอืนสวนสนุกในฝันจรงิๆ เพราะอยู่ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาต ิสวย
เหมอืนในเทพนยิาย ดา้นในถกูแบง่ออกเป็น 5 โซนใหญ่ๆ  ใหท้่านท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารที่านจะ
ไดพ้บกบั ไลเกอร ์ซึง่เป็นลูกแฝดผสมทีเ่กดิขึน้จากความรักระหว่างสงิโตผูเ้ป็นพ่อและเสอืผูเ้ป็นแมนั่บเป็น
แฝดผสมเสอื-สงิโตคู่แรกในโลกชมความน่ารักของหมตี่างๆซึง่พนักงานขับรถซาฟารจีะเป็นผูท้ักทายและ
เล่นกับพวกเขาเตมิเต็มความสขุของท่านสนุกสนานกับเครือ่งเล่นต่างๆ ไมจ่ ากัดชนดิ พรอ้มทัง้บรรยากาศ
หนาวๆ โรแมนตคิๆ  

 
น าทา่นสู ่ โซลทาวเวอร ์หรอื นมัซาน ทาวเวอร ์ไมร่วมคา่ลฟิต ์ เป็นหนึง่ในแหล่งท่องเทีย่วส าคัญของ
โซล เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ 1980 ตัง้อยูบ่นยอดเขานัมซงั สงู 236 เมตร ใหว้วิเมอืงโซลและบรเิวณรอบๆ
แบบ พาโนราม่า นับว่าเป็นหนึง่ในทาวเวอรท์ีใ่หว้วิสวยทีสุ่ดในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ไดรั้บการ renovate 
ใหมปี่ 2005 จงึไดช้ือ่ใหมเ่ป็น N Seoul Tower โดย N ทีเ่พิม่ขึน้มานัน้ยอ่มาจาก new look หรอื รูปแบบ
ใหม่ โดยมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการต่างๆ ทัง้การใหแ้สงไฟที่หลากหลายและสวยงามขึน้ รวมถงึ
ภายในทีต่กแตง่ใหม ่โดยมรีา้นอาหารบนหอคอยทีจ่ะหมนุครบรอบทุกๆ 48 นาท ีชือ่ว่า N Grill และหอ้งน ้า
ตกแต่งสไตลอ์วกาศ จุดไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยเมือ่มาเทีย่ว Seoul Tower น่ันก็คอื สถานทีค่ลอ้งกญุแจ
ชือ่ดัง  Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่ว่าคู่รักทีม่าคลอ้งกญุแจทีจ่ะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล 
โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความหรอืชือ่ของคู่รักไวบ้นแม่กุญแจ แลว้น าไปคลอ้งไวก้ับราวเหล็กบรเิวณฐานของ N 
Seoul Tower ยงัเป็นสถานทีถ่า่ยท าละครเกาหลแีนวน่ารักๆเรือ่ง“กบัดกัหวัใจยยัแมม่ด” อสิระใหทุ้กท่าน
ไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรปูคูห่อคอยตามอธัยาศัยหรอืคลอ้งกญุแจคูรั่ก 

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมน ูBibimbab หรอื บบีมิบบั + ชาบชูาบสูกุ ี้

สไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ยหมสูไลด ์และผักสดนานาชนดิ เสริฟ์พรอ้มน ้าซปุรอ้นๆ และเสน้
อดูง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการทาน ชาบชูาบ ูพรอ้มขา้วสวยเสริฟ์ พรอ้ม ขา้วสตูรดั่งเดมิของเกาหลซี ึง่น าเอาขา้ว
สวย ผักตา่งๆ เชน่ ถัว่งอก ผักกาดเห็ดหอม สาหรา่ย และซอสสแีดงมาผัดรวมกนั ซึง่ก็จะไดร้สชาตแิบบ
เกาหล ี

 
 
 
 
 
 
 
 



ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั RAMADA GIMPO HOTEL, GALAXY HOTELหรอื เทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 
วนัที ่4 ศนูยโ์สมรฐับาล – ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง – COSMETIC SHOP – พระราชวงัชางดอ๊กกงุ  

                  ยา่น Ikseondong – ดวิตีฟ้ร ี– โซลทาวเวอร ์– ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปีซึง่ถอืวา่เป็นโสมที่
มคีณุภาพดทีีส่ดุชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุและราคาถูกกว่าไทย
ถงึ 2 เท่ากลับไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรักและนับถอือกีไมไ่กลจากกันมากนัก จากนัน้น า
ทา่นสู ่ศนูยส์มุนไพรสนเข็มแดง ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจาก
ยอดเขาทีป่ระเทศเกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับการวจัิยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็น
น ้ามนัสนเข็มแดงภมูปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซน็ตโ์ดยกวา่จะมาเป็นน ้ามันสน
เข็มแดงได ้1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัมมาสกัดเอาน ้ามันมาผลติและวจิัยออกมา
เป็นน ้ามนัสนนีส้ามารถชว่ยในการลดระดับไขมนัในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอยา่งด ีน าท่านไปชอ้ปป้ิง COSMETIC 
SHOP เป็นศนูยร์วมของเครือ่งส าอางของเกาหล ีอาทเิชน่ ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอกีมากมาย
หลากหลายแบรนดเ์นมทีน่ าเขา้มาจากทั่วโลกอสิระท่านเลอืกซือ้ไดต้ามอัธยาศัย รวมถงึเวชส าอางคย์อด
นยิม เชน่ สเต็มเซลลห์นา้เด็ก หนา้กาก LED ลด กระ ฝ้า จุดด่างด า , โบท็อกเกาหล ี, ครมีหอยทาก , 
WATER DROP (ครมีน ้าแตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครมี ซึง่ราคาถูกกว่าทีเ่มอืงไทยเกอืบเท่าตัว 
และบางผลติภณัฑย์งัไมม่ขีายในไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนู Samgyetang หรอืเมนูไก่ตุ๋นโสม

อาหารในวังในสมยักอ่น ปัจจบุนัเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กันว่าบ ารุงและเสรมิสขุภาพ ภายใน

ตัวไกจ่ะมขีา้วเหนยีว รากโสม พทุราแดงและเคล็ดลับในการตุน๋เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกว่า กักตุก ีเสน้

ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด า และเกลอื) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัชางดอ๊กกุง เป็นพระราชวังล าดับทีส่องทึถู่กสรา้งต่อจากพระราชวังเคยีงบก

กุง ในปี ค.ศ. 1405 และมีความส าคัญในการเป็นที่พ านักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัย
ราชวงศโ์ชซอน (Joseon) และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังส าคัญทีย่ังคงรักษาไว ้ประกอบไปดว้ย เขต
พระราชฐานชัน้นอก, เขตพระราชฐานชัน้ใน และสวนดา้นหลังส าหรับเป็นทีพั่กผ่อนของพระมหากษัตรย ์ซึง่
มตีน้ไมข้นาดยกัษ์อายกุวา่ 300 ปี, บอ่น ้า และศาลารมิน ้า พระราชวังแหง่นี้เป็นทีพ่ านักของพระมหากษัตรยิ์
ถงึ 9 พระองคใ์นสมัยราชวงคโ์ชซอน ในปี ค.ศ. 1592 พระราชวังถูกเผาท าลายโดยประชาชนทีโ่กรธแคน้
ต่อการหนีจากการพ านักในพระราชวังของพระบรมวงศศ์านุวงศ์ในระหว่างที่ถูกรุกรานโดยชาวญี่ปุ่ น และ
ไดรั้บการบูรณะอกีครัง้ในปี ค.ศ. 1611 ท าใหใ้นปัจจุบันยังคงเหลอืความงดงามบางส่วนของพระราชวัง 
จากนัน้น าท่านสูแ่หล่งรวมคาเฟ่เก๋ๆ รา้นอาหารชคิๆกลางกรุงโซล ยา่น Ikseondong เป็นยา่นเมอืงเกา่ที่
ไดอ้ารมณ์ไมซ่ ้าใคร ยา่นอกิซอนดง มอีายเุกา่แกม่ากกว่า 100ปี ยังคงเต็มไปดว้ยกลิน่อายในอดตี ไมว่่าจะ
เป็นบา้นเรอืนแบบฮันอก ก าแพงผังบา้นที่ก่อดว้ยอฐิบล็อคสนี ้าตาลแดง มกีารปรับ เปลีย่นใหท้ันยุค ทัน
กระแส แต่ยังคงความวนิเทจอยูใ่นตัว ทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หข์องอาคาร บา้นเรอืน แมว้่าหลายหลังเปลีย่นมา



เป็นคาเฟ่ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ ทีพ่ัก ไดอ้ยา่งกลมกลมื มมุถ่ายรูปเยอะมาก มมุไหนก็เก ๋มมุไหนก็สวยให ้
ฟิลเกาหลวีนิเทจดมีาก ยา่นนีจ้ะเรยีกวา่เป็นแหลง่รวมรา้นอรอ่ย รา้นกาแฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ีทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนดิ อาท ิ

น ้ าหอม เสื้อผา้เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ เครื่องส าอางแบรนด์ชัน้ดัง อาท ิ
SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII  และ กระเป๋าแบรนดด์ัง อาท ิMCM , LOUIS VUITTON, 
CHANEL  ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย  จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงยา่น เมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากท่าน
ตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไร กา้วล ้าน าสมัยเพยีงใดท่านจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี้ พบกับ
สนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสื้อผา้แฟชั่นแบบอนิเทรน เครื่องส าอางดังๆ ของเกาหลี ท่านสามารถเลือกชอ้ปป้ิง
เครือ่งส าอางเกาหล ีETUDE , THE FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมายพบ
กับความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบหนึง่ ซึง่เมยีงดงแห่งนี้จะมวีัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกัน
ทีน่ี่กว่าลา้นคนในแต่ละวัน ทีส่ าคัญตลาดแห่งนี้ยังโด่งดังเรือ่ง Food Street อกีดว้ย อสิระอาหารเย็น 
เพือ่ใหท้า่นไดเ้ต็มอิม่ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ 

ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั RAMADA GIMPO HOTEL, GALAXY HOTELหรอื เทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 
วนัที ่5 ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู – โรงงานสาหร่าย + KIMCHI SCHOOL + ฮนับก – ย่านอแีด   

มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา – ซุปเปอรม์าเก็ตละลายเงนิวอน – ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางไปดูแลสขุภาพกันที่ ศนูยส์มุนไพรฮอกเกนามู ซึง่เป็นสมนุไพรทีท่ั่วโลกยอมรับ รวมถงึ

สถาบนัตา่งๆ วา่เป็นสมนุไพรทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุในการบ ารุงตับและดูและตับของเรา ซึง่จะเป็นสมนุไพรทีห่า

ไดย้ากในปัจจุบัน ท่านจะไดช้มการสาธติ การทดลองว่าสมนุไพรชนดินี้มคีุณค่าเพยีงใดต่อโลกใบนี้  ตน้ไม ้

ชนดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนอืน ้าทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลี

รุน่ใหมน่ยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไมถู่กท าลายจาการดืม่

แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา จากนัน้น าทา่นเขา้ชม โรงงานสาหรา่ย ของฝากทีม่ี

ชือ่เสยีงของเกาหล ีผลติสาหรา่ยใหม ่สด ทกุวันมหีลายรสชาตใิหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ไปเป็นของฝาก และเยีย่ม

ชมสถาบันสอนท ากมิจชิมวธิกีารท ากมิจ ิหรอื KIMCHI SCHOOL สถาบันสอนท ากมิจชิมวธิกีารท ากมิจ ิ

ผักดองทีส่ามารถเก็บไวไ้ดน้านและเป็นอาหารทีข่ ึน้โต๊ะชาวเกาหลทีุกมือ้ปัจจุบันกมิจเิป็นทีน่ยิมแพร่หลาย 

เพราะประกอบดว้ยแบคทเีรยีทีเ่ป็นประโยชน์ในการย่อยอาหารและป้องกันโรคให ้ท่านไดท้ดลองท ากมิจิ

ดว้ยตัวท่านเองและสามารถน ากลับมาเป็นของฝาก พเิศษ เก็บภาพความประทบัใจดว้ยการ ใส่ชุด

ประจ าชาตขิองเกาหลใีต ้ชุดฮนับก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู จมิดกั เป็นไกพ่ะโลผั้ดกับวุน้เสน้และ
ผักอรอ่ยมากมายเสรฟิพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงตา่งๆ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าทา่น ชอ้ปป้ิงยา่นอแีด หรอืแถวบรเิวณมหาวทิยาลัยสตรอีฮีวา เป็นยา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แนววัยรุ่นแฟชัน่วัย

ใสสไตล์เกาหลี  สนิคา้ราคาไม่แพง ทัง้ยังมสีนิคา้หลากหลายแนวใหเ้ดนิเลือก ไม่ว่าจะเป็น ของจุกจกิ

น่ารักๆกิ๊ฟชอ้ปเก๋ๆ  เครือ่งประดับ เสือ้ผา้  แว่นตา กระเป๋า รองเทา้ อปุกรณ์เกีย่วกับโทรศัพท ์เครือ่งส าอาง

ต่างๆ รา้นคา้ยาวเหยยีดสองขา้งทาง   ถ่ายรูปสุดชคิ มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา เป็นมหาวทิยาลัยแห่งแรก

ส าหรับนักศกึษาหญงิทีม่คีวามทันสมัยมาก กอ่ตัง้ขึน้ในปี 1866 โดยมชิชนันารชีาวอเมรกิัน ทีช่ ือ่ Mary F. 

Scranton ซึง่มคีวามเชือ่วา่ ผูห้ญงิทกุคนมคีณุคา่พอใหนั้บถอืเคารพ โดยค าวา่ “อฮีวา” นัน้หมายถงึตน้แพร

ทีอ่อกดอก ในบางครัง้ใชส้ือ่ถงึกลุ่มผูห้ญงิ และทีส่ าคัญ ไดเ้ลอืกใชค้ าว่า Womans แทน Women ดว้ย 

ส่วนปรัชญาของมหาวทิยาลัยคอื Truth, Goodness,and Beauty แถมมหาวทิยาลัยนี้ยังเป็นมติรกับ

สิง่แวดลอ้ม เพราะรอบบรเิวณจะเต็มไปดว้ยตน้ไมส้เีขยีวขจ ีดูร่มรืน่สบายตามากๆ และความสวยงามของ

อาคารทีส่รา้งดว้ยอฐิทีท่ าใหค้วามคลาสสกิมาเจอกับความทันสมัยกลมกลนื โดยเฉพาะบรเิวณหอ้งสมดุที่

เป็นทางลาดลงไป เป็นไฮไลทท์ีใ่ครมาถงึก็ตอ้งถา่ยรปู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมน ูชาบชูาบ ูหมอ้ไฟสไตลเ์กาหล ีจะใชเ้นือ้หมู
หั่นช ิน้บางๆ ปูอัด หั่นยาวๆ เกี๊ ยวกุง้ เกี๊ ยวหมู ใส่ผักสารพัดชนิดลงไปทัง้เห็ดเข็มทอง เห็ดฟาง เห็ดหอม 
ถั่วงอก กระหล ่าปลี ผักกาดขาว ใส่ลงไปในหมอ้ แลว้เตมิดว้ยน ้าซุปรอ้นๆ ตม้ต่อจนเดือด ก่อนจะเริม่
รับประทาน ก็จะน าอดุง้ลงตม้อกีครัง้ พอสกุก็ตักมาทานกบัขา้วสวย กมิจ ิและน ้าจิม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้เตรยีมตัวกลับกรุงเทพ แวะซือ้ของ ซุปเปอรม์าเก็ตละลายเงนิวอน สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโก

แล๊ตหนิซเีรยีลชอ็กโก  ผลติภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม 

ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม เป็นตน้  และยังมหีมอนสขุภาพ  กมิจ ิ เป็บเปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิรา

เมง (มามา่เกาหล)ี  สมควรเวลาน าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานอนิชอน 
 

วนัที ่6 อนิชอน – กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                                                                                                                                            

00.20 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง โดยสายการบนิ Air Asia X เทีย่วบนิที ่XJ 703 

** ราคาทัวรไ์มร่วมบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง โดยท่านสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ได ้

บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง **ฃ 

04.20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับความ

ประทับใจ 



 

ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,600 บาท) 
ขออนญุาตเก็บคา่ทปิทกุทา่นทีส่นามบนิไทย  

กรณุาช าระคา่มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท  หลงัจากจองภายใน 3 วนั  

หากไมช่ าระภายในเวลาทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 
 

 

ขอ้ควรทราบ : 
 1.ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกทัง้ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลใีต ้ อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนเีขา้ออกเมอืง หรอืการ
ถกูปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทกุกรณี ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทัง้สิน้ เนือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบั
ตัวแทนบรษัิทแลว้ 
 2.การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีเ้นือ่งจากสภาพ ลม 
ฟ้า อากาศ และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะนัน้แตจ่ะค านงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และผลประโยชนข์องหมู่
คณะเป็นส าคญั โดยไมท่ าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
 3.ขอความรว่มมอืในการลงรา้นรัฐบาลตามโปรแกรมก าหนด เชน่ รา้นศนูยโ์สมรัฐบาล, ศนูยส์มนุไพรบ ารงุตับ
ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง, ศนูยเ์ครือ่งส าอาง, Duty free ไมม่กีารบงัคับซือ้แตอ่ยา่งใด แตข่อความกรณุาตอ้งลงใหค้รบ
ทกุรา้น 
 4.ทัวรน์ีจ้ัดใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวันเทา่นัน้  หากทา่นไมส่ามารถ
รว่มทัวรท์กุวัน แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพั่กในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้ และปรากฏวา่
ทา่นไมร่วมทัวรใ์นบางวัน ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD  (กอ่นซือ้ทวัร ์ จะตอ้งแจง้

ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ัดจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) 

 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจ 
แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง *** 

**พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง** 
 
 

รายละเอยีดส าหรบัการอพัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิและการซือ้น า้หนกักระเป๋า 

สายการบนิแอรเ์อเชยีเอก็ซ ์ใหบ้รกิารดว้ยเครือ่งบนิ Air Bus A330 



หมายเหต ุ
- น่ังของ STANDARD SEAT จะเป็นระบบสุม่ทีน่ั่ง ไมส่ามารถรเีควสทีน่ั่งได ้

- สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะทีน่ั่ง Hot Seat เทา่นัน้ ทีน่ั่ง Premium ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้ 

- ไมอ่นุญาตใหท้ารกและเด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 12 ปี น่ังในโซนปลอดเสยีง (Silence Zone) แถวที ่7-14 
 

กรณีตอ้งการซือ้น า้หนกักระเป๋าเพิม่ (จากปกตทิีส่ายการบนิก าหนดขาไปและขากลับทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม) 
มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิดังนี ้

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

 
ราคาทวัรน์ีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดัไปกลับพรอ้มกรุ๊ป 
น า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น/หิว้ข ึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
 โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหอ้งละ 2 – 3 ทา่น จ านวน 3 คนื  
 บรกิารอาหารทกุมือ้ตามรายการระบ ุ
 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการระบ ุ
 คา่รถรับ-สง่และน าเทีย่ว พรอ้มหัวหนา้ทัวรช์ านาญงานและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ  50,000 วอนหรอื 1,600 บาท ตอ่ทา่นตลอดทรปิ สว่นหวัหนา้ทวัร ์
แลว้แตค่วามพงึพอใจ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ หนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารเครือ่งดืม่นอกเหนอืรายการ  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และ หัก ณ ทีจ่า่ย 3 %    
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิ 20 กโิลกรัม  /  คา่วซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอืชาวตา่งชาต ิ

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตาม
ความเป็นจรงิ 

 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 
หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอนัเนือ่งมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ กต็ามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบไุว ้ เนือ่งจากการครองครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุล
ใดๆ กต็ามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม  

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั  
 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 กรณีลกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 100% 



 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ า
ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 
 

ขอ้แนะน าเพิม่เตมิ ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลใีต ้
1. ผูเ้ดนิทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบันการศกึษาเป็น

ภาษาองักฤษตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 
2. ผูเ้ดนิทางที่เป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบรษัิทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรยีมบัตรประจ าตัว

ขา้ราชการ หรอืใบรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 
3. ผูเ้ดนิทางทีท่ าเล่มพาสปอรต์ใหมเ่นื่องจากเล่มเกา่หมดอายใุหพ้กหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ตดิตัวไปดว้ยอาจจะ

ตอ้งใชใ้นบางกรณี 
4. กรณุาพกบตัรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตัว ทัง้เงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดูใน

บางกรณี อา่นเอกสารโปรแกรมทัวรใ์นละเอยีดชดัเจน ทัง้สถานทีท่่องเทีย่ว,เทีย่วบนิ,วันเดนิทาง เพือ่ประโยชน์
แกต่ัวทา่นเองในกรณีทีต่อ้งตอบค าถามทีด่า่นตรวจคนเขา้เมอืง 


