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KOREA SORAK AUTUMN  
ใบไมเ้ปลีย่นสที ีร่อคอย 6D3N 

(AIR ASIA X) 
น ำ้หนกักระเป๋ำ 20 กก. 

 

 
 
 

เกำะนำม-ิ RAIL BIKE - ซอรคัซำน-วดัซนิฮนัซำ- สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด-์ 

โรงเรยีนสอนท ำกมิจ+ิชุดฮนับก - พระรำชวงัเคยีงบก -โซลทำวเวอร-์ 
เมยีงดง-ยำ่นฮงแด-KING’S CROSS CAFE - YANGJU NURI PARK 

 – ถนนแคฮงันรู ี- ฮุนไดเอำ้ทเ์ลท 
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วนัที1่ กรงุเทพฯ 
18.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ สนำมบนิดอน

เมอืง เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิAIR ASIA X (XJ) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

21.05 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกำหลใีต ้โดยสายการบนิAIR ASIA X เทีย่วบนิ
ที่ XJ704 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบรติการบนเครื่องบิน ใช ้
ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5.25 ชัว่โมง) 

 (ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่ง เนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสาย
การบนิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**หากตอ้งการอัพเกรดทีน่ั่งรบกวนแจง้เซลลท์ีท่า่นตดิตอ่เพือ่ท าการเชค็ทีน่ั่ง อัตราการ

ใหบ้รกิารดังนี*้* 

 

 

วนัที2่ อนิชอน - เกำะนำม ิ- RAIL BIKE - ซอรคัซำน - วดัชนิฮนัซำ 
04.35 น. เดนิทางถงึสนำมบนินำนชำตอินิชอน ประเทศเกำหลใีต ้

(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.)หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร...เมนอูดูง  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืเฟอรร์ี ่เพือ่ขา้มฟากไปยัง เกำะนำม ิตัง้อยูก่ลาง
ทะเลสาบซองเพยีง ชือ่ “นาม”ิ ตัง้ข ึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกน่ายพลนาม ิเกาะนามนัิน้
เรียกตัวเองว่า NAMINARA REPUBLIC และเรียกตั๋วเรือขา้มฟากและตั๋วเขา้ชม
เกาะว่าวซี่า ท าใหรู้ส้กึเสมอืนขา้มมาเที่ยวรัฐๆ หนึ่งที่เป็นเอกเทศออกมาจาก
เกาหล ีบนเกาะจะมบีรรยากาศรม่รืน่ เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลัด ตน้แปะกว๊ยตน้
ซากรุะตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ้ืน่ๆ ทีพ่ลัดกันออกดอกเปลีย่นสใีหช้มกันทกุ
ฤดูกาล เป็นสถานทีโ่รแมนตกิ ส าหรับคู่รักหนุ่มสาว และทีพั่กผ่อนหยอ่นใจของ
ครอบครัวทีน่ี่เคยเป็นหนึง่ในสถานทีถ่่ายท าละครเกาหล ีWINTER LOVE SONG 
หรอืเพลงรักในสายลมหนาว และภาพยนตไ์ทยเรือ่ง กวนมนึโฮ ใครทีอ่ยากแชะ
รูปคูก่ับเบยองจุน และทวิสนทีเ่รยีงตัวสวยงามทอดยาวไปจนสดุลกูหลูกูตา ตอ้ง
ไม่พลาดที่จะมาเยอืนที่นี่สักครัง้ อสิระใหท้่านถ่ายรูปไดต้ามอัธยาศัย ไดเ้วลา
สมควรน่ังเรอืกลับมายังฝ่ัง.. 
จากนัน้น าทา่น  ไปพักผอ่นหยอ่นใจโดยการป่ันจักรยานบนรางรถไฟหรอื "RAIL 
BIKE" ซึง่เป็นกจิกรรมใหมล่า่สดุทีช่าวเกาหลกี าลังนยิมมากในปัจจบุัน นอกจาก
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จะเป็นการออกก าลังกายแลว้ ทา่นยังจะไดอ้ ิม่เอมกับธรรมชาตทิีส่วยงามตลอด
เสน้ทางอกีดว้ย 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร...ไกผ่ดัซอส ดกัคำลบี ้
น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยำนแหง่ชำตซิอรคัซำน ใหท้า่นไดช้มธรรมชาตอิัน
สวยงามของจังหวดัคังวอนโด เสน้ทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตเิขาโซรัคซานหรอื
สวสิเซอรแ์ลนดเ์กาหล ีตัง้อยูใ่จกลางหบุเขาแทแบคซึง่ทอดยาวไปถงึเขาคมึคัง
ของประเทศเกาหลเีหนอื มเีทอืกเขาป่าไม ้หบุเขา สายน ้า ทะเลสาบ หนิรปูตา่งๆ
ทีส่วยงามซึง่เกดิจากธรรมชาตทิีห่าดไูดย้ากยิง่ หลังจากนัน้พาทา่นไปสกัการะ
พระพทุธรปูสมัฤทธิข์นาดใหญท่ีว่ดัชนิฮนัซำวดัเกา่แกส่รา้งในสมัยอาณาจักรชลิ
ลา่ และนมัสการองคเ์จา้แมก่วนอมิ ซึง่อยูท่างใตฐ้านองคพ์ระทางดา้นหลังเพือ่
เป็นสริมิงคล กอ่นจะผา่นสะพานช าระลา้งจติใจเขา้สูเ่ขตวดัทางดา้นใน (ไมร่วม
คา่ขึน้กระเชา้) 

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร...แฮมลูทงั หรอื ซปุรวมมติรทะเล เมนูนี้
คลา้ยตม้ย าทะเลของเมอืงไทย แตค่วามเขม้ขน้นอ้ยกวา่มาก เป็นการน าอาหาร
ทะเลสดๆ และผักชนดิตา่งๆ มาตม้รวมกันทานกับน ้าจิม้แบบเกาหล ีและเครือ่ง
เคยีง 

  พกัที ่I PARK HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 
  

วนัที3่ สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด-์โรงเรยีนสอนท ำกมิจ+ิชุดฮนับก- COSMETIC-
ยำ่นฮงแด-KING’S CROSS CAFE 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 
  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เป็นสวนสนุกกลางแจง้ของ

ประเทศเกาหลใีต ้สวนสนุกนี้ถูกขนานนามวา่ ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวนสนุก
กลางแจง้ทีต่ัง้อยูท่่ามกลางหบุเขา ท่านจะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิทแ์ละทอ่งไปกับโลก
ของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร ์(สงิโตผสมกับเสอื) แฝดคู่แรกของโลก ทีน่ี่ท่าน
จะพบวา่เจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสขุ ชมความน่ารัก
ของหมทีีส่ามารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ีเขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนยิาย 
สวนดอกไมส้ีฤ่ดู ซ ึง่จะปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาลและสนุกกับเครือ่งเลน่
นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปสทัวร ์รถไฟเหาะ หนอนสะบัด และไฮไลคท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้
ของสวนสนุกแหง่นี ้รถไฟเหาะรางไม ้ชมกจิกรรมและการแสดงตา่ง ๆ มากมาย 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร..เมนบูำรบ์คีวิป้ิงยำ่งสไตลเ์กำหล ี
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่โรงเรยีนสอนท ำกมิจ ิอาหารเกาหลปีระเภทผักดองที่
อาศัยภูมปัิญญากน้ครัวของชาวเกาหลี ดว้ยการหมักพริกสีแดงและผักต่างๆ 
โดยท่ัวไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหล ีนยิมรับประทานกมิจเิกอืบทุกมือ้ และยัง
น าไปปรุงเป็นสว่นประกอบอาหารอกีหลายอยา่ง ปัจจุบันกมิจมิมีากกวา่ 187 ชนดิ 
สว่นใหญแ่ลว้จะมรีสเผ็ด และเปรีย้ว ร่วมเป็นสว่นหนึง่ของชาวเกาหลโีดยการแตง่
กายดว้ย ชดุฮันบก ชดุประจ าชาต ิพรอ้มถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึถา่ยภาพกับภาพศลิปะ
บนผนังแบบสามมิติ จากนั้นน าท่านแวะชอ้ปรา้นเครื่องส าอางค์ยอดนิยม 
COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ป เพือ่เลอืกซือ้กลับไปเป็นของฝาก มี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
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ใหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่วา่จะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิ ครมีหอยทาก 
ครมีน ้าแตก ครมีขัดขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์และยังมสีนิคา้อกีมากมาย อาทิ
เชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม เป็นตน้จากนัน้น าท่าน
เดนิทางต่อไปยัง ย่ำนฮงแด(Hongdae) เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของ
มหาวทิยาลัยฮงอกิ จงึเป็นศูนยร์วมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวทิยาลัย  เป็นอกีเสน้
หนึ่งที่มบีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ 
รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารที่น่าสนใจในหมู่
วัยรุ่นอาย ุ20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆก็ยังไม่
แพงอกีดว้ย ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งบ่ายเป็นตน้ไป  เพราะรา้นคา้แต่ละ
รา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร จากน่ันน าท่านสู ่king's cross cafe คาเฟ่สดุแนวที่
จ าลองบรรยากาศมาจากหนังเรื่องดัง  แฮร์ร ี่ พอตเตอร์ สาวกตอ้งหา้ม
พลาด!! ถ่ายรูปกับมุมสุดฮติ ชานชาลาที่เกา้เศษสามส่วนสี ่ชานชาลาที่อยู่ใน
สถานีรถไฟคงิสค์รอส กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึง่เป็นทางเชือ่มตอ่ระหวา่ง
โลกมักเกิล้กับโลกเวทมนตร์ ตัง้อยูร่ะหวา่งชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 น่ังจบิ
เครื่องดืม่พรอ้มสัมผัสกลิน่อายเวทมนต ์เพลดิเพลนิกับมุมถ่ายรูปต่างๆ (หมาย
เหตุ:ในกรณีทีท่่านตอ้งการเขา้ไปถ่ายรูปดา้นในจะตอ้งซือ้เครือ่งดืม่จากทางรา้น 
ส าหรับคา่เครือ่งดืม่และอาหารไมร่วมกับคา่ทัวร)์   

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร...เมนขูำ้วย ำเกำหล ี

 พกัที ่HAEDAMCHAE STAY HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 
 

วนัที4่ ศนูยโ์สมเกำหล-ีศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง - พระรำชวงัเคยีงบก-
หอคอย N SEOUL -TOWER(ไมร่วมคำ่ลฟิท)์-ดวิตีฟ้ร-ีชอ้ปป้ิงยำ่น
เมยีงดง 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 
จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยโ์สมเกำหล(ีGINSEN CENTER) สมนุไพร
ทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบทางเดนิอาหาร ปอด ท าใหร้่ายกายสดชืน่ 
และเพิม่พละก าลัง มสีรรพคณุทางการแพทยช์ว่ยบ ารุงหัวใจ โลหติจาง เบาหวาน 
ความดันโลหติสงู ความเครยีด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง 
จากนั้นน าท่านเรียนรูก้ารท าผลติภัณฑ์ที่สกัดจาก น ำ้มนัสนเข็มแดง (RED 
PINE) มีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมันที่อุดตันในเสน้เลือด และรักษา
สมดุลในร่างกาย  จากนั้นน าท่านเขา้สู่ พระรำชวงัเคยีงบกกุง พระราชวัง
โบราณใหญท่ีส่ดุในประวัตศิาสตรเ์กาหลมีอีายกุวา่ 600 ปี พระราชวังแหง่นี้มหีมู่
พระที่น่ังมากกว่า 200 หลัง และไดถู้กท าลายไปในสมัยทีญ่ีปุ่่ นเขา้มายดึครอง 
และทัง้ยังเคยเป็นศูนยบ์ัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตรยิ์ 
สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศโ์ชซอนซึง่เป็นราชวงศส์ดุทา้ยภายใตก้ารปกครองของ
ระบอบกษัตรยิเ์กาหล ีปัจจุบันไดรั้บการบรูณะใหใ้กลเ้คยีงกับพระราชวังเดมิมาก
ทีส่ดุ 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร...เมนูไกตุ่น๋โสม
(SAMGYETANG) เป็นอาหารเกาหลสีตูรดัง้เดมิ น าไกท่ัง้ตวัไปตุน๋กบัรากโสม 
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จากนั้นน าท่านเลือกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร(ีDUTY FREE) ที่นี่มีรา้นคา้
ปลอดภาษีชัน้น าที่ใหญ่ที่สุดในโซล แหล่งรวมสนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมายกว่า 
500 ชนดิ อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯ 
จากนัน้น าทา่นสูค่วามโรแมนตกิ ณ หอคอยเอ็นโซล(N Seoul Tower)ไมร่วมคา่
ลฟิต ์เป็นหนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วส าคัญของโซล เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ ปี ค.ศ. 1980 
เป็นหอคอยส าหรับชมเมอืง ตัง้อยู่ในกรุงโซล หรอืบางครัง้เรยีก หอคอยนัมซัน 
(Namsan Tower) เพราะตัง้อยู่บนภูเขานัมซัน เป็นหอคอยทีม่คีวามสงูจากฐาน
ประมาณ 236.7 เมตร และไดรั้บการ renovate ใหมปี่ 2005 จงึไดช้ือ่ใหมเ่ป็น N 
Seoul Tower โดย N ทีเ่พิม่ข ึน้มานัน้ยอ่มาจาก new look หรอื รปูแบบใหม ่โดย
มกีารปรับเปลีย่นและพัฒนาการตา่งๆ ทัง้การใหแ้สงไฟทีห่ลากหลายและสวยงาม
ขึน้ รวมถงึภายในที่ตกแต่งใหม่ โดยมรีา้นอาหารบนหอคอยที่จะหมุนครบรอบ
ทุกๆ 48 นาที จุดไฮไลท์ที่พลาดไม่ไดเ้ลยเมือ่มาเที่ยว Seoul Tower น่ันก็คอื 
สถานทีค่ลอ้งกญุแจชือ่ดัง  Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่วา่คูรั่กทีม่าคลอ้ง
กุญแจทีจ่ะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความหรอืชือ่ของ
คู่รักไวบ้นแม่กุญแจ แลว้น าไปคลอ้งไวก้ับราวเหล็กบรเิวณฐานของ N Seoul 
Tower ยังเป็นสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลแีนวน่ารักๆเรือ่ง“กับดักหัวใจยัยแมม่ด” 
อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคลอ้งกุญแจ
คูรั่ก  จากนัน้น าทา่นเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ยำ่นเมยีงดง แหลง่ละลายทรัพย์
ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือ สยามสแควร์เกาหลี ตลาดนี้กา้วล ้าน าสมัย
เพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นี้ พบกับสนิคา้วยัรุน่ อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบ
อนิเทรน เครือ่งส าอางดังๆ ของเกาหล ีพบกับความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกี
รปูแบบหนึง่ ซึง่เมยีงดงแหง่นีจ้ะมวียัรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันทีน่ีก่วา่ลา้น
คนในแตล่ะวัน และเป็นยา่นทีเ่ต็มไปดว้ยสตรทีฟู้ดหนา้ตาน่ารับประทานมากมาย 
เชน่ ไก่ผัดซอส คเยรันปัง ต๊อกบกกไีสช้สีทอด ปลาหมกึทอด ซฟีู้ ดทอด หอย
เชลลอ์บชสี กุง้เผาอบชสี ไกย่า่งเมยีงดง แพนเคก้สไตลเ์กาหล ีฯลฯ  

เย็น  อสิระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง
ของทา่น 

 พกัที ่HAEDAMCHAE STAY HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 
 

วนัที5่ ศนูยส์มนุไพรเกำหล-ี YANGJU NURI PARK – ถนนแคฮงันรู ี– 
                ฮนุไดเอำ้ทเ์ลท-ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต-กรงุเทพฯ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 
จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสูศ่นูยส์มนุไพรเกำหล(ีฮอกเกนาม)ู ใหท้า่นไดรั้บชม
รับฟังขอ้มลูส าคัญของสมนุไพรบ ารงุตับ ซึง่แพรห่ลายและเป็นทีน่ยิมมาก
ภายในประเทศเกาหลใีต ้มผีลติภัณฑห์ลากหลายรสุมนุไพรทีค่ดัเลอืกและดแูล
อยา่งพถิพีถัิน อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและ เลอืกซือ้สนิคา้กลับไปเป็นของฝาก 
จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่สวนยางจนูาร(ิYANGJU NARI PARK) ทา่นจะได ้
ชมความสวยงามของ บรรดาดอกไมแ้ละดอกหญา้ทีเ่ปลีย่นสใีนชว่งฤดนูี ้ทา่นจะ
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ไดถ้า่ยรปูทา่มกลางทุง่ดอกหญา้ส ีสวย อาทสิวนดอกหญา้ Pink Muhly และ ที่
พลาดไมไ่ดเ้ลย คอื ทุง่ตน้โคเคยี หรอืดอกหญา้ไม ้กวาด (Kochia) ดอก
บานไมรู่โ้รย (Globe Amaranth) และดอกไมข้นาดเล็กๆ มสีขีาวอมชมพ ู(Whirl-
ing Butterflies) แขง่กันชชูอ่สวยงามในชว่งฤดใูบไมร้ว่งของเกาหล ี
จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยัง ถนนแคฮงันรู ีตัง้อยูใ่นไชน่าทาวนย์า่นอนิชอน เป็น 
ถนนทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อาย จนี เกาหลญีีปุ่่  น ใครทีช่อบทอ่งเทีย่วยา่นวฒันธรรมต 
ตอ้งหา้มพลาด ตัวอาคารของทีน่ีย่ังคงความดัง้เดมิของแตล่ะประเทศ ไวอ้ยู ่มมีมุ
ชคิ ๆ แถมยังมคีาเฟ่ เก๋ๆ  ใหถ้า่ยรปูเพยีบ นอกจากนีแ้ถวถนนแคฮังนูรก็ีม
รา้นอาหารอรอ่ยๆ ใหไ้ดล้ ิม้ลอง มากมาย 

กลำงวนั        รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร..เมนจูมิดกัไกตุ่น๋กบัซอสสไตลเ์กาหล ี

 จากนั้นน าท่านไปยัง ฮุนไดเอำ้ทเ์ลท แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่วบรวมแบรนดด์ัง
ตา่งๆ ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นแฟชั่นกวา่ 200 รา้น ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจ  จากนัน้
น าท่านเพลดิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต ซือ้ของ(ละลาย
เงนิวอน 5 แถม 1) สาหรา่ย ขนมตา่งๆ ช็อกโกแลต๊หนิ ซเีรยีลช็อกโก ผลติภัณฑ์
ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีม
ลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม หมอนสขุภาพ กมิจ ิเป็บโปโร(้ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิ
ราเมง(มามา่เกาหล)ี เป็นตน้  

20.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบนินำนชำตอินิชอน  

 

วนัที6่ สนำมบนินำนำฃำตอินิชอน-สนำมบนิดอนเมอืง 
 

01.05 น. ออกเดนิทางจากประเทศเกาหลีใต ้กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ AIR ASIA X 
เทีย่วบนิที ่XJ703 (ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชร้ะยะเวลาใน
การเดนิทางประมาณ 5.25 ชัว่โมง) 

04.40 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
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ส ำคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระ
เงนิแลว้ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไข
ใดๆ ได ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัรำคำ่บรกิำร 
วนัเดนิทำง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

17-22 ก.ย.2562 14999 14999 5900 

18-23 ก.ย.2562 15999 15999 5900 

19-24 ก.ย.2562 15999 15999 5900 

20-25 ก.ย.2562 14999 14999 5900 

21-26 ก.ย.2562 14999 14999 5900 

24-29 ก.ย.2562 14999 14999 5900 

25-30 ก.ย.2562 15999 15999 5900 

26 ก.ย.-1 ต.ค.2562 15999 15999 5900 

27 ก.ย.-2 ต.ค.2562 14999 14999 5900 

28 ก.ย.-3 ต.ค.2562 15999 15999 5900 

01-06 ต.ค.2562 16999 16999 5900 

02-07 ต.ค.2562 17999 17999 5900 

03-08 ต.ค.2562 16999 16999 5900 

04-09 ต.ค.2562 16999 16999 5900 

05-10 ต.ค.2562 16999 16999 5900 

08-13 ต.ค.2562 16999 16999 5900 

09-14 ต.ค.2562 18999 18999 5900 

10-15 ต.ค.2562 18999 18999 5900 

11-16 ต.ค.2562 17999 17999 5900 

12-17 ต.ค.2562 17999 17999 5900 

13-18 ต.ค.2562 17999 17999 5900 

16-21 ต.ค.2562 17999 17999 5900 

17-22 ต.ค.2562 17999 17999 5900 

18-23 ต.ค.2562 18999 18999 5900 

19-24 ต.ค.2562 18999 18999 5900 

22-27 ต.ค.2562 18999 18999 5900 

23-28 ต.ค.2562 17999 17999 5900 

24-29 ต.ค.2562 16999 16999 5900 

25-30 ต.ต.2562 16999 16999 5900 

รำยกำรทวัรส์ำมำรถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบำง 
รำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
    อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สาย

การบนิหรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง
เป็นส าคญั 

         ทำงผูเ้ดนิทำงจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมำจำกไดร้บัทรำบเงือ่นไขกอ่นกำร
เดนิทำงแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบกำรใหบ้รกิำร ที ่สนำมบนิตน้ทำงขำไป เทำ่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอื
ยานพาหนะอืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิดอนเมอืง ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 
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รำคำเด็กทำรก 
อำยตุ ำ่กวำ่ 2ปี 

5,900 บำท 

JoinLand 7,900 บำท 

 
 
 
 
**กรณีทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะซือ้น ำ้หนกัเพิม่ กรณุำแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทำง10วนั

เทำ่น ัน้พรอ้มช ำระคำ่น ำ้หนกั** 
-       ซือ้น ำหนกัเพิม่         5 กก.   ช ำระเพิม่    600  บำท 
-       ซือ้น ำ้หนกัเพิม่       10 กก.   ช ำระเพิม่ 1,000 บำท 
-       ซือ้น ำ้หนกัเพิม่       20 กก.   ช ำระเพิม่ 2,000 บำท 
ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ / ทำรกตอ้งมอีำยไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทำงไป

และกลบั 

ไมส่ำมำรถยกเลกิกำรเดนิทำงได ้เนือ่งจำกเป็นรำคำโปรโมช ัน่  
(แตส่ำมำรถเปลีย่นผูเ้ดนิทำงไดต้ำมเงือ่นไของสำยกำรบนิ) 

ช ำระทีส่นำมบนิในวนัเช็คอนิ สว่นคา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของ
ทา่น 

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่ทปิ ในกรณีไมผ่ำ่นกำรตรวจพจิำรณำจำกดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืง(ต.ม.)  
ในกำรเขำ้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกำหลใีต ้                 

 ขอ้ควรทรำ 
              เง ือ่นไขกำรเดนิทำง 
 

➢ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมผ่ำ่นกำรตรวจพจิำรณำจำกดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืง(ต.ม.)
ในกำรเขำ้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกำหลใีต ้อนัเนือ่งจำกกำรกระท ำที่
สอ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนเีขำ้ออกเมอืง หรอืกำรถูกปฏเิสธในกรณี
อื่นๆทุกกรณี ทำงบริษทัจะไม่รบัผิดชอบและไม่ค ืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆท ัง้ส ิน้ 
เนือ่งจำกทำงบรษิทัไดท้ ำกำรจองและถกูเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยแบบเหมำจำ่ยไปลว่งหนำ้
ท ัง้หมดแลว้ 

➢ ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์รำคำนีเ้ฉพำะนกัท่องเทีย่วชำวไทยเท่ำน ัน้ ถำ้หำกเป็น
ชำวตำ่งชำต ิจะตอ้งเพิม่จำกรำคำคำ่ทวัรป์กตอิกี 100 USD(เงนิไทย3,500บำท)   
และหำกเป็นชำวต่ำงชำตชิำวเกำหล ีจะตอ้งเพิม่จำกรำคำทวัรป์กตอิกี 300 
USD(เงนิไทย10,500บำท) 

➢ กรณีตดักรุป๊เหมำทีเ่ป็น เด็กนกัเรยีนระดบัอนุบำล, ประถม, มธัยมและโรงเรยีน
กวดวชิำ นกัศกึษำทกุระดบัช ัน้ ครอูำจำรย ์ธุรกจิขำยตรงเครือ่งส ำอำงและอำหำร
เสรมิ กลุม่ธุรกจิขำยของออนไลน ์หมอพยำบำล ชำวตำ่งชำต ิหรอืกรุป๊ทีม่กีำรดู
งำนตอ้งสอบถำมรำคำใหมท่กุคร ัง้ 

➢ ทวัรน์ ีจ้ดัใหเ้ฉพำะลูกคำ้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตำมรำยกำรของทวัรท์ุกวนั
เทำ่น ัน้ หำกทำ่นไมส่ำมำรถรว่มทวัรท์ุกวนั หรอืแยกตวัออกจำกกรุป๊ทวัร ์โดยไม่
ลงรำ้นชอ้ปป้ิง เชน่ คอสเมทสิ, ดวิตีฟ้ร,ี อะเมทสิ, ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต, ศนูยส์มนุไพร
โสมเกำหลี, ศูนย์สมุนไพรเกำหลี, น ้ำมนัสนเข็มแดง  ทำงบริษทัจะค ิดค่ำ
ด ำเนนิกำรในกำรแยกทอ่งเทีย่วเอง 350 USDตอ่ทำ่น 

➢ ทวัรน์ ีจ้ดัใหเ้ฉพำะลูกคำ้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตำมรำยกำรของทวัรท์ุกวนั
เทำ่น ัน้ หำกทำ่นไดไ้มส่ำมำรถรว่มทวัรท์ุกวนั แคส่มคัรมำรว่มทวัรเ์พยีงเพือ่กำร

รำคำทวัร ์ไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตำมธรรมเนยีม (ช ำระทกุทำ่น ยกเวน้ ทำรกอำยไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทำ่นละ 70,000 วอน หรอื 2,000 บำท/ทรปิ/ทำ่น 
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ใชต้ ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในรำคำพเิศษ หำกทำ่นไมแ่จง้และปรำกฏวำ่ ทำ่นไมร่ว่ม
ทวัรใ์นบำงวนั ทำงบรษิทัจะคดิคำ่ด ำเนนิกำรในกำรแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD 
(ก่อนซื้อทวัร ์จะต้องแจ้งควำมประสงคท์ี่เป็นจรงิ  เพื่องทำงผู ้จดัจะไดค้ดิ
คำ่บรกิำรทีเ่หมำะสม) 

 
 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส ำคญั! 

 
• เง ือ่นไขกำรออกเดนิทำง 
ในแตล่ะเสน้ทำงจะมกีำรก ำหนดผูเ้ดนิทำงข ัน้ต ำ่ของกำรออกเดนิทำง โดยในทวัรน์ ี ้

ก ำหนดใหม้ผีูเ้ดนิทำงข ัน้ต ำ่ 15 ทำ่น  หำกมผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึทีก่ ำหนด บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธใินกำรเพิม่คำ่ทวัร ์หรอื เล ือ่นกำรเดนิทำง หรอื ยกเลกิกำรเดนิทำง หำกทำ่นมไีฟลท์
บนิภำยในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้รำทรำบลว่งหนำ้กอ่นทำงบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิชอบใดๆ 
ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรณุำสอบถำมยนืยนักำรออกเดนิทำงกอ่นจองไฟลทบ์นิภำยในประเทศทุก
คร ัง้ 

 
• กำรออกต ัว๋โดยสำยภำยในประเทศ 
หำกทำ่นมคีวำมจ ำเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจำก

กรุงเทพฯ กรุณำสอบถำมเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทำงเจำ้หนำ้ทีก่อ่นท ำกำรจองและขอ
แนะน ำใหท้่ำนซื้อต ั๋วเครือ่งบนิประเภททีส่ำมำรถเลือ่นวนัและเวลำเดนิทำงได ้อนั
เนือ่งมำจำกหำกเกดิควำมผดิพลำดจำกทำงสำยกำรบนิ ไมว่ำ่จะเป็นกำรยกเลกิเทีย่วบนิ 
กำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ กำรยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตำรำงกำรเดนิทำงมกีำรเปลีย่นแปลง 
ซึง่ สำยกำรบนิพจิำรณำสถำนกำรณ์แลว้พบว่ำอยูเ่หนอืกำรควำมคุมของทำงสำยกำร
บนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพำณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดำ้นควำมปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผล
เหลำ่นี ้อยูเ่หนอืกำรควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไม่
คนืคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะยนืยนักรุป๊ออกเดนิทำงประมำณ 7-10 วนักอ่น
เดนิทำง หำกไมม่ ัน่ใจกรณุำสอบถำมพนกังำนขำยโดยตรง  

 
 
 
• หำกกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ำมำรถเลือ่นกำรเดนิทำงได ้ 
หำกกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทำงแลว้น ัน้ ทำ่นจะไมส่ำมำรถเลือ่นกำรเดนิทำงได ้ไมว่ำ่จะ

เกดิเหตกุำรณ์ใดๆ ตอ่ทำ่นก็ตำม อนัเนือ่งมำจำก กำรคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบจำก
ตวัเลขกำรจองกำรเดนิทำงของทำ่น หำกทำ่นถอนตวัออก ท ำใหก้รุป๊มคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ
ข ึน้ หรอือำจท ำใหก้รุ๊ปไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้ดงัน ัน้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์ ิ
อนุญำตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทำงใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดตำมจ ำนวนเงนิของ
รำคำทวัร ์ 

 
• กำรช ำระเงนิหมำยถงึกำรยนืยนัจ ำนวนผูเ้ดนิทำง ไมส่ำมำรถปรบัเปลีย่นได ้  
กำรช ำระเงนิเขำ้มำน ัน้ หมำยถงึทำ่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ ำนวนตำมทีท่ำ่น

ไดจ้องเขำ้มำ หำกท่ำนช ำระเงนิเขำ้มำแลว้จะไม่สำมำรถเปลีย่นแปลงจ ำนวนของผู ้
เดนิทำงได ้และหำกมคีวำมจ ำเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงทำ่นจะยนิยอมใหท้ำงบรษิทัฯ คดิ
คำ่ใชจ้ำ่ยทีท่ำงบรษิทัเสยีหำย รวมถงึคำ่เสยีเวลำในกำรขำย อยำ่งนอ้ยทีส่ดุเทำ่จ ำนวน
เงนิมดัจ ำ ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัฯ  
 
 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 
 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามัน  
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อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม 
 

(ยกเวน้หากมกีารประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากท่าน
ภายหลัง) และเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นี้เป็นไป
ตามเงือ่นของสายการบนิ 

 น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 20 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 
ใบ  

ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวนัทีร่ะบ ุ 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 
 
 
 

     ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร 
เครือ่งดืม่  

คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
     คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่ 
     คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
   คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ
ไปแลว้ 
       คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

  คา่ทปิคนขบัรถและมัคคเุทศนท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ทำ่นละ 70,000 วอน/ทรปิ 

      (ช าระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 
 
 

 เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

 
 เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 

- การช าระมัดจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 
  กรุณาส ารองทีน่ั่งและช าระมัดจ า จ านวน 10,000 บาท ตอ่ท่าน เพือ่ส ารองสทิธิ์
ในการเดนิทาง และช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วัน มเิชน่นัน้ บรษัิทฯ 
จะถือว่าท่าน ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัติท่านจะโดนยดึมัดจ าโดยที่ท่านจะไม่
สามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจา่ยคา่ใชจ้า่ย

ในสว่นของทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไปกอ่นหนา้นัน้แลว้ หากท่านส ารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่ 30 
วัน ทางบรษัิทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจ านวนทันที หลังจากท าการจองแลว้ กรุณาเตรียม
เอกสารส าหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เช่น หนา้พาสปอร์ตเพื่อออกตั๋วหรือค าขอพเิศษ
เพิม่เตมิต่างๆ  ใหแ้ก่พนักงานขาย และหากท่านช าระเงนิเขา้มาไม่ว่าจะบางส่วนหรือ
ทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 
 
- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง

หากมผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ 
จะแจง้ท่านล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7-10 วันก่อนออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออก
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เดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้่านหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้่านหาก
ทา่นตอ้งการ 

 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น กำรใชว้ลีแชร ์

กรุณำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนักอ่นกำรเดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะไม่สามารถ
จัดการล่วงหนา้ได ้เนื่องจากการขอใชว้ลีแชร์ในสนามบนินั้น ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอ
ลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้ทางสนามบนิในไทยและใน
ต่างประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกับเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงกอ่นท าการจองและ
หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ เชน่ ผูท้ีน่ั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผู ้
ทีม่โีรคประจ าตัวหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน 
ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ 

ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรอืต่างประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่า

ทัวรไ์ม่วา่จะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนั้นเป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ที่ของรัฐ

ของประเทศนั้นๆ และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบว่าทางบรษิทัฯและมคัคุเทศกห์รอื

หวัหนำ้ทวัร ์ไมม่สีทิธ ิท์ ีจ่ะชว่ยเหลอืใดๆ ท ัง้ส ิน้ เพรำะอ ำนำจกำรตดัสนิใจเป็นของ

เจำ้หนำ้ทีท่ำงกองกำรตรวจคนเขำ้เมอืงโดยเด็ดขำด อนึง่ ทางบรษัิทฯ มจีดุประสงค์

ทีท่ าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอยา่ง

ผดิกฎหมาย และหนังสือเดนิทางจะตอ้งมีอายุเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและมีหนา้

แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทาง

อืน่ ทา่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะ

สละสทิธิแ์ละไมร่ว่มเดนิทางพรอ้มคณะ 

 

    เง ือ่นไขกำรยกเลกิกำรจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถ

เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ 

หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อัน

เนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การ

ยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การ

น าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความ
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ประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของ

นักทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่า
ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการท่องเที่ยวนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้
หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัด
ในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  
โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้าม
ความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได ้ 

 มัคคเุทศก ์หัวหนา้ทัวร ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญา
ใด ๆ ทั้งส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจลงนามและมี
ประทับตราของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้เนือ่งจากเป็นการจา่ยกับ
ตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออก
เมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี การ
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ 
นามสกุล ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่หนังสือเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋ว
เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที่
เพิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิ
การจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุ
สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แต่ละเมอืง, ประเทศ นัน้
แตกตา่งกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  

 
เอกสำรทีล่กูคำ้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทำง 

จากการที่รัฐบาลประเทศเกาหลใีต ้ประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้ับคน
ไทย ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง
ก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เช่นเดยีวกับผูท้ี่ยืน่ขอวซี่ากับทางสถานทูตฯ) ทาง
เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจ
เอกสารที่น ามา เช่น ตั๋วเครื่องบนิขากลับ หรือเอกสารอื่นๆ ส าหรับรายละเอียดของ
เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต(้ทางบรษัิทฯเตรยีมให)้ 
(2)  ส ิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักใน
ประเทศเกาหลใีตไ้ด ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหลใีต ้เชน่ โรงแรมที่
พัก (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในช่วงระยะเวลาที่พ านักในประเทศเกาหลใีต ้(ทางบรษัิทฯ

เตรยีมให)้ 
คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศเกำหลใีต ้(ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศดว้ยมำตรกำรยกเวน้วี
ซำ่) 

(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
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(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศเกาหลใีตจ้ะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และ
เขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 90 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศเกาหลใีต ้มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของ
การถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้
ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


