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KOREA AUTUMN MELON 
 ซูวอน โซล 6D3N 
(AIR ASIA X) 

น ำ้หนกักระเป๋ำ 20 กก. 

YANGJU NARI PARK - THE GARDEN OF THE MORNING CALM - 
 ป้อมฮวำวอง - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- โรงเรยีนสอนท ำกมิจ+ิชุดฮนับก- 

ตลำดอกิซอนดง-โซลทำวเวอร-์เมยีงดง-ยำ่นฮงแด- 
KING’S CROSS CAFE- ฮนุไดเอำ้ทเ์ลท 
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วนัที1่ กรงุเทพฯ 
18.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ สนำมบนิดอน

เมอืง เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิAIR ASIA X (XJ) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอย
ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

21.05 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกำหลใีต ้โดยสายการบนิAIR ASIA X เทีย่วบนิที ่
XJ704 (ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บรตกิารบนเครือ่งบนิ ใชร้ะยะเวลา
ในการเดนิทางประมาณ 5.25 ชัว่โมง) 

 (ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่น่ังบนเครื่อง เนื่องจากตอ้งเป็นไปตาม
ระบบของสายการบนิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**หากตอ้งการอัพเกรดทีน่ั่งรบกวนแจง้เซลลท์ีท่า่นตดิตอ่เพือ่ท าการเชค็ทีน่ั่ง อัตราการ

ใหบ้รกิารดังนี*้* 

 

 

วนัที2่ อนิชอน - YANGJU NARI PARK - THE GARDEN OF THE MORNING CALM 
04.35 น. เดนิทางถงึสนำมบนินำนชำตอินิชอน ประเทศเกำหลใีต ้

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

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนยางจนูาร(ิYANGJU NARI PARK) ทา่นจะไดช้ม
ความสวยงามของ บรรดาดอกไมแ้ละดอกหญา้ทีเ่ปลีย่นสใีนชว่งฤดนูี ้ทา่นจะได ้
ถา่ยรปูทา่มกลางทุง่ดอกหญา้ส ีสวย อาทสิวนดอกหญา้ Pink Muhly และ ทีพ่ลาด
ไมไ่ดเ้ลย คอื ทุง่ตน้โคเคยี หรอืดอกหญา้ไม ้กวาด (Kochia) ดอกบานไมรู่โ้รย 
(Globe Amaranth) และดอกไมข้นาดเล็กๆ มสีขีาวอมชมพ ู(Whirling Butter-
flies) แขง่กันชชูอ่สวยงามในชว่งฤดใูบไมร้ว่งของเกาหล ี
จากนัน้น าท่านตืน่ตาตืน่ใจกับเทศกาลประดับไฟสดุอลังการประจ าฤดหูนาวทีส่วน 
THE GARDEN OF THE MORNING CALM สวนนี้ไดรั้บฉายาของประเทศ
เกาหลทีีไ่ดช้ือ่วา่เป็นดนิแดนแหง่ความสงบยามเชา้ สวนดอกไมท้ีง่ดงามและกวา้ง
ใหญ่ เปิดใหบ้รกิารแก่นักท่องเทีย่วตลอดทัง้ปี โดยสวนนัน้ตัง้อยู่ในเขตเมอืงใน
เมอืงคาพยอง ดว้ยขนาดพืน้ทีก่วา่ 330,000 ตารางเมตร โดยแบ่งพืน้ทีอ่อกเป็น
ทัง้หมด 6 สวนหลักคอื Hakyung Garden, Hometown House Garden, Bonsai 
Garden, Moonlight Garden, Sky Path และ Garden of Eden เนื่องจากสวน
แห่งนี้เต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพรรณที่ส่งกลิน่หอมหวานอบอวลไปท่ัวทัง้สวน 
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รวมถงึตน้สนมากมายทีม่อบทัศนียภาพแห่งความงามทีไ่มเ่หมอืนทีไ่หน จงึถอืได ้
ว่าเป็นสวรรค์ส าหรับคนที่ชืน่ชอบการถ่ายภาพ ครอบครัว คู่รักและผูท้ี่ชืน่ชอบ
ธรรมชาต ิทีม่ักจะมาพักผอ่นรวมทัง้ถ่ายภาพสวยๆของทีน่ี่เสมอ ทีน่ีย่ังเป็นสถานที่
ถา่ยท าในซรียีช์ ือ่ดัง You're beautiful อกีดว้ย 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร...ไกผ่ดัซอส ดกัคำลบี ้
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซูวอน น าชม ป้อมปรำกำรฮวำซอง นั้นตัง้อยู่ใจกลาง
เมอืงซวูอน โดยสรา้งขึน้จากพระบัญชาของพระเจา้ซองโจ กษัตรยิอ์งคท์ี ่22 แหง่
อาณาจักรโชซอน และในปี ค.ศ.1997 องคก์ารยเูนสโกไดส้ถาปนา ป้อมฮวาชอง 
(Hwaseong Fortress) เป็นมรดกวัฒนธรรมโลก เป็นอกีหนึ่งของมรดกโลกทาง
วฒันธรรมขององคก์ารยเูนสโก แฟนซีร่ยีเ์กาหลน่ีาจะรูจั้กกันดจีากซรียีเ์รือ่ง ลซีาน 
ซึง่ก็คอืพระเจา้ซองโจน่ันเอง ใชร้ะยะเวลาในการสรา้งถงึ 2 ปี เพือ่เป็นเกยีรตติอ่
บดิาคอื ซาโดเซจา องครั์ชทายาทของอาณาจักรทีล่ว่งลับกอ่นจะไดข้ ึน้ครองราชย ์
เป็นอนุสรณ์แสดงความเคารพบชูานอกเหนือไปจากการเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่
ใหแ้ก่ราชวงศ ์ดา้นหนา้หนา้ป้อมฮวาซองนัน้ จะมสีนามยงิธนูใหนั้กท่องเทีย่วได ้
ลองยงิธนูประลองความแมน่ย ากันดว้ย การยงิธนูเป็นกฬีาโบราณของชาวเกาหลทีี่
อนุรักษ์ เป็นกฬีาทีต่อ้งใชส้มาธแิละพละก าลังอยา่งมาก  

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร... BULGOGI หมูหมักสไตลเ์กาหลี มี
รสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดย นา หมลูงในกระทะพรอม้นา้ ซปุปรงุรส เมือ่สกุ
รับประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้วสวย 

  พกัที ่SUWON PACIFIC HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 
  

วนัที3่ สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- โรงเรยีนสอนท ำกมิจ+ิชุดฮนับก -COSMETIC 
- ตลำดอกิซอนดง 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 
  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เป็นสวนสนุกกลางแจง้ของ

ประเทศเกาหลใีต ้สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า ดสินียแ์ลนด์เกาหล ีเป็นสวนสนุก
กลางแจง้ทีต่ัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิทแ์ละท่องไปกับโลก
ของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร ์(สงิโตผสมกับเสอื) แฝดคูแ่รกของโลก ทีน่ีท่า่นจะ
พบวา่เจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยูด่ว้ยกันไดอ้ยา่งเป็นสขุ ชมความน่ารักของ
หมทีีส่ามารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ีเขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนยิาย สวน
ดอกไมส้ีฤ่ดู ซ ึง่จะปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาลและสนุกกับเครือ่งเลน่นานา
ชนดิ อาทเิชน่ สเปสทัวร ์รถไฟเหาะ หนอนสะบัด และไฮไลคท์ีพ่ลาดไม่ไดข้อง
สวนสนุกแหง่นี ้รถไฟเหาะรางไม ้ชมกจิกรรมและการแสดงตา่ง ๆ มากมาย 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร..เมนบูำรบ์คีวิป้ิงยำ่งสไตลเ์กำหล ี
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่โรงเรยีนสอนท ำกมิจ ิอาหารเกาหลปีระเภทผักดองที่
อาศัยภูมิปัญญากน้ครัวของชาวเกาหลี ดว้ยการหมักพริกสีแดงและผักต่างๆ 
โดยท่ัวไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหล ีนยิมรับประทานกมิจเิกอืบทุกมือ้ และยัง
น าไปปรุงเป็นสว่นประกอบอาหารอกีหลายอยา่ง ปัจจุบันกมิจมิมีากกวา่ 187 ชนดิ 
สว่นใหญแ่ลว้จะมรีสเผ็ด และเปรีย้ว ร่วมเป็นสว่นหนึง่ของชาวเกาหลโีดยการแตง่
กายดว้ย ชดุฮันบก ชดุประจ าชาต ิพรอ้มถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึถ่ายภาพกับภาพศลิปะ

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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บนผนังแบบสามมิติ จากนั้นน าท่านแวะชอ้ปรา้นเครื่องส าอางค์ยอดนิยม 
COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ป เพือ่เลอืกซือ้กลับไปเป็นของฝาก มี
ใหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไม่วา่จะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิ ครมีหอยทาก 
ครมีน ้าแตก ครมีขัดขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์และยังมสีนิคา้อกีมากมาย อาทิ
เชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม เป็นตน้ จากนัน้พาท่าน
หมูบ่า้นโบราณ 100 ปี  อกิซอนดง (Ikseon-Dong) ความเกข๋องยา่นนีค้อื ทีน่ี่
เป็นหมูบ่า้นโบราณ Hanok Village  อายกุวา่ 100 ปี แตใ่นอาณาเขตเล็กๆ นี ้กลับ
มคีาเฟ่และรา้นขายของกระจุกกระจกิซอ่นตัวอยูต่ามตรอกซอกซอย  ทัง้ของเล่น
โบราณ เครือ่งประดับ รา้นกาแฟ จากหมูบ่า้นเกา่จงึกลายเป็นแหลง่แฮงกเ์อาตใ์หม่
ไปโดยปรยิาย เอกลักษณ์ของอกิซอนดงคอืบา้นเรอืนเกา่แกท่ีต่ัวบา้นกอ่ดว้ยอฐิสี

น ้าตาลวางเรยีงเป็นกอ้น  หลังคาเตีย้ และทางเดนิแสนแคบ ซึง่แต่ละรา้นน าเอา
ความวนิเทจนี้มาดัดแปลงใหต้ัวรา้นน่าสนใจมากขึน้ ดว้ยการตดิกระจกใส เพนต์
ผนัง ใหเ้ราไดเ้ดนิไปแวะถ่ายรูปตามจุดต่างๆ ไปดว้ย ซึง่รา้นดังๆ ของอกิซอนดง
ตอ้งยกใหค้าเฟ่ทีม่คีาแรกเตอรเ์ฉพาะตัว อาท ิ(ทงแบคยางกวาจอม) รา้นแพนเคก้
ควิยาวเหยยีดทีท่ ากันแบบชิน้ตอ่ชิน้ ใครมเีวลามากหน่อยแนะน าใหล้องตอ่ควิ รา้น
เกี๊ ยวเล็กๆ แต่อร่อยมากอย่าง Chang Hwa Dang รวมถงึคาเฟ่ภาพยนตร์ คาเฟ่
การต์นู ฯลฯ 

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร...เมนขูำ้วย ำเกำหล ี

 พกัที ่HAEDAMCHAE STAY HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 
 

วนัที4่ ศนูยโ์สมเกำหล ี- ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง พระรำชวงัถ็อกซูกงุ - 
หอคอย N SEOUL TOWER(ไมร่วมคำ่ลฟิท)์-ดวิตีฟ้ร-ีชอ้ปป้ิงยำ่นเมยีง
ดง 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 
จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยัง ศนูยโ์สมเกำหล(ีGINSEN CENTER) สมนุไพร
ที่ช่วยเสรมิความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบทางเดนิอาหาร ปอด ท าใหร้่ายกายสดชืน่ 
และเพิม่พละก าลัง มสีรรพคณุทางการแพทยช์ว่ยบ ารุงหัวใจ โลหติจาง เบาหวาน 
ความดันโลหติสงู ความเครยีด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง 
จากนั้นน าท่านเรียนรูก้ารท าผลิตภัณฑ์ที่สกัดจาก น ำ้มนัสนเข็มแดง (RED 
PINE) มีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมันที่อุดตันในเสน้เลือด และรักษา
สมดุลในร่างกาย  จากนั้นน าท่านสู่ พระรำชวงัถ็อกซูกุง (Deoksugung 
Palace) ตัง้อยูท่ีห่ัวมมุสีแ่ยกใจกลางเมอืงทีค่กึคักทีส่ดุของกรงุโซล ซึง่เป็นเพยีง
พระราชวังแห่งเดียวที่ลอ้มรอบดว้ยอาคารสไตล์ตะวันตกที่เพิ่มความเป็น
เอกลักษณ์ของทวิทัศน์ได ้เป็นพระราชวังทีเ่ล็กทีส่ดุในบรรดา 5 พระราชวังของ
เกาหลี มีจุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวังนั้นเป็นการผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมเกาหลแีละวัฒนธรรมตะวันตก (ทุกๆวันเวลา 11.00, 14.00 และ 15.00 
จะมกีารเดนิผลัดเปลีย่นเวรยามรักษาประต ูแต่หากวันไหนสภาพอากาศไมด่ก็ีจะ
ไมม่กีารเดนิเปลีย่นเวรยาม)  
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กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร...เมนูไกตุ่น๋โสม
(SAMGYETANG) เป็นอาหารเกาหลสีตูรดัง้เดมิ น าไกท่ัง้ตวัไปตุน๋กบัรากโสม 

จากนั้นน าท่านเลือกซื้อสนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร(ีDUTY FREE) ที่นี่มีรา้นคา้
ปลอดภาษีชัน้น าทีใ่หญท่ีส่ดุในโซล แหลง่รวมสนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 
ชนิด อาทิ น ้าหอม เสื้อผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื่องประดับ ฯลฯ 
จากนัน้น าท่านสูค่วามโรแมนตกิ ณ หอคอยเอ็นโซล(N Seoul Tower)ไมร่วมค่า
ลฟิต ์เป็นหนึง่ในแหลง่ท่องเทีย่วส าคัญของโซล เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ ปี ค.ศ. 1980 
เป็นหอคอยส าหรับชมเมอืง ตัง้อยู่ในกรุงโซล หรือบางครัง้เรียก หอคอยนัมซัน 
(Namsan Tower) เพราะตัง้อยู่บนภูเขานัมซัน เป็นหอคอยที่มคีวามสูงจากฐาน
ประมาณ 236.7 เมตร และไดรั้บการ renovate ใหมปี่ 2005 จงึไดช้ือ่ใหมเ่ป็น N 
Seoul Tower โดย N ทีเ่พิม่ขึน้มานัน้ยอ่มาจาก new look หรอื รูปแบบใหม ่โดย
มกีารปรับเปลีย่นและพัฒนาการตา่งๆ ทัง้การใหแ้สงไฟทีห่ลากหลายและสวยงาม
ขึน้ รวมถงึภายในทีต่กแตง่ใหม ่โดยมรีา้นอาหารบนหอคอยทีจ่ะหมนุครบรอบทุกๆ 
48 นาท ีจุดไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยเมือ่มาเทีย่ว Seoul Tower น่ันก็คอื สถานที่
คลอ้งกญุแจชือ่ดัง  Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่วา่คูรั่กทีม่าคลอ้งกญุแจที่
จะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความหรอืชือ่ของคูรั่กไวบ้น
แมก่ญุแจ แลว้น าไปคลอ้งไวก้ับราวเหล็กบรเิวณฐานของ N Seoul Tower ยังเป็น
สถานที่ถ่ายท าละครเกาหลแีนวน่ารักๆเรื่อง“กับดักหัวใจยัยแม่มด” อสิระใหทุ้ก
ทา่นไดเ้ดนิเลน่และถ่ายรปูคูห่อคอยตามอัธยาศัยหรอืคลอ้งกญุแจคูรั่ก  จากนัน้น า
ท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ยำ่นเมยีงดง แหล่งละลายทรัพยใ์นดวงใจของ
สาวๆหลายคน หรอื สยามสแควรเ์กาหล ีตลาดนีก้า้วล ้าน าสมัยเพยีงใดทา่นจะตอ้ง
มาที่เมียงดงแห่งนี้  พบกับสินคา้วัยรุ่น อาทิ เสื้อผา้แฟชั่นแบบอินเทรน 
เครือ่งส าอางดังๆ ของเกาหล ีพบกับความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกีรปูแบบหนึง่ 
ซึง่เมยีงดงแห่งนี้จะมวีัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันทีน่ี่กวา่ลา้นคนในแตล่ะ
วัน และเป็นย่านทีเ่ต็มไปดว้ยสตรทีฟู้ดหนา้ตาน่ารับประทานมากมาย เชน่ ไก่ผัด
ซอส คเยรันปัง ต๊อกบกกไีสช้สีทอด ปลาหมกึทอด ซฟีู้ ดทอด หอยเชลลอ์บชสี 
กุง้เผาอบชสี ไกย่า่งเมยีงดง แพนเคก้สไตลเ์กาหล ีฯลฯ  

เย็น  อสิระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง
ของทา่น 

 พกัที ่HAEDAMCHAE STAY HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 
 

วนัที5่ ศนูยส์มนุไพรเกำหล ี- ยำ่นฮงแด - KING’S CROSS CAFE 
                ฮนุไดเอำ้ทเ์ลท-ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต-กรงุเทพฯ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 
จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสูศู่นยส์มุนไพรเกำหล(ีฮอกเกนามู) ใหท้่านไดรั้บชม
รับฟังขอ้มูลส าคัญของสมุนไพรบ ารุงตับ ซึ่งแพร่หลายและเป็นที่นิยมมาก
ภายในประเทศเกาหลใีต ้มผีลติภัณฑห์ลากหลายรุสมุนไพรที่คัดเลอืกและดูแล
อย่างพถิีพถัิน อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชมและ เลอืกซือ้สนิคา้กลับไปเป็นของฝาก 
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จากนั้นน าท่านเดนิทางต่อไปยัง ย่ำนฮงแด(Hongdae) เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณ
ดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ จงึเป็นศูนยร์วมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวทิยาลัย  
เป็นอีกเสน้หนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนตกิ อีกทัง้ยังมีรา้นกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ 
แกลเลอรี ่รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจ
ในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆก็
ยังไมแ่พงอกีดว้ย ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป  จากน่ันน าท่านสู ่
king's cross cafe คาเฟ่สุดแนวทีจ่ าลองบรรยากาศมาจากหนังเรือ่งดัง แฮรร์ ี ่
พอตเตอร ์สาวกตอ้งหา้มพลาด!! ถ่ายรูปกับมุมสุดฮติ ชานชาลาที่เกา้เศษสาม
สว่นสี ่ชานชาลาทีอ่ยู่ในสถานีรถไฟคงิสค์รอส กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึง่
เป็นทางเชือ่มต่อระหว่างโลกมักเกิล้กับโลกเวทมนตร์ ตัง้อยู่ระหว่างชานชาลา
หมายเลข 9 และ 10 น่ังจบิเครือ่งดืม่พรอ้มสัมผัสกลิน่อายเวทมนต ์เพลดิเพลนิกับ
มุมถ่ายรูปตา่งๆ (หมายเหตุ:ในกรณีทีท่่านตอ้งการเขา้ไปถ่ายรูปดา้นในจะตอ้งซือ้
เครือ่งดืม่จากทางรา้น ส าหรับคา่เครือ่งดืม่และอาหารไมร่วมกับคา่ทัวร)์   

กลำงวนั        รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร..เมนจูมิดกัไกตุ่น๋กบัซอสสไตลเ์กาหล ี

 จากนั้นน าท่านไปยัง ฮุนไดเอำ้ทเ์ลท แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ที่รวบรวมแบรนด์ดัง
ตา่งๆ ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นแฟชั่นกวา่ 200 รา้น ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจ  จากนัน้
น าท่านเพลดิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต ซือ้ของ(ละลาย
เงนิวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมตา่งๆ ช็อกโกแล๊ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ผลติภัณฑ์
ของใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้ง
หนา้โสม เครือ่งส าอางโสม หมอนสขุภาพ กมิจ ิเป็บโปโร(้ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง
(มามา่เกาหล)ี เป็นตน้  

20.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบนินำนชำตอินิชอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที6่ สนำมบนินำนำฃำตอินิชอน-สนำมบนิดอนเมอืง 
 

01.05 น. ออกเดินทางจากประเทศเกาหลีใต ้กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน 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 าระเงนิ
แลว้ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัรำคำ่บรกิำร 
วนัเดนิทำง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

01-06 ต.ค.2562 14999 14999 5900 

02-07 ต.ค.2562 15999 15999 5900 

03-08 ต.ค.2562 14999 14999 5900 

04-09 ต.ค.2562 14999 14999 5900 

08-13 ต.ค.2562 15999 15999 5900 

13-18 ต.ค.2562 15999 15999 5900 

16-21 ต.ค.2562 15999 15999 5900 

17-22 ต.ค.2562 15999 15999 5900 

24-29 ต.ค.2562 14999 14999 5900 

25-30 ต.ต.2562 14999 14999 5900 

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 
 
 
 
 

รำยกำรทวัรส์ำมำรถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบำง 
รำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
    อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สาย

การบนิหรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง
เป็นส าคญั 

          
ทำงผูเ้ดนิทำงจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมำจำกไดร้บัทรำบเงือ่นไขกอ่นกำรเดนิทำงแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบกำรใหบ้รกิำร ที ่สนำมบนิตน้ทำงขำไป เทำ่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

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

 
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 
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ไมส่ำมำรถยกเลกิกำรเดนิทำงได ้เนือ่งจำกเป็นรำคำโปรโมช ัน่  
(แตส่ำมำรถเปลีย่นผูเ้ดนิทำงไดต้ำมเงือ่นไขของสำยกำรบนิ) 

ช ำระทีส่นำมบนิในวนัเช็คอนิ สว่นคา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่ทปิ ในกรณีไมผ่ำ่นกำรตรวจพจิำรณำจำกดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืง(ต.ม.)  

ในกำรเขำ้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกำหลใีต ้                 
 ขอ้ควรทรำ 
              เง ือ่นไขกำรเดนิทำง 
 
➢ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมผ่ำ่นกำรตรวจพจิำรณำจำกดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืง(ต.ม.)ใน

กำรเขำ้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกำหลใีต ้อนัเนือ่งจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไป
ในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนเีขำ้ออกเมอืง หรอืกำรถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆทุก
กรณี ทำงบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและไม่คนืค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆท ัง้ส ิน้ เนือ่งจำกทำง
บรษิทัไดท้ ำกำรจองและถกูเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยแบบเหมำจำ่ยไปลว่งหนำ้ท ัง้หมดแลว้ 

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

➢ กรณีตดักรุป๊เหมำทีเ่ป็น เด็กนกัเรยีนระดบัอนบุำล, ประถม, มธัยมและโรงเรยีนกวด
วชิำ นกัศกึษำทุกระดบัช ัน้ ครอูำจำรย ์ธุรกจิขำยตรงเครือ่งส ำอำงและอำหำรเสรมิ 
กลุม่ธุรกจิขำยของออนไลน ์หมอพยำบำล ชำวตำ่งชำต ิหรอืกรุป๊ทีม่กีำรดงูำนตอ้ง
สอบถำมรำคำใหมท่กุคร ัง้ 

➢ ทวัรน์ ีจ้ดัใหเ้ฉพำะลูกคำ้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตำมรำยกำรของทวัรท์ุกวนั
เทำ่น ัน้ หำกทำ่นไมส่ำมำรถรว่มทวัรท์กุวนั หรอืแยกตวัออกจำกกรุป๊ทวัร ์โดยไมล่ง
รำ้นชอ้ปป้ิง เชน่ คอสเมทสิ, ดวิตีฟ้ร,ี อะเมทสิ, ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต, ศนูยส์มนุไพรโสม
เกำหล,ี ศูนยส์มุนไพรเกำหล,ี น ำ้มนัสนเข็มแดง ทำงบรษิทัจะคดิคำ่ด ำเนนิกำรใน
กำรแยกทอ่งเทีย่วเอง 350 USDตอ่ทำ่น 

➢ ทวัรน์ ีจ้ดัใหเ้ฉพำะลูกคำ้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตำมรำยกำรของทวัรท์ุกวนั
เทำ่น ัน้ หำกทำ่นไดไ้มส่ำมำรถรว่มทวัรท์ุกวนั แคส่มคัรมำรว่มทวัรเ์พยีงเพือ่กำรใช้

ต ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในรำคำพเิศษ หำกทำ่นไมแ่จง้และปรำกฏวำ่ ทำ่นไมร่ว่มทวัร ์
ในบำงวนั ทำงบรษิทัจะคดิคำ่ด ำเนนิกำรในกำรแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD (กอ่น
ซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ควำมประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่งทำงผูจ้ดัจะไดค้ดิค่ำบรกิำรที่
เหมำะสม) 

➢ หำกวนัเดนิทำง เจำ้หนำ้ทีส่ำยกำรบนิ หรอื ดำ่นตรวจคนออก และ เขำ้เมอืง ตรวจ

พบ หนงัสอืเดนิทำง  

 (พำสปอรต์) ของทำ่นช ำรดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ำ้ ขำดไปหนำ้ใดหนำ้หนึง่ 

มหีนำ้ใดหนำ้หนึง่หำยไป มกีระดำษหนำ้ใดหนำ้หนึง่หลดุออกมำ มรีอยแยกระหวำ่ง

สนัของเล่มหนงัสอืเดนิทำง เป็นตน้ ไม่ว่ำกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ทำงสำยกำรบนิ หรอื 

เจำ้หนำ้ทีด่ำ่นตรวจคนออก และ เขำ้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญำตใหท้ำ่นเดนิทำงตอ่ไป

ได ้ดงัน ัน้กรุณำตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสอืเดนิทำงของทำ่นใหอ้ยูใ่นสภำพดอียู่

ตลอดเวลำ ขณะเดนิทำง กรณีช ำรุด กรุณำตดิต่อกรมกำรกงสุลกระทรวงกำร

ตำ่งประเทศเพือ่ท ำหนงัสอืเดนิทำงฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเกำ่ไปอำ้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มำทีบ่รษิทัเร็วทีสุ่ด เพือ่ยนืยนักำรเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอื

เดนิทำง หำกท่ำนไดส้่งเอกสำรมำทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่ออกบตัร

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

ทำ่นละ 70,000 วอน หรอื 2,000 บำท/ทรปิ/ทำ่น 
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โดยสำร ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีำ่ใชจ้ำ่ย แตห่ำกออกบตัรโดยสำร (ต ัว๋

เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บค่ำใชจ้่ำยที่

เกดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกกอ่นออกเดนิทำง

ประมำณ 14-20 วนั ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนกำรและข ัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 

ขอ้ควำมส ำคญั โปรดอำ่นอยำ่งละเอยีด 
ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าให ้

ลูกคา้ตอ้งถูกส่งตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมีค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถงึ
ค่าบรกิารอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆ
เรียกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ในทุกกรณี หรือตอ้งรอกลับ
ประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งวา่ง หรอืตามวันเดนิทางของตั๋วเครือ่งบนิ ทัง้นี้ ขึน้อยูท่างเจา้หนา้ที่
ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้ ิจารณา ทางผูจ้ัดไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้  ** ตม. ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไป
สัมภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสัมภาษณ์นัน้ ขึน้อยูก่ับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา 
และอยูใ่นดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททัวรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 
 

 

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 ัน้กรณุำสอบถำมยนืยนักำรออกเดนิทำงกอ่นจองไฟลทบ์นิภำยในประเทศทกุ
คร ัง้ 

 
• กำรออกต ัว๋โดยสำยภำยในประเทศ 
หำกทำ่นมคีวำมจ ำเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจำก

กรุงเทพฯ กรุณำสอบถำมเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทำงเจำ้หนำ้ทีก่อ่นท ำกำรจองและขอ
แนะน ำให้ท่ำนซื้อต ั๋วเครือ่งบนิประเภทที่สำมำรถเลือ่นวนัและเวลำเดนิทำงได ้อนั
เนือ่งมำจำกหำกเกดิควำมผดิพลำดจำกทำงสำยกำรบนิ ไมว่ำ่จะเป็นกำรยกเลกิเทีย่วบนิ 
กำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ กำรยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตำรำงกำรเดนิทำงมกีำรเปลีย่นแปลง 
ซึง่ สำยกำรบนิพจิำรณำสถำนกำรณ์แลว้พบวำ่อยูเ่หนอืกำรควำมคมุของทำงสำยกำรบนิ 
หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพำณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดำ้นควำมปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลำ่นี ้
อยู่เหนอืกำรควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไม่คนื
ค่ำใชจ้่ำยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทำงประมำณ 7-10 วนัก่อน
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 ์ 
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อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม 
 

• กำรช ำระเงนิหมำยถงึกำรยนืยนัจ ำนวนผูเ้ดนิทำง ไมส่ำมำรถปรบัเปลีย่นได ้  
กำรช ำระเงนิเขำ้มำน ัน้ หมำยถงึทำ่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ ำนวนตำมทีท่ำ่น

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

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 
 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามัน  
(ยกเวน้หากมกีารประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากท่าน
ภายหลัง) และเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นี้เป็นไป
ตามเงือ่นของสายการบนิ 

 น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งท่านละ 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 อาทิ ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร 
เครือ่งดืม่  

คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
     คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว 
     คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
   คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไป
แลว้ 
       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 ารองจ่ายคา่ใชจ้่าย
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ในสว่นของทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไปกอ่นหนา้นัน้แลว้ หากทา่นส ารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่ 30 วนั 
ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจ านวนทันที หลังจากท าการจองแลว้ กรุณาเตรยีมเอกสาร
ส าหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่ออกตั๋วหรอืค าขอพเิศษเพิม่เตมิตา่งๆ  
ใหแ้กพ่นักงานขาย และหากท่านช าระเงนิเขา้มาไมว่า่จะบางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะ
ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 
 
- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง

หากมผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ 
จะแจง้ท่านล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7-10 วันก่อนออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออก
เดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่น
ตอ้งการ 

 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ กำรใชว้ลีแชร ์กรณุำ

แจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนักอ่นกำรเดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะไม่สามารถจัดการ
ล่วงหนา้ได ้เนื่องจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินั้น ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอล่วงหนา้ 
และบางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทั้งทางสนามบินในไทยและใน
ต่างประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกับเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงก่อนท าการจองและ
หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ เชน่ ผูท้ีน่ั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผูท้ี่
มโีรคประจ าตัวหรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน 
ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ 

ไมว่า่จะเป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวร์

ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนั้นเป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ที่ของรัฐของ

ประเทศนัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบวา่ทางบรษิทัฯและมคัคุเทศกห์รอืหวัหนำ้

ทวัร ์ไม่มสีทิธิ์ท ี่จะช่วยเหลอืใดๆ ท ัง้ส ิน้ เพรำะอ ำนำจกำรตดัสนิใจเป็นของ

เจำ้หนำ้ทีท่ำงกองกำรตรวจคนเขำ้เมอืงโดยเด็ดขำด อนึง่ ทางบรษัิทฯ มจีุดประสงค์

ทีท่ าธรุกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอย่าง

ผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์

ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ 

ทา่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละ

สทิธิแ์ละไมร่ว่มเดนิทางพรอ้มคณะ 

 

    เง ือ่นไขกำรยกเลกิกำรจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถ

เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  
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    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ 

หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อัน

เนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การ

ยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน า

สิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความ

ประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของ

นักทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่า
ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการท่องเทีย่วนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ 
หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับ
ใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดย
มหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความ
ประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกันได ้ 

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

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้เนื่องจากเป็นการจา่ยกับ
ตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออก
เมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี การ
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ 
นามสกุล ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่หนังสือเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋ว
เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

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

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แต่ละเมอืง, ประเทศ นั้น
แตกตา่งกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  

 
เอกสำรทีล่กูคำ้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทำง 

จากการทีรั่ฐบาลประเทศเกาหลใีต ้ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้ับคนไทย 
ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงกอ่นจงึจะ
สามารถเขา้ประเทศได ้(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทตูฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจ
คนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรือขอตรวจเอกสารทีน่ ามา 
เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ หรอืเอกสารอืน่ๆ ส าหรับรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้น
การพจิารณาไดแ้ก ่
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(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต(้ทางบรษัิทฯเตรยีมให)้ 
(2)  ส ิง่ที่ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักใน
ประเทศเกาหลใีตไ้ด ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหลใีต ้เชน่ โรงแรมที่
พัก (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในช่วงระยะเวลาที่พ านักในประเทศเกาหลใีต ้(ทางบรษัิทฯ

เตรยีมให)้ 
คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศเกำหลใีต(้ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 

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

 


