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วนัแรก              สนามบนิดอนเมอืง 

 
23.00 น. พรอ้มกัน ณ สนามบินนานาชาตดิอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก (อาคาร 1) ช ั�น 3 ประตูทางเขา้

หมายเลข 4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ AIR ASIA X โดยมีเจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความ
สะดวก 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�น ั�ง 
จดัที�น ั�งแบบ 3-3-3 นํ�าหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น (หากตอ้งการซื�อนํ�าหนกัเพิ�ม ตอ้งเสยีค่าใชจ่้าย) 
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วนัที�สอง            สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้- ONE MOUNT (SNOW PARK*) – สวนสนุกเอ 
                         เวอร ์แลนด ์ 
 
02.40 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยเที�ยวบนิที� XJ700  
 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ั�วโมง ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื�อง ** 
 

10.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังจาก
ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ รถโคช้พาท่านขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือ
สะพานเพื�อความหวงัในการรวมชาตทิี�ยาวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร 

 
นําท่านเดนิทางสู่ ONE MOUNT (SNOW PARK*) ธมีพาร์คและชอ้ปปิ�งมอลล์ขนาดใหญ ่มีเสื�อผา้แฟชั�น
เกาหลีใหเ้ลือกชอ้ปมากมาย ทั�งแบรนดเ์กาหลี และแบรนด์ชั �นนํามากมาย แบ่งเป็น 2 โซนหลักๆ โซนแรก 
WATER PARK มสีระนํ�าทั �งแบบในร่ม และแบบกลางแจง้ใหไ้ดส้นุก และผ่อนคลายในช่วงหนา้รอ้น และโซน 
SNOW PARK เอาใจคุณหนูๆ พาไปสนุกกับเมอืงหมิะจําลองในสกโีดมขนาดใหญ ่ซึ�งฤดูไหนก็สามารถเที�ยวได ้
สบายๆ ภายในมกีจิกรรมใหเ้ลน่มากมาย ไม่ว่าจะเลน่สกหีรอืสเก็ตที�นี�ก็มีอปุกรณเ์ตรยีมไวใ้หค้รบครัน  
 

 
มชี่วง SNOW TIME สดุโรแมนตกิ ใหคุ้ณไดสั้มผัสกับละอองหมิะที�โปรยปรายลงมา เพลดิเพลนิไปกับเหล่าพล
ขับที�น่ารักอย่าง เจา้สนุขัท ั�งหลายบนรถลากเลื�อน เยี�ยมชมที�ทํางานของลุงซานตา้ และมองดูเหล่าเอลฟ์ตัว
นอ้ยกําลังเตรยีมของขวญัวันครสิตม์าสกันอย่างขะมักเขมน้ที� หมู่บา้นซานตา้ ซึ�งตกแต่งสไตลยุ์โรปเหนือ หรือ
จะไต่ภูเขาหมิะที�สูงชัน และสไลด์ลงเนินหมิะอย่างสนุกสนาน บนลานเลื�อนหิมะ นอกจากนี�ยังมี ทะเลสาบ
นํ�าแข็ง โบลิ�งลานนํ�าแข็ง และถํ�านํ�าแข็ง เป็นตน้ (อตัาราค่าบรกิารนี� ไม่รวมค่าเขา้ และกิจกรรมภายในสกี
โดม (SNOW PARK*) หากทา่นใดที�ไม่สนใจเขา้สกโีดม สามารถเดนิชอ้อปปิ� งไดต้ามอธยัาศยั) 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บลูโกก ิหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กน้อย 

โดยนําหมูลงในกระทะพรอ้มนํ�าซุปปรงุรส เมื�อสกุรบัประทานพรอ้มเครื�องเคยีงและขา้วสวย  
 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สุดของประเทศ ถูกขนานนามว่า
เป็นดสินีย์แลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ตั �งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ประกอบไปดว้ยโซนต่างๆ ดังนี� Global Fair, Magic 
Land, European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื�อท่านกา้วผ่านประตูเขา้ไปในสวน
สนุกเอเวอร์แลนด ์พบกับอาคารทรงสวยที�ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรียตะวันออก และอนิเดยี ซึ�ง
ผสมผสานจนเขา้กันลงตัว แวะถ่ายรูปสวยๆ ที� Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญ่ที�จะเปลี�ยนธมีไปตาม
เทศกาลต่างๆ ถือเป็นอีกจุดแลนด์มาร์คสําหรับนักท่องเที�ยว ใครชอบเครื�องเล่นหวาดเสียวตอ้งหา้มพลาด
เด็ดขาด สนุกกับเครื�องเล่นนานาชนดิไม่วา่จะเป็น รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train) ที�เร็วสุดๆ และตีลังกาถงึ 
2 รอบ เฮอร์รเิคน (Hurricane) เครื�องเล่นที�จะหมุนๆ เหวี�ยงๆ ใหหั้วใจเตน้รัวกับความสูงเกือบ 20 เมตรจาก
พื�นดนิ! ดับเบิ�ลร็อกสปิน (Double Rock Spin) ที�จะหมุนๆ ตีลังกา 3 ตลบบนอากาศดว้ยความสูงที�แทบกลั �น
หายใจ เรอืเหาะไวกิ�ง (Columbus Adventure) เตรยีมตัวเตรยีมใจไปกับเจา้เรือเหาะยักษ์ที�จะเหวี�ยทุกคนขึ�นไป
สงูถงึ 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลคท์ี�พลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งนี� รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) 
รถไฟเหาะรางไมท้ี�สงูชันเป็นอันดับ 4 ของโลก ซึ�งมีความชันถงึ 77 องศา และว ิ�งดว้ยความเร็ว 104 กโิลเมตร/
ชั�วโมง 
 

 
 

พักเหนื�อยจากเครื�องเลน่ หลดุเขา้มาในโลกของเหลา่สัตวม์ากมาย โซน Zootopia หนึ�งในสวนสัตวท์ี�ใหญ่ที�สุด
ของเกาหล ีมสัีตวม์ากกวา่ 2,000 ตัว จาก 200 กวา่สายพันธุ ์พาทกุท่านทอ่งไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารี ขึ�นไป
บนรถบัสซาฟารเีพื�อใกลช้ดิกับเหลา่สัตวป่์ายิ�งขึ�นอย่างโซน Safari World พบกับสัตวท์ี�น่าเกรงขามอย่างสงิโต
เจา้ป่า เสอือันดุรา้ย และหมีตัวใหญท่ี�อาจจะโผล่มาทักทายคุณไดทุ้กเมื�อ ตะลุยเขา้ไปในโซน Lost Valley 
ตื�นเตน้ไปกับการนั�งรถสะเทิ�นนํ�าสะเทิ�นบก พรอ้มเพลดิเพลนิกับการชมสัตวต์่างๆ ที�เดนิเล่นอย่างอสิระ ถา้โชคดี
อาจจะไดพ้บกับสัตวเ์หล่านี�มาขอขนมกนิถงึหนา้ต่างรถเลยทเีดยีว 
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เปลี�ยนบรรยากาศจากเหลา่สัตวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมู่พฤกษา สวนดอกไมส้ี�ฤด ูเดนิชมสวนดอกไมท้ี�
กําลังออกดอกบานสะพรั�งอวดสสัีน ซึ�งจะเปลี�ยนแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบที�หลากหลายตลอด
ทั�งปี (ทั �งนี�ขึ�นอยู่กับสภาพอากาศ) ดว้ยสสีันที�สดของดอกไมแ้ตล่ะชนดิจงึไดรั้บความนิยมอย่างมาก ท่านไม่ควร
พลาดที�จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื�นกลับไปเป็นที�ระลกึ รวมทั �งยังมีการจัดเทศกาลในแตล่ะเดือน อาทิ
เช่น ในช่วงฤดูใบไมผ้ล ิประมาณเดอืนเมษายน – มิถุนายน จะจดัแสดงเป็นสวนดอกทวิลปิ และดอก
กหุลาบ  
 

 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิปิ� งยา่งสไตลเ์กาหล ีเนื�อหมู เนื�อไก่ เนื�อววั ปลาหมกึ 

อาหารเกาหล ีเตมิไม่อ ั�น 
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พกัที�    JM HOTEL / NEW M HOTEL / SUWON KOREA TOURIST HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�สาม            โซลทาวเวอร ์- ถนนซากุระ ม. คยองฮ ี- ศนูยส์มุนไพรโสม - คอสเมตคิ - รา้นกาแฟ  943 KING’S  
                         CROSS - ถนนฮงแด 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
นําท่านไปยัง โซลทาวเวอร ์หนึ�งในทาวเวอรท์ี�มวีวิที�สวยที�สุดในเอเชยี ตั �งอยู่บนภเูขานัมซานใจกลางกรุงโซล มี
ความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสูง 479 เมตรจากพื�นดนิ ไม่วา่จะเป็นช่วงกลางวัน ช่วง
กลางคนื หรอืฤดูกาลไหนๆ ก็ยังไดรั้บความนยิมเสมอมา ทั �งจากนักทอ่งเที�ยวและคูรั่กชาวเกาหล ีเพราะเป็นจดุชม
ววิที�มองเห็นววิทั�วทั�งกรงุโซล และบรเิวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นับเป็นอีกสถานที�สุดแสนโรแมนตกิแห่งหนึ�งที�
คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด นอกจากนี�ยังมีไฮไลทส์ําคัญของกรุงโซลที�นักท่องเที�ยวทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอนิคือ 
สถานที�คลอ้งกญุแจชื�อดัง Love Key Ceremony ที�มีความเชื�อวา่ คู่รักที�มาคลอ้งกุญแจที�นี�จะมีความรักที�ยืนยาว
ไปตลอดกาล (อตัราคา่บรกิารนี� ไม่รวมค่ากญุแจ และค่าขึ�นลฟิท ์ประมาณ 11,000 วอน)  
 

 
 

จากนั�นนําทา่นไปถา่ยภาพความประทับใจของดอกซากรุะไดท้ี� ถนนซากรุะ มหาวยิาลยัคยองฮ ีมหาวทิยาลัยที�
สวยที�สดุในเกาหล ีเมื�อย่างเขา้ฤดูใบไมผ้ลติน้ซากุระกวา่ 200 ตน้ ที�ปลูกเรียงรายอยู่สองขา้งทางถนน จากหนา้
ประตมูหาวทิยาลัยไปถงึตัวอาคารที�มีสถาปัตยกรรมแบบโกธกิภายในมหาวทิยาลัย ซึ�งใหญโ่ตคลา้ยกับวหิารใน
แถบยุโรป ดอกซากรุะจะแขง่กันบานสะพรั�งอวดความงามใหผู้ค้นที�มาเยอืนไดถ้่ายรูปกัน ทําใหท้ี�นี�เป็นอกีหนึ�งจุด
ชมซากระที�สวยงามของกรุงโซล  
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(หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศในแต่ล่ะปี หากดอกซากุระไม่บาน หรอื
หมดฤดกูาลแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ปรบัรายการทอ่งเที�ยว ทดแทนเป็น คลองชองกเยชอน คลองที�
มภีูมทัิศนท์ี�สวยงามที�สดุในเกาหล ีแหลง่เดนิเลน่พักผ่อนหย่อนใจทา่มกลางเมอืงหลวงที�วุน่วาย มสีะพานทั�งหมด 
20 สะพานที�ออกแบบมาดว้ยคอนเซ็บที�แตกตา่งกัน บรเิวณกําแพงทั�งสองขา้งรมิคลองประดับดว้ยหนิอ่อน และ
ประตมิากรรมที�สวยงาม) 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไก่ขนาดกําลงัเหมาะ ยดัไส้

ดว้ยโสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบํารุงร่างกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ  
 
จากนั�นนําทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหล ีสมุนไพรที�ช่วยเสรมิความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อย
อาหาร ปอด ชว่ยทําใหจ้ติใจสงบ และเพิ�มพละกําลัง มีสรรพคณุทางการแพทย์ช่วยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจ
ขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง 
 
จากนั�นนําทา่นแวะชอ้ปที�รา้นเครื�องสําอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพื�อ
เลอืกซื�อกลับไปเป็นของฝาก มีใหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไม่วา่จะเป็นสกนิแคร์บํารุงผวิแบรนดอ์ย่าง 
DEWINS และแบรนด ์JSM ที�เป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครมีนํ�าแตก ครีมขัดขี�ไคล 
สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อื�นๆ อาทเิช่น ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี 
ยาสระผม ฯลฯ 
 
พาทา่นเขา้สู่โลกเวทมนตรท์ี� 943 KING’S CROSS คาเฟ่สุดแนวที�จําลองบรรยากาศมาจากหนังเรื�องดัง แฮรร์ี� 
พอตเตอร ์สาวกตอ้งหา้มพลาด!! ถ่ายรูปกับมุมสุดฮติ ชานชาลาที�เกา้เศษสามส่วนสี� ชานชาลาที�อยู่ในสถานี
รถไฟคงิสค์รอส กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ�งเป็นทางเชื�อมต่อระหว่างโลกมักเกิ�ลกับโลกเวทมนตร์ ตั �งอยู่
ระหวา่งชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 นั�งจบิเครื�องดื�มพรอ้มสัมผัสกลิ�นอายเวทมนต์ เพลดิเพลนิกับมุมถ่ายรูป
ตา่งๆ (อตัราค่าบรกิารนี� ไม่รวมเครื�องดื�มและของว่าง หากตอ้งการรบัประทานกรุณาชําระเพิ�มเตมิ) 
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จากนั�นเดนิทางต่อไปยัง ย่านฮงแด เป็นย่านที�อยู่ใกล ้ๆ  กับมหาวทิยาลัยฮงอกิ มีผลงานศลิปะที�ส่วนใหญ่เป็น
ศลิปะแนวรว่มสมัยจัดวางแสดงเต็มพื�นที�ของถนนปิกัสโซ่ที�ขึ�นชื�อของย่านนี� นอกจากนั�นที�นี�ยังมีผับ บาร์ คาเฟ่ 
รา้นอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทําใหท้ี�นี�เป็นสสีันของกรุงโซลที�นักท่องเที�ยวนิยมมา
ทอ่งเที�ยวไม่ขาดสายทั�งกลางวันและกลางคนื 
 

 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบู ชาบ ูสกุ ี�สไตลเ์กาหลคีลา้ยสกุี�หมอ้ไฟ ประกอบไปดว้ยเนื�อหมู

สไลด ์ผกั เห็ด และวุน้เสน้เกาหล ีเป็นอกีหนึ�งเมนูยอดฮติในเกาหล ีและยงัเป็นอาหารพื�นเมอืงที�มมีา
อย่างยาวนานอกีดว้ย 

พกัที�   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที�สี�                เทศกาลดอกซากรุะ โซลแกรนดพ์ารค์ + สวนธมีการเ์ดน้ - ผลติภณัพน์ํ �ามนัสน - พลอยอเมทสิ  
                         พระราชวงัชางด็อกกงุ - ศนูยส์มุนไพรฮอกเกนามู - ดวิตี�ฟร ี- ตลาดเมยีงดง 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั�นนําท่านเดนิทางไปชมความงามของดอกซากุระ โซลแกรนดพ์ารค์ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทาง
ตอนใตข้องกรุงโซลที�มจีดุชมดอกซากระที�สวยงามไม่แพท้ี�ใด ช่วงที�จัดงานเทศกาลสามารถเพลดิเพลนิไปกับ
การแสดงคอนเสริต์กลางแจง้ และชมดอกซากรุะเลยีบทะเลสาบของสวนสาธารณะไปพรอ้มๆ กัน รวมถงึกิจกรรม
ตา่งๆ และโซนถา่ยภาพสดุโรแมนตกิ ภายในเต็มไปดว้ยสถานที� และกจิกรรมมากมายที�สามารถเพลดิเพลนิได ้
ตลอดทั�งวัน  

 
 

นอกจากนี� ยังมี สวนธมีการเ์ดน้ เป็นสถานที�ภายในโซลแกรนด์พาร์ค ตั �งอยู่ใกลท้ะเลสาบ ซึ�งจะมีการจัดแสดง
ดอกไมต้่างๆ และดอกกุหลาบกวา่ 67 สายพันธุ ์และพันธุไ์มน้านาชนิดตลอดทั�งปี (อตัราค่าบรกิารนี� รวมค่า
เขา้สวนธมีการเ์ดน้แลว้) 
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จากนั�นนําทา่นชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสม่ีวง พลอยแห่งสุขภาพและ
นําโชค โดยมีตั �งแต่สมี่วงออ่นเย็นตา จนถงึสมี่วงไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี�จะงามจับตาเมื�อมาทําเป็นแหวน 
จี� ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 
จากนั�นนําทา่นเรยีนรูก้ารทํา ผลติภณัฑน์ํ �ามนัสน ผลติภัณฑท์ี�สกัดจากนํ�ามันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยบํารุง
ร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู จมิทคั ไกอ่บซอีิ�ววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีื�นเมอืงด ั�งเดมิ 

เป็นไกผ่ดัรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร ั�ง แครอท พรกิ และซอสดํา เนื�อไก่ที�นิ�ม รสชาตคิลา้ยกบัไก่พะโลสู้ตร
เกาหล ี
จากนั�นนําทา่นชม พระราชวงัชางด็อกกงุ พระราชวังลําดับที�สองที�ถกูสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกกงุ เคยใช ้
เป็นที�พํานักของพระมหากษัตรยิ์หลายพระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญที�
ยังคงรักษาไว ้พระราชวังหลวงทั�ง 5 ที�ในโซลนั�น จะมีลักษณะหนา้ตาคลา้ยๆ กัน แตกต่างกันที�ทัศนียภาพ 
รวมถงึความพิเศษของแตล่ะสถานที�ดว้ย อย่างตัวพระราชวงัชางด็อกกุงแหง่นี�ก็มไีฮไลทท์ี�น่าสนใจคอื สวนฮูวอน 
หรอืสวนแหง่ความลับนั�นเอง ภายในพระราชวังประกอบไปดว้ยเขตพระราชฐานชั �นนอก พระราชฐานชั�นใน และ
สวนดา้นหลังที�ใชสํ้าหรับเป็นที�พักผ่อนของพระมหากษัตร ิย์ในสมัยโบราณ เมื�อเดินเขา้มาบริเวณดา้นใน
พระราชวังจะเจอกับลานกวา้ง เป็นพื�นที�สาธารณะที�นักท่องเที�ยวสามารถเดนิชมได ้พระราชวังแห่งนี�เคยถูกเผา
ทําลายไปในชว่งปี 1592 กอ่นจะถกูบรูณะในปี 1611 และไดก้ลายเป็นสมบัตทิางวฒันธรรมนับตั �งแต่นั�นเป็นตน้มา 
ปัจจบุันยังคงเหลอืความงดงามบางสว่นของพระราชวังเอาไว ้นอกจากนั �นยังมีตน้ไมข้นาดยักษ์มีอายุกว่า 300 ปี 
บอ่นํ�า และศาลารมินํ�า  

 

 
 

(หมายเหตุ : กรณีที�พระราชวงัชางด็อกกงุไม่เปิดทําการ ขอสงวนสทิธิ�ปรบัรายการท่องเที�ยว ทดแทน
เป็น พระราชวงัถ็อกซูกุง 1 ใน 5 พระราชวงัเกา่แกข่องราชวงศโ์ชซอน มขีนาดไม่เล็กไม่ใหญ ่ต ั�งโดด
เดน่สงา่งามอยูท่า่มกลางอาคารสไตลต์ะวนัตกใจกลางกรุงโซล แต่สวยงามร่มรื�นไปดว้ยตน้ไม ้ย ิ�งช่วง
ฤดูใบไม้เปลี�ยนสีแลว้ยิ�งสวยงามไปอีก ในแต่ละวนัจะมีการเปลี�ยนเวรยามของทหาร หากมาได้ถูก
จงัหวะจะไดช้มพธิเีปลี�ยนเวรยามประจําวนั ซึ�งในหนึ�งวนัน ั�นจะม ี3 รอบ คอื รอบแรกตอน 11.00 น. 
รอบที�สอง 14.00 น. และรอบสดุทา้ยตอน 15.30 น.) 
 
จากนั�นพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดนี�เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที�ปราศจากมลภาวะ 
และสงูเหนือระดับนํ�าทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจาก
การดื�มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี� สารตกคา้งจากอาหาร และยา 
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จากนั�นนําท่านเลอืกซื�อสนิคา้ปลอดภาษี ดวิตี�ฟร ี(ที�รา้นคา้ปลอดภาษีที�ใหญ่ที�สุดในโซล แหล่งรวมสนิคา้แบ
รนดเ์นมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น นํ�าหอม เสื�อผา้ เครื�องสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื�องประดับหลากหลายแบรนดด์ัง 
และสนิคา้แบรนดอ์ื�นๆ อีกมากมาย โดยชั �นใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนด์หรู และเครื�องดื�มแอลกอฮอล ์อาทเิช่น 
PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, 
MIU MIU เป็นตน้ ในส่วนของชั�นที� 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิช่น ROLEX, 
HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชั �น 2 เป็นช็อป MCM ชั �นที� 3 เป็นโซนเครื�องสําอางคห์ลากหลายแบรนด์
ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด ์SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, 
CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ ชั �น 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอื�นๆ และชั �นที� 5 จะเป็นแบรนด์
ของเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 
 

 
 

จากนั�นนําท่านเพลดิเพลินกับการชอ้ปปิ�ง ย่านเมียงดง แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือ
สยามสแควรเ์กาหล ีตลาดแหง่นี�จะมเีสื�อผา้ กางเกง รองเทา้ นํ�าหอม เครื�องสําอางคทั์�งแบรนด์เนมชื�อดัง และโล
คอลแบรนด์ รวมถงึซดีเีพลง รูปดารา และศลิปินเกาหล ีหรอือะไรที�วัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที�ตลาดนี� 
อาทเิช่น รา้นเครื�องสําอางคค์์ที�คุน้หูคนไทยที�ไม่วา่จะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL 
REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื�องสําอางคค์จ์ะถูกกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขาย
ในประเทศไทย หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอย่างรา้น MBC MART ก็มีรองเทา้หลากหลายแบรนด์ดังให ้
เลอืกมากมาย อาทเิชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  

 

 
 

ในส่วนของอาหารบรเิวณขา้งทางที�ฮอทฮติไม่แพกั้นอย่างโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มีอาหารหรือของทานเล่นให ้
ไดล้ ิ�มลองมากมาย ไม่วา่จะเป็น หอยเชลลย์่างตัวใหญอ่บน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของ
เมียงดง กุง้ล็อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ  ย่างชสีมรีสหวาน ชสีย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสยีบไมแ้ลว้เอาไปย่าง 
ตอ๊กโบก ีเคก้ขา้วที�ข ึ�นชื�อของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนี�มอียู่เกอืบทุกซอกทุกมุมที�ในตลาด
เมียงดง บะหมี�ดําจาจังมยอน หนึ�งในเมนูสดุฮติที�เห็นกันบอ่ยในซรีี�สเ์กาหล ีมันฝรั�งเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบ
เห็นไดทั้�วไปในเมอืงไทย แต่ของที�นี�จะมีไสก้รอกเพิ�มเขา้มาอกีหนึ�งชั�น ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบ
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อลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แตห่ากคนที�ชอบของหวานก็จะมีไอตมิโคนเจา้ดัง ซึ�งไอตมิที�กดมาใส่โคนนั�นสงูถงึ 
2 ฟตุ 
 

 
เย็น  อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการช็อปปิ� ง 
พกัที�    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�หา้              ละลายเงนิวอน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้- สนามบนิดอน
เมอืง  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร เมนูอูดง้ 

นําทา่นแวะซื�อของฝากที� ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซื�อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหนิ 
ซเีรยีลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้
โสม เครื�องสําอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกี�เกาหล)ี ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 
 

 
 
สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้เพื�อเดินทางกลับสู่

กรุงเทพฯ 
11.20 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที�ยวบนิที� XJ701  
 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ั�วโมง ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื�อง ** 
15.10 น. เดนิทางถงึประเทศไทย สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 
 

** ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด ** 
 

ในกรณีที�ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ ท ั�งเคร ื�องบนิ รถทวัร ์และรถไฟ กอ่นทาํการออกตั�วโดยสาร กรณุาสอบถามที�
เจา้หนา้ที�ทกุคร ั�ง เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนเที�ยวบนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

มเิช่นน ั�น ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดใดท ั�งสิ�น 
ขอบพระคุณทกุทา่นที�ใชบ้รกิาร  

 
การพจิารณาการเขา้-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถอืเป็นสทิธิ�ในทางกฎหมายของประเทศน ั�นๆ โดยทาง

เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืง และเจา้หนา้ที�กรมแรงงานเป็นผูต้ดัสนิชี�ขาด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้หากทา่น
ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดนิทาง ซึ�งมคีา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นในการเปลี�ยนต ั�วขากลบั และรวมถงึ
คา่บรกิารอื�นๆ ที�เกดิขึ�นดว้ย ฉะนั�น ทา่นจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นท ี�ทางประเทศนั�นๆ เรยีกเก็บ ทางผูจ้ดั
และทางสายการบนิจะไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นทกุกรณี หากตอ้งกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มทีี�น ั�งวา่ง หรอื
ตามวนัเดนิทางของต ั�วเคร ื�องบนิ ท ั�งนี�ขึ�นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต ้และสายการบนิเป็นผู ้
พจิารณาเท่าน ั�น ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆท ั�งสิ�น และขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คนืค่าบรกิาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ�งอยู่
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั 
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อตัราค่าบรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคา 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 

ราคา 

ไมร่วมต ั�วเครื�องบนิ 

02 - 06 เมษายน 2563 

(วนัจกัร)ี 
19,999 5,000 8,999 

03 - 07 เมษายน 2563 

(วนัจกัร)ี 
19,999 5,000 8,999 

05 - 09 เมษายน 2563 

(วนัจกัร)ี 
15,999 5,000 8,999 

07 - 11 เมษายน 2563 16,999 5,000 8,999 

08 - 12 เมษายน 2563 17,999 5,000 8,999 

10 - 14 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
24,999 5,000 8,999 

11 - 15 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
24,999 5,000 8,999 

12 - 16 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
23,999 5,000 8,999 

13 - 17 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
23,999 5,000 8,999 

18 - 22 เมษายน 2563 16,999 5,000 8,999 

21 - 25 เมษายน 2563 16,999 5,000 8,999 

22 - 26 เมษายน 2563 17,999 5,000 8,999 

23 - 27 เมษายน 2563 17,999 5,000 8,999 

24 - 28 เมษายน 2563 17,999 5,000 8,999 

25 - 29 เมษายน 2563 16,999 5,000 8,999 

28 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2563 

(วนัแรงงาน) 
17,999 5,000 8,999 

29 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2563 

(วนัแรงงาน) 
17,999 5,000 8,999 

 

ราคาเด็กทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ่ 5,999 บาท 
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*** คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น *** 
** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน/ทรปิ/ทา่น** 

 
โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ ี�ถว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ั�ง เพื�อประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง ในกรณียกเลกิการเดินทางตอ้งยกเลิก 30 วัน
ก่อนการเดนิทางเทา่นั�น ไมเ่ชน่นั�น ทางบรษัิทจะไมค่นืมัดจําไมว่า่ดว้ยกรณใีดๆ ทั�งสิ�น คา่ทัวรท์ี�จ่ายใหก้ับผูจั้ดเป็นการชําระแบบจ่ายชําระ
ขาด และผูจั้ดไดช้ําระใหก้บัทางสายการบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชําระขาดกอ่นออกเดินทางเช่นกัน ฉะนั�น หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทาง 
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และ
ประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมทั�งคา่ตั�วเครื�องบนิใหแ้กท่่าน 
 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลเกาหลใีต ้ รว่มกบัการทอ่งเที�ยวเกาหลใีตเ้พื�อโปรโมทสนิคา้ในนามของรา้นรฐับาล คอื 
สมุนไพรโสม, สมุนไพรฮอตเกนามู, นํ �ามนัสน, ศูนยเ์คร ื�องสําอางค ์(คอสเมตคิ), พลอยอเมทสิ และรา้นคา้ปลอดภาษ ี(ดวิตี�
ฟร)ี ซึ�งจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชี�แจงลูกคา้ทุกท่านวา่ รา้น
รฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม หากประสงคจ์ะซื�อหรอืไม่ซื�อขึ�นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มี
การบงัคบัใดๆ ท ั�งสิ�น  

 ทัวรค์รั�งนี�มวีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเป็นหมูค่ณะเท่านั�น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงรา้นช็อปปิ� ง 
เชน่ รา้นโสม/ฮอกเกนาม/ูนํ�ามันสน/เครื�องสําอางคค์อสเมตคิ/พลอยอเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนินการในการแยกท่องเที�ยว
เอง 300 USD ตอ่ทา่น 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ� ราคานี�เฉพาะนักท่องเที�ยวชาวไทยเท่านั�น ถา้หากเป็นชาวตา่งชาตจิะตอ้งเพิ�มจากราคาค่าทัวร์ปกตอิกี 
100 USD ต่อทา่น  

 ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรม หรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทั�งนี�ขึ�นอยูต่ามความเหมาะสม 
 โรงแรมที�พักที�อาจะมกีารสลับปรับเปลี�ยนขึ�นอยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยคํานึงถงึผลประโยชนล์ูกคา้เป็นหลัก 
 ประเทศเกาหลใีตม้ชีา่งภาพมาถา่ยรูป และมาจําหน่ายวันสดุทา้ย ลูกทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซื�อได ้โดยไม่มกีารบังคับลูกทัวร์

ทั �งสนิ แตเ่ป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 
 กรณตีัดกรุ๊ปเหมาที�เป็นนักเรยีน นักศกึษา ครู ธุรกจิขายตรงเครื�องสําอางค์ หมอ พยาบาล  ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปที�มกีารขอดู

งานจะตอ้งสอบถามราคาใหมทุ่กครั�ง 
 หากมเีพื�อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางระหว่างการท่องเที�ยวในประเทศเกาหลี หรือเกิดปัญหาต่างๆ ตลอดจน

ขอ้แนะนํา กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ที�ที�รับผิดชอบ หากท่านมคีวามจําเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ ื�น เพื�อที�จะนําไปยังประเทศนั�นๆ  
หรอืนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ�งของนั�นวา่ตอ้งไมเ่ป็นสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขั�น
ประหารชวีติ ทางเจา้หนา้ที�จะไม่รับฝากกระเป๋าหรอืสิ�งของใดใด 

 
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศเกาหลไีม่เกนิ 90 วนั ไม่วา่
จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมี
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล ีดงัตอ่ไปนี� 
1. พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน นับจากวันไปถงึ 
2. ตั�วเครื�องบินขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
3. สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในประเทศเกาหลไีด ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
4. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศเกาหล ี(เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
5. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

 ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งที�ม ี

 ค่านํ�าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.    ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 

 ค่าที�พักตามที�ระบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื�อที�ระบใุนรายการ      ค่าจา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกนัอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที�ระบุ เชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร และเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
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 ค่าวซี่าสําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยื�นวซ่ีา  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจําตัวคนต่างดา้ว  

3) ใบสําคัญถิ�นที�อยู ่ 

4) สําเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถา่ยสขีนาด 2 นิ�ว 2 รูป (สําหรับหนังสือเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื�นวี

ซา่) 

 

เงื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพื�อสํารองที�น ั�ง ภายใน 3 วันหลังจาก
การจอง  

2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารส่วนที�เหลอืทั�งหมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอ
เจนซี�ไม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเที�ยวสละสทิธิ�การเดนิทางในทัวรนั์�น  ๆ

3. กรณทีี�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน จะตอ้งชาํระครบเต็มจํานวนเลย 

4. การตดิต่อใดๆ กบัทางบริษัท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล์ , หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี� วันจันทร์ ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล

ประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดนิทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�(ผูม้ชี ื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บริษัทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณอ์ักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณใีดๆ 

 กรณนัีกท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสอื
มอบอาํนาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลักฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที�ตอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  
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โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี� 
- ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 
- ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 
- ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชําระแลว้ทั�งหมด ทั�งนี� ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริง

จากคา่บรกิารที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยว เชน่ การสํารองที�นั�งตั�วเครื�องบิน การจอง
ที�พักฯลฯ 

1. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมัีดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมด   

2. การตดิต่อใดๆ กบัทางบริษัท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี� วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางกรณมีนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เงื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
2. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรอืทั�งหมด หรือถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั�งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ

นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีซี่า และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซ่ีา  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบริการเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดินทาง
นอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง 
และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั�งนี� บรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวส่วนใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักท่องเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผิดของ

ทางบริษัท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ 

ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุุดวสิัยอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ�ในการ
ปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครื�องบนิ ค่าภาษีเชื�อเพลิง ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมม่อีํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกาํกับเทา่นั�น  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
 กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลิลิตรต่อชิ�น และรวมกันทุกชิ�นไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถงุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั �น 

 สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลด
ใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั �น  

 หา้มนําอาหารสดเขา้ประเทศเกาหลใีตท้กุชนดิ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไขฯ่ มโีทษปรบัหากฝ่าฝืน  
 ประกาศจากสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ต ั�งแต่วนัที� 1 ม.ิย. 2562 เป็นตน้ไป หา้มนําเนื�อสตัว ์อาทเิช่น แฮม ไสก้รอก เนื�อดบิ เนื�อ

ตากแหง้ ฯลฯ เขา้มาภายในประเทศเพื�อป้องกนั และควบคุมการไหลเขา้ของโรคระบาดสตัวจ์ากต่างประเทศ เช่น โรคอหิ
วาหแ์อฟรกิาในสุกร โรคปากเปื� อยเทา้เปื� อยในสตัว ์โรคไขห้วดันกชนดิก่อโรครนุแรง ฯลฯ หากตอ้งครอบครองผลติภณัฑ์
จากเนื�อสตัวด์งักล่าวอย่างหลกีเลี�ยงไม่ได ้กรุณาทําเครื�องหมายบนใบแจง้สิ�งของที�นําตดิตวัมา และแจง้ด่านควบคุม
โรคตดิต่อระหวา่งประเทศที�สนามบนิหรอืทา่เรอื หากฝ่าฝืนอาจมโีทษปรบัถงึ 10 ลา้นวอน และอาจจะมโีอกาสในการหา้ม
เขา้ประเทศ หรอืจํากดัการพํานกัในเกาหลใีต ้
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