
 
 
 
 
 

 

 

xx.xx คณะพร้อมกนัท่ี “สนามบินสุวรรณภูมิ” อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4 เช็คอินของสายการบิน โคเรียนแอร์ / 
เอเชียน่าแอร์ไลน์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทั และหวัหนา้ทวัร์ คอยอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารต้องพร้อม ณ ประตูขึ้น
เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 40 นาท ีและอย่าลืมน าหนังสือเดินทางเล่มจริงมา ณ วนัออกเดินทางด้วย (พาสปอร์ตของผู้เดินทาง
จะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากผู้เดินทางมีเล่มพาสปอร์ตมากกว่า 1 เล่ม ให้น าติดตัวมาด้วย) 

xx.xx เหินฟ้าสู่ “สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้” เดินทางโดยสายการบิน โคเรียนแอร์ / เอเชียน่า
แอร์ไลน์ รายละเอยีดเทีย่วบินดังนี้ 

วนัที1่     สนามบินสุวรรณภูมิ 
 



 

สายการบิน เทีย่วบินที ่ เวลาออก เวลาถึง 
 

 
โคเรียนแอร์ 

KE658 ขาไป 22.40 06.10 

KE659 ขากลบั 19.45 23.50 

 
เอเชียน่าแอร์ไลน์ 

OZ742 ขาไป 23.55 06.55 

OZ741 ขากลบั 18.10 22.10 

 
xx.xx เดินทางถึง “สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้” (เวลาที่เกาหลีเร็วกว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณา

ปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) หลงัจากผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยแลว้ ขอตอ้นรับสู่ประเทศเกาหลี พบไกด์ทอ้งถ่ินและนัง่รถโคช้ปรับอากาศ จากนั้นน าท่าน
ไปยงัสถานท่ีแรกของการเดินทางคร้ังน้ีคือท่ี “หมู่บ้านเทพนิยาย (DongwhaVillage)” ไดถู้กเนรมิตรและ
ตกแต่งให้หมู่บา้นท่ีแสนธรรมดาให้กลายเป็นหมู่บา้นแห่งเทพนิยายโดยน านิยายท่ีทุกท่านคุน้เคยหลายเร่ือง
มาวาดภาพตกแต่งรอบๆ หมู่บา้นแห่งน้ี เช่น ปีเตอร์แพน สโนวไ์วท์กบัคนแคระทั้ง 7 อะลาดินกบัตะเกียง
วิเศษหนูนอ้ยหมวกแดง ฯลฯ ให้ท่านไดถ่้ายภาพไดเ้กือบทุกมุมหันไปทางไหนก็ตอ้งถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ี
ระลึก  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “อินชอนไชน่าทาวน์ (Incheon China Town)” ชุมชนของชาวจีนท่ีถือก าเนิดข้ึน
จากการเปิดท่าเรืออินชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดีตนับเป็นพื้นท่ีส าคญัในการขนส่งและคา้ขายสินคา้จาก
ประเทศจีน ปัจจุบนัน้ีชาวจีนท่ียงัคงอาศยัอยูเ่ป็นรุ่นท่ี 2 หรือรุ่นท่ี 3 นบัจากท่ีมีการบุกเบิก แต่ยงัคงกล่ินอาย
และการด ารงไวซ่ึ้งวฒันธรรมของคนรุ่นก่อน ให้ท่านได้มีโอกาสได้ล้ิมลองรสชาติของอาหารจีนท่ีมีให้
เลือกสรรหลายร้านท่ีอินชอนไชน่าทาวน์แห่งน้ี 

เทีย่ง รับประทานอาหาร บริการท่านด้วยเมนู “ชาบูชาบูสุกีห้ม้อไฟสไตล์เกาหลี (Shabu Shabu)” จะเป็นการน า
ผักหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเด้ง เบคอนหมูรวมกันไว้ในหม้อ และจะเติมด้วยน ้าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะ
ของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะเร่ิมรับประทาน ก็จะน าอุด้งลงต้มอีกคร้ัง จะทานพร้อมกับข้าวสวย 
หรืออุด้งก็ได้ เมนูชาบูชาบู ถือได้ว่าเป็นรายการอาหารที่ขาดไม่ได้ในโปรแกรมทวัร์เกาหลี เพราะรสชาติของ
น ้าซุป ผักต่างๆในหม้อ ท าให้เป็นที่ช่ืนชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจัดหน่อย ก็สามารถขอน ้าจิ้ม
เกาหล ีเติมเพิม่รสชาติ (ม้ือที่1) 

บ่าย น าท่านเดินทางไปยงั “สวนศิลปะอานยาง (Anyang Art Park)” สวนศิลปะสุดฮิปใกลก้รุงโซล มีหลากหลาย
โซน เช่น โซน Grass on Vacation เป็นสะพานสีขาวเพื่อขา้มไปยงัจุดอ่ืนๆ โซน Paper Snake เป็นส่ิงก่อสร้าง
ท่ีมีความอาร์ตมาก รูปทรงคลา้ยงูตามช่ือคอนเซ็ป โซน Linear Building on The Tree เป็นอุโมงคท่ี์มีรูปทรง
คดเค้ียวและยาวมาก เดินทะลุออกไปจะพบกบัลานกวา้งๆ โซน Grass on Vacation เป็นสะพานสีขาวเพื่อ
ขา้มไปยงัจุดอ่ืนๆ นอกจากน้ี ยงัมีงานศิลปะอีกหลายจุดท่ีน่าสนใจ และสถาปัตยกรรมอ่ืนท่ีซ่อนอยู่ตามท่ี
ต่างๆ ในสวนเยอะมาก หากใครท่ีไม่ไดอิ้นกบังานศิลปะ แค่มาถ่ายรูปก็ถือคุม้สุดคุม้ 

เยน็ รับประทานอาหาร บริการท่านด้วยเมนู “พุลโกกิ (Bulgogi)” อาหารขึ้นช่ือของเกาหลี ส่วนผสมจะมี 
เช่น เน้ือววั (หรือเน้ือหมู) น า้ลูกแพหรือน ้าตาล ซอสถั่วเหลือง กระเทยีมสับ หัวหอมห่ันลูกเต๋า น า้มันงา โดย
จะน าเน้ือหมูช้ินบางๆ แล้วหมักกับเคร่ืองปรุงต่างๆก่อนน าไปย่าง พุลโกกิน้ันจะทานได้สองแบบคือแบบย่าง
และต้ม (ม้ือที2่)                       

วนัที2่                 สนามบินนานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้ – หมู่บ้านเทพนิยาย – อนิชอนไชน่าทาวน์ – 

สวนศิลปะอานยาง 



 

ทีพ่กั  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม CS Anyang Hotel ระดับ3ดาว หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่3) 

ไฮไลท์!! น าท่านไปสนุกท่ี “สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland)”
 เป็นสวนสนุกกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศโดยมีบริษทัซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้ งอยู่

ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านไดอิ้สระเท่ียวชมท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก 
ชมความน่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนไดเ้ป็นอย่างดี หรือเขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซ่ึง
จะปลูกดอกไมเ้ปล่ียนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยงัสามารถสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทวัร์ 
รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ่ึ้งก าลงับานสะพร่ังอวดสีสันเต็มสวน ชมกิจกรรมและการ
แสดงต่างๆ ท่ีจดัตามตารางประจ าวนั  และสามารถเล่นไดทุ้กเคร่ืองเล่นไม่จ  ากดัรอบ เลือกชมและเลือกซ้ือช้
อปป้ิงในร้านคา้ของท่ีระลึกต่างๆ อยา่งมากมาย 

เทีย่ง  เพ่ือไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาสนุกสนานเพลิดเพลินของท่าน ให้ท่านได้รับประทานอาหารกลางวันตาม
อธัยาศัย 
บ่าย เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาแห่งความสนุกของท่าน ใหท้่านไดส้นุกสุดมนัส์ไปกบัสวนสนุกเอเวอร์แลนด์

ต่อจนถึงช่วงเยน็ 
เยน็ รับประทานอาหาร บริการท่านด้วยเมนู “บาบีคิวบุฟเฟต์ (BBQ Buffet)” (ม้ือที4่) 
ทีพ่กั  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม JK Blossom Hotel ระดับ3ดาว หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที5่) 

น าท่านเดินทางสู่ “ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง (Red Pine)” เป็นการสกดัจากใบสนเข็มแดงบริสุทธ์ิ 100% ซ่ึง

สรรพคุณของน ้ ามนัสนเข็มแดงนั้นมีประโยชน์อยา่งมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอลและไขมนัท่ีอุด

ตนัในเส้นเลือด ลดระดบัน ้ าตาลในเลือด ช่วยขบัสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย เช่น เหง่ือ 

ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยลา้งสารพิษหรือดีทอ็กซ์เลือดใหส้ะอาด เพิ่มการไหลเวยีนของเลือดไดส้ะดวกข้ึน ช่วย

เพิ่มภูมิตา้นทานให้กบัร่างกาย บ ารุงผิวพรรณให้สดใสจากภายใน และลดอตัราเส่ียงในการเกิดโรคมะเร็ง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “โรงงานพลอยอเมทิสหรือพลอยสีม่วง (Amethyst Factory)” หินท่ีมีพลงัในการ

บ าบดัทั้งดา้นร่างกายและจิตใจของผูส้วมใส่ ขจดัความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งความเช่ือท่ีว่าจะน าสุขภาพ

และโชคมาปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได ้อเมทิสมีสีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงเขม้ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ี

จะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหูและสร้อย และนิยมใช้ในการแกไ้ขฮวงจุย้ท่ีไม่ดีภายในบา้นดว้ย 

จากนั้นน าท่านไปชม “พระราชวังชางด๊อก (Changdeokgung Palace)” เป็นพระราชวงัล าดบัท่ีสอง ท่ึถูก

สร้างในปี ค.ศ. 1405 มีความส าคญัในการเป็น ท่ีพ  านกัของพระมหากษตัริยห์ลายพระองค ์ในสมยัราชวงศ์

โชซ็อน (Joseon Dynasty) และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัส าคญัท่ียงัคงรักษาไว ้อยูท่ี่กรุงโซล (Seoul) ซ่ึง

เป็นเมืองในพื้นท่ี ของจงัหวดัคยอ็งกี (คยอ็งกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต ้พระราชวงัแห่งน้ีเป็นท่ี

วนัที3่    สวนสนุกเอเวอร์แลนด์เต็มวนั!! 
 

วนัที4่      ศูนย์น า้มนัสนเขม็แดง – โรงงานพลอยอเมทสิหรือพลอยสีม่วง – พระราชวงัชางด๊อก – คอส
เมติกเซนเตอร์ – พพิธิภัณฑ์สาหร่าย – การท าข้าวห่อสาหร่าย (คมิบับ) – สวมชุดฮันบก – 
ดิวตีฟ้รี – ย่านเมยีงดง 



 

พ านกัของ พระมหากษตัริยถึ์ง 9 พระองค์ ในสมยัราชวงศโ์ชซ็อน (Joseon Dynasty)  ซ่ึงภายในพระราชวงั

แห่งน้ี ประกอบไปดว้ย เขตพระราชฐานชั้นนอก, เขตพระราชฐานชั้นใน และสวนดา้นหลงัส าหรับเป็นท่ี

พกัผอ่นของพระมหากษตัรย ์ซ่ึงมีตน้ไมข้นาดยกัษอ์ายกุวา่ 300 ปี, บ่อน ้า และศาลาริมน ้า 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “คอสเมติกเซนเตอร์ (Cosmetic Center)” สวรรค์ของนกัชอปชาวไทย เพื่อเลือก
ซ้ือกลบัไปเป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่วา่จะเป็นสกินแคร์บ ารุงผิวแบรนด์ Dewins 
และ JSM ท่ีเป็นสินคา้หลกัของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน ้ าแตก ครีมขดัข้ีไคล สแตมเซลล์ 
โบทอ็กซ์ เป็นตน้ และยงัมีสินคา้อ่ืนๆ อาทิเช่น ครีมวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนด์ครีม ยาสระ
ผม ฯลฯ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “พิพธิภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum)” เรียนรู้การท าสาหร่ายของชาว
เกาหลี การบอกเล่าเร่ืองราวขั้นตอนความเป็นมาของสาหร่าย ตั้งแต่เป็นหัวเช้ือจนถึงขั้นตอนสุดทา้ย ใน
ประเทศเกาหลีใตส้าหร่ายนั้นเป็นท่ีนิยมมาก อาหารเกาหลีหลากหลายเมนูล้วนมีส่วนผสมของสาหร่าย 
ยกตวัอยา่งเช่น ขา้วย  าเกาหลี (บิบิมบบั) น าท่านเรียนรู้ “การท าข้าวห่อสาหร่าย (คิมบับ)” อาหารง่ายๆ ท่ีคน
เกาหลีนิยมรับประทาน โดยการน าขา้วสุก และส่วนผสมอ่ืนๆหลากชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผกัโขม ไข่
เจียว ปูอดั แฮม เป็นตน้ วางแผบ่นแผน่สาหร่าย มว้นเป็นแท่งยาวๆ แลว้หัน่เป็นช้ินพอดีค า เสิร์ฟพร้อมหวัไช
เทา้ดอง และกิมจิ ชาวเกาหลีนิยมรับประทานคิมบบัระหว่างการปิกนิกหรืองานกิจกรรมกลางแจง้หลงัจาก
ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เชิญท่าน “สวมชุดฮันบก (Hanbok)” ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของ
ประเทศเกาหลีใต ้ถ่ายรูปกบัฉากจ าลอง 4 มิติซ่ึงมีความสวยงามและประทบัใจ พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกเพื่อ
ไปอวดคนทางบา้น 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน บริการท่านด้วยเมนู บริการท่านด้วย “ซัมกเยทัง หรือ ร้านไก่ตุ๋นโสม 
(Samgyetang)” ไก่ตุ๋นโสมที่จะคัดเลือกไก่ที่มีอายุ 49 วันโดยน ามาตุ๋นท าให้ได้เน้ือที่มีความนุ่มเเละมีรสชาติ
ทีห่วานน่ารับประทานเป็นอย่างยิ่งโดยด้านในของตัวไก่น้ันจะมีการยัดไส้ด้วยข้าวเหนียวขาวเเละมีรากโสม
อายุประมาณ 4 ปีพร้อมด้วยกระเทยีม และสมุนไพรต่างๆ อกีหลายชนิดเพ่ือเพิ่มรสชาติ และบ ารุงร่างกายซ่ึง
ถือว่าเป็นจุดเด่นของเมนูนี้ โดยเสิร์ฟมาพร้อมกับเคร่ืองเคียงหลายอย่างทั้ง กิมจิหัวใช้เท้าเเละเหล้าคนละ
หน่ึงจอก โดยคุณจะด่ืมหรือเทผสมลงไปในน า้ซุปกไ็ด้ (ม้ือที6่) 

บ่าย จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษีไดท่ี้ “ดิวตีฟ้รี (Duty Free)” ท่ีร้านคา้ปลอดภาษีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโซล
แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น ้ าหอม เส้ือผ้า เคร่ืองส าอางค์ กระเป๋า นาฬิกา 
เคร่ืองประดบัหลากหลายแบรนด์ดงั และสินคา้แบรนด์อ่ืนๆ อีกมากมาย โดยชั้นใตดิ้นจะเป็นสินคา้แบรนด์
หรู และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ อาทิเช่น Prada, Dior, Louis Vuitton, Bulgari, Longchong, Coach, Gucci, 
Michel Kors, Loewe, MiuMiu เป็นตน้ โดยแต่ละชั้นจะแตกต่างกนัออกไป เช่น 
ช้ันที1่ เป็นชอป Chanel และนาฬิกาดงัหลากหลายแบรนด ์อาทิเช่น Rolex, Hermes, Omega, Tissot เป็นตน้ 
ช้ันที2่ เป็นชอป MCM 
ช้ันที่3 เป็นโซนเคร่ืองส าอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SulWhasoo, Hera, Laneige, 

L'Oréal, SU:M37, Estee Lauder, Lancome, Christian Dior, Biotherm, MAC เป็นตน้ 
ช้ันที4่ จะเป็นสินคา้แบรนดเ์นมอ่ืนๆ  
ช้ันที5่ จะเป็นแบรนดข์องเกาหลี และโซนร้านอาหาร 
จากนั้นน าท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง “ย่านเมียงดง (Myeong Dong)” แหล่งละลายทรัพยใ์นดวงใจของ
สาวๆหลายคน หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งน้ีจะมีเส้ือผา้ กางเกง รองเทา้ น ้ าหอม เคร่ืองส าอางค ์ทั้ง



 

แบรนดเ์นมช่ือดงั และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวยัรุ่นตอ้งการ
ก็สามารถหาได้จากท่ีตลาดน้ี อาทิเช่น ร้านเคร่ืองส าอางค์ท่ีคุน้หูคนไทยท่ีไม่ว่าจะเป็น Etude, Skin Food, 
The Face Shop, Natural Republic เป็นตน้ราคาเคร่ืองส าอางค์จะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า 
และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย 

เยน็ ให้ท่านได้อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย โดยภายในถนนเมียงดงจะมีอาหารให้ท่านได้เลือกทาน
มากมายตามท้องถนนหรือทีเ่รียกว่าเมียงดงสตรีทฟู๊ดน่ันเอง 

ทีพ่กั  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม JK Blossom Hotel ระดับ3ดาว หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที7่) 

น าท่านเดินทางสู่ “ศูนย์สมุนไพรฮอคเกนามู (Hokganamu)” ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ี
ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดบัน ้ าทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบั
แขง็ ไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร และยา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
“ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี (Ginseng Center)” ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือ
วา่เป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชมวงจรชีวติของโสมพร้อมใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคา
ถูกกวา่ไทยถึง 2 เท่า เพื่อน าไปบ ารุงร่างกาย หรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ จากนั้นน าท่านสู่ “เอ็น
โซลทาวเวอร์ (N Seoul Tower)” เป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวส าคญัของเมืองโซลเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 
1980 ตั้งอยูบ่นยอดเขานมัซงั สูง 236 เมตร ใหว้ิวเมืองโซลและบริเวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นบัวา่เป็นหน่ึง
ในทาวเวอร์ท่ีให้วิวสวยท่ีสุดในเอเชียโซลทาวเวอร์ ไดรั้บการตกแต่งใหม่ปี 2005 จึงไดช่ื้อใหม่เป็น N Seoul 
Tower โดย N ท่ีเพิ่มข้ึนมานั้นยอ่มาจาก New Look หรือ รูปแบบใหม่ โดยมีการปรับเปล่ียนและพฒันาการ
ต่างๆ ทั้งการให้แสงไฟท่ีหลากหลายและสวยงามข้ึน รวมถึงภายในท่ีตกแต่งใหม่ โดยมีร้านอาหารบน
หอคอยท่ีจะหมุนครบรอบทุกๆ 48 นาที ช่ือว่า N Grill และห้องน ้ าตกแต่งสไตล์อวกาศจุดไฮไลท์ท่ีพลาด
ไม่ไดเ้ลยเม่ือมาเท่ียว Seoul Tower นัน่ก็คือ สถานท่ีคลอ้งกุญแจช่ือดงั  Love Key Ceremony ท่ีมีความเช่ือวา่
คู่รักท่ีมาคลอ้งกุญแจท่ีจะมีความรักท่ียืนยาวไปตลอดกาล โดยท่ีจะเขียนขอ้ความหรือช่ือของคู่รักไวบ้นแม่
กุญแจ แลว้น าไปคลอ้งไวก้บัราวเหล็กบริเวณฐานของ N Seoul Towerยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าถ่ายรายการต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นรายการ We Got Married ,Running Man และละครเร่ือง You Who Came From The Star พระ
นางก็มาคล้องกุญแจคู่รักกนัท่ีน่ีอิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรือคล้อง
กุญแจคู่รัก **หมายเหตุ: ราคาทวัร์ทีร่ะบุไว้ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท์และค่ากุญแจคู่รัก** 

เทีย่ง รับประทานอาหาร บริการท่านด้วยเมนู“จิมดัก (Jimdak)” ไก่อบซีอิ๋วด าวุ้นเส้น เมนูพื้นเมืองดั้งเดิมของ
เมืองอนัดง ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและรสชาติของจิมดัก ก็เป็นทีถู่กปาก ถูกลิน้คนไทยเป็น
อย่างยิง่ (ม้ือที8่) 

บ่าย  จากนั้นน าท่านไปช้อปป้ิงท่ี “ฮงแดช้อปป้ิงสตรีท (Hongdae Shopping Street)” ตั้งอยู่หน้ามหาวิทยาลยัฮ
งอิก (Hongik University) ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองการเรียนการสอนเก่ียวกบัศิลปะ นัน่
จึงท าให้บรรยากาศโดยรอบของมหาวิทยาลยัแห่งน้ีเต็มไปด้วยสีสัน ไม่ว่าจะเป็นห้างร้านค้าแบรนด์ดัง
มากมาย ร้านอาหารสุดอร่อย ร้านกาแฟหลากหลายสไตล์ รวมทั้งผบั บาร์ โดยเฉพาะยามค ่าคืนในยา่นน้ีจะ
คึกคกัมาก เพราะจะมีทั้งนกัศึกษาและนกัท่องเท่ียวมาเดินเล่น ชอ้ปป้ิง สังสรรคก์นั ของบรรดาหนุ่มๆ สาวๆ 

วนัที5่        ศูนย์สมุนไพรฮอคเกนามู – ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหล ี– เอน็โซลทาวเวอร์ – ฮงแดช้อปป้ิง
สตรีท – ซุปเปอร์มาร์เกต็ – สนามบินนานาชาติอนิ      

          ชอน ประเทศเทศเกาหลใีต้ – สนามบินสุวรรณภูม ิ



 

วยัรุ่นเกาหลี มีร้านคา้สินคา้แบรนด์เนมมากมาย ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ แถมดว้ยถนนคนเดิน ให้
ท่านไดล้ะลายทรัพย ์ร้านของฝากน่ารัก เคสโทรศพัทม์ากมาย เป็นตน้ 

 จากนั้นน าท่านไปช้อปป้ิงซ้ือของฝากก่อนกลบัไดท่ี้ “ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Super Market)” ละลายเงินวอน 
 ซ่ึงมีผลิตภณัฑ์มากมายให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ อาทิเช่น สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็

ตหิน ซีเรียลช็อกโก ้ผลิตภณัฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม 
ครีมลา้งหนา้โสม เคร่ืองส าอางโสม และยงัมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย 
เป็นตน้  

  ถึงเวลาอนัสมควรแก่การเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย เดินทางถึง “สนามบินนานาชาติอนิชอน  
                           ประเทศเกาหลใีต้”  

เดินทางถึง “สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้” จดัเตรียมสัมภาระให้เพียบพร้อม พร้อมกบั
โหลดกระเป๋าและเช็คอินก่อนข้ึนเคร่ือง  

xx.xx  เหินฟ้าสู่ “สนามบินสุวรรณภูมิ” เดินทางโดยสายการบิน  / โคเรียนแอร์ / เอเชียน่าแอร์ไลน์  
                           รายละเอยีดเทีย่วบินดังนี ้

สายการบิน เทีย่วบินที ่ เวลาออก เวลาถึง 
 

 
โคเรียนแอร์ 

KE658 ขาไป 22.40 06.10 

KE659 ขากลบั 19.45 23.50 

 
เอเชียน่าแอร์ไลน์ 

OZ742 ขาไป 23.55 06.55 

OZ741 ขากลบั 18.10 22.10 

xx.xx  เดินทางถึง “สนามบินสุวรรณภูมิ” กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

**หมายเหตุ** 
ก าหนดการเดินทางดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ในท้องถิ่น ที่ไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ได้  
พาสปอร์ตของผู้เดินทางจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือนและถ้าหากมีพาสปอร์ตมากกว่า1เล่ม ควรน าติดตัว
ไปด้วย  
 

 **กรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมือง ทั้งทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัท* 

 

ก าหนดการเดินทาง สายการบิน 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน 
ราคาท่านละ 

พกัเดี่ยวช าระเพิม่ / ท่าน 

เดือน เมษายน 2563 

10 – 14 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต์)  

28,900.- 7,500.- 



 

11 – 15 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต์)  28,900.- 7,500.- 

 
**หมายเหตุ: ราคาทวัร์ทีร่ะบุไว้ข้างต้นจะต้องมีผู้ออกเดินทางมากกว่า 25 ท่านขึน้ไป** 
ข้อความที่ระบุด้วยสีแดง หมายถึง ช่วงเดินทางที่ตรงกับวันหยุดเทศกาล วันนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุด
พเิศษ 

 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินโดยสาร ขาไป – ขากลบัพร้อมคณะ         

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ทีร่ะบุไว้ในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน รายละเอยีดดังนี้ 

 • สายการบิน โคเรียนแอร์ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเคร่ืองอยู่ที ่23 กโิลกรัม (จ ากดัอยู่ที ่1 ใบ / ท่าน เท่าน้ัน) 

 • สายการบิน เอเชียน่าแอร์ไลน์ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเคร่ืองอยู่ที ่20 กโิลกรัม 

**หมายเหตุ: หากน ้าหนักกระเป๋าของท่านเกินกว่าทางสายการบินก าหนด จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจาก

ราคาทวัร์ทีร่ะบุไว้** 

 ค่ารถโค้ชน าเทีย่ว ทีร่ะบุไว้ในรายการ 

 ราคารวม VAT ส าหรับค่าบริการ 

 ค่าทีพ่กัห้องละ 2 ท่าน ทีร่ะบุไว้ในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไว้ในรายรายการ  

 ค่าอาหารตามทีร่ะบุไว้ในรายการ 

 ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ 

สายตา หรือ ทุพพลสภาพถาวรส้ินเชิง จ านวน 1,000,000.- บาท / การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง จ านวน 500,000.- 

บาท 
 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่า

อนิเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้า

ทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าทปิ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,500.- บาท / ท่าน / ทริป 

 หากผู้เดินทางไม่ได้ถือหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ของประเทศไทย จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม (โปรดสอบถามเจ้าหน้าที)่ 



 

ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามความเหมาะสมของลูกค้า 

*** ส าคัญมากโปรดอ่าน ในกรณทีีต้่องออกตั๋วภายใน เคร่ืองบิน / รถทวัร์ / รถไฟ ก่อนท าการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า มิเช่นน้ัน 
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดใดทั้งส้ิน *** 
 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1.  นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 15,000.-  บาท ต่อท่าน เพื่อส ารองท่ีนัง่ ภายใน 1 วัน หลงัจากท าการ
จอง  

2. นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนกัท่องเท่ียวไม่ช าระ
เงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนดรวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่า
นกัท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3.  การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์, อีเมล์, หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั
จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ
ถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 

1. กรณีเลือกเดินทางสายการบินฟูคอส ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวเลือกเดินทางช่วงวันเทศกาล อาทิเช่น วนัข้ึนปีใหม่ วนั
สงกรานต ์และวนัอ่ืนๆ จะไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูโ้ดยสารได ้เน่ืองจากทางบริษทัฯ จะตอ้งกา
รันตีมดัจ ากบัทางสายการบินและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งน้ีทั้งนั้น บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินมดัจ า หรือ ค่า
ทวัร์ทั้งหมด ทุกกรณี เว้นแต่ หากนกัท่องเท่ียวเดินทางช่วงวันปกติแลว้มีความประสงคต์อ้งการท่ีจะเปล่ียนแปลงการ
เดินทางหรือยกเลิก ใหต้ิดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีทุ่กคร้ัง 

2. กรณเีลือกเดินทางสายการบินโลวคอส ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวเลือกเดินทางช่วงวนัธรรมดา หรือ ช่วงเทศกาล อาทิเช่น 
วนัข้ึนปีใหม่ วนัสงกรานต ์และวนัอ่ืนๆ จะไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูโ้ดยสารได ้เน่ืองจากทาง
บริษทัฯ จะตอ้งการันตีมดัจ ากบัทางสายการบินและค่าใชจ่้ายทั้งหมด ทั้งน้ีทั้งนั้น บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืน
เงินมัดจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ทุกกรณ ี

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือ ปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วม
คณะไม่ถึงตามทีก่ าหนด โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า  

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางในคณะไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ไดใ้นจ านวนท่ี
ทางบริษทัประเมินแลว้วา่ไม่สมควรจะออกเดินทาง และจะไม่รับผดิชอบและไม่คืนเงินในค่าบริการทุกส่วน (เง่ือนไข
น้ีใชก้บัการเดินทางไปประเทศท่ีตอ้งใชว้ซ่ีา) 

3.    ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนบัสนุนให้ลูกคา้เดินทางเขา้ ประเทศเกาหลีใตโ้ดยผิด

กฎหมาย และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทย และเกาหลีใต ้ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของเจา้หน้าท่ี

เท่านั้น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหนา้ทวัร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ

ใดๆ และทางบริษัทฯไม่สามารถการันตีให้กบัลูกค้าในการเข้าประเทศ ทุกกรณ!ี!** 

4.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  



 

5. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในโปรแกรมการเดินทาง เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ข
ได ้ 

6. บริษทัฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว
อ่ืนๆ เพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก  

7. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ี
เกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะ
ค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

8. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิด
กฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือ 
หรือเกิดจากการตดัสินใจจากผูต้รวจเขา้เมืองหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้าย 

9.  รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากได้ส ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ี พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

10. การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ หรือ ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์
เป็นไปใน ลกัษณะเหมาจ่าย 

11.  ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) / หนงัสือเดินทางนกัการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 
บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 

12.  การบริการของรถบสัน าเท่ียว ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดย
มคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ เป็น
หลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

13. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

14.  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวมิไดส่้งหน้าหนงัสือเดินทางให้กบั
ทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

15.   ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด

จากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความ

สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

16.  รูปสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั อาหาร หรือสินคา้ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมการเดินทาง เป็นเพียงภาพโฆษณาตวัอยา่งเท่านั้น 

เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นมีการพฒันา เสริมสร้าง และเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียว จึงไม่

สามารถคาดการณ์ไดว้า่ ณ สถานท่ีจริงจะเป็นในรูปแบบใด 

17.  หากนกัท่องเท่ียวมีความประสงคท่ี์จะไม่เดินทางไปสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีระบุอยูใ่นโปรแกรมท่องเท่ียว จะตอ้งช าระ

เงินเป็นจ านวน 5,000 บาท / ท่าน / 1 วนั 



 

นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 

 กรณีนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดถื้อเล่มหนงัสือเดินทางของประเทศไทย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนจาก
ราคาทวัร์ท่ีระบุไวอี้ก 5,000 บาท / ท่าน 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง 

ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ
ทวัร์ดว้ย ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะ
ใหญ่เกิดความล่าชา้ หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

1.  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป – กลบั กบัทางคณะ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั 
ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบินดว้ยตนเอง ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund 
ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ได้เท่านั้น) ซ่ึงจะสามารถท าได้
หรือไม่สามารถท าได ้ทางบริษทัจะแจง้ใหลู้กคา้ไดท้ราบอีกคร้ัง  

2.  ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ทางบริษทัก่อน เพื่อขอค ายืนยนัวา่ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง
แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิกการออกเดินทาง 
บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบ ค าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

3.  หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบ
ต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสั้น 

โรงแรมและห้อง 

1.  ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (TWN/DBL) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 
(TRIPLE ROOM) ข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงอาจจะท าให้ท่าน
ไม่ไดห้อ้งพกัตามท่ีท่านตอ้งการ  

กระเป๋าเลก็ทีถื่อติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 

1.  กรุณา งด น าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

2.  วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เป็นตน้ จะถูกท า

การตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้

ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัใน ถุงใสพร้อมท่ีจะแสดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองค์การการบินพล

เรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

3. หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ือง

ไดแ้ละ หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

4.  ห้ามน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และ เน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั, ผลไมส้ด, ไข่, เน้ือสัตว,์ หมูแผ่น, หมู

หยอง,ไส้กรอก, อ่ืนๆ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับ

ในอตัราท่ีสูงมาก 



 

กระเป๋าใหญ่ทีโ่หลดใต้เคร่ืองบิน 

1. ห้ามน าแบตเตอร่ีส ารอง (Power Bank) ทุกชนิดและทุกขนาดประจุไฟ โหลดไปกับกระเป๋าใหญ่ ท่ีใส่ใต้ท้อง

เคร่ืองบินโดยเด็ดขาด ท่านสามารถน าติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้โดยจะตอ้งมีประจุไฟไม่เกิน 20,000 มิลลิแอมป์ เท่านั้น *

หมายเหตุ: การตรวจสอบพาวเวอร์แบงค์ว่าจะผ่านหรือไม่นั้น ขึน้อยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ ซ่ึงทาง

บริษัททัวร์มิสามารถการันตีให้ท่านได้ว่าจะผ่านหรือไม่* 

2.  ห้ามน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และ เน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั, ผลไมส้ด, ไข่, เน้ือสัตว,์ หมูแผ่น, หมู

หยอง,ไส้กรอก, อ่ืนๆ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับ

ในอตัราท่ีสูงมาก 

นโยบายร้านช้อปป้ิงรัฐบาล 

โปรแกรมทวัร์เกาหลี เป็นโปรแกรมท่ีจะตอ้งลงร้านชอ้ปป้ิงของทางรัฐบาล หากท่านประสงค์ที่จะไม่เข้าร้านรัฐบาล 

จะต้องจ่ายเงินค่าไม่เข้าร้าน 100 USD/ท่าน/ร้าน 

ในกรณกีระเป๋าเดินทางสูญหาย 

1.  ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย ทาง

บริษทัทวัร์จะไม่รับผดิชอบใดใดทั้งส้ิน 

2.  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน ในระหวา่งการเดินทาง 

3.  กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้น

ท่าน ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

การเดินทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลพิเศษ (Wheelchair) 

/ เด็ก / และผูสู้งอายุ ท่ีมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและ

ครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความ

จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
 

ค าเตือน : กรุณาศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือท าความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท

ฯ 

หลังจากการจองทัวร์ ช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไข ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้น

ทุกประการ 

 
  



 

      


