
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก       กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

23.00 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ AIR 

ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครือ่ง (หัวหนา้ทัวรแ์นะน า

การเดนิทาง) สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 

น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน (หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย) **หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอร์

เช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข ึน้เครือ่ง

กอ่นเวลาเครือ่งออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตาม

ระบบของสายการบนิ**) 



 

 

อพัเกรด ทีน่ ัง่ HOT SEAT ราคา 1,600 บาท / เทีย่ว  

(หมายเหต:ุ ราคาอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามขอ้ก าหนดของสายการบนิ) 

HOT SEAT เป็นทีน่ั่งภายในหอ้งโดยสารบรเิวณดา้นหนา้ของเครือ่งบนิ ซ ึง่เป็นทีน่ั่งแบบมพีืน้ทีว่างขามากเป็นพเิศษ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง   เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) – เทศกาลตกปลาน า้แข็ง – ลานสก ี– อจูกูารเ์ดน้  

02.40 น. บนิลัดฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่XJ700 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

10.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิชอน (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม. กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลา

ทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ ขอตอ้นรับทกุทา่นสู่

สาธารณะรัฐเกาหลใีต ้รถโคช้น าทกุทา่นขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพือ่ความหวงั

ในการรวมชาตทิีย่าวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (1) เมนู บูลโกก ิหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยน า

หมลูงในกระทะพรอ้มน า้ซุปปรงุรส เมือ่สกุรบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้วสวย  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางไปร่วมฉลองเทศกาลสดุยิง่ใหญ่ เทศกาลตกปลาน า้แข็ง หนึง่ปีมเีพยีงครัง้เดยีว!! จัด

ขึน้ประมาณชว่งกลางเดอืนมกราคมของทุกปี ซึง่มนัีกท่องเทีย่วมาเยอืนนับลา้นคนต่อปี ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรอื

ผูใ้หญจ่ะมาเทศกาลนีเ้พือ่ตกปลาเทรา้ท ์ฉายาของมนัคอื “The Queen of Valley หรอื ราชนิีแหง่ขนุเขา” โดย

ปลาเทรา้ทภ์ูเขาจะอาศัยอยู่ในน ้าเย็นทีม่อีณุหภูมติ ่ากว่า 20 องศาเซลเซยีส นับว่าเป็นปลาทีส่วยงามและหา

ยาก ซึง่นักท่องเทีย่วทีต่กปลามาไดนั้น้ สามารถน าปลามาท าเป็นซชูหิรอืซาชมิแิลว้รับประทานไดเ้ลย ภายใน

งานจะมกีจิกรรมทา้ความหนาวตา่งๆ อาทเิชน่ การแขง่ขนัจับปลาเทรา้ทด์ว้ยมอืเปลา่ การตกปลาใตน้า้แข็ง การ

โชวแ์กะสลักน ้าแข็ง เล่นเลือ่นหมิะ และอืน่ๆ ถอืไดว้่าเป็นงานใหญ่ทีห่ลายคนเฝ้ารอคอย เนื่องจากจัดแค่ปีละ

ครัง้ในชว่งเวลาเพยีงสัน้ๆ เทศกาลนี้ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นเทศกาลตัวอย่างโดยกระทรวงวัฒนธรรม และการ

ท่องเทีย่วของเกาหล ีนอกจากนัน้ยังมรีายการบันเทงิ และเกมสก์ารเลน่ต่างๆ มากมาย เชน่ สนามการเล่นสไล

เดอร์น ้าแข็ง การแข่งขันฟตุบอลบนน ้าแข็ง และกฬีาน ้าแข็งอืน่ๆ มแีข่งขันชงิแชมป์สุนัขลากเลือ่นหมิะ และ

รถแข่งหมิะ ซึง่เหมาะกับเด็กๆ และครอบครัว (พเิศษ!! หรรษาฟรีๆ  พรอ้มอุปกรณ์ตกปลา) หมายเหตุ : 

เนือ่งดว้ยเทศกาลตกปลานีจ้ะจดัขึน้ทีเ่มอืงฮวาชอน ชว่งประมาณกลางเดอืน ม.ค. ถงึตน้เดอืน ก.พ. 

ซึง่ยงัไมร่ะบุวนัทีใ่นการจดัเทศกาล วนัเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในปีน ัน้ๆ 

หากไมส่ามารถไปตกปลาน า้แข็งได ้ในกรณีทีน่ า้แข็งยงัไมส่ามารถลงไปยนืตกปลาได ้ท ัง้นีท้างบรษิทั

จะน าทา่นไปตกปลาทีซ่าราซอม หรอืหากเกดิเหตสุดุวสิยัขดัขอ้งอืน่ๆ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม ทดแทนโปรแกรมเป็น >> เกาะนาม ิแหล่งท่องเที่ยวที่มี

ชือ่เสยีงของเกาหลใีตท้ีส่ามารถทอ่งเทีย่วไดท้ัง้ปี มขีนาดเพยีง 460,000 ตารางเมตร ตัง้อยูก่ลางทะเลสาปชอง

เพยีง บนเกาะจะมบีรรยากาศร่มรืน่เต็มไปดว้ยตน้สน ตน้เกาลัด ตน้แปะก๊วย ตน้ซากุระ ตน้เมเป้ิล และตน้ไม ้

ดอกไมอ้ืน่ๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลีย่นสใีหช้มกันทุกฤดูกาล ความน่าสนใจของเกาะนามอิยู่ตรงที่ธรรมชาติ

สวยงามของตน้ไมน้อ้ยใหญท่ีม่อียูม่ากมาย โดยเฉพาะทวิตน้สนสงูใหญท่ีข่ ึน้เรยีงรายเป็นแนวยาว และมาปลกุ

ความรักซรีีส์เกาหลีดว้ยการเดนิชลิๆ ไปบนถนนที่มีตน้ไมข้นาบขา้ง ซึง่เป็นถนนที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่าง 

“Ginkgo Tree Lane” เมือ่ผ่านพน้ชว่งกลางเดอืนตลุาคมไป อโุมงคต์น้แปะกว๊ยจะถูกยอ้มไปดว้ยสเีหลอืงอรา่ม 

เรยีงแถวทอดตัวยาวกวา่ 80 เมตร เป็นจดุทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาถา่ยรูปมากทีส่ดุ นับเป็นสญัลักษณ์อยา่งหนึง่ที่

นักทอ่งเทีย่วจะตอ้งไปถา่ยรปูเก็บความประทับใจไว ้ยิง่ไปกวา่นัน้ในชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นส ีตน้ไมบ้นเกาะก็จะเริม่

มสีสีันสวยงามสรา้งบรรยากาศทีโ่รแมนตกิมาก ชว่งเวลาทีเ่หมาะสมแกก่ารมาเทีย่วเกาะนามจิะอยูใ่นชว่งเดอืน

พฤษภาคม-เดอืนสงิหาคม และเดอืนตุลาคม หากใครชอบบรรยากาศหนาวๆ มหีมิะปกคลุมก็จะอยูใ่นชว่งเดอืน

ธันวาคม-มกราคม ออกเดนิทางสู ่สกรีสีอรท์ น าท่านไปสัมผัสประสบการณ์หนา้หนาว พรอ้มเสริฟ์ความฟินขัน้

สดุใหทุ้กท่านดว้ยการพาไปเล่นสก ีและนอนพักทีส่กรีสีอรท์ จากนัน้ใหท้่านไดส้นุกสนานเพลดิเพลนิบน ลาน

สกขีนาดใหญ ่เมือ่เขา้สูฤ่ดูหนาวภเูขาของเกาหลจีะถูกปกคลุมไปดว้ยหมิะขาวโพลน โซนลานสกจีะประกอบ

ไปดว้ยเนนิสกมีอืใหม ่และอกีเนนิส าหรับคนทีเ่ล่นสกจีนโปรแลว้ ซึง่ปลอดภัยไมม่อีันตรายใดๆ การเตรยีมตวั

กอ่นเลน่สกคีวรเตรยีม ถงุมอืสก ีผา้พนัคอ แวน่กนัแดด เสือ้แจค๊เก็ตกนัน า้หรอืผา้รม่ และกางเกงรดัรปู 



 

 

พรอ้มกบัรับฟังขอ้แนะน า และฝึกวธิกีารเลน่จากไกดท์อ้งถิน่กอ่นลงสนามจรงิ ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของผูเ้ลน่

เองเป็นส าคัญ ส าหรับคนทีช่ านาญแลว้ สามารถน่ังกระเชา้ขึน้ไปไดบ้นเขาไดเ้ลย (** ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่

อุปกรณ์การเลน่สก ีสกลีฟิท ์สโนวส์เลด สก ีคา่เลน่รวมชุดแลว้ประมาณ 50,000 วอน **) หมายเหต ุ

: ปรมิาณของหมิะ และการเปิดใหบ้รกิารของลานสก ีข ึน้อยูก่บัความเอือ้อ านวยของสภาพอากาศใน

แตล่ะปี หากมหีมิะไมเ่พยีงพอลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิาร ในกรณีทีล่านสกไีมส่ามารถเปิดบรกิาร ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธทิดแทนโปรแกรม ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวนสนุกอกีหนึง่แห่งทีน่่าสนใจ

เมือ่เดนิทางไปเทีย่วเกาหล ีพบกลับโลกแหง่ลานน ้าแข็ง และเลน่หมิะไดต้ลอด 365 วัน เมอืงหมิะจ าลองตัง้อยู่

ที่เมืองโกยาง แหล่งท่องเที่ยวใกลก้รุงโซล ซึง่เป็น "Snow Park" ในร่มที่ใหญ่สุดของประเทศเกาหลี 

เพลดิเพลนิกับการขีเ่ครือ่งเล่นสดุน่ารักบนลานน ้าแข็ง เชน่ จักรยานคู่รัก จักรยานเดีย่ว รถเฟอรร์ี ่กะบะสเลด

แซนตา้ เป็นตน้ หรอืจะเลอืกเขา้สูโ่ลกของหมิะทีอ่ณุหภมูติลิบ -2 องศาเซลเซยีส กับการเลน่สโนสเลคบนลาน

หมิะก็ได ้(ราคาทัวรน์ีไ้มร่วมคา่เขา้ SNOW PARK 15,000 วอน หรอืหากทา่นใดไมส่นใจ สามารถเดนิชอ้ปป้ิงตา

มอธัยาศัย มหีลากหลายแบรนดช์ัน้น าใหเ้ลอืกมากมาย จากนัน้พาทา่นไปสมัผัสโลกแหง่แสงสแีละดวงดาวที ่อู

จูการเ์ดน้ สวนที่ถูกประดับตกแต่งไปดว้ยดวงไฟมากมาย พื้นที่ของสวนขนาดใหญ่จะเต็มไปดว้ยดวงไฟ

หลากหลายดวงแขง่กันสอ่งแสงยามค ่าคนื ซึง่จะแบง่ออกเป็นหลายๆ โซนดว้ยกัน อาท ิโซน Flower Garden 

ทีไ่มใ่ชแ่คส่วนดอกไมธ้รรมดาๆ แตเ่ป็นสวนทีท่ าจากไฟดวงเล็กๆ น ามาประกอบกนัเป็นดอกไมช้อ่ใหญส่วยงาม

มากๆ สว่นโซน ทะเลแหง่ดวงดาว ทั่วทัง้บรเิวณจะเต็มไปดว้ยแสงไฟวบิวับราวกบัหมูด่าวยามค ่าคนื หลดุเขา้ไป

อยู่ในอุโมงค์ดวงดาวไปถ่ายรูปเก๋ๆ ที่ Tunnel Galaxy อุโมงค์ไฟระยบิระยับที่ถูกโอบลอ้มไปดว้ยดวงไฟ

มากมาย 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (3) เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ีเนือ้หมู เนือ้ไก ่เนือ้ววั ปลาหมกึ อาหาร

เกาหล ีเตมิไมอ่ ัน้ 

พกัที ่  YANGJI PINE SKI RESORT หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม    สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– ไรส่ตรอเบอรร์ี ่– พพิธิภณัฑส์าหรา่ย – คลองชองกเยชอน  

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ ถูกขนานนามวา่

เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ตัง้อยูท่่ามกลางหุบเขา ประกอบไปดว้ยโซนต่างๆ ดังนี้ Global Fair, Magic 

Land, European Adventure, American Adventure, Zootopia เมือ่ท่านกา้วผ่านประตเูขา้ไปในสวน

สนุกเอเวอรแ์ลนด ์พบกับอาคารทรงสวยทีต่กแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรยีตะวันออก และอนิเดยี ซึง่

ผสมผสานจนเขา้กันลงตัว แวะถ่ายรูปสวยๆ ที ่Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญ่ทีจ่ะเปลีย่นธมีไปตาม

เทศกาลต่างๆ ถอืเป็นอกีจุดแลนดม์ารค์ส าหรับนักท่องเทีย่ว ใครชอบเครือ่งเลน่หวาดเสยีวตอ้งหา้มพลาด

เด็ดขาด สนุกกับเครือ่งเลน่นานาชนดิไมว่า่จะเป็น รถไฟเหาะตลีังกา (Rolling X-Train) ทีเ่ร็วสดุๆ และตลีังกา

ถงึ 2 รอบ เฮอรร์เิคน (Hurricane) เครือ่งเลน่ทีจ่ะหมนุๆ เหวีย่งๆ ใหห้ัวใจเตน้รัวกบัความสงูเกอืบ 20 เมตรจาก

พืน้ดนิ! ดับเบิล้ร็อกสปิน (Double Rock Spin) ทีจ่ะหมุนๆ ตลีังกา 3 ตลบบนอากาศดว้ยความสูงทีแ่ทบกลัน้

หายใจ เรอืเหาะไวกิง้ (Columbus Adventure) เตรยีมตัวเตรยีมใจไปกบัเจา้เรอืเหาะยกัษ์ทีจ่ะเหวีย่ทกุคนขึน้ไป

สงูถงึ 30 เมตร ในมมุ 75 องศา และไฮไลคท์ีพ่ลาดไมไ่ดข้องสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) 

รถไฟเหาะรางไมท้ีส่งูชนัเป็นอนัดับ 4 ของโลก ซึง่มคีวามชนัถงึ 77 องศา และวิง่ดว้ยความเร็ว 104 กโิลเมตร/

ชัว่โมง  พกัเหนือ่ยจากเครือ่งเลน่ หลุดเขา้มาในโลกของเหลา่สตัวม์ากมาย ในโซน Zootopia หนึง่ใน

สวนสัตวท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดของเกาหล ีมสีัตวม์ากกว่า 2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธุ ์พาทุกท่านท่องไปกับโลก

ของสัตวป่์าซาฟาร ีขึน้ไปบนรถบัสซาฟารเีพือ่ใกลช้ดิกับเหล่าสัตวป่์ายิง่ขึน้อย่างโซน Safari World พบกับ

สตัวท์ีน่่าเกรงขามอยา่งสงิโตเจา้ป่า เสอือนัดรุา้ย และหมตีัวใหญท่ีอ่าจจะโผลม่าทักทายคณุไดท้กุเมือ่ ตืน่เตน้

ไปกบัการน ัง่รถสะเทิน้น า้สะเทิน้บก ตะลยุเขา้ไปในโซน Lost Valley พรอ้มเพลดิเพลนิกบัการชมสตัวต์า่งๆ 

ที่เดนิเล่นอย่างอสิระ ถา้โชคดีอาจจะไดพ้บกับสัตว์เหล่านี้มาขอขนมกนิถงึหนา้ต่างรถเลยทีเดียว เปลีย่น

บรรยากาศจากเหลา่สตัวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมูพ่ฤกษา เดนิชมสวนดอกไมท้ีก่ าลังออกดอก

บานสะพร่ังอวดสีสัน ณ สวนดอกไม้สีฤ่ดู ซึง่จะเปลี่ยนแปลงพันธุ์ดอกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบที่

หลากหลายตลอดทัง้ปี (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ดว้ยสสีันทีส่ดของดอกไมแ้ต่ละชนดิจงึไดรั้บความนยิม

อย่างมาก นักท่องเทีย่วทีม่าสวนสนุกจงึไมพ่ลาดทีจ่ะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชืน่กลับไปเป็นทีร่ะลกึ 

รวมทัง้ยังมกีารจัดเทศกาลในแตล่ะเดอืน ในชว่งฤดหูนาวประมาณเดอืนพฤศจกิายน - ธนัวาคม มกีารจดั

งานเฉลมิฉลองเทศกาลครสิตม์าส และตอ้นรบัเทศกาลปีใหม ่ทุกเทศกาลจะตกแตง่ดว้ย แสง ส ีเสยีง 

สุดอลงัการ พร้อมท ัง้มีขบวนพาเหรดมาสร้างความบนัเทงิให้กบัเด็กๆ เช่น White Christmas 

Parade, Moonlight Parade 

 



 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (4) เมนู ชาบู ชาบูสไตลเ์กาหล ีคลา้ยการตม้รวมมติรสุกีห้มอ้ไฟ ประกอบไป

ดว้ยเนือ้หมูสไลด ์ผกั เห็ด และวุน้เสน้เกาหล ีเป็นอกีหนึง่เมนูยอดฮติในเกาหล ีและยงัเป็นอาหาร

พืน้เมอืงทีม่มีาอยา่งยาวนานอกีดว้ย 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ไรส่ตรอเบอรร์ี ่ใหท้า่นไดช้มิสตรอเบอรร์ีส่ดๆ หวานฉ ่าจากไร ่หากตดิใจรสชาตทิี่

แสนหวานก็สามารถเลอืกซือ้กลับมาฝากคนทีเ่มอืงไทยไดด้ว้ย โดยจะมกีารแพ็คใสก่ลอ่งสวยงาม และน าสง่ถงึ

สนามบนิในวันสดุทา้ยกอ่นเดนิทางกลับ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย เรยีนรูก้ารท าสาหร่าย

ของชาวเกาหล ีการบอกเลา่เรือ่งราวขัน้ตอนความเป็นมาของสาหรา่ย ตัง้แตเ่ป็นหัวเชือ้จนถงึขัน้ตอนสดุทา้ย ใน

ประเทศเกาหลีใตส้าหร่ายนั้นเป็นที่นิยมมาก อาหารเกาหลีหลากหลายเมนูลว้นมีส่วนผสมของสาหร่าย 

ยกตัวอยา่งเชน่ ขา้วย าเกาหล ี(บบิมิบับ)  จากนัน้เดนิทางไปยัง คลองชองกเยชอน คลองใจกลางกรุงทีม่ภีมู ิ

ทัศน์ทีส่วยงามทีส่ดุในเกาหล ีแหล่งเดนิเลน่พักผ่อนหยอ่นใจทา่มกลางเมอืงหลวงทีวุ่น่วาย ในชว่งนีท้ีเ่กาหลกี็

จะเป็นฤดูหนาว จะมกีารจัดเทศกาลเฉลมิฉลองวันครสิตม์าส และเฉลมิฉลองวันปีใหม่ ในบรรยากาศหนาวๆ 

ผูค้นมากมายก็จะเริม่มาชมความสวยงามของการประดับไฟตามถนน สถานทีท่อ่งเทีย่วใหญ่ๆ  ตา่งๆ ซึง่จดุนีเ้ป็น

อกีหนึ่งจุดที่มกีารจัดแสดงงานโคมหรือประดับไฟอยู่ตลอดทัง้ปี ในช่วงครสิตม์าสยาวไปจนถงึสิน้ปีน ัน้ 

บรเิวณคลองก็มกีารจดัไฟภายใตช้ือ่งาน Seoul Christmas Festival ดงึดูดใจใหใ้ครหลายคนใหอ้ยาก

มาเดนิเลน่ถา่ยรปูสวยๆ กนั ** เทศกาลประดบัไฟจะจดัขึน้ชว่งประมาณวนัที ่8 ธ.ค. – วนัที ่1 ม.ค. ท ัง้นี้

วนัและเวลาในการจดังานแตล่ะปี ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศและความสะดวกของทางสถานที ่** 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (5) เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม 

แปะกว๊ย และสมนุไพรบ ารงุรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 

พกัที ่  BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่       ผลติภณัฑน์ า้มนัสน – พระราชวงัชางด็อกกงุ – ศนูยส์มนุไพรโสม – คอสเมตคิ – ดวิตีฟ้ร ี  

                 ตลาดเมยีงดง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 จากนัน้น าทา่นเรยีนรูก้ารท า ผลติภณัฑน์ า้มนัสน ทีส่กดัจากน ้ามนัสนเข็มแดง มสีรรพคณุชว่ยบ ารงุรา่งกาย ลด

ไขมัน ชว่ยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกายจากนัน้น าท่านชม พระราชวงัชางด็อกกุง พระราชวัง

ล าดับทีส่องทีถู่กสรา้งต่อจากพระราชวังเคยีงบกกุง เคยใชเ้ป็นทีพ่ านักของพระมหากษัตรยิห์ลายพระองคใ์น

สมัยราชวงศโ์ชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังส าคัญทีย่ังคงรักษาไว ้พระราชวังหลวงทัง้ 5 ทีใ่นโซล

นัน้ จะมลีักษณะหนา้ตาคลา้ยๆ กัน แตกต่างกันทีท่ัศนียภาพ รวมถงึความพเิศษของแตล่ะสถานทีด่ว้ย อยา่งตัว

พระราชวังชางด็อกกงุแหง่นีก้็มไีฮไลทท์ีน่่าสนใจคอื สวนฮวูอน หรอืสวนแหง่ความลับน่ันเอง ภายในพระราชวัง

ประกอบไปดว้ยเขตพระราชฐานชัน้นอก พระราชฐานชัน้ใน และสวนดา้นหลังทีใ่ชส้ าหรับเป็นทีพ่ักผ่อนของ

พระมหากษัตรยิใ์นสมยัโบราณ เมือ่เดนิเขา้มาบรเิวณดา้นในพระราชวังจะเจอกบัลานกวา้ง เป็นพืน้ทีส่าธารณะที่

นักทอ่งเทีย่วสามารถเดนิชมได ้พระราชวังแหง่นีเ้คยถกูเผาท าลายไปในชว่งปี 1592 กอ่นจะถกูบรูณะในปี 1611 

และไดก้ลายเป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมนับตัง้แต่นั้นเป็นตน้มา ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของ

พระราชวังเอาไว ้นอกจากนัน้ยงัมตีน้ไมข้นาดยกัษ์มอีายกุวา่ 300 ปี บอ่น ้า และศาลารมิน ้าหมายเหต ุ: กรณีที่

พระราชวงัชางด็อกกุงไมเ่ปิดท าการ ขอสงวนสทิธิป์รบัรายการทอ่งเทีย่ว ทดแทนเป็น พระราชวงัถ็

อกซูกุง 1 ใน 5 พระราชวังเกา่แกข่องราชวงศโ์ชซอน มขีนาดไมเ่ล็กไมใ่หญ ่ตัง้โดดเดน่สง่างามอยูท่า่มกลาง

อาคารสไตลต์ะวันตกใจกลางกรงุโซล แตส่วยงามรม่รืน่ไปดว้ยตน้ไม ้ยิง่ชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสแีลว้ยิง่สวยงามไป

อกี ในแต่ละวันจะมกีารเปลีย่นเวรยามของทหาร หากมาไดถ้กูจังหวะจะไดช้มพธิเีปลีย่นเวรยามประจ าวัน ซึง่ใน

หนึง่วันนัน้จะม ี3 รอบ คอื รอบแรกตอน 11.00 น. รอบทีส่อง 14.00 น. และรอบสดุทา้ยตอน 15.30 น.  จากนัน้

น าทา่นออกเดนิทางไปยงั ศนูยส์มนุไพรโสมเกาหล ีสมนุไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหาร 

ปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบ และเพิม่พละก าลัง มสีรรพคุณทางการแพทยช์ว่ยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาด

เลอืด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (7) เมนู จมิทคั ไกอ่บซอีิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงด ัง้เดมิ เป็นไก่

ผดัรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร ัง่ แครอท พรกิ และซอสด า เนือ้ไกท่ีน่ ิม่ รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ี

 จากนัน้น าทา่นแวะชอ้ปทีร่า้นเครือ่งส าอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพือ่

เลอืกซือ้กลับไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่่าจะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิแบรนดอ์ย่าง 

DEWINS และแบรนด ์JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไมว่่าจะเป็นครมีหอยทาก ครมีน ้าแตก ครมีขัดขีไ้คล 

สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีว่านหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์

รมี ยาสระผม ฯลฯ จากนัน้น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีทีร่า้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโซล 

แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ไมว่่าจะเป็น น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ

หลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบรนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู และเครือ่งดืม่



 

 

แอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, 

MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในส่วนของชัน้ที่ 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดัง

หลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชัน้ 2 เป็นช็อป MCM ชัน้ที ่3 

เป็นโซนเครื่องส าอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, 

L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ ชัน้ 

4 จะเป็นสนิคา้แบรนด์เนมอืน่ๆ และชัน้ที่ 5 จะเป็นแบรนด์ของเกาหลี และโซนรา้นอาหาร  จากนัน้น าท่าน

เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง แหล่งละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควร์

เกาหล ีตลาดแหง่นีจ้ะมเีสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เครือ่งส าอางคท์ัง้แบรนดเ์นมชือ่ดัง และโลคอลแบรนด ์

รวมถงึซดีเีพลง รปูดารา และศลิปินเกาหล ีหรอือะไรทีว่ัยรุน่ตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากทีต่ลาดนี ้อาทเิชน่ รา้น

เครื่องส าอางค์ค์ที่คุน้หูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL 

REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครือ่งส าอางคค์จ์ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เท่า และบางรุ่นไมม่ี

ขายในประเทศไทย หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอย่างรา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบ

รนดด์ังใหเ้ลอืกมากมาย อาทเิชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้ 

ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางทีฮ่อทฮติไมแ่พก้นัอยา่งโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของทานเลน่ให ้

ไดล้ิม้ลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลลย์่างตัวใหญ่อบน่ากนิ ขนมไข่หรอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาล

ของเมยีงดง กุง้ล็อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ  ยา่งชสีมรีสหวาน ชสียา่ง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไป

ยา่ง ต๊อกโบก ีเคก้ขา้วทีข่ ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนี้มอียูเ่กอืบทกุซอกทกุมมุทีใ่น

ตลาดเมยีงดง บะหมีด่ าจาจังมยอน หนึง่ในเมนูสดุฮติทีเ่ห็นกนับอ่ยในซรีีส่เ์กาหล ีมนัฝร่ังเกลยีวทอดกรอบเสยีบ

ไม ้พบเห็นไดท้ั่วไปในเมอืงไทย แต่ของทีน่ี่จะมไีสก้รอกเพิม่เขา้มาอกีหนึง่ชัน้ ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบ

ไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แต่หากคนทีช่อบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดัง ซึง่ไอตมิทีก่ดมาใส่

โคนนัน้สงูถงึ 2 ฟตุ 

เย็น อสิระอาหารเย็น 1 มือ้ (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการช็อปป้ิง) 

พกัที ่  BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้     ศนูยส์มนุไพรฮอตเกนาม ู– พลอยอเมทสิ – หมูบ่า้นโบราณอนึพยอง – ละลายเงนิวอนซุปเปอร ์

               มารเ์ก็ต – สนามบนิอนิชอน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 จากนัน้น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะ 

และสงูเหนือระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไมถู่กท าลายจาก

การดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา จากนัน้น าท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอ

เมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสี

ม่วงไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ต่างหู และสรอ้ยขอ้มอืจากนัน้น าท่าน

เดินทางสู่หมู่บา้นโบราณเกาหลี EUNPYEONG HANOK VILLAGE หมู่บา้นโบราณที่ตั ้งอยู่ท่ามกลาง

ธรรมชาตทิีม่ภีเูขาโอบลอ้ม บรรยากาศธรรมชาตทิีส่วยงาม เงยีบสงบ ภายในหมูบ่า้นมคีาเฟ่ในสไตสฮ์ันอก ทัง้

แบบดัง้เดมิและผสมผสานสมัยใหม่อย่างลงตัว สามารถเดนิไดเ้พลนิๆ สบายๆ มรีา้นอาหาร คาเฟ่ และยังมี

พพิธิภณัฑท์ีน่่าสนใจอกีมากมาย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (9) เมนู บบิมิบบั ขา้วย าเกาหล ีประกอบดว้ยผกัตา่งๆพรอ้มกบัเนือ้สตัวห์มกั 

เสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบหูมอ้รอ้นๆ  

 จากนัน้น าทา่นเพลนิเพลนิกบัการแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหรา่ย 

ขนมตา่งๆ ชอ็กโกแล็ตหนิ ซเีรยีลชอ็กโก ้ผลติภณัฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรปูแบบขนม ชาโสม โคลน

พอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เครื่องส าอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหลี) ชนิราเมง (มาม่า

เกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 

16.25 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่XJ709 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

20.45 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 

ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่

ทกุคร ัง้  

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี5 วนั 3 คนื AIR ASIA X 

เกาหล ีฮวาชอน โซล เลสโก วา้วตกปลาน า้แข็ง (พกัสกรีสีอรท์ 1 คนื) 

ก าหนดการเดนิทาง 

มกราคม – กมุภาพนัธ ์2563 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

จอยแลนด ์

(ไมร่วมต ัว๋) 
พกัเดีย่ว 

06 – 10 มกราคม 2563 17,999 9,999 7,000 

07 – 11 มกราคม 2563 17,999 9,999 7,000 

08 – 12 มกราคม 2563 18,999 9,999 7,000 

09 – 13 มกราคม 2563 18,999 9,999 7,000 

10 – 14 มกราคม 2563 18,999 9,999 7,000 

11 – 15 มกราคม 2563 18,999 9,999 7,000 

12 – 16 มกราคม 2563 17,999 9,999 7,000 

13 – 17 มกราคม 2563 17,999 9,999 7,000 

14 – 18 มกราคม 2563 17,999 9,999 7,000 

15 – 19 มกราคม 2563 18,999 9,999 7,000 

16 – 20 มกราคม 2563 18,999 9,999 7,000 

17 – 21 มกราคม 2563 18,999 9,999 7,000 

24 – 28 มกราคม 2563 

(วนัตรษุจนี) 
19,999 9,999 7,000 

25 – 29 มกราคม 2563 

(วนัตรษุจนี) 
19,999 9,999 7,000 

26 – 30 มกราคม 2563 17,999 9,999 7,000 

27 – 31 มกราคม 2563 17,999 9,999 7,000 

03 – 07 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 9,999 7,000 

04 – 08 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 9,999 7,000 

06 – 10 กมุภาพนัธ ์2563 

(วนัมาฆบชูา) 
19,999 9,999 7,000 

07 – 11 กมุภาพนัธ ์2563. 

(วนัมาฆบชูา) 
19,999 9,999 7,000 

09 – 13 กมุภาพนัธ ์2563 

(วนัมาฆบชูา) 
19,999 9,999 7,000 

***หมายเหต*ุ** 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความ
เหมาะสม 

**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 



 

 

 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ทา่นละ่ 6,999 บาท 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่*** 

** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน/ทรปิ/ทา่น** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – 14 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 9,999 7,000 

11 – 15 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 9,999 7,000 

12 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 18,999 9,999 7,000 

13 – 17 กมุภาพนัธ ์2563 18,999 9,999 7,000 

14 – 18 กมุภาพนัธ ์2563 18,999 9,999 7,000 

15 – 19 กมุภาพนัธ ์2563 18,999 9,999 7,000 

16 – 20 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 9,999 7,000 

17 – 21 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 9,999 7,000 

18 – 22 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 9,999 7,000 

19 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 18,999 9,999 7,000 

20 – 24 กมุภาพนัธ ์2563 18,999 9,999 7,000 

21 – 25 กมุภาพนัธ ์2563 18,999 9,999 7,000 

22 – 26 กมุภาพนัธ ์2563 18,999 9,999 7,000 

23 – 27 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 9,999 7,000 

24 – 28 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 9,999 7,000 

25 – 29 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 9,999 7,000 

26 กมุภาพนัธ ์– 01 มนีาคม 2563 18,999 9,999 7,000 

27 กมุภาพนัธ ์– 02 มนีาคม 2563 18,999 9,999 7,000 

28 กมุภาพนัธ ์– 03 มนีาคม 2563 18,999 9,999 7,000 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไม่
วา่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋กบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้น กอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหล้กูคา้

ตอ้งถูกสง่ตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นตั๋วขากลับ และรวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆที่
เกดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผูจั้ดและ
ทางสายการบนิจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีี่
น่ังวา่ง หรอืตามวันเดนิทางของตั๋วเครือ่งบนิ ทัง้นี้ ข ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต ้
และสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสัมภาษณ์ ในการทีท่าง
ตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสัมภาษณ์นัน้ ขึน้อยูก่ับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทาง
เจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททัวร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนีไ้ด ้** 

*** ทัวรค์รัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจาก
กรุ๊ปทัวร ์ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



 

 

หมายเหต ุ

1. รับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว ค่าทัวรท์ีจ่า่ยใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระ

ใหก้ับสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใช ้

บรกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ  (ประเทศ

ไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่่าน ***และ

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ราคานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิม่จาก

ราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100 USD** กรณีตัดกรุ๊ปเหมาทีเ่ป็นเด็กนักเรยีน นักศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรงเครือ่งส าอางค ์ 

หมอ  พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารขอดงูาน **จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมเีพือ่นหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเทีย่วระหว่างท่องเทีย่วในประเทศเกาหลี หรอืปัญหาต่างๆ 

ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ หากท่านมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ ืน่เพือ่ทีจ่ะน าไป

ยังประเทศนัน้ๆ  หรอืน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้ว่าตอ้งไมเ่ป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมาย

บางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้ประหารชวีติ เจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

3. โรงแรมทีพ่ักทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชน์

ลกูคา้เป็นหลัก 

4. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรูป และชว่ยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสดุทา้ยชา่งภาพ

จะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกบัลูกทัวร ์หากว่าทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แต่ถา้ท่านใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทาง

บรษัิททัวรไ์มม่กีารบงัคับลกูทัวรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวรค์รัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลง

รา้นชอ้ปป้ิง เชน่ น ้ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิค่าด าเนนิการในการแยก

ทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.    

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      

 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่า

อนิเตอรเ์น็ต , คา่ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนั

การมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี ้
- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลไีด ้(เช่น เงนิสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีม
ให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

เอกสารประกอบในการยืน่วซีา่ 

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว  

3) ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่ 

4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ 2 รูป (ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเอง

กอ่นจะยืน่วซีา่) 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ ภายใน 1 วัน

หลังจากการจอง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 35 วัน กรณีนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ 

ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 35 วัน จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์

ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็น

วันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิ

การจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

 กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื 

โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมดุ

บญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

 ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

 การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ

สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

 การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น.นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุ

ท าการของทางบรษัิท 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วัน

ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มวีีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มี

นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 



 

 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง

บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว

สว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่

ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไมส้ด , ไข ่, 

เนื้อสัตว ์, ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับใน

อตัราทีส่งูมาก  

 

 

 


