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ZG ICN26 XJ

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)
18.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู 4 เคานเตอร 4 สายการบิน AIR ASIA X

เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการข้ึนเครื่อง (หัวหนาทัวรแนะนําการ
เดินทาง) สายการบนิ AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 น้ําหนัก
กระเปา 20 กก./ทาน (หากตองการซือ้นํ้าหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)
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**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ
ประตูข้ึนเคร่ืองกอนเวลาเคร่ืองออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิในการเลอืกท่ีน่ังบนเครือ่ง เน่ืองจากตองเปนไปตาม
ระบบของสายการบิน**)

21.05 น. บินลัดฟาสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยเที่ยวบินที่ XJ704 (ไมมีบริการอาหารบนเคร่ือง)

วันท่ีสอง          เกาหลีใต (สนามบินนานาชาติอินชอน) – สะพานแขวน GAMAKSAN – LA PROVENCE – วัดโชเกซา
ลองเรือแมน้ําฮัน

04.35 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลา
ทองถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว ขอตอนรับทุกทานสู
สาธารณะรัฐเกาหลีใต รถโคชนําทุกทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพ่ือความหวัง
ในการรวมชาติทีย่าวกวา 4.42กม. และมยีอดโดมสูง 107 เมตร

เชา  บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (1) เมนู อูดง
นําทานเดินทางสู สะพานแขวนคัมอักซาน เปนสะพานแขวนที่ทําจากไมที่ยาวที่สุดในเกาหลี มีความยาวถึง 150
เมตร เปนสะพานที่มีความแข็งแรง
สามารถรองรับคนไดมากถึง 900
คน ต้ังอยูในภูเขาคัมอักซาน เมืองค
ยองก ีสามารถชมวิวรอบๆ เมืองได
และสัมผัสอากาศอันบริ สุทธบน
ภูเขาคัมอักซาน เหมาะสําหรับผูที่
ช อ บค วาม เ สี ย ว เ ป น อ ย า ง ย่ิ ง
เนื่องจากเวลาเดินขาม สะพานจะ
แกวงเลก็นอย สรางความต่ืนเตนได
เปนอยางดี
จ าก น้ัน นํ าท า น เ ดิ นท า งสู LA
PROVENCE VILLAGE พาทานชม
บรรยากาศหมูบานสไตลฝรั่งเศส
ชมสีสันบานเรือนที่เปนเอกลักษณ
ของ เมือง โพรวองซ ในฝรั่ ง เศส
หมูบานที่เ ต็มสีสัน ระบายดวยสี
ลูกกวาดหวานๆ สีสันสดใส ทําให
ทานรูสึกเหมือนไดสัมผัสประเทศ
ฝรั่งเศสจริงๆ



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (2) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตลเกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอย โดยนําหมูลงใน
กระทะพรอมนํ้าซุปปรุงรส เม่ือสุกรับประทานพรอมเคร่ืองเคียงและขาวสวย

จากน้ันนําทานเยี่ยมชม วัดโชเกซา
ในอ ดี ต น้ั น วั ดแห ง น้ี เ ป น เ ห มื อน
ศูนยกลางของศาสนาพุทธนิกายเซนใน
เกาหลี ซึ่งเปนวัดเกาแกและมีชื่อเสียง
เปนอยางยิ่ง เมื่อเดินเขามาในวัดสิ่ง
แรกท่ีจะสังเกตุเห็นคือ ตนไมใหญ
ดานหนาประตูทางเขา มีความสูงถึง
26 เมตร สวนอาคารหลักของวัดนั้นมี
อายุมากกวา 500 ป สรางข้ึนในป
1938 ภายในมีพระประธานสีทอง
ขนาดใหญ 3 องค ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อ
กันวามีความศักสิทธ์ิ จึงนิยมไปนมัสการในวันสําคัญตางๆ
จากนั้นนําทานลองเรือ HAN RIVER CRUISE ใหทานไดชมความงามฝงแเมน้ําในหลากหลายมุมในกรุงโซล
แมนํ้าฮันเปนแมนํ้าท่ียาวเปนอันดับ 4 ของประเทศ ยาวถึง 514 กม. เปนแมนํ้าท่ีมีช่ือเสยีงโดงดังในเกาหลีใต โดย
ไหลผานใจกลางเมืองหลวง รอบๆ ฝงแมนํ้าเปนแหลงท่ีพักอาศัยของเหลานกท่ีอพยพมาจากเมืองหนาว ทัศนียภาพ
รอบแมนํ้าท่ีใสสะอาดน้ีมีสถานท่ีปคนิคแบบครอบครัว สถานท่ีเลนกีฬาทางบกและทางนํ้า สถานที่พักใจ สถานที่
สังสรรค เปนตน

เย็น บริการอาหารเย็น (3) เมนู บุฟเฟตบาบีคิวปงยางสไตลเกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก เน้ือวัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี
เติมไมอ้ัน

พักท่ี    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันท่ีสาม         สวนสนุกล็อตเต + ล็อตเตดิวต้ีฟรี – ศูนยสมุนไพรโสม – คอสเมติค – ถนนฮงแด – 943 KING ‘S CROSS
COFFEE SHOP

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4)า

จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู สวนสนกุ LOTTE WORLD หน่ึงในสวนสนุกทีดั่งท่ีสดุของเกาหลี ต้ังอยูท่ีเขตชัมซิล
ในเมืองโซล เปนสวนสนุกในรมขนาดใหญท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแหงหน่ึงในโลก การมาเท่ียวท่ีน่ีจึงสามารถทําไดท้ังปโดย
ไมตองดูสภาพอากาศลวงหนา ภายในมีเคร่ืองเลนท่ีนาต่ืนเตนมากมาย รวมถึงลานไอซสเก็ต สวนสนุกลอตเตเวิล
ดแบงออกเปน 2 โซน ไดแก ธีมผจญภัย โซนท่ีเปนสวนสนุกในรมทีใ่หญทีสุ่ดในโลก และ เกาะเวทมนต โซนที่เปน
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สวนสนุกกลางแจงที่สรางเปนเกาะอยูกลางทะเลสาบซอกชน ท้ังยังมีรานจําหนายของที่ระลึก รานอาหาร
นานาชาติ และสิง่อํานวยความสะดวกอ่ืนๆอีกมากมาย นอกจากน้ี ท่ีน่ียังรายลอมไปดวยหางสรรพสินคา ชอปปง
มอลล ซุปเปอรมารเก็ต โรงแรมหรู เปนตน

*** หมายเหตุ เคร่ืองเลน Lotis Climing, Tomb of Horror, Mirror Maze, VR Game Zone, Fantasy
Forest และ Poporo Park ไมรวมอยูในต๋ัว หากลูกคาตองการเลนตองเสียคาใชจายเพ่ิม ***

จากนั้นนําทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ลอตเต ดิวต้ีฟรี แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย ไมวาจะเปน
น้าํหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนดดัง และสินคาแบรนดอื่นๆ อีก
มากมาย โดยชั้น 8 จะเปนสินคาแบรนดหรู อาทิเชน PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI,
LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU, SULWHASOO, HERA, LANEIGE,
L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เปนตน
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จากนั้นนําทานออกเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรท่ีชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอย
อาหาร ปอด ชวยทาํใหจติใจสงบ และเพิม่พละกาํลงั มีสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ ปองกันโรคหัวใจ
ขาดเลือด เสริมประสทิธิภาพทางเพศ ลดและปองกนัมะเรง็

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (5) เมนู บิบิมบับ หรือขาวยําเกาหลี ประกอบดวยผักตางๆพรอมกับเนื้อสัตวหมัก
เสิรฟบริการพรอมซุปรอนๆ

จากน้ันนําทานแวะชอปที่รานเครื่องสําอางคยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาวไทย เพื่อ
เลือก
ซื้อกลับไปเปนของฝาก มี ให เลือก
มากมายหลากหลายแบนด ไมวาจะ
เปนสกินแครบํารุ งผิวแบรนดอยาง
DEWINS และแบรนด JSM ท่ีเปนสินคา
หลักของทางราน ไมวาจะเปนครีมหอย
ทาก ครมีน้าํแตก ครมีขัดขี้ไคล สแตมเซลล โบท็อกซ เปนตน และยังมีสินคาอื่นๆ อาทิเชน ครีมวานหางจระเข
แปงมาโยก ยายอมผม แฮนดครีม ยาสระผม ฯลฯ

จากนั้นเดินทางตอไปยัง ยานฮง
แด  เป นย านที่ อ ยู ใ กล ๆ  กับ
มหาวิทยาลัยฮงอิก มีผลงาน
ศิลปะท่ีสวนใหญเปนศิลปะแนว
รวมสมัยจัดวางแสดงเต็มพื้นที่
ของถนนปกัสโซท่ีข้ึนช่ือของยาน
น้ี นอกจากน้ันที่น่ียังมีผับ บาร
คาเฟ รานอาหารมากมายตาม
ตรอกซอกซอยแทบทุกแหง จึง
ทําใหที่นี่เปนสีสันของกรุงโซลที่
นักทองเท่ียวนิยมมาทองเท่ียวไมขาดสายท้ังกลางวันและกลางคืน
พาทานเขาสูโลกเวทมนตรที่ 943 KING’S CROSS คาเฟสุดแนวที่จําลองบรรยากาศมาจากหนังเรื่องดัง แฮรร่ี
พอต เตอร  ส า วกต อ งห า ม
พลาด !!  ถายรูปกับมุมสุดฮิต
ชานชาลาท่ีเกาเศษสามสวนสี่
ชานชาลาที่อยู ในสถานีรถไฟ
คิ ง ส ค ร อ ส  ก รุ ง ล อ น ด อ น
ประเทศอังกฤษ ซ่ึงเปนทาง
เช่ือมตอระหวางโลกมักเกิ้ลกับ
โลกเวทมนตร ตั้งอยูระหวาง
ชานชาลาหมายเลข 9 และ 10
นั่งจิบเครื่องดื่มพรอมสัมผัสกลิ่น
อายเวทมนต เพลิดเพลินกับมุม
ถายรูปตางๆ



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes

เย็น บริการอาหารเย็น (6) เมนู ไกตุนโสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไกขนาดกําลังเหมาะ ยัดไสดวยโสม แปะกวย และ
สมุนไพรบํารุงรางกาย เสิรฟในหมอดินรอนๆ

พักท่ี   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันท่ีส่ี ผลิตภัณฑน้ํามันสน – ศูนยสมุนไพรฮอตเกนามู – พระราชวังเคียงบกกุง – พลอยอเมทิส– ตลาดเมียงดง
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7)

จากน้ันนําทานเรียนรูการทํา ผลิตภัณฑนํ้ามันสน ที่สกัดจากน้ํามันสนเข็มแดง มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลด
ไขมัน ชวยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในรางกาย
นําทานชม ศูนยสมุนไพรฮอตเกนามู ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือ
ระดับนํ้าทะเล  50-800 เมตร ชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจากการดื่ม
แอลกอฮอล กาแฟ บุหรี ่สารตกคางจากอาหาร และยา

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (8) เมนู จิมทัค ไกอบซีอ๊ิววุนเสน เปนเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองด้ังเดิม เปนไกผัดรวม
กับวุนเสน มันฝร่ัง แครอท พริก และซอสดํา เน้ือไกท่ีน่ิม รสชาติคลายกับไกพะโลสตูรเกาหลี
จ า ก นั้ น นํ า ท า น ช ม
ค ว า ม ย่ิ ง ใ ห ญ ข อ ง
พระราชวังเคียงบกกุง
พระราชวังแห งแรก
ของราชวงศโชซอนที่
ต้ังอยูใจกลางกรุงโซล
ซึ่งเปนอีกหนึ่งสถานที่
ท่ีใครมาเกาหลเีปนครัง้
แรกตองไมพลาดท่ีจะ
แวะมาเยือน ดวยฉาก
ห ลั ง ข อ ง
พระราชวังน้ัเปนภูเขา
พกูกัซาน ทําใหดูยิ่งใหญอลังการเปนอยางมาก เรียกไดวาเปน The Grand Palace ของเกาหลีใตเลยก็วาได มี
สถาปตยกรรมที่นาสนใจคือ พระที่น่ังคึนจองวอง เปนพระที่นั่งที่กษัตริยใชออกวาราชการ และเปนที่ทรงงาน
ภายในพระท่ีน่ังไมสามารถเขาไปชมได แตสามารถถายภาพจากดานนอกได
หมายเหตุ : กรณีท่ีพระราชวังเคียงบกกุงไมเปดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการทดแทนเปน
พระราชวังชางด็อกกุง พระราชวังลําดับที่สองที่ถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง ในป ค.ศ. 1405 และยังเปน
1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญท่ียังคงรักษาไว ซึ่งมีตนไมขนาดยักษมีอายุกวา 300 ป บอน้ํา และศาลาริมน้ํา
พระราชวัง
แหงนี้เปนที่พํานักของพระมหากษัตริยถึง 9 พระองค ปจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางสวนของพระราชวัง
ไดแก พระตําหนักอินจองจอน พระตําหนักแดโจจอน พระตําหนักซอนจองจอน และพระตําหนักนักซองแจ
จากน้ันนําทานชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเปนแดนของพลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนํา
โชค โดยมีต้ังแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเม่ือมาทําเปนแหวน จี้
ตางหู และสรอยขอมือ
จากนั้นนําทานเพลิดเพลินกับการชอปปง ยานเมียงดง แหลงละลายทรัพยในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือ
สยามสแควรเกาหล ีตลาดแหงน้ีจะมีเส้ือผา กางเกง รองเทา นํ้าหอม เครื่องสําอางคทั้งแบรนดเนมช่ือดัง และโล
คอลแบรนด รวมถึงซดีีเพลง รูปดารา และศิลปนเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุนตองการก็สามารถหาไดจากที่ตลาดนี้
อาทิเชน รานเครื่องสําอางคคที่คุนหูคนไทยที่ไมวาจะเปน ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes

REPUBLIC, INNISFREE ราคาเคร่ืองสําอางคคจะถูกกวาประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เทา และบางรุนไมมขีายใน
ประเทศไทย หรือจะเปนรานขายรองเทาแบรนดดังอยางราน MBC MART ก็มีรองเทาหลากหลายแบรนดดังให
เลือกมากมาย อาทิเชน ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เปนตน
ในสวนของอาหารบริเวณขางทางท่ีฮอทฮิตไมแพกันอยางโซน เมียงดงสตรีทฟูด มีอาหารหรือของทานเลนใหไดล้ิม
ลองมากมาย ไมวาจะเปน หอยเชลลยางตัวใหญอบนากนิ ขนมไขหรือเครนัปง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง
กุงล็
อบสเตอรตัวใหญๆ  ยางชีสมีรสหวาน ชีสยาง โดยการเอามอสซาเรลลาชีสเสยีบไมแลวเอาไปยาง ตอกโบกี เคกขาว
ที่ข้ึนชือ่ของเกาหลี ปรุงรสดวยซอสเผ็ดสไตลเกาหลี เมนูนี้มีอยูเกือบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ดํา
จาจงัมยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตที่เห็นกันบอยในซีรี่สเกาหลี มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม พบเห็นไดทั่วไปใน
เมืองไทย แตของที่น่ีจะมีไสกรอกเพิ่มเขามาอีกหนึ่งช้ัน ปลาหมึกยักษทอดกรอบ เสียบไมแบบอลังการโรยดวย
เกลอื เปนตน แตหากคนท่ีชอบของหวานก็จะมไีอติมโคนเจาดัง ซ่ึงไอติมทีก่ดมาใสโคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต

เย็น อิสระอาหารเย็น (ใหทุกทานไดอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช็อปปง)
พักท่ี    GRAND PALACE HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันท่ีหา ละลายเงินวอน ซุปเปอรมารเก็ต – สนามบินนานาชาตอินิชอน

เชา รับประทานอาหารเชา (9) เมนู ชาบู ชาบู สุกี้สไตลเกาหลี คลายการตมรวมมิตรสุกี้หมอไฟ ประกอบไปดวย
เน้ือหมูสไลด ผัก เห็ด และวุนเสนเกาหลี

จากนั้นนําทานเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหราย
ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอก
หนาโสม ครมีลางหนาโสม เครือ่งสาํอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ปอกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) นม
กลวย เปนตน

11.20 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี XJ701 (ไมมีบริการอาหารบนเคร่ือง)
15.10 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พรอมดวยความประทับใจ

*********************************
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*** สําคัญมากโปรดอาน ***
ในกรณีท่ีตองออกต๋ัวภายใน เคร่ืองบิน / รถทัวร / รถไฟ กอนทําการออกต๋ัวโดยสาร กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกคร้ัง

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
มิเชนน้ัน ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดใดท้ังส้ิน

ขอบพระคุณทุกทานท่ีใชบริการ

อัตราคาบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (AIR ASIA X)
KOREA ฮิตมาแรง โซล – โซล – อินชอน

กําหนดการเดินทาง
กรกฎาคม – กันยายน 2562

ผูใหญ
หองละ

2-3 ทาน

ราคา
จอยแลนด
(ไมรวมต๋ัว)

ราคา
เด็กอายุไมเกิน

2 ขวบ

พัก
เดี่ยว
เพ่ิม

03 – 07 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000
05 – 09 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000
10 – 14 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000
12 – 16 กรกฎาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000
13 – 17 กรกฎาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000
14 – 18 กรกฎาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000
19 – 23 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000
25 – 29 กรกฎาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000
26 – 30 กรกฎาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000
27 – 31 กรกฎาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000
02 – 06 สิงหาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000
07 – 11 สิงหาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000
09 – 13 สิงหาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000
10 – 14 สิงหาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000
14 – 18 สิงหาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000
21 – 25 สิงหาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000
23 – 27 สิงหาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 15,999 7,900 5,900 5,000
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 15,999 7,900 5,900 5,000
04 – 08 กันยายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000
06 – 10 กันยายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000

***หมายเหตุ***
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูตามความเหมาะสม

**กรณท่ีีกองตรวจคนเขาเมือง ท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศทีร่ะบุในรายการเดินทาง ทาง
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไมคืนคาบริการ ไมวากรณีใดๆ ซ่ึงอยูนอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัท**

**พาสสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถึง**
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11 – 15 กันยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000
13 – 17 กันยายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000
18 – 22 กันยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000
20 – 24 กันยายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000
25 – 29 กันยายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมคัคุเทศกทองถ่ิน***
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 50,000 วอน /ทริป/ทาน

หรือทานละ 1,750 บาท/ทริป/ทาน**

**หมายเหตุ**

1. รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและ

สถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใดหรือไดรับ

การปฏิเสธการเขาหรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัดขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดสวน

ใดๆ รวมท้ังคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานี้เฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น ถาหากเปน

ชาวตางชาติ จะตองเพิ่มจากราคาคาทัวรปกติอีก 100 USD** กรณีตัดกรุปเหมาท่ีเปนเด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง

เครือ่งสําอางค  หมอ  พยาบาล  ชาวตางชาติ หรือกรุปท่ีมีการขอดงูาน **จะตองสอบถามราคาใหมทุกครัง้**

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปญหาตางๆ ตลอดจนขอแนะนํากรุณา

ติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ หากทานมีความจําเปนตองรับฝากของจากผูอื่นเพื่อที่จะนําไปยังประเทศนั้นๆ  หรือนํากลับประเทศไทย ควร

ตรวจส่ิงของน้ันวาตองไมเปนส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงข้ันประหารชีวิต เจาหนาที่จะไมรับฝาก

กระเปาหรือสิง่ของใดใด

3. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก

4. ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดทายชางภาพจะนําภาพถายมา

จําหนายกับลูกทัวร หากวาทานใดสนใจสามารถซ้ือได แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซ้ือ เพราะทางบริษัททัวรไมมีการบังคับลูกทัวรซ้ือแต

อยางใด แตเปนการบอกกลาวลวงหนา

ในกรณยีกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานัน้ ไมเชนนัน้ ทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้ส้ิน เพราะ
ทางบริษัทไดทาํการจายคาต๋ัวกบัการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถ่ีถวน กอนการจองทวัรทุกคร้ัง เพ่ือประโยชนแกตัวทาน

เอง

ขอความสําคัญ โปรดอานอยางละเอียด
ในกรณีที่ลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลใีต แลวไมสามารถผาน เขา-ออก นอกประเทศได ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับเขาประเทศไทย

จึงมีคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนต๋ัวขากลับ และรวมถึงคาบริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดวย ฉะน้ัน ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายท่ีเกิดข้ึนท่ี
ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจดัและทางสายการบินจะไมรับผดิชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรือตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่
มีท่ีน่ังวาง หรือตามวันเดินทางของต๋ัวเคร่ืองบิน ท้ังน้ี ข้ึนอยูทางเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีใตและสายการบินเปนผูพิจารณา
ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

** ตรวจคนเขาเมอืงประเทศเกาหลีใตจะมีการสุมตรวจ และอาจมกีารเรียกไปสัมภาษณ ในการที่ทางตรวจคนเขาเมืองเรียกสัมภาษณนั้น
ขึ้นอยูกับทางตรวจคนเขาเมืองเปนผูพิจารณา และอยูในดุลพินิจของทางเจาหนาที่ ตม. ทางบริษัททัวร ไมสามารถเขาไปแทรกแซงในสวนนี้ได **

*** ทัวรครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทานั้น ถาลูกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร ทางบริษัทจะคิดคา
ดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD ตอทาน ***
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5. ทัวรครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทานั้น ถาลุกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร โดยไมลงรานชอปปง เชน น้ํามันสน

/ รานโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดคาดําเนนิการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD ตอทาน

อัตราคาบริการน้ีรวม

R คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ R คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

R คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก. R คารถรบั-สง และนําเทีย่วตามรายการ

R คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน R คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ

R คาอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ R คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง

R คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตราคาบริการน้ีไมรวม

T คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง , คาโทรศัพท , คาโทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คาซักรีด , มินิบาร

ในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

T คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น

T คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

T คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว

เอกสารประกอบในการย่ืนวีซา

1) พาสปอรต

2) ใบประจําตัวคนตางดาว

3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู

4) สําเนาทะเบยีนบาน(ถามี)

5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี)

6) รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา)

เง่ือนไขการชําระคาบริการ

1. นกัทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจาํนวน 10,000 บาทตอทาน เพ่ือสํารองท่ีนัง่ ภายใน 3 วันหลังจากการจอง

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระ

เงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธ์ิการ

เดินทางในทัวรน้ันๆ

3. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอยกวา 30 วัน จะตองชําระครบเตม็จํานวนเลย

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ , อีเมล , หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00

น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน

วันหยุดทําการของทางบริษัท

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยนั
การมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี
- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ
- ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให้
- สงิทยีนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพํีานกัในประเทศเกาหลไีด ้(เชน่ เงนิสด บตัร

เครดติ เป็นตน้)
- ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานกัในประเทศเกาหล ี(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอนืๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีม

ให้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานกัในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให้
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· กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรอืเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง)

จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบรษัิทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณ

อักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

· กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือ

เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม

หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน

โดยมีเง่ือนไขการคนืเงินคาบริการดังน้ี

- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ

- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ

- ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด

ทั้งนี ้ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การ

สํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

1. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผาน

ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด

2. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น.

– 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน

วันหยุดทําการของทางบริษัท

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น

2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออก

เมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี

ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศทีไ่มมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหาก

ทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทาง

เรายินดีทีจ่ะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช

ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ี

เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน

ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื่น เปนตน

7. อัตราคาบรกิารน้ีคาํนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา

คาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การ

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัท

กํากับเทานั้น

ขอแนะนํากอนการเดนิทาง
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· กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ท่ีจะนําติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000

มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได

ทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบิน

เทานั้น

· ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทอง

เครื่องบินเทานั้น

· ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก , ผลไมสด , ไข , เน้ือสัตว , ไสกรอกฯ เพ่ือ

เปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสยีคาปรับในอัตราที่สูงมาก


