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ZG ICN27 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) – เกาะนามิ – อุทยานซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา

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
จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง เกาะนา
มิ แหลงทองเที่ยวท่ีมี ช่ือเสียงของ
เกาหลีใตที่สามารถทองเที่ยวไดทั้งป
มีขนาดเพียง 460,000 ตารางเมตร
ต้ังอยูกลางทะเลสาปชองเพียง บน
เกาะจะมีบรรยากาศรมร่ืนเต็มไปดวย
ตนสน ตนเกาลัด ตนแปะกวย ตน
ซากุระ ตนเมเปล และตนไมดอกไม
อื่นๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีให
ชมกันทกุฤดูกาล ซึ่งการขามไปเกาะ
นามินั้นตองนั่งเรือเฟอรี่ขามไป โดย
ใชเวลาสั้นๆ เพียงแค 5 นาที ทานก็
จะไดสมัผสัความสวยงามของเกาะนา
มิ ซึ่งความนาสนใจของเกาะนามิอยู
ตรงที่ธรรมชาติสวยงามของตนไม
นอยใหญที่มีอยูมากมาย โดยเฉพาะ
ทิวตนสนสูงใหญที่ข้ึนเรียงรายเปน
แนวยาว และมาปลุกความรักซีรีส
เกาหลีดวยการเดินชิลๆ ไปบนถนนท่ี
มีตนไมขนาบขาง ซึ่งเปนถนนที่โดง
ดังไปทั่วโลกอยาง “Ginkgo Tree
Lane” เมื่อผานพนชวงกลางเดือน
ตุลาคมไป อุโมงคตนแปะกวยจะถูกยอมไปดวยสีเหลืองอราม เรียงแถวทอดตัวยาวกวา 80 เมตร เปนจุดท่ี
นักทองเท่ียวนิยมมาถายรูปมากที่สุด นับเปนสัญลักษณอยางหน่ึงที่นักทองเที่ยวจะตองไปถายรูปเก็บความ
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ประทับใจไว ย่ิงไปกวาน้ันในชวงฤดูใบไมเปลีย่นสี ตนไมบนเกาะกจ็ะเร่ิมมสีีสนัสวยงามสรางบรรยากาศท่ีโรแมนติ
กมาก ชวงเวลาทีเ่หมาะสมแกการมาเท่ียวเกาะนามิจะอยูในชวงเดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม
หากใครชอบบรรยากาศหนาวๆ มีหิมะปกคลมุก็จะอยูในชวงเดือนธันวาคม-มกราคม

เกาะนามิโดงดังจากซีรีย่เรือ่ง Winter Sonata โดยใชเกาะนามิเปนสถานท่ีถายทคูรักมายมากมักไมพลาดท่ีจะมา
ถายรูปกับจุดไฮไลทบนเกาะสุดโรแมนติก “Winter Sonata’s First Kiss” รูปปนคูพระ-นางจากซีร่ียเร่ืองดัง
ใกลกนัน้ันจะมโีซนอาหารท้ังรานอาหารแบบน่ังทาน รานของปงยาง และซาลาเปานึงเตาถานแบบโบราณ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (2) เมนู ทัคคาบิ หรือไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่องชื่อแหงเมืองซุนซอน นํา
ไกบารบีคิว ขาวเหนียว มันหวาน ผักตางๆลงผัดรวมกับซอสแบบเกาหลี นําผักกาดเขียวมาหอรับประทาน
โดยนําขาวสวย และสาหรายแหงมาผัดรวมกับทัคคาลบี

จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง อุทยานแหงชาติซอรัคซาน หรือสวิสเซอรแลนดของเกาหลีใต เปนอุทยานแหงชาติ
ขนาดใหญท่ีจดัไดวาเปนแนวเขาท่ีสวยงามมากทีสุ่ดแหงหน่ึงในเกาหล ีในชวงใบไมรวง หุบเขาแหงน้ีจะเปลีย่นเปน
สีแดงสลับสมไปท่ัวท้ังหุบเขา สวนในชวงฤดูใบไมผลิก็จะสวยงามไมแพกัน วิวสองขางทางจะเต็มไปดวยอุโมงคดอก
ซากุระบานสะพร่ังเรยีงรายไปตลอดทาง อุทยานแหงชาติซอรคัซานถือเปนอุทยานแหงชาติที่สวยท่ีสุดของเกาหลี
ใต ภายในอุทยานทานจะพบกับ
รูปปนหมี ไฮไลทอีกหนึ่งจุดที่คน
นิยมไปถายรูป เดินเทาตอเขาไป
อกีไมไกลจะเปนที่ต้ังของ วัดชิน
ฮึงซา วัดเกาแกที่สรางในสมัย
อาณาจักรชิลลา อายุกวา 1,000
ป ตัววัดต้ังอยูในเขตอุทยานจึงทํา
ใหมีวิวทิวทัศนที่สวยงาม มีลําธาร
ไหลผานตัววัด พรอมกับสะพาน
หินขนาดใหญ ซึ่งในฤดูน้ําหลาก
จ ะ ส ว ย ง า ม เ ป น อ ย า ง ม า ก
ระหวางทางเดินทางชมวิวจะได
เห็นกองหินท่ีถูกซอนข้ึนเปนช้ันๆ สูงๆ เรียกวา กลุมหินอธิฐาน เน่ืองจากคนเกาหลจีะนําหนิมาซอนกันแลวอธิฐาน
ขอพร **อัตราคาบริการน้ี ไมรวมคา CABLE CAR ข้ึนอุทยาน (ประมาณ 10,000 วอน)**
จุดเดนของวัดอยูที่ พระพุทธรูป
สัมฤทธ์ิปางสมาธิขนาดใหญ ที่
ประดิษฐานเปนสัญลักษณของ
อุ ท ย า น ให ทุ ก ท า น ได ม า ไห ว
สักการะขอพรกัน ซึ่งวากันวามี
ความศักด์ิสิทธ์ิมาก หลังจากไหว
ขอพรเสร็จแลวก็สามารถมาลางมือ
ลางหนาดวยนํ้ามนตได โดยการ
ทําบุญของชาวเกาหลีน้ันจะนิยม
ถวายขาวสาร และเทียนเลมใหญๆ
กันซะเปนสวนใหญ หรือเลือกที่จะ
บริจาคกระเบื้องหลังคาวัดก็ได ซึ่ง
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สําหรบัผูท่ีมีจติศรัทธาสามารถรวมทําบุญถวายได
เย็น บริการอาหารเย็น (3) เมนู แฮมุนทัง ซุปรวมมิตรทะเล เปนการนําอาหารทะเลสด ๆ เชน ปลาหมึก เน้ือปลา

หอย และปู และผักชนิดตาง ๆ เชน ผักกาด กะหลําปลี หัวไชเทา เห็ดเข็มทอง มาตมรวมกันในกะทะ ทานกับ
นํ้าจ้ิมแบบเกาหลี และเคร่ืองเคียง เชน กิมจิ และสาหราย

พักท่ี    LAKE OCEAN / I’ PARK CONDO HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันท่ีสาม          สวนสนุกเอเวอรแลนด – ศูนยสมุนไพรโสม – คอสเมติก – โซลทาวเวอร
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4)

จากนั้นนําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด สวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศ ถูกขนานนามวา
เปนดิสนียแลนดแหงเกาหลีใต ต้ังอยูทามกลางหุบเขา ประกอบไปดวยโซนตางๆ ดังน้ี Global Fair, Magic
Land, European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อทานกาวผานประตูเขาไปในสวน
สนุกเอเวอรแลนด พบกับอาคารทรงสวยที่ตกแตงดวยสถาปตยกรรมแบบวิกตอเรียตะวันออก และอินเดีย ซึ่ง
ผสมผสานจนเขากันลงตัว แวะถายรูปสวยๆ ที่ Magic Tree ตนไมแฟนตาซีขนาดใหญที่จะเปลี่ยนธีมไปตาม
เทศกาลตางๆ ถือเปนอีกจุดแลนดมารคสําหรับนักทองเท่ียว

ใครชอบเคร่ืองเลนหวาดเสียวตองหามพลาดเด็ดขาด!! สนุกกับเครื่องเลนนานาชนิดไมวาจะเปน รถไฟเหาะตี
ลังกา (Rolling X-Train) ท่ีเรว็สุดๆ และตีลังกาถึง 2 รอบ เฮอรริเคน (Hurricane) เคร่ืองเลนท่ีจะหมุนๆ เหว่ียงๆ
ใหหัวใจเตนรัวกับความสูงเกือบ 20 เมตรจากพ้ืนดิน! ดับเบิล้รอ็กสปน (Double Rock Spin) ท่ีจะหมุนๆ ตีลังกา
3 ตลบบนอากาศดวยความสูงท่ีแทบกล้ันหายใจ เรือเหาะไวก้ิง (Columbus Adventure) เตรียมตัวเตรียมใจไป
กับเจาเรือเหาะยักษที่จะเหวี่ยทุกคนขึ้นไปสูงถึง 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลคท่ีพลาดไมไดของสวนสนุก
แหงน้ี รถไฟเหาะรางไม (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมที่สูงชันเปนอันดับ 4 ของโลก ซึ่งมีความชันถึง 77
องศา และว่ิงดวยความเร็ว 104 กิโลเมตร/ชัว่โมง

พิเศษ!!! ทางเลอืกใหมสําหรับทานที่ไมชอบการรอคิวนานๆ สามารถซื้อบัตร Q-Pass เพื่อขึ้นไปรอเลนได
เลย โดยซื้อแพคเกจเฉพาะ T-Xpress จะไดรับตั๋ว Q-Pass และ SD Card ขนาด 16 GB ใสกลอง Action
Camera มาให เม่ือถึงดานบนใหนํากลองสงใหเจาหนาทีเ่พ่ือติดต้ัง ซ่ึงจะเปนโบก้ีสดุทายของขบวนรถไฟ 1

รอบจะน่ังไดเพียง 2 ทาน เพราะจดุติดต้ังกลองมีเพียง 1 ชุด จากน้ันก็ลุย!! และหลงัจากลงจากรถไฟแลว
ทานสามารถนํา SD Card มาตรวจสอบการบนัทึกวีดีโอ หากวีดีโอเสียจะสามารถข้ึนไปเลนใหมไดอีก 1
รอบ

พักเหนื่อยจากเครื่องเลน หลุดเขามาในโลก
ข อ ง เ ห ล า สั ต ว ม า ก ม า ย !! ใ น โ ล ก ขอ ง
Zootopia หน่ึงในสวนสัตวที่ใหญที่สุดของ
เกาหล ีมีสตัวมากกวา 2,000 ตัว จาก 200 กวา
สายพันธุ พาทุกทานทองไปกับโลกของสัตวปา
ซาฟารี ข้ึนไปบนรถบัสซาฟารีเพื่อใกลชิดกับ
เหลาสัตวปาย่ิงข้ึนอยางโซน Safari World พบ
กับสตัวท่ีนาเกรงขามอยางสงิโตเจาปา เสืออันดุ
ราย และหมีตัวใหญที่อาจจะโผลมาทักทายคุณ
ไดทุกเมื่อ
จะมีอะไรตื่นเตนไปกวาการนั่งรถสะเทิ้นน้ําสะเทิ้นบก !! ตะลุยเขาไปในโซน Lost Valley พรอมเพลิดเพลินกับ
การชมสตัวตางๆ ท่ีเดินเลนอยางอิสระ ถาโชคดีอาจจะไดพบกับสัตวเหลาน้ีมาขอขนมกินถึงหนาตางรถเลยทเีดีย
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เปลี่ยนบรรยากาศจากเหลาสัตวโลก
มาเจอความสวยงามของหมูพฤกษา
เดินชมสวนดอกไมที่กําลังออกดอก
บานสะพรั่งอวดสีสัน ณ สวนดอกไมสี่
ฤดู (Four Season Garden) ซึ่งจะ
เปลี่ ยนแปลงพัน ธุ ดอกไม ไปตาม
ฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอด
ทั้งป (ทั้ งนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ )
ดวยสีสันทีส่ดของดอกไมแตละชนิดจึง
ไ ด รั บ ค ว า ม นิ ย ม อ ย า ง ม า ก
นักทองเที่ยวที่มาสวนสนุกจึงไมพลาด
ท่ีจะมาถายรูปเก็บบรรยากาศความสด
ชื่นกลับไปเปนที่ระลึก รวมทั้งยังมีการ
จัดเทศกาลในแตละเดือน อาทิเชน
ในชวงฤดูใบไมผลิ  ประมาณเดือน
เมษายน – มิถุนายน เปนสวนดอกทิว
ลิป และดอกกุหลาบ ในชวงฤดูรอน
ประมาณเดือนมิถุนายน - สิงหาคม
เปนสวนดอกลิลลี่หลากสีสัน ยังไม
หมดแคน้ัน ในชวงเดือนน้ีจะมีเทศกาล
คลายรอนไปกับสายนํ้า (Summer
Splash) ในฤดูใบไมรวง ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เปนสวนดอกเบญจมาศ พรอมกับมีจัดตกแตง
สวนสนุกใหเขากับเทศกาลฮัลโลวีน (Happy Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซีแหรอบสวนสนุก และมี
เจาหนาที่แตงตัวเปนผีมาเดินแกลงนักทองเที่ยวดวย ในชวงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม มี
การจัดงานเฉลมิฉลองเทศกาลคริสตมาส และตอนรับเทศกาลปใหม ทุกเทศกาลจะตกแตงดวย แสง สี เสียง สุด
อลังการ พรอมท้ังมีขบวนพาเหรดมาสรางความบันเทิงใหกับเด็กๆ เชน White Christmas Parade, Moonlight
Parade
การแสดขบวนพาเหรดอันนาต่ืนตาตื่นใจ! ชมขบวนพาเหรดสุดย่ิงใหญอยาง คานิวัล แฟนตาซี พาเหรด
(Carnival Fantasy Parade) พบกับโชวตางๆ จากทั่วทุกมุมโลก มีทั้งธีมสไตลบราซิลอยางแซมบาเฟสติวัล
(Samba festival) ไปจนถึงธีมเวนิสคา
นิวัล (Venice Carnival) จากอิตาลีก็
ตบเทาเขารวมขบวนดวย สนุกสนาน
กับการเตนรําไปพรอมๆกัน ชวงหัวค่ํา
เปนอีกหน่ึงการแสดงที่พลาดไมได
เชนกัน อยาเพิ่งรีบกลับ! หากทานยัง
ไม ไดชมการแสดงพลุสุดอลั งการ
หลังจากพระอาทิตยตกดิน และยังมี
ขบวนพาเหรดท่ีจัดเต็มท้ังแสง สี เสียง
อยางมูนไลทพาเหรด  (Moonlight
parade) ใหทานไดชมอีกดวย ขบวนพาเหรดจะมีรอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น.

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (5) เมนู บุฟเฟตบาบีคิวปงยางสไตลเกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก เน้ือวัว ปลาหมึก อาหาร
เกาหลี เติมไมอ้ัน
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จากนั้นนําทานออกเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรท่ีชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอย
อาหาร ปอด ชวยทาํใหจติใจสงบ และเพิม่พละกาํลงั มีสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ ปองกันโรคหัวใจ
ขาดเลือด เสริมประสทิธิภาพทางเพศ ลดและปองกนัมะเรง็

จากน้ันนําทานแวะชอปที่รานเครื่องสําอางคยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาวไทย เพื่อ
เลือกซื้อกลับไปเปนของฝาก มีใหเลือกมากมายหลากหลายแบนด ไมวาจะเปนสกินแครบํารุงผิวแบรนดอยาง
DEWINS และแบรนด JSM ที่เปนสินคาหลักของทางราน ไมวาจะเปนครีมหอยทาก ครีมน้ําแตก ครีมขัดข้ีไคล
สแตมเซลล โบท็อกซ เปนตน และยังมสิีนคาอ่ืนๆ อาทิเชน ครีมวานหางจระเข แปงมาโยก ยายอมผม แฮนดครีม
ยาสระผม ฯลฯ
จากน้ันนําทานไปยังหน่ึงในทาวเวอรท่ีมีวิวท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย โซลทาวเวอร ตั้งอยูบนภูเขานัมซานใจกลางกรุง
โซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน ไมวาจะเปนชวง
กลางวัน ชวงกลางคืน หรือ
ฤดูกาลไหนๆ ก็ยังไดรับความ
นิ ย ม เ ส ม อ ม า  ทั้ ง จ า ก
นักทองเที่ยวและคูรักชาว
เกาหล ีเพราะเปนจุดชมวิวที่
มอง เห็นวิวทั่วทั้ งกรุง โซล
และบริเวณรอบๆ แบบพา
โนรามา นับ เปนอีกสถาน
ที่สุดแสนโรแมนติกแหงหนึ่ง
ที่ คู รั ก ทุ ก คู ไม ค วรพลาด
นอกจากน้ียังมีไฮไลทสําคัญ
ของกรุงโซลที่นักทองเที่ยว
ทุกคนจะตองมาแวะเช็คอิน
คือ สถานที่คลองกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อวา คูรักที่มาคลองกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืน
ยาวไปตลอดกาล ** ราคาทัวรน้ีไมรวมกุญแจและคาข้ึนลิฟท 10,000 วอน**

เย็น บรกิารอาหารเย็น (6) เมนู บิบิมบับ หรือขาวยําเกาหลี ประกอบดวยผักตางๆพรอมกับเนื้อสัตวหมัก เสิรฟ
บริการพรอมซุปชาบูหมอรอนๆ

พักท่ี   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันท่ีส่ี              สวนดอกหญา HANEUL PARK - ผลิตภัณฑนํ้ามันสน – พระราชวังชางด็อกกุง - ดิวต้ีฟรี - ตลาดเมียงดง
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร
ของโรงแรม (7)

จากนั้นนําทานไปยังจุดถายรูปทุงหญา
สุดชิคชวงใบไม เปลี่ ยนสี HANEUL
PARK มีพื้นที่ 190,000 ตารางเมตร
เปนสวนสาธารณะที่ตั้งอยูบนเนินเขาที่
สูงท่ีสุดในบรรดาสวนทั้ง 5 แหง สวน
แห ง นี้ จึ ง ไ ด ช่ื อ ว า ฮ า นึ ลที่ แ ปล ว า
‘ทองฟา’ ที่ข้ึนช่ือวาสวยที่สุดในโซล
และสามารถเทีย่วไดทุกฤดูกาล สามารถ
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มองเห็นวิวทิวทัศนที่งดงามของเมืองโซล ไมวาจะเปนภูเขานัมซาน ภูเขาบุคฮันซาน และภูเขากวานัคซาน ในชวง
หนารอนจะมดีอกทานตะวันบานใหไดชม สวนในชวงใบไมเปล่ียนสีก็จะมีเทศกาลดอกหญาบาน (Seoul Eulalia
Festival) รวมถึงมีตน Redwood ปลูกยาวเรยีงรายไปถึง 900 เมตร สลบักับสสีนัของใบไมเปล่ียนสีท่ีอยูบนยอด
เขา ท่ีน่ีจึงกลายมาเปนสถานท่ีทองเท่ียวสุดฮิต และเปนจุดถายรูปยอดนิยมของนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนเกาหลี
ฮานึลปารคไมเพียงแตจะมีดอกหญาท่ีจะบานสะพร่ัง ปลิวไสวไปตามสายลมหนาวบนเนินเขาริมแมนํ้าฮันสุดโรแมน
ติกใหชมแลว เม่ือเดินมาถึงทางเขาเพียงนิดเดียวก็จะพบกับ ทุงดอกคอสมอส ใหไดแวะถายรูปกันกอน และดวย
พ้ืนท่ีบนเนินเขาอันกวางใหญก็ยังมีดอกไมนานาชนิด ไมวาจะเปน ทุงดอกโคเชีย พืชตระกูลหญาทรงกลมสุดนารกั
ท่ีจะเปล่ียนสีจากเขียวกลายเปนสีแดงเฉพาะในชวงฤดูใบไมรวงเทาน้ัน

*** หมายเหต ุ: ราคาน้ีไมรวมคารถ SHUTTLE BUS รับ-สง สําหรับทานที่ไมสะดวกเดินขึ้นบันไดไปดานบน
สวนฮานึล ทั้งนี้การบานของดอกหญาขึ้นอยูกับสภาพอากาศ หากดอกหญาไมบาน หรือทางสถานที่ยกเลิก
เทศกาล ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรม ทดแทนเปน ถนนกาโรซูกิล (GAROSU-GIL) แหลงรวม
รานคาแฟช่ัน และคาเฟสุดฮิปของชาวเกาหล ีถนนท่ีเต็มไปดวยตนไมสองขางทาง ซึ่งก็คือเจาตนกิงโกะ (Ginkgo)
หรอืตนแปะกวยน่ันเอง โดยมีความยาวของถนนประมาณ 700 เมตร ถนนเสนน้ีอาจจะยังไมคอยคุนหูมือใหมหัด
เที่ยวเกาหลีซักเทาไหร แตขอบอกวาหนุมสาวแดนโสมเขารูจักกันเปนอยางดี เพราะเปนถนนท่ีมคีรบทุกรส ท้ังราน
เสื้อผา รองเทา เครื่องประดับ ในแบบที่เรียกวายูนิคสุดๆ ซึ่งสวนใหญจะเปนรานของเหลานักออกแบบที่มีชื่อเสียง
และนักออกแบบอิสระรุนใหมของเกาหลไีปจนถึงสนิคาแบรนดเนมช่ือดังมากมาย ***

จากน้ันนําทานเรียนรูการทํา ผลิตภัณฑนํ้ามันสน ที่สกัดจากน้ํามันสนเข็มแดง มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลด
ไขมัน ชวยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในรางกาย

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (8) เมนู ไกตุนโสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไกขนาดกําลังเหมาะ ยัดไสดวยโสม แปะกวย
และสมุนไพรบํารุงรางกาย เสิรฟในหมอดินรอนๆ
จากน้ันนําทานชม พระราชวังชางด็อกกุง พระราชวังลําดับที่สองที่ถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง เคยใช
เปนทีพํ่านักของพระมหากษัตริยหลายพระองค
ในสมัยราชวงศโชซอน และยังเปน 1 ใน 5
ขอ งพร ะ ร าช วั ง สํ า คัญ ที่ ยั ง ค ง รั กษ า ไ ว
พระราชวังหลวงทั้ง 5 ที่ในโซลนั้น จะมี
ลักษณะหนาตาคลายๆ กัน แตกตางกันที่
ทัศนียภาพ รวมถึ งความพิ เศษของแตละ
สถานที่ดวย อยางตัวพระราชวังชางด็อกกุ
งแหงน้ีกมี็ไฮไลทท่ีนาสนใจคือ สวนฮูวอน หรือ
สวนแหงความลับนั่นเอง ภายในพระราชวัง
ประกอบไปดวยเขตพระราชฐานชั้นนอก
พระราชฐานช้ันใน และสวนดานหลังท่ีใชสําหรบัเปนท่ีพักผอนของพระมหากษัตริยในสมัยโบราณ เม่ือเดินเขามา
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บริเวณดานในพระราชวังจะเจอกับลานกวาง เปนพ้ืนทีส่าธารณะท่ีนักทองเท่ียวสามารถเดินชมได พระราชวังแหง
น้ีเคยถูกเผาทําลายไปในชวงป 1592 กอนจะถูกบูรณะในป 1611 และไดกลายเปนสมบัติทางวัฒนธรรมนับต้ังแต
น้ันเปนตนมา ปจจบัุนยังคงเหลอืความงดงามบางสวนของพระราชวังเอาไว นอกจากน้ันยังมตีนไมขนาดยักษมีอายุ
กวา 300 ป บอนํ้า และศาลารมินํ้า

จากน้ันนําทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี ดิวต้ีฟรี ที่รานคาปลอดภาษีที่ใหญที่สุดในโซล แหลงรวมสินคาแบรนด
เนมมากมาย ไมวาจะเปน นํ้าหอม เส้ือผา เคร่ืองสําอาง กระเปา นาฬิกา เครือ่งประดับหลากหลายแบรนดดัง และ
สินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

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
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
กุงลอ็บสเตอรตัวใหญๆ  ยางชีสมีรสหวาน ชีสยาง โดยการเอามอสซาเรลลาชีสเสียบไมแลวเอาไปยาง ตอกโบกี เคก
ขาวท่ีข้ึนช่ือของเกาหล ีปรุงรสดวยซอสเผ็ดสไตลเกาหลี เมนูน้ีมีอยูเกือบทกุซอกทกุมุมทีใ่นตลาดเมียงดง บะหมีดํ่า
จาจงัมยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตที่เห็นกันบอยในซีรี่สเกาหลี มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม พบเห็นไดทั่วไปใน
เมืองไทย แตของที่น่ีจะมีไสกรอกเพิ่มเขามาอีกหนึ่งช้ัน ปลาหมึกยักษทอดกรอบ เสียบไมแบบอลังการโรยดวย
เกลอื เปนตน แตหากคนท่ีชอบของหวานก็จะมไีอติมโคนเจาดัง ซ่ึงไอติมทีก่ดมาใสโคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต

เย็น อิสระอาหารเย็น (ใหทุกทานไดอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช็อปปง)
พักท่ี    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันท่ีหา            ศูนยสมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – EWHA WOMAN’S UNIVERSITY – ถนนฮงแด
                       HYUNDAI PREMIUM OUTLET – ละลายเงินวอนซุปเปอรมารเก็ต – สนามบินนานาชาติอินชอน
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9)

นําทานชม ศูนยสมุนไพรฮอตเกนามู ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือ
ระดับนํ้าทะเล  50-800 เมตร ชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจากการดื่ม
แอลกอฮอล กาแฟ บุหรี ่สารตกคางจากอาหาร และยา
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จากน้ันนําทานชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเปนแดนของพลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนํา
โชค โดยมีต้ังแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเม่ือมาทําเปนแหวน จี้
ตางหู และสรอยขอมือ

จากนั้นนําทานชม มหาวิทยาลัยสตรี
อีฮวา เป นมหาวิทยาลั ยสตรีที่ มี
ช่ือ เสียง  และมีความโดดเดนของ
อาคารเรียนเปนอยางมาก และที่
นาสนใจน่ันก็คือ เปนสถานที่ที่มี วิว
ทวิทัศนที่สวยงาม บริเวณโดยรอบนั้น
เต็มไปดวยตนไมที่ไมเพียงแตใหรมเงา
แตยั ง ใหความสวยงาม ท้ังในยาม
ดอกไมบานอยางซากุระ หรือชวงฤดู
ใบไมรวงท่ีมีการเปลี่ยนสีของใบไมที่
สวยงาม

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (10) เมนู จิมทัค ไกอบซีอ๊ิววุนเสน เปนเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เปนไกผัด
รวมกับวุนเสน มันฝร่ัง แครอท พริก และซอสดํา เน้ือไกท่ีน่ิม รสชาติคลายกับไกพะโลสตูรเกาหลี

จากน้ันเดินทางตอไปยัง ยานฮงแด เปนยานท่ีอยูใกลๆ  กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีผลงานศิลปะทีส่วนใหญเปนศิลปะ
แนวรวมสมัยจัดวางแสดงเต็มพื้นที่ของถนนปกัสโซที่ขึ้นชื่อของยานนี้ นอกจากนั้นที่นี่ยังมีผับ บาร คาเฟ
รานอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแหง จึงทําใหที่น่ีเปนสีสันของกรุงโซลท่ีนักทองเที่ยวนิยมมา
ทองเท่ียวไมขาดสายท้ังกลางวันและกลางคืน
จากน้ันนําทานไปยัง ฮุนได พรีเมี่ยม เอาทเลท แหลงชอบปงขนาดใหญมีทั้งหมด 3 ชั้น เต็มไปดวยรานแบรนด
แฟช่ันกวา 230 ราน มีรานสินคาแบรนดตางประเทศใหเลือกมากมาย อาทิเชน GUCCI, COACH, GIORDANO,
DKNY, CALVIN KLEIN เปนตน รวมถึงสินคาแบรนดดังจากเกาหลท่ีีมีใหทานไดเลอืกสรรกันอยางละลานตา
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

20.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน

วันท่ีหก           กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)
00.20 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี XJ703 (ไมมีบริการอาหารบนเคร่ือง)
04.20 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พรอมดวยความประทับใจ

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

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
มิเชนน้ัน ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดใดท้ังส้ิน

ขอบพระคุณทุกทานท่ีใชบริการ

อัตราคาบริการ เกาหลี 6 วัน 3 คืน (AIR ASIA X)
เกาหลี เลสโก ฮิตซอรัค ซอรัค – โซล – โซล

กําหนดการเดินทาง
ตุลาคม 2562

ผูใหญ
หองละ

2-3 ทาน

ราคา
จอยแลนด
(ไมรวมต๋ัว)

ราคา
เด็กอายุไมเกิน

2 ขวบ

พัก
เดี่ยว
เพ่ิม

01 – 06 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000
02 – 07 ตุลาคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000
03 – 08 ตุลาคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000
04 – 09 ตุลาคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000
05 – 10 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000
06 – 11 ตุลาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000
07 – 12 ตุลาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000
08 – 13 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000
09 – 14 ตุลาคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000
10 – 15 ตุลาคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000
11 – 16 ตุลาคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000
12 – 17 ตุลาคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000
13 – 18 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000
14 – 19 ตุลาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000
15 – 20 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000
16 – 21 ตุลาคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000
17 – 22 ตุลาคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000
18 – 23 ตุลาคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000
19 – 24 ตุลาคม 2562 17,999 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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20 – 25 ตุลาคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000
21 – 26 ตุลาคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000
22 – 27 ตุลาคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000
23 – 28 ตุลาคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000
24 – 29 ตุลาคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000
25 – 30 ตุลาคม 2562 17,999 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

5. ทัวรครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทานั้น ถาลุกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร โดยไมลงรานชอปปง เชน น้ํามันสน
/ รานโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดคาดําเนนิการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD ตอทาน

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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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
· กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรอืเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง)

จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบรษัิทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณ
อักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานกัระยะส้ันในประเทศเกาหลีไมเกนิ 90 วัน ไมวาจะดวย
วัตถปุระสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัตกิารเขา
ประเทศเกาหลี* ดังตอไปน้ี
- พาสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวนัไปถึง
- ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวรจัดเตรียมให
- ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายทีอ่าจเกิดข้ึนในระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลีได (เชน เงินสด บตัรเครดิต เปนตน)
- ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลี (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจดัเตรียมให
- กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานกัในประเทศเกาหลี ทางทัวรจดัเตรียมให



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

· 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
· 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


