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วันแรก          กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

23.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA X 
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการข้ึนเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนําการ
เดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 น้ําหนัก
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กระเป๋า 20 กก./ท่าน (หากต้องการซื้อน้ําหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิด
บริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 
40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีน่ังบนเครื่อง เน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน**) 

 
วันท่ีสอง        เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) – สวนยางจูนาริ – อูจู ธีมพาร์ค  
02.40 น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ700 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) 
10.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ท้องถ่ินเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่
สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชนําทุกท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพื่อความหวัง
ในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร  

 
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สวนยางจูนาริ เอาใจสายรักธรรมชาติ พาไปชมความสวยงามของบรรดาดอกไม้ดอก
หญ้าที่เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีพบกับ ทุ่งโคเชีย หรือดอกหญ้าไม้กวาด มีลักษณะเป็นพุ่มๆ มีสีแดงสลับ
เขียวเหลือง และถ่ายรูปท่ามกลาง ทุ่งดอกมู่ห์ลี่ย์ ดอกหญ้าสีชมพูฟรุ้งฟริ้งที่กําลังปลิวไสวไปตามสายลม 
นอกจากนี้ยังมีดดอกไม้อื่นๆ แข่งกันชูช่อสวยงามในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของเกาหลี  

 

 
 
 หมายเหต ุ: ดอกโคเชียจะบานในช่วงเดือนตุลาคมถึงประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน หากหมดฤดูกาลและทาง

สถานท่ียกเลิกเทศกาล ทางบริษัทขอสวงนสิทธิ์ปรับรายการทดแทนเป็น SEOUL OLYMPIC PARK อีกหนึ่ง
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สถานที่ขึ้นช่ือสุดๆ ในการไปชมใบไม้เปลี่ยนสี สวนสาธารณะที่มีพื้นที่ใหญ่กว่า 1.45 ล้านตารางเมตร! สัมผัสความ
สดใสจากต้นแปะก๊วยที่เริ่มพากันผลัดใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสลับส้มไปทั่วทั้งสวน พบกับจุดไฮไลท์สวยๆ อาทิ จุด
แรก สวนดอกไม้ป่า ตรงนี้จะมีดอกไม้นานาชนิดสลับพลัดเปลี่ยนทุกฤดูกาล จุดที่สอง ทุ่งหญ้ามูลี่ย์สีชมพู ในช่วง
ฤดูใบไม้ร่วงนี้จะได้เห็นทุ่งดอกไม้ชมพูเรียงรายสวยงาม จุดที่สาม ต้นไม้โดดเดี่ยวจะเป็นเนินโล่งๆ กว้างๆ ซึ่งเป็น
ที่ตั้งของ ‘นาฮลโลนามู’สถานที่ยอดนิยมแบบนี้ ใครๆ ต่างก็อยากจะมาถ่ายรูปกับเจ้าต้นไม้ต้นน้ี  
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (1) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนําหมูลงใน
กระทะพร้อมนํ้าซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย 

 
จากนั้นพาท่านไปสัมผัสโลกแห่งแสงสีและดวงดาวที่ OOOZOOO GARDEN สวนที่ถูกประดับตกแต่งไปด้วยดวง
ไฟมากมาย พื้นที่ของสวนขนาดใหญ่จะเต็มไปด้วยดวงไฟหลากหลายดวงแข่งกันส่องแสงยามคํ่าคืน ซึ่งจะแบ่ง
ออกเป็นหลายๆ โซนด้วยกัน อาทิ โซน Flower Garden ที่ไม่ใช่แค่สวนดอกไม้ธรรมดาๆ แต่เป็นสวนที่ทําจากไฟ
ดวงเล็กๆ นํามาประกอบกันเป็นดอกไม้ช่อใหญ่สวยงามมากๆ ส่วนโซน ทะเลแห่งดวงดาว ทั่วทั้งบริเวณจะเต็มไป
ด้วยแสงไฟวิบวับราวกับหมู่ดาวยามคํ่าคืน หลุดเข้าไปอยู่ในอุโมงค์ดวงดาวไปถ่ายรูปเก๋ๆ ที่ Tunnel Galaxy 
อุโมงค์ไฟระยิบระยับที่ถูกโอบล้อมไปด้วยดวงไฟมากมาย 
 

 
เย็น บริการอาหารเย็น (2) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือวัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี 

เติมไม่อ้ัน 
พักท่ี    JM HOTEL / NEW M HOTEL / SUWON M HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
วันท่ีสาม          สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – พิพิทธภัณฑ์สาหร่าย+ชุดฮันบก – คลองชองกเยชอน + เทศกาลโคมไฟ 
                       นานาชาติ SEOUL LANTERN FESTIVAL 
 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ถูกขนานนามว่า
เป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ประกอบไปด้วยโซนต่างๆ ดังนี้ Global Fair, Magic 
Land, European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อท่านก้าวผ่านประตูเข้าไปในสวน
สนุกเอเวอร์แลนด์ พบกับอาคารทรงสวยที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียตะวันออก และอินเดีย ซึ่ง



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

ผสมผสานจนเข้ากันลงตัว แวะถ่ายรูปสวยๆ ที่ Magic Tree ต้นไม้แฟนตาซีขนาดใหญ่ที่จะเปลี่ยนธีมไปตาม
เทศกาลต่างๆ ถือเป็นอีกจุดแลนด์มาร์คสําหรับนักท่องเที่ยว ใครชอบเครื่องเล่นหวาดเสียวต้องห้ามพลาด
เด็ดขาด สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train) ที่เร็วสุดๆ และตีลังกาถึง 
2 รอบ เฮอร์ริเคน (Hurricane) เครื่องเล่นที่จะหมุนๆ เหว่ียงๆ ให้หัวใจเต้นรัวกับความสูงเกือบ 20 เมตรจาก
พื้นดิน! ดับเบิ้ลร็อกสปิน (Double Rock Spin) ที่จะหมุนๆ ตีลังกา 3 ตลบบนอากาศด้วยความสูงที่แทบกลั้น
หายใจ เรือเหาะไวกิ้ง (Columbus Adventure) เตรียมตัวเตรียมใจไปกับเจ้าเรือเหาะยักษ์ที่จะเหว่ียทุกคนข้ึนไป
สูงถึง 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลค์ที่พลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) รถไฟ
เหาะรางไม้ที่สูงชันเป็นอันดับ 4 ของโลก ซึ่งมีความชันถึง 77 องศา และว่ิงด้วยความเร็ว 104 กิโลเมตร/ช่ัวโมง  

 

 
 

พักเหน่ือยจากเครื่องเล่น หลุดเข้ามาในโลกของเหล่าสัตว์มากมาย ในโซน Zootopia หนึ่งในสวนสัตว์ที่ใหญ่
ที่สุดของเกาหลี มีสัตว์มากกว่า 2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธ์ุ พาทุกท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ข้ึน
ไปบนรถบัสซาฟารีเพื่อใกล้ชิดกับเหล่าสัตว์ป่าย่ิงข้ึนอย่างโซน Safari World พบกับสัตว์ที่น่าเกรงขามอย่างสิงโต
เจ้าป่า เสืออันดุร้าย และหมีตัวใหญ่ที่อาจจะโผล่มาทักทายคุณได้ทุกเมื่อ ตื่นเต้นไปกับการน่ังรถสะเท้ินนํ้าสะเท้ิน
บก ตะลุยเข้าไปในโซน Lost Valley พร้อมเพลิดเพลินกับการชมสัตว์ต่างๆ ที่เดินเล่นอย่างอิสระ ถ้าโชคดีอาจจะ
ได้พบกับสัตว์เหล่าน้ีมาขอขนมกินถึงหน้าต่างรถเลยทีเดียว 
เปลี่ยนบรรยากาศจากเหล่าสัตว์โลกมาเจอความสวยงามของหมู่พฤกษา  เดินชมสวนดอกไม้ที่กําลังออกดอก
บานสะพรั่งอวดสีสัน ณ 
สวนดอกไม้สี่ฤดู (Four 
Season Garden) ซึ่งจะ
เปลี่ยนแปลงพันธ์ุดอกไม้
ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่
หลากหลายตลอดทั้ งปี 
( ทั้ ง นี้ ข้ึ น อ ยู่ กั บ ส ภา พ
อากาศ) ด้วยสีสันที่ สด
ของดอกไม้แต่ละชนิดจึง
ได้รับความนิยมอย่างมาก 
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นักท่องเที่ยวที่มาสวนสนุกจงึไม่พลาดทีจ่ะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดช่ืนกลบัไปเป็นที่ระลึก รวมทั้งยังมีการ
จัดเทศกาลในแต่ละเดือน ในฤดูใบไม้ร่วง ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ พร้อม
กับมีจัดตกแต่งสวนสนุกให้เข้ากับเทศกาลฮัลโลวีน (Happy Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซีแห่รอบ
สวนสนุก และมีเจ้าหน้าท่ีแต่งตัวเป็นผีมาเดินแกล้งนักท่องเท่ียว  
การแสดขบวนพาเหรดอันน่าตื่นตาตื่นใจ ชมขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่อย่าง คานิวัล แฟนตาซี พาเหรด 
(Carnival Fantasy Parade) พบกับโชว์ต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก มีทั้งธีมสไตล์บราซิลอย่างแซมบาเฟสติวัล 
(Samba festival) ไปจนถึงธีมเวนิสคานิวัล (Venice Carnival) จากอิตาลีก็ตบเท้าเข้าร่วมขบวนด้วย สนุกสนาน
กับการเต้นรําไปพร้อมๆกัน ช่วงหัวคํ่าเป็นอีกหนึ่งการแสดงที่พลาดไม่ได้เช่นกัน ขบวนพาเหรดจะมีรอบ 14.30 
18.30 และ 19.30 น. 

 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน (ให้ทุกท่านได้อิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการเล่นเครื่องเล่น) 

 
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย เรียนรู้การทําสาหร่ายของชาวเกาหลี การบอกเล่าเรื่องราวข้ันตอน
ความเป็นมาของสาหร่าย ตั้งแต่เป็นหัวเช้ือจนถึงข้ันตอนสุดท้าย ในประเทศเกาหลีใต้สาหร่ายนั้นเป็นที่นิยมมาก 
อาหารเกาหลีหลากหลายเมนูล้วนมีส่วนผสมของสาหร่าย ยกตัวอย่างเช่น ข้าวยําเกาหลี (บิบิมบับ) และให้ท่านได้
สวมใส่ ชุดฮันบก ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  
 
จากนั้นเดินทางไปยัง คลองชองกเยชอน คลองที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามที่สดุในเกาหลี แหล่งเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ
ท่ามกลางเมืองหลวงทีวุ่่นวาย มีสะพานทั้งหมด 20 สะพานที่ออกแบบมาด้วยคอนเซบ็ทีแ่ตกต่างกัน บริเวณกําแพง
ทั้งสองข้างริมคลองประดับด้วยหินอ่อน และประติมากรรมที่สวยงาม นอกจากนี้ในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงยังมีการ
จัดงาน เทศกาลโคมไฟสุดโรแมนติกริมคลองต้อนรับฤดูหนาวที่กําลังจะมาถึง เทศกาลโคมไฟนานาชาติ (SEOUL 
LANTERN FESTIVAL) แสงโคมจากนานาชาติที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ทางวัฒนธรรม ส่องสว่างตลอดสองฝั่งลํา
คลอง มีหลากหลายขนาด และรูปทรงที่แตกต่างกันไป ** เทศกาลนี้จัดขึ้นในช่วงวันท่ี 1 – 17 พฤศจิกายน 
เท่านั้น** 
 

 
เย็น บริการอาหารเย็น (4) เมนู จิมทัค ไก่อบซีอ๊ิววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกับ

วุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดํา เน้ือไก่ท่ีน่ิม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี 
พักท่ี   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
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วันท่ีสี่              สวนดอกหญ้าฮานึลพาร์ค – ผลิตภัฑณ์นํ้ามันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม – พระราชวังถ็อกซูกุง + ถนนเลียบ    
                       กําแพงหิน – เครื่องสําอางค์คอสเมติค – ตลาดเมียงดง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

จากนั้นนําท่านไปยังจุดถ่ายรูปทุ่งหญ้าสุดชิคช่วงใบไม้เปลี่ยนสี HANEUL PARK มีพื้นที่ 190,000 ตารางเมตร 
เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่บนเนินเขาที่สูงที่สุดในบรรดาสวนทั้ง  5 แห่ง สวนแห่งนี้จึงได้ช่ือว่าฮานึลที่แปลว่า 
‘ท้องฟ้า’ ที่ขึ้นช่ือว่าสวยที่สุดในโซล และสามารถเที่ยวได้ทุกฤดูกาล สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามของเมือง
โซล ไม่ว่าจะเป็นภูเขานัมซาน ภูเขาบุคฮันซาน และภูเขากวานัคซาน ในช่วงหน้าร้อนจะมีดอกทานตะวันบานให้ได้
ชม ส่วนในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีก็จะมีเทศกาลดอกหญ้าบาน (Seoul Eulalia Festival) รวมถึงมีต้น Redwood ปลูก
ยาวเรียงรายไปถึง 900 เมตร สลับกับสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีที่อยู่บนยอดเขา ที่นี่จึงกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
สุดฮิต และเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาหลี 
 

 
 
ฮานึลปาร์คไม่เพียงแต่จะมดีอกหญา้ที่จะบานสะพรัง่ ปลิวไสวไปตามสายลมหนาวบนเนินเขาริมแมน่้ําฮันสุดโรแมน
ติกให้ชมแล้ว และด้วยพื้นที่บนเนินเขาอันกว้างใหญ่ก็ยังมีดอกไม้นานาชนิดให้เดินชม เมื่อมาถึงทางเข้าเพียงนิด
เดียวก็จะพบกับ ทุ่งดอกคอสมอส ให้ไดแ้วะถ่ายรูปกันก่อน และยังมี ทุ่งดอกโคเชีย พืชตระกูลหญ้าทรงกลมสุด
น่ารัก ที่จะเปลี่ยนสีจากเขียวกลายเป็นสีแดงเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้น  

 
หมายเหต ุ: ราคาน้ีไม่รวมค่ารถ SHUTTLE BUS รับ-ส่ง สําหรับท่านท่ีไม่สะดวกเดินขึ้นบันไดไปด้านบนสวน
ฮานึล ท้ังน้ีการบานของดอกหญ้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากดอกหญ้าไม่บาน หรือทางสถานท่ียกเลิกเทศกาล 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรม ทดแทนเป็น โซลทาวเวอร์ ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล 
มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวัน 
ช่วงกลางคืน หรือฤดูกาลไหนๆ ก็ยังได้รับความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเที่ยวและคู่รักชาวเกาหลี เพราะเป็น
จุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นับเป็นอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแห่ง
หนึ่งที่คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สําคัญของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะเช็คอินคือ 
สถานที่คล้องกุญแจช่ือดัง Love Key Ceremony ที่มีความเช่ือว่า คู่รักที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาว
ไปตลอดกาล ** ราคาทัวร์น้ีไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์ 10,000 วอน**   
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จากนั้นนําท่านเรียนรู้การทํา ผลิตภัณฑ์นํ้ามันสน ที่สกัดจากน้ํามันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยบํารุงร่างกาย ลด
ไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 
จากนั้นนําท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อย
อาหาร ปอด ช่วยทําให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละกําลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจ
ขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (6) เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไก่ขนาดกําลังเหมาะ ยัดไส้ด้วยโสม แปะก๊วย 

และสมุนไพรบํารุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ 
 

จากนั้นนําท่านเดินทางต่อไป
ยัง พระราชวังถ็อกซูกุง 1 
ใน 5 พระราชวังเก่าแก่ของ
ราชวงศ์โชซอน มีขนาดไม่
เล็กไม่ใหญ่โดดเด่นสง่างาม
ท่ า ม ก ล า ง อ า ค า ร ส ไ ต ล์
ตะวันตกใจกลางกรุงโซล แต่
สวยงามร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ 
ยิ่งช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้ว
ยิ่งสวยงามไปอีก ในแต่ละวัน
จะมีการเปลี่ยนเวรยามของทหาร หากมาได้ถูกจังหวะจะได้ชมพิธีเปลี่ยนเวรยามประจําวัน ซึ่งในหนึ่งวันน้ันจะมี 3 
รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบที่สอง 14.00 น. และรอบสุดท้ายตอน 15.30 น. 

 
นอกจากนี ้ยังมีอีกไฮไลท์ที่สําคัญของพระราชวังแห่งนี้คือ ถนนเลียบกําแพงหิน ซึ่งรู้จักกันดีในช่ือ ถนนจองดง 
หรือ ถนนถ็อกซูกุง-ทลดัม มักมีผู้นิยมไปเดินเล่นพักผ่อนช่ืนชมควาามงดงามของพระราชวัง พร้อมกับเดินชมวิวต้น
แปะก๊วยสีเหลืองที่ปลูกเรียงรายเลาะเลียบรั้ววัง ทอดยาวจากพระราชวังถ็อกซูไปจนถึงโรงละครชองดงตามแนว
โค้งของถนน ขนานกับแนวกําแพงหินสีน้ําตาลเทาสวยงาม ทําให้ถนนเส้นนี้มีเสน่ห์ และมีเอกลักษณ์ในตัวเป็น
อย่างมาก  
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หมายเหตุ : กรณีท่ีพระราชวังถ็อกซูกุงไม่เปิดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการทดแทนเป็น 
พระราชวังชางด็อกกุง พระราชวังลําดับที่สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็น 
1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญที่ยังคงรักษาไว้ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยักษ์มีอายุกว่า 300 ปี บ่อน้ํา และศาลาริมน้ํา 
พระราชวังแห่งนี้เป็นที่พํานักของพระมหากษัตริย์ถึง  9 พระองค์ ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของ
พระราชวัง ได้แก่ พระตําหนัก INJEONGJEON พระตําหนัก DAEJOJEON พระตําหนัก SEONJEONGJEON และ
พระตําหนัก NAKSEONJAE  

 
จากนั้นนําท่านแวะช้อปที่ร้านเครื่องสําอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพื่อ
เลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บํารุงผิวแบรนด์อย่าง 
DEWINS และแบรนด์ JSM ที่เป็นสินค้าหลักของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน้ําแตก ครีมขัดข้ีไคล 
สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็นต้น และยังมีสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม 
ยาสระผม ฯลฯ 

 
จากนั้นนําท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล แหล่งรวมสินค้าแบรนด์
เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น้ําหอม เสื้อผ้า เครื่องสําอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ดัง และ
สินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดยช้ันใต้ดินจะเป็นสินค้าแบรนด์หรู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, 
DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU 
เป็นต้น ในส่วนของช้ันที่ 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, HERMES, 
OMEGA, TISSOT เป็นต้น ช้ัน 2 เป็นช็อป MCM ช้ันที่ 3 เป็นโซนเครื่องสําอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะ
เป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN 
DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นต้น ช้ัน 4 จะเป็นสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ และช้ันที่ 5 จะเป็นแบรนด์ของเกาหลี 
และโซนร้านอาหาร 

 
จากนั้นนําท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือ
สยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้จะมีเสื้อผ้า กางเกง รองเท้า น้ําหอม เครื่องสําอางค์ทั้งแบรนด์เนมช่ือดัง และโล
คอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดนี้ 
อาทิเช่น ร้านเครื่องสําอางค์ค์ที่คุ้นหูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL 
REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่องสําอางค์ค์จะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายใน
ประเทศไทย หรือจะเป็นร้านขายรองเท้าแบรนด์ดังอย่างร้าน MBC MART ก็มีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังให้
เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นต้น 
 
ในส่วนของอาหารบริเวณข้างทางทีฮ่อทฮิตไม่แพ้กันอย่างโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด มีอาหารหรือของทานเล่นใหไ้ด้ลิ้ม
ลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์ย่างตัวใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง 
กุ้งล็อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไม้แล้วเอาไปย่าง ต๊อกโบกี เค้ก
ข้าวที่ขึ้นช่ือของเกาหลี ปรุงรสด้วยซอสเผด็สไตลเ์กาหลี เมนูนี้มีอยู่เกือบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ดํา
จาจังมยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตที่เห็นกันบ่อยในซีรี่ส์เกาหลี มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบเห็นได้ทั่วไปใน
เมืองไทย แต่ของที่นี่จะมีไส้กรอกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งช้ัน ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไม้แบบอลังการโรยด้วย
เกลือ เป็นต้น แต่หากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจ้าดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใส่โคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต 

 
เย็น  อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ให้ทุกท่านได้อิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช็อปป้ิง) 
พักท่ี    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
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วันท่ีห้า            ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 
จากนั้นนําท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และ
สูงเหนือระดับน้ําทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดื่ม
แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา 

 
จากนั้นนําท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนํา
โชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทําเป็นแหวน จี้ 
ต่างหู และสร้อยข้อมือ 
 

กลางวัน รับประทานอาหารเช้า (9) เมนู ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลีคล้ายสุกี้หม้อไฟ ประกอบไปด้วยเน้ือหมูสไลด์ ผัก 
เห็ด และวุ้นเส้นเกาหลี เป็นอีกหน่ึงเมนูยอดฮิตในเกาหลี และยังเป็นอาหารพ้ืนเมืองท่ีมีมาอย่างยาวนานอีก
ด้วย 

 
จากนั้นนําท่านเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหร่าย 
ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอก
หน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นม
กล้วย เป็นต้น 

 
16.25 น. เดินทางกลับกรงุเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ709 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) 
20.45 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมด้วยความประทบัใจ 
 

******************************************* 
 

 
*** สําคัญมากโปรดอ่าน *** 

ในกรณีท่ีต้องออกต๋ัวภายใน เครื่องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่อนทําการออกต๋ัวโดยสาร กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้ง  
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเท่ียวบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

มิเช่นน้ัน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดใดท้ังสิน้ 
ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ  

  
 

 
 
 

 
 
 

***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม 

**กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คนืค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท** 

**พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง** 
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อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (AIR ASIA X) 
เกาหลี ยงอิน โซล เลสโก ว้าวใบไม้เปลี่ยนส ี

 

 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 50,000 วอน/ทริป/ท่าน** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดการเดินทาง 
พฤศจิกายน 2562 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 

2-3 ท่าน 

ราคา 
จอยแลนด์ 
(ไม่รวมตั๋ว) 

ราคา 
เด็กอายุไม่เกิน 

2 ขวบ 
พักเด่ียว 

06 - 10 พฤศจิกายน 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 

07 - 11 พฤศจิกายน 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 

08 - 12 พฤศจิกายน 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 

13 - 17 พฤศจิกายน 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 

14 - 18 พฤศจิกายน 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 

15 - 19 พฤศจิกายน 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 

20 - 24 พฤศจิกายน 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 

21 - 25 พฤศจิกายน 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 

22 - 26 พฤศจิกายน 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 

27 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 

28 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 

29 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนัน้ ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะ
ทางบริษัทได้ทําการจ่ายค่าตั๋วกับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วน ก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่าน

เอง 

ข้อความสําคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด 
ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ทําให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย 

จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆที่เกิดขึ้นด้วย ฉะน้ัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่
ทางประเทศน้ันๆเรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่
มีที่น่ังว่าง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งน้ี ขึ้นอยู่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็นผู้พิจารณา 
ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  

** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้าเมืองเรียกสัมภาษณ์น้ัน 
ขึ้นอยู่กับทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้พิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริษัททัวร์ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่วนน้ีได้ ** 

*** ทัวร์ครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่าน้ัน ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะคิดค่า
ดําเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 
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**หมายเหตุ** 
1. รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จัดได้ชําระ

ให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการ
ตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน  ***และทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ ราคาน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่าน้ัน ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพ่ิมจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 
100 USD** กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็นเด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค์  หมอ  พยาบาล  
ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปที่มีการขอดูงาน **จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ข้อแนะนํากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมคีวามจําเปน็ต้องรบัฝากของจากผูอ้ื่นเพื่อที่จะนําไปยังประเทศน้ันๆ  
หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษ
ถึงข้ันประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

3. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนข้ึนอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ลูกค้าเป็นหลัก 

4. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้ายช่างภาพจะนํา
ภาพถ่ายมาจําหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ เพราะทางบริษัททัวร์ไม่
มีการบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

5. ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้อป
ปิ้ง เช่น น้ํามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดําเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 
300 USD ต่อท่าน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.    ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน    ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ      ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , 
ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ) 
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้า
ประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี ้
- พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง 
- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
- สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พํานักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดติ เป็นต้น) 
- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พํานักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
- กําหนดการเดนิทางระหว่างที่พํานักในประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
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 ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว  
 
เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า  
1) พาสปอร์ต  
2) ใบประจําตัวคนต่างด้าว  
3) ใบสําคัญถ่ินที่อยู่  
4) สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)  
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)  
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป  
(สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทําเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 
 
เง่ือนไขการชําระค่าบริการ 
1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่าน เพ่ือสํารองท่ีน่ัง ภายใน 3 วันหลังจาก

การจอง  
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซี่ไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ 
ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธ์ิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชําระครบเต็มจํานวนเลย 
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือ่นการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีช่ือใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลิกการ
จองกบัทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไมร่ับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่ (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรบัเงินค่าบรกิารคืน โดย
แนบหนังสือมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบรกิารต่างๆ และหน้าสมุดบญัชี
ธนาคารที่ต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน  

โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังน้ี 
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแล้วทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

1. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมด   
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2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เง่ือนไขและข้อกําหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ย วร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อน
การเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผดิชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหน้าช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง 
และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อม
การชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มข้ึนของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี
เช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น  

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะนําติดตัวข้ึนเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกัน

ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

 สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนําผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้สด , ไข่ , เนื้อสัตว์ 
, ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก  

 
 


