
 

 

“BHT9190178 KOREA หน้าร้อน อ้อนรกั” 
สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 

 

 

บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอก็ซ ์(XJ) : ขึ�นเครื�องที�สนามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ7## DMK(กรงุเทพ) - ICN(อินชอน) #/.12 - 3#.#2 



 

 

XJ701 ICN(อินชอน) - DMK(กรงุเทพ) ##./# – #5./# 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ�าหนกัไมเ่กนิ *+ ก.ก. (. ชิ�น) และ ถอืขึ�นเครื�องบนิไดนํ้�าหนกัไมเ่กนิ 1 ก.ก. ** 

**พาสปอรต์ ต้องมีอายใุช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า D เดือน ณ วนักลบั** 

วนัทีF 1 
ก รุ ง เ ท พ ฯ  )ด อ น เ มื อ ง (                                                                                                      

)-/ -/-( 
 

23.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ อาคาร 3 ชั Mน 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอิน หมายเลข 1-5 สายการบิน AIR ASIA X โดยมเีจ้าหน้าที�ของ
บรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ําแนะนําเพื�อ
เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

 

 

วนัทีF 2 

กรงุเทพฯ )ดอนเมือง (-  เมืองอินชอน – HYUNDAI PREMIUM OUTLET - คลองอาร่า - 
สะพานกระจกใสกิมโป  –  ย่าน HAENGGUNG-DONG – ป้อมฮวาซอง – FLYING 
SUWON          

                                                                                                                             
)-/L/D   (                                                                                                                                  

 

02.40  นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR 
ASIA X เที�ยวบนิที� XJ ^#0  
** สาํหรบัเที�ยวบนินี� ไมม่บีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ < ชั �วโมง *< นาท ี** 

3#.#2  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 
** ตามเวลาทอ้งถิ�น เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ * ชั �วโมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา ** 
หลงัทุกทา่นผา่นขั �นตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 



 

 

 นําทุกท่านเดนิทางขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยอจอง หรอื สะพานเพื�อความหวงัในการรวมชาตทิี�ยาว
กวา่ ?.?* ก.ม. และ มยีอดโดมสงู .+1 เมตร ทา่นจะไดส้มัผสัความสวยงามยิ�งใหญ่ยามคํ�าคนื 

 ชอ้ปปิ�ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET เลอืกซื�อสนิคา้แบนดพ์รเีมยีมชั �นนํามากมาย 
 นําท่านเดนิทางสู่ คลองอาร่า (ARA CANAL) ซึ�งเชื�อมระหว่างแมนํ่�าฮนักบัทะเลตะวนัตก (ทะเลเหลอืง) ตั �งอยู่

ในพื�นที�ของเมอืงอนิชอนและกรุงโซล วตัถุประสงคเ์พื�อป้องกนันํ�าท่วมและใชเ้ป็นพื�นที�ในการพกัผ่อนหย่อนใจ 
โดยเกาหลีมีการรเิริ�มสร้างทางระบายนํ�าขึ�นครั �งแรกในสมยักษัตรยิ์แห่งราชวงศ์โซซอน แต่ก็ถูกยกเลิกไป
เนื�องจากอุปสรรคทางเทคนิคและความยากลําบากของประเทศ และสบืเนื�องมาจากเหตุการณ์นํ�าท่วมใหญ่เมอืง
อนิชอน เมื�อปี ค.ศ. .BC1 ส่งผลใหป้ระชากรกว่า D,+++ คนประสบภยัพบิตัอิย่างมาก นํามาสู่โครงการ ARA 
CANAL PROJECT ใช้เวลาสํารวจทั �งสิ�นรวม < ปี เริ�มก่อสรา้งขึ�นเมื�อปี ค.ศ.*++B และแล้วเสรจ็สมบูรณ์เมื�อ
วนัที� *< ม.ีค. *+.* จากนั �นนําชมสะพานกระจกใสกิมโป (ARA BLUE WALK) ชมบรรยากาศมมุสงูของคลอง
อาร่า (ARA CANAL) ซึ�งเชื�อมระหว่างแม่นํ�าฮนักบัทะเลตะวนัตก ตั �งอยู่ในพื�นที�ของเมอืงอนิชอนและกรุงโซล 
วตัถุประสงคเ์พื�อป้องกนันํ�าทว่มและใชเ้ป็นพื�นที�ในการพกัผอ่นหยอ่นใจยามวา่ง 

กลางวนั บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บลุโกกิ 
นําทา่นเดนิทางสู ่ย่าน HAENGGUNG-DONG MURAL VILLAGE  หมูบ่า้นศลิปะกบัภาพวาดบนกาํแพง มงีาน
กราฟฟิคตี� งานเพน้ทก์ําแพงน่ารกัๆอยู่ เป็นชุมชนเลก็ๆที�มภีาพเขยีนสวยๆซ่อนอยู่ตามกําแพงบา้นผูค้นแถว
นั �น 
นําท่านเดนิทางสู ่ป้อมฮวาซอง (HWASEONG FORTRESS) เป็นสิ�งก่อสรา้งขนาดใหญ่ตั �งแต่ยุคโจซอน สรา้ง
ขึ�นช่วงปีค.ศ. .1B?-.1BD เป็นป้อมปราการประจําเขต SUWON-SI ของจงัหวดัเคยีงกีโด เพื�อเป็นรากฐาน
สาํหรบัการสรา้งเมอืงใหมใ่นบรเิวณนี� กําแพงของป้อมปราการมคีวามยาวถงึ <.< กโิลเมตร มปีระตู ? ประตูใน
แต่ละทศิป้อมปราการฮวาซองถูกสรา้งขึ�นดว้ยอฐิโดยจะมรีูขนาดที�พอดสีําหรบัใชเ้ป็นจุดยงิปืน หรอืธนูได ้เชื�อ
กนัว่าเป็นการสรา้งที�มกีารใชเ้ทคโนโลยทีี�ทนัสมยัมากที�สุดแห่งหนึ�งของยุคนั �น และที�นี�ได้ถูกขึ�นทะเบยีนเป็น
มรดกโลกทางดา้นประวตัศิาสตรเ์มื�อปีค.ศ. .BB1 ดว้ย ถงึแมว้่าจะเคยผ่านการสูร้บและถูกทําลายไปหลายส่วน
แต่กม็กีารบรูณะขึ�นใหม่ตามรปูแบบดั �งเดมิ ปัจจุบนัจะมกีารแสดงหลายแบบที�บรเิวณนี� เช่นการเดนิสวนสนาม
ของทหารสมยัโบราณ เป็นตน้  
พเิศษสดุๆ นําทา่นเปิดประสบการณ์ใหม ่ขึ�นบอลลนู FLYING SUWON 
บอลลูนก๊าซฮเีลียมเป็นสิ�งอํานวยความสะดวกในการชมววิที�แปลกใหม่
บอลลนูจะลอยสงูขึ�นไปจากพื�นดนิ .<+ เมตร โดยนกัทอ่งเที�ยวสามารถชม
ทศันียภาพของป้อมปราการฮวาซอง และเมอืงซูวอนจากมุมสูงได้อย่าง
ทั �วถงึ **การขึ�นบอลลนูนั �น จะสามารถขึ�นไดห้รอืไมข่ึ�นอยูก่บัสถาพอากาศ
และความพรอ้ม ราคานี�ไมร่วมคา่ขึ�นบอลลนู 

คํFา บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบ ูชาบ ู 
ทีFพกั       NEW SUWON HOTEL หรือเทียบเท่า 



 

 

   

วนัทีF 3 

วดัวาวจูองซา – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด-์ เมืองโซล – พิพิธภณัฑส์าหรา่ย – มหาวิทยาลยัอีฮ
วา – ย่านอีแด                               

พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชดุประจาํชาติเกาหลี “ฮนับก ”

(HANBOK)                                        )  B/L/D( 
 

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ วดัวาวจูองซา (WAUJEONGSA TEMPLE) ตั �งอยู่ในเมอืงยงอนิ จงัหวดัคยองกโีด เป็นวดั
เก่าแก่ที�ตั �งอยูก่ลางภเูขา มเีศยีรพระพุทธเจา้ขนาดใหญ่สทีองอรา่มดโูดดเดน่ ซึ�งเป็นสญัลกัษณ์ที�สาํคญัของวดันี� 
เศยีรพระพุทธรปูนี�มคีวามสงูถงึ C เมตร วางตั �งอยู่บนกองหนิขนาดใหญ่ วดัแห่งนี�สรา้งขึ�นในปี ค.ศ. .B1+ โดย
นักบวชแฮด๊อกเพื�อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจา้ในการรวมประเทศเกาหลเีหนือและ
เกาหลใีต ้ภายในมรีปูสลกัสะสมจากพุทธศาสนิกชนทั �วโลกมากกว่า Z,+++ องค ์ภายในวดัยงัมรีปูปั�นหนิสลกัดู
เหมอืนจะเป็นนกฮูกแม่กบัลูก มเีจดยีท์ําดว้ยกอ้นหนิดูแปลกตาและเมื�อเดนิเขา้สู่อุโบสถซึ�งอยู่บนเนินเขา กจ็ะ
พบกบัที�ประดษิฐานพระนอนขนาดใหญ่ที�แกะสลกัมาจากไมซ้ึ�งนํามาจากอนิเดยีมคีวามเก่าแก่และศกัดิ [สทิธิ [เป็น
อย่างมาก ส่วนบนสุดมพีระพุทธรูปปางสมาธสิทีององคใ์หญ่ประดษิฐานอยู่ นอกจากนี�ที�วดัแห่งนี�ยงัเป็นที�เกบ็
รษัาระฆงัที�ใชต้ใีนพธิเีปิดกฬีา โอลมิปิค ในปี ค.ศ. .BC1 
นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สดุของประเทศเกาหลี
ใต้ ตั �งอยู่บนทําเลที�สวยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมอืงยงอนิ ทางตอนใต้ของเมอืงโซล ไดร้บัการขนานนามว่า
เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ที�นี�ถูกออกแบบใหแ้ตกต่างกนัในแต่ละโซน ไดแ้ก่ สวนสตัว ์, GLOBAL FAIR , 
EUROPEAN ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY 
นอกจากนี�ยงัมสีวนสี�ฤดู ซึ�งปลูกดอกไมป้ระจําในแต่ละฤดูกาล และมกีารตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กบับรรยากาศ
ของเทศกาลนั �นๆ โดยมบีรษิทัซมัซุง เป็นเจา้ของ ผูบ้รหิารจดัการสวนสนุกแหง่นี� ดงันั �นความยิ�งใหญ่ตระการตา 
และ ปลอดภยั ไมแ่พช้าตใิดในโลกแน่นอน ** โซนสวนนํ�าจะเปิดเฉพาะชว่งฤดรูอ้น** 

 
กลางวนั     บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู หมยู่างเกาหลีสตูรต้นตาํรบั  



 

 

 
นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโซล (SEOUL) ชื�ออยา่งเป็นทางการ นครพเิศษโซล เป็นเมอืงหลวงและมหานครที�ใหญ่
ที�สุดของประเทศเกาหลใีต ้มปีระชากรประมาณ 10 ลา้นคน เป็นปรมิณฑลที�ใหญ่ มปีระชากรประมาณ 25 ลา้น
คน ซึ�งเป็นบรเิวณที�อยู่อาศยัซึ�งประกอบด้วยบรเิวณมหานครอนิช็อนและจงัหวดัคยอ็งกี เกือบหนึ�งในสี�ของ
ประชากรชาวเกาหลใีตอ้าศยัอยูใ่นโซลและชาวต่างชาตอิกีประมาณ 275,000 คน 
นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑส์าหร่าย (KIMPAP) จดัแสดงเรื�องราวต่างๆของการทําสาหร่ายและประวตัคิวาม
เป็นมาต้นกําเนิดของการผลิตสาหร่ายและขั �นตอนการผลิตสาหร่ายที�สดใหม่ทุกวนั ให้ท่านจะได้เลือกชิม
ผลิตภณัฑ์ที�ทําจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ลิ�มลองและเลือกซื�อเหมาะแก่การนํามาเป็นของฝาก เช่น 
สาหรา่ยอบแหง้ , สาหรา่ยยา่ง พิเศษ !! ให้ท่านได้ทาํกิมจิและใส่ชดุประจาํชาติเกาหลี “ฮนับก” (HANBOK) 
และถ่ายรปูไวเ้ป็นที�ระลกึ  
นําท่านเดนิทางสู ่มหาวิทยาลยัอีฮวา (Ewha Womans University)  คนเกาหลทีั �วไปนิยมเรยีกมหาวทิยาลยั
สตรอีฮีวาว่า “อแีด” มาจาก อฮีวา คอืชื�อมหาวทิยาลยั และแดฮกัคโยหาวทิยาลยันี�เปิดมาตั �งแต่ปี ค.ศ. .CCD 
โดยมจุีดเด่นอยูท่ี� อาคาร Ewha Campus Center (ECC) ซึ�งเป็นสถาปัตยกรรมที�สวยงาม โดยสรา้งอาคารเรยีน
ผ่านเนินเขาแล้วกรุด้วยกระจกทั �ง * ด้าน ด้านในจะเป็นหอ้งเรยีน ห้องอาหาร คาเฟ่ ห้องสมุด ฯลฯ บรเิวณ
ทางเดินด้านนอกก็เป็นจุดพกัผ่อน นั �งชิล และทบทวนบทเรียน เมื�อรวมกับ
ทศันียภาพที�สวยงาม จงึทําใหบ้รเิวณนี�กลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮติตลอดกาล 
ท่านสามารถชอ็ปปิ� ง ย่านช้อปปิM งอีแดหรอืแถวบรเิวณมหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา 
เป็นยา่นชอ้ปปิ� งสนิคา้แนววยัรุ่นแฟชั �นวยัใสสไตลเ์กาหล ี สนิคา้ราคาไม่แพง ทั �ง
ยงัมสีนิคา้หลากหลายแนวใหเ้ดนิเลอืก ไม่ว่าจะเป็น ของจุกจกิน่ารกัๆกิzฟชอ้ป
เก๋ๆ เครื�องประดบั เสื�อผา้  แว่นตา กระเป๋า รองเทา้ อุปกรณ์เกี�ยวกบัโทรศพัท์ 
เครื�องสาํอางต่างๆ รา้นคา้ยาวเหยยีดสองขา้งทาง 



 

 

 
คํFา       บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ข้าวยาํเกาหลี 
ทีFพกั GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า      
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ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล – ศนูยส์มนุไพรนํMามนัสนเขม็แดง  -  ศนูยร์วมเครืFองสาํอางแบรนดด์งั
เกาหลี -  พระราชวงัชางดอ็กกงุ  – วดัโชเกชา  – ย่านอินซาดง – ตึกซมัซีกิล - ดิวตีM ฟรี -  
ย่านเมียงดง                                                                                                           
)B/L/ -   (                                                                                                            

                                                                                                                             
                                                                                                                              

                                                          
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลที�เรยีกว่าศูนยโ์สมแห่งรฐับาล เพราะโสมทุกชนิด
ที�นี�จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรฐับาล ซึ�งแน่นอนว่าไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากรฐับาล เป็น
โสมที�มอีาย ุD ปี ซึ�งถอืวา่มคีุณภาพดทีี�สดุในโลก มชีื�อเสยีงที�สุด ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่า
ประเทศไทยถงึ * เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยาบาํรงุรา่งกายหรอืสามารถซื�อเป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก้ไ็ด ้ 
นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรนํMามนัสนเขม็แดง (RED PINE) เป็นผลติภณัฑ ์ที�สกดัจากน้ามนัสน มสีรรคุณ
ชว่ยบาํรงุรา่งกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในรา่งกายไดเ้ป็นอยา่งด ี 
นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยร์วมเครืFองสาํอางแบรนดด์งัเกาหลี (COSMETIC GALLERY) เช่น WATER DROP 
(ครมีนํ�าแตก) , SNAIL CREAM (ครมีเมอืกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ์) , 
ALOE VERA PRODUCT (ผลติภณัฑจ์ากสมนุไพร วา่นหางจระเข)้ เป็นตน้  

กลางวนั     บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม 
นําท่านเดินทางสู่ พระราชวงัชางด็อกกงุ(CHANGDEOKGUNG PALACE) 
เป็นพระราชวงัที�สร้างหลังจากพระราชวงัเคียงบกกุง(GYEONGBUKGUNG 
PALACE) และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของกษตัรยิห์ลายพระองคข์องราชวงศโ์ช



 

 

ซอน ที�ไดร้บัการดแูลรกัษาไวอ้ยา่งด ีภายในประกอบดว้ยพื�นที�สาธารณะ อาคารพระราชวงัสาํหรบัราชวงศ ์และ
สวนบวีอน(BIWON) หรอืรูจ้กักนัในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหย่อมดา้นหลงัที�เตม็ไปดว้ยตน้ไมย้กัษ์อายุ
กวา่ 300 ปี บ่อนํ�า และศาลาพกัผอ่น มคีวามธรรมชาตมิากที�สดุ ไวเ้ป็นที�พกัผอ่น  
นําท่านเดนิทางสู่ วดัโชเกชา (JOGYESA TEMPLE)  หรอืที�คนไทยเรยีกว่า “วดัพระยิ�ม” ในอดตีนั �นวดัแห่งนี�
เป็นเหมอืนศูนยก์ลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหล ีซึ�งเป็นวดัเก่าแก่และมชีื�อเสยีงเป็นอย่างยิ�ง เมื�อเดนิ
เขา้มาในวดันี�สิ�งแรกที�จะสงัเกตุเหน็กค็อืตน้ไมใ้หญ่ที�ดา้นหน้าประตูทางเขา้ มคีวามสงูถงึ *D เมตร ส่วนอาคาร
หลกัของวดันั �นมอีายุมากกว่า <++ ปี และเป็นอาคารขนาดใหญ่ ชื�อว่า DAEUNGJEON สร้างขึ�นในปี .BZC 
ภายในมพีระประธานสทีองขนาดใหญ่ Z องค ์ซึ�งชาวเกาหลเีชื�อกนัว่ามคีวามศกัสทิธิ [ จงึนิยมไปนมสัการในวนั
สาํคญัต่างๆ 

 
นําท่านเดนิทางสู่ ย่านอินซาดง ตั �งอยู่ใจกลางเมอืงที�เป็นย่านเก่าแก่ที�สําคญัของเมอืงโซล ประกอบดว้ยถนน
หลกัอนิซาดงและมตีรอกซอกซอยแยกออกไปทั �งสองขา้งทาง ภายในตรอกเป็นรา้นอาหารแบบดั �งเดมิ โรงนํ�าชา 
รา้นกาแฟ และแกลเลอรี� ในยา่นแหง่นี�เป็นแหล่งรวมแกลเลอรี�ต่างๆ กวา่ .++ แหง่ นอกจากนี�ยงัใหท้า่นไดเ้ยี�ยม
ชม ตึกซมัจี-กิล (SSAMZIE-GIL) เป็นอาคารขนาด ? ชั �นตั �งอยู่ในตลาดอนิซาดง เปิดในปี *++? ภายในมงีาน
แสดงภาพกอลอรี�อารต์ๆ รา้นอาหาร เครื�องประดบั ของที�ระลกึ โดยชั �น ? เป็นสวนลอยฟ้า จุดเด่นของที�นี�คอื
เป็นจุดนัดพบของเหล่าวยัรุ่นชาวเกาหล ีตามผนังกําแพงมภีาพเขยีนเป็นงานศลิปะ ผสมผสานกบัรา้นต่างๆที�
ตั �งอยูเ่รยีงรายจนเตม็ที�พื�นที� พบกบัสว่นของ LOVE LOVE MESSAGE TAG ที�มลีกัษณะ คลา้ยกบั LOCK OF 
LOVE ที� N SEOUL TOWER เป็นการบอกรกัของวยัรุ่น (ราคาทวัรไ์มร่วมค่า TAG ท่านสามารถเลอืกซอ้ไดใ้น
ราคาประมาณ <+++ วอน) มาที�นี�พลาดไม่ได้!!! …. ขนมปังยดัไส้รูปอุนจิ (DDALKI BBANG & DDONG 
BBANG) หรอื POOP BREAD ที�ยดัไสด้้วยถั �วแดง ขนมขึ�นชื�อที�ท่านต้องไม่พลาดที�จะมาลองชมิ (ราคาทวัร์
ไมไ่ดร้วมคา่ขนมปังยดัไส ้ราคาประมาณ .+++ วอน) 



 

 

  
นําทา่นเดนิทางสู ่ดิวตีM ฟรี (DUTY FREE) เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษทีี�ใหญ่ที�สดุในโซล ใหไ้ดช้อ็ปปิ�งสนิคา้
แบรนดเ์นมชั �นนําแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เชน่ นาฬกิา , แวน่ตา , เครื�องสาํอาง , กระเป๋า , กลอ้ง
ถ่ายรูป หรอืจะเป็นโทรศพัท์มอืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซื�อไดอ้ย่างเต็มที� เป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนด์ดงักว่า 
250 แบรนด์ ทั �งเครื�องสําอาง , นํ�าหอม , กระเป๋า , สนิค้าแฟชั �นต่างๆ เช่น CHANEL , HERMES , MCM , 
DIOR , FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA 
เป็นตน้ ไม่ไดม้แีค่เพยีงสนิคา้จากแบรนดต่์างประเทศเท่านั �น สนิคา้แบรนดเ์กาหลกีม็ใีหเ้ลอืกหลากหลายไม่แพ้
กนั ราคากถ็ูกกว่ารา้นคา้ดา้นนอกและบางยี�หอ้กถ็ูกกว่าในประเทศไทยอกีดว้ย หากจะเขา้ไปชอ็ปปิ� งกนัที�หา้ง
แหง่นี� ใหพ้กพาสปอรต์และขอ้มลูตั �วเครื�องบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซื�อสนิคา้ 
นําท่านเดนิทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควร์บ้านเรา เมยีงดงได้ชื�อว่า
เป็นแหล่งรวมแฟชั �นแบรนดเ์กาหลชีั �นนํา ซึ�งในแต่ละวนัจะ มวียัรุน่เกาหลมีาเดนิชอ็ปปิ� งกนัอยา่งลน้หลาม ท่าน
สามารถหาซื�อสนิคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทั �งเสื�อผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เครื�องสาํอางซึ�งเป็นที�รูจ้กัอยา่งดขีองคน
ไทย เชน่LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นตน้ 
เครื�องประดบั , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนงัและซรียีท์ี�ฮติตลอด จนไปถงึของที�ระลกึที�มรีปูดารานกัแสดงคนโปรด
ของทา่นอยูใ่นสนิคา้ อกีทั �งยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ทา่น สามารถลิ�มลองไอศกรมี *,+++ วอน ที�สงูเกอืบ
ฟุตไดท้ี�นี� Z 

 อิสระอาหารคํFาตามอธัยาศยั เพืFอสะดวกแก่การเดินทางท่องเทีFยว  
ทีFพกั       GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   
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 โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - ย่านฮงแด –พิเศษ .... !!!
สาํหรบัสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด     !!คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS - 

พิพิธภณัฑ์ภาพ 3 มิติ- พิพิธภณัฑ์นํMาแข็ง – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ - 
ซุปเปอรม์าเกต็ หรอื รา้นละลายเงินวอน - เมืองอินชอน  - กรงุเทพฯ )ดอนเมือง(       (B/L/-
                                                                                                                  (                       
                                                                                         

 



 

 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (AMETHYST FACTORY) ประเทศเกาหลใีต้เป็น
ดนิแดนของง พลอยสมี่วง พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมตีั �งแต่สมี่วงอ่อนเยน็ตา จนถึงสมี่วงเขม้ (ม่วง
ไวน์) มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี�จะสวยงามจบัตาเมื�อมาทาํเป็นแหวน จี� ต่างห ูและ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิที�มพีลงั
ในการบําบดัทั �งด้านร่างกายและจิตใจของผู้สวมใส่ ขจดัความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนําโชค 
สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใสไ่ด ้
นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มุนไพรเกาหลี (HERB SHOP) เป็นผลติภณัฑผ์ลของฮ๊อกเกท็นาม ูที�เตบิโตกลางป่า
ดงดบิกว่า *+ ปี มสีรรพคุณช่วยกรองสารพษิในตบั เหมาะสาํหรบัคนที�ทํางานหนัก ดื�มเหลา้ นอนดกึ หรอืเป็น
ไวรสัตบัอกัเสบ ตบัแขง็ ใหท้า่นอสิระเลอืกซื�อใหต้วัเองและฝากครอบครวัหรอืญาตผิูใ้หญ่ที�ทา่นรกั 
นําท่านชอ้ปปิ� ง ย่านฮงแด เป็นย่านชอ้ปปิ� งบรเิวณดา้นหน้าของมหาวทิยาลยัฮงอกิ(HONGIK UNIVERSITY) 
จงึเป็นศูนยร์วมเดก็วยัรุน่และเดก็มหาวทิยาลยั เป็นอกีเสน้หนึ�งที�มบีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทั �งยงัมรีา้นกาแฟที�
เป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอรี� รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชั �น คลบั ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารที�น่าสนใจในหมู่วยัรุ่น
อายุ *+-Z+ ปีที�นิยมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆกย็งัไม่แพงอกีดว้ย ซึ�งจะคกึคกัเป็นพเิศษ
ตั �งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะรา้นค้าแต่ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของที�ขายกนัเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็น
สนิคา้แฟชั �น เชน่ เสื�อผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิzฟชอ้ป เครื�องเขยีน และที�เยอะไมแ่พก้นักค็อืขนมต่างๆ 
พิเศษ!!! .... สาํหรบัสาวก HARRY POTTER ตอ้งหา้มพลาดดด!! กบัคาเฟ่สดุชกิ B?Z KING’S CROSS ที�
จาํลองชานชาลา B เศษสามสว่นสี� ชานชาลาที�อยูใ่นสถานีรถไฟคงิสค์รอสลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึ�งเป็นทาง
เชื�อมต่อระหวา่งโลกมกัเกิ�ลกบัโลกเวทมนตร ์ซึ�งอยูร่ะหวา่งชานชาลาหมายเลข B และ .+ ซึ�งเดนิทางดว้ยรถไฟ
สายดว่นของฮอกวอตส ์ดา้นในใหท้า่นไดส้มัผสักลิ�นอายในการจาํลองความเป็นเมอืงเวทมนต ์เพลดิเพลนิกบัมมุ
ถ่ายรปูต่างๆ มชีุดคลุมกบัผา้พนัคอทั �ง ? บา้น พรอ้มไมก้ายสทิธิ [ใหถ่้ายรปู สามารถเลอืกซื�อเครื�องดื�มและของ
หวานไดต้ามใจชอบ (ในกรณทีี�ทา่นตอ้งการเขา้ไปถ่ายรปูดา้นใน จะตอ้งซื�อเครื�องดื�มจากทางรา้น) 

 
กลางวนั     บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู จิมดกั 



 

 

 
นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์ภาพ 1 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็นสถานที�ท่องเที�ยวชื�อดงัที�จดัขึ�นแบบ
พพิธิภณัฑ์แกลเลอรี�ศิลปะและภาพวาด ที�สร้างขึ�นโดย “ตรอ็งป์ L’OEIL” คอืเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และ
ลกัษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนที�จะเป็นการดภูาพวาดธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์ทั �วไป นกัท่องเที�ยวจะตื�น
ตาตื�นใจกบัภาพวาดแนว 3D ที�เสมอืนว่าไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหนึ�งในรูปภาพนั �นๆ ทําใหน้ักท่องเที�ยวเพลนิเพลนิ
สนุกสนาน ไม่มเีบื�อ ถอืเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะยอดนิยมของชาวเกาหลแีละนักท่องเที�ยว เพราะไม่เพยีงแต่เป็น
พพิธิภณัฑห์อศลิปะภาพวาดสามมติแิลว้ ยงัไดเ้ปิดโซนใหมใ่หก้บันกัท่องเที�ยวไดเ้ขา้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ
ไม่ซํ�าใครกบั พิพิธภณัฑนํ์Mาแขง็ (ICE MUSEUM) ซึ�งเป็นการจาํลองเมอืงนํ�าแขง็ขึ�นมา เป็นศลิปะการแกะสลกั
นํ�าแขง็แบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจําลองเป็นเมอืงนํ�าแขง็เหมอืนจรงิมากที�สุด และยงัเอาใจเดก็ๆดว้ยการ
สรา้งสไลเดอรนํ์�าแขง็อกีทั �งยงัมกีจิกรรมและโซนต่างๆ ใหน้ักท่องเที�ยวเขา้ชมไดโ้ดยไม่มเีบื�อ เช่น นั �งรถลาก
กวางรูดอรฟ์ ถ่ายรูปคู่กบัคุณลุงซานต้านํ�าแขง็ และถ่ายรูปกบับรรดานกแพนกวนินํ�าแขง็ทั �งหลาย สํารวจถํ�า
นํ�าแขง็ เอสกโิม เยี�ยมชมปราสาทนํ�าแขง็ มจุีดชมววิบนกําแพงเมอืงนํ�าแขง็ โรงแรมที�สรา้งจําลองขึ�นจากการ
แกะสลกัจากนํ�าแข็งทั �งหมด ซึ�งนักท่องเที�ยวสามารถตื�นตาตื�นใจและสมัผสักบัความหนาวอุณหภูมิติดลบ
มากกวา่ 5 องศา  

 
นําท่านเดนิทางสู่ ภเูขานัมซาน เป็นที�ตั �งของ หอคอยเอน็ โซลล ์ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 
หอคอยเมอืงที�สงูที�สุดในโลก มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดบันํ�าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุง
โซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูกัซนั และถา้หนัไปยงัทศิตรงขา้ม 
กจ็ะเหน็ไกลไปถงึแมนํ่�าฮนักงั เป็นอกีหนึ�งสถานที� ที�สดุแสนจะโรแมนตกิ ไมว่า่จะเป็นยามกลางวนัหรอืกลางคนื 
และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที�นี�ยงัคงได้รบัความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานที�คล้องกุญแจคู่รกัที�ยอดนิยมของ
นกัท่องเที�ยว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชื�อว่าหากไดม้าคลอ้งกุญแจดว้ยกนัที�นี� และโยนลูกกุญแจลงไปจะทํา



 

 

ใหร้กักนัมั �นคง ยนืยาว ตราบนานเทา่นาน ** ยงัไมร่วมคา่ ขึ�นลฟิต ์และ คา่แมกุ่ญแจ ลกูกุญแจคูร่กัสาํหรบัคลอ้ง 
ทา่นสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้**  
นําทา่นเดนิทางสู ่ซุปเปอรม์ารเ์กต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อชอ็กโกแลต ผลติภณัฑข์องใบ
และรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครมีลา้งหน้าโสม เครื�องสาํอางโสม 
เป็นตน้ และยงัมหีมอนสุขภาพ ,  กมิจ ิ, เปเปโร (ป๊อกกี�เกาหล)ี , ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็น
ตน้ 
ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้  

 
 

วนัทีF 6 
 เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ )ดอนเมือง(                                                                            
( -/- /-                                                                                                                  ( 

##./# นําทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASIA X 

เที�ยวบนิที� XJ ^#1 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชั �วโมง ** 

#5./# เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พร้อมกบัความ

ประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

/-1 ท่าน  
อตัราท่านละ 

3 เดก็ / ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 3/ 
ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 3/ 
ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดีFยว 
เพิFม 

อตัรา ห้องละ 

ราคาไม่
รวมตั ~ว

เครืFองบิน 
(จอย

แลนด)์ 

35 – 3� สิงหาคม /2D/ 1#,999 1#,999 1#,999 5,500 7,900 

32 – /# สิงหาคม /2D/ 1#,999 1#,999 1#,999 5,500 7,900 



 

 

/3 – /D สิงหาคม /2D/ �,999 �,999 �,999 5,500 7,900 

// – /^ สิงหาคม /2D/ �,999 �,999 �,999 5,500 7,900 

/� ส.ค. – #/ ก.ย. /2D/ �,999 �,999 �,999 5,500 7,900 

/� ส.ค. – #1 ก.ย. /2D/ �,999 �,999 �,999 5,500 7,900 

19 – 24 กนัยายน 2562  13,999 13,999 13,999 5,500 7,900 

25 – 30 กนัยายน 2562  13,999 13,999 13,999 5,500 7,900 

26 ก.ย .– 01 ต.ค . 2562 13,999 13,999 13,999 5,500 7,900 

 
ราคาเดก็อายไุม่ถึง / ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 5,900 บาท ** (ไม่มีทีFนั FงบนเครืFองบิน) 

 
อตัรานีMยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ท้องถิFน ตามธรรมเนียม 50,000 
วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 3 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง / ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(INFANT) ทั MงนีM ท่านสามารถให้มากกว่านีMได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนีM  
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ทีFสนามบิน ในวนัเชค็อิน  
 
อตัรานีM เฉพาะนักท่องเทีFยวทีFถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัMน กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิ� เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิFมจากราคาทวัร ์ท่านละ 3## USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 
1,/## บาท)  
 
กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาทีFสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธุรกิจขาย
ตรงเครืFองสําอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะทีFต้องการให้เพิFมสถานทีFขอดูงาน กรุณา
ติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าทีFเพืFอทาํราคาให้ใหม่ทุกครั Mง  

 
สาํคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทั Mงจาก

ทีFด้านหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ�

ไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายทีFจะเกิดขึMนตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรที์Fท่านชาํระ

เรียบรอ้ยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึFง 

 



 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพืMนเมืองของรฐับาลเกาหลีร่วมกบัการท่องเทีFยวเกาหลี ใน
นามของร้านรฐับาล ซึFงจาํเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึง
อยากเรียนชีMแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจาํเป็นต้องแวะชม จะซืMอหรือไม่ซืMอ
ขึMนอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้าน
รฐับาล ขอสงวนสิทธิ� ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีFเกิดขึMนจากท่านเป็นจาํนวนเงิน 3## USD / 
ท่าน / รา้น 

 

อตัราค่าบริการนีM  รวม 
 

� ค่าบตัรโดยสารโดยเครื�องบนิ (ตั �ว) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั �นประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบนิและค่าภาษีนํ�ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี�ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที�ยวใด 
เที�ยวหนึ�ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ  

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื�องบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สมัภาระลงใต้ทอ้งเครื�องบนิ โดยมีนํMาหนักไม่เกิน /# ก.ก. (3 ชิMน) และ ถือขึMนเครืFองบินได้นํMาหนักไม่เกิน ^ ก.ก. 
(ไมจ่าํกดัจาํนวนชิ�น แต่ทั �งนี�เจา้หน้าที�จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อทา่น (ตามเงื�อนไขของสายการบนิ) ** 

� คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
� ค่าโรงแรมที�พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที�ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื�นๆ ที�ทําใหโ้รงแรมตามรายการที�ระยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ในการปรบัเปลี�ยนโรงแรมที�พกั ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ กรณไีมร่วมจะชี�แจงแต่ละสถานที�ในโปรแกรม 
� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ในการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม    
� คา่มคัคุเทศกท์ี�คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
� ค่าเบี�ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที�ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไข

ตามกรรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนีM  ไม่รวม 
 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทาํหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ที�ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ�น ตามธรรมเนียม 2#,### วอน ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้
เดนิทาง . ทา่น รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ * ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทั �งนี�ทา่นสามารถใหม้ากกวา่
นี�ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ในการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทาง
ทุกทา่น ที�สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 



 

 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั �นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที�นั �งบนเครื�องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสายการ
บนิ และ รุน่ของเครื�องบนิแต่ละไฟลท์ที�ใชบ้นิ ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงไดอ้ยูท่ี�สายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

× คา่ภาษนํี�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั �วเครื�องบนิไปแลว้ 
× ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
× ค่าธรรมเนียมการขอวซ่ีาท่องเที�ยว กรณีที�สถานทูตแจง้ใหย้ื�นขอวซ่ีาแบบกะทนัหนัก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ

เกาหลีใต้ อนุญาตให้ท่านที�ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถุประสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพื�อการ
ทอ่งเที�ยว ไมจ่าํเป็นตอ้งยื�นขอวซ่ีา โดยสามารถพาํนกัไดไ้มเ่กนิ B+ วนั ต่อครั �ง 

×  

เงืFอนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย Z+ วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจําครั �งที� . ท่านละ 10,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง . วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี� กรุณาชําระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา .D.++ น. 
เท่านั �น โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ นั �นหมายถงึว่า กรณีที�มคีวิรอ (WAITING LIST) ก็
จะใหส้ทิธิ [ไปตามระบบ ตามลําดบั เนื�องจากทุกพเีรยีด เรามทีี�นั �งราคาพเิศษจํานวนจํากดั ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� เรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัMน  

- กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนที�เหลืออย่างน้อย *+ วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที�ที�บรษิัท
กําหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิ [ยกเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิ [ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจําใหท้่านใดไม่
วา่สว่นในสว่นหนึ�งกต็าม 

- กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ .< วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ในการเรยีก
เกบ็คา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 

 

เงืFอนไขการยกเลิก และ เปลีFยนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดทีFมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 52 วนั ก่อนเดินทาง ** 
     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ไม่คนืเงนิค่าบรกิารที�ชําระมาแลว้ทั �งหมดทั �งนี� 
ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที�ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที�ชําระแล้วเนื�องในการเตรียมการจดัการนําเที�ยวให้แก่
นกัทอ่งเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั �งตั �วเครื�องบนิ การจองที�พกั ฯลฯ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ไมร่บัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดสว่นหนึ�งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซ่ีา ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลี�ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี�ยนชื�อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย *+ วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที�ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ในการ



 

 

เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บัช่วงพเีรยีดวนัที�เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
สาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื�อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ในการหกัค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ที�เกดิขึ�นจรงิสําหรบัการดําเนินการจองครั �งแรก ตามจํานวนครั �งที�เปลี�ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั �งสิ�น 

 

เงืFอนไขสาํคญัอืFนๆทีFท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีึ�นตํ�า อย่างน้อย *< ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�มเพื�อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที�จะ
ประสานงาน เพื�อใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื�นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื�อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครั �ง ทั �งนี� ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที�
เป็นกรณพีเิศษทุกครั �งหากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงได ้

- กรณีที�ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั �วภายในประเทศ เช่น ตั �วเครื�องบนิ , ตั �วรถทวัร ์, ตั �วรถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื�อยนืยนักบัเจา้หน้าที�ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีที�สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั �น สิ�งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื�อเชค็อนิก่อนเครื�องบนิ อยา่งน้อย Z ชั �วโมง โดยในสว่นนี�หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ [
ในการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นใดๆทั �งสิ�น   

- กรณทีี�ทา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ 
- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย 1 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตั �งแต่ที�ทา่นเริ�มจองทวัร ์เพื�อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื�อจดัเตรยีม
ล่วงหน้า กรณมีคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ [ในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิที�เกดิขึ�นกบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาสง่รายชื�อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที�หลงัจากชาํระเงนิกรณีที�
ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าที�ใหท้ราบ 

- กรณีที�ออกบตัรโดยสาร (ตั �ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ในการรบัผดิชอบไมว่่า
ส่วนใดส่วนหนึ�ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื�อใชใ้นการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ทา่นอยา่งน้อย Z หรอื < วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรนี์� เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื�องบนิแบบหมู่คณะ (ตั �วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื�อนไฟล์ท วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั �น หากต้องการเปลี�ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ 



 

 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ที�ไมรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีี�ทา่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระค่า
หอ้งพกัเดี�ยวตามที�ระบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ D เดอืน ณ วนักลบั  
- สาํหรบัลูกคา้ที�เดนิทาง Z ทา่น และ ตอ้งการพกัหอ้งสาํหรบั Z ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิไดใ้นบางกรณ ีขึ�นอยูก่บั

โรงแรมที�คณะนั �นๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัสาํหรบั Z ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม ่กรณีไมม่ ีท่านจาํเป็นจะตอ้ง
ชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม (พกัเดี�ยว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ที�มอีายตุํ�ากวา่ .* ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี�โมงเยน็กจ็ะเริ�มมดืแลว้ สถานที�ท่องเที�ยว
ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ .-* ช.ม. การเดนิทางควรเผื�อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที�ท่องเที�ยว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื�นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ที�สามารถเดนิ
บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื�อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [เปลี�ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ
ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื�อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี�ทางบรษิทั
จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที�จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ�ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- เนื�องจากการเดนิทางท่องเที�ยวในครั �งนี� เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ [ ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ�งที�ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 
หากระหว่างเดนิทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [
ในการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งใหท้่าน เนื�องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่าย
แบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทั �งหมดแลว้ 

- กรณีที�ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที�จะเกดิขึ�นตามมา และ 
จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ี�ทา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าที�สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ�ง มหีน้าใดหน้าหนึ�งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ�งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น 
ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที�ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ [ไม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันั �น
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา
ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื�อทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั
ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที�บรษิทัเรว็ที�สุด เพื�อยนืยนัการเปลี�ยนแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาที�
บรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีี�ยงัไมอ่อกบตัรโดยสาร (ตั �วเครื�องบนิ) ทา่นสามารถเปลี�ยนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แต่หาก
ออกบตัรโดยสาร (ตั �วเครื�องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด 
ซึ�งโดยส่วนใหญ่ตั �วเครื�องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบักระบวนการและ
ขั �นตอนของแต่ละคณะ 



 

 

- เกี�ยวกบัที�นั �งบนเครื�องบนิ เนื�องจากบตัรโดยสาร (ตั �ว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิ [ในการเลือกที�นั �งบนเครื�องบิน กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอนิพร้อมกนั และ สายการบินจะ
พยายามที�สดุใหท้า่นไดน้ั �งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที�สดุ  

- ขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที�พกั เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ
อาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดี�ยว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ Z ท่าน (TRIPLE) 
จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั �นกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิ [การเกบ็คา่นํ�ามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดนิทาง  
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ [ ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ [ ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณใีดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิ [ในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณทีา่นลมืสิ�งของไวท้ี�โรงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย
ปลายทางตามที�ทา่นตอ้งการ  

- รายการนี�เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั �งหนึ�ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พกัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 

** เมืFอท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึFงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรบัเงืFอนไขข้อตกลงทั MงหมดนีMแล้ว ** 

หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ D เดอืน ณ วนักลบั 

 
** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ทีFมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


