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อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี:ยว จอยแลนด ์ หมายเหตุ 
วนัที: 02-06 มนีาคม 2562 16,987 16,987 5,000 8,987 เต็ม 
วนัที: 08-12 มนีาคม 2562 16,987 16,987 5,000 8,987 เต็ม 
วนัที: 12-16 มนีาคม 2562 16,987 16,987 5,000 8,987 เต็ม 
วนัที: 14-18 มนีาคม 2562 16,987 16,987 5,000 8,987 *โปรดเช็คเวลาบนิ* 
วนัที: 22-26 มนีาคม 2562 16,987 16,987 5,000 8,987 *โปรดเช็คเวลาบนิ* 
วนัที: 26-30 มนีาคม 2562 16,987 16,987 5,000 8,987 *โปรดเช็คเวลาบนิ* 

วนัที: 28 ม.ีค.-01 เม.ย. 2562 16,987 16,987 5,000 8,987 *โปรดเช็คเวลาบนิ* 
วนัที: 02-06 เมษายน 2562 16,987 16,987 5,000 8,987  
วนัที: 04-08 เมษายน 2562 17,987 17,987 5,000 9,987 วนัจกัร ี
วนัที: 06-10 เมษายน 2562 17,987 17,987 5,000 9,987 วนัจกัร ี
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***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลี:ยนแปลงคา่ต ัUวเครื:องบนิภาษสีนามบนิภาษนีํ Zามนัของสายการบนิ*** 
 ***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ̂นการปรบัราคาขึZนตามสายการบนิ*** 
 

แจง้เปลี:ยนแปลงเวลาบนิเฉพาะเดนิทางเดอืน มนีาคม 62 ดงันีZ 
กรุ๊ปเดนิทาง เวลานัดพบ เวลาเดนิทาง 

ขาไป 
เวลาเดนิทาง 

ขากลับ 

วันทีS 2-6 มนีาคม 62 สนามบนิสวุรรณภูม ิ 
เวลา 23.30 น. 

ZE514 
BKK : 02.40 น. (03 ม.ีค. 62) 
ICN : 10.20 น. (03 ม.ีค. 62) 

ZE513 
ICN : 20.55 น. (06 ม.ีค. 62) 
BKK : 01.40 น. (07 ม.ีค. 62) 

วันทีS 8-12 มนีาคม 62 สนามบนิสวุรรณภูม ิ 
เวลา 23.30 น. 

ZE514 
BKK : 02.40 น. (09 ม.ีค. 62) 
ICN : 10.20 น. (09 ม.ีค. 62) 

ZE511 
ICN : 17.05 น. (12 ม.ีค. 62) 
BKK : 21.25 น. (12 ม.ีค. 62) 

วันทีS 12-16 มนีาคม 62 สนามบนิสวุรรณภูม ิ 
เวลา 19.30 น. 

ZE512 
BKK : 22.25 น. (12 ม.ีค. 62) 
ICN : 06.20 น. (13 ม.ีค. 62) 

ZE511 
ICN : 17.05 น. (16 ม.ีค. 62) 
BKK : 21.25 น. (16 ม.ีค. 62) 

วันทีS 14-18 มนีาคม 62 สนามบนิสวุรรณภูม ิ 
เวลา 19.30 น. 

ZE512 
BKK : 22.25 น. (14 ม.ีค. 62) 
ICN : 06.20 น. (15 ม.ีค. 62) 

ZE511 
ICN : 17.05 น. (18 ม.ีค. 62) 
BKK : 21.25 น. (18 ม.ีค. 62) 

วันทีS 22-26 มนีาคม 62 สนามบนิสวุรรณภูม ิ 
เวลา 19.30 น. 

ZE512 
BKK : 22.25 น. (22 ม.ีค. 62) 
ICN : 06.20 น. (23 ม.ีค. 62) 

ZE511 
ICN : 17.05 น. (26 ม.ีค. 62) 
BKK : 21.25 น. (26 ม.ีค. 62) 

วันทีS 26-30 มนีาคม 62 สนามบนิสวุรรณภูม ิ 
เวลา 19.30 น. 

ZE512 
BKK : 22.25 น. (26 ม.ีค. 62) 
ICN : 06.20 น. (27 ม.ีค. 62) 

ZE513 
ICN : 20.55 น. (30 ม.ีค. 62) 
BKK : 01.40 น. (31 ม.ีค. 62) 

วันทีS 28 ม.ีค.-1 เม.ย. 62 สนามบนิสวุรรณภูม ิ 
เวลา 19.30 น. 

ZE512 
BKK : 22.25 น. (28 ม.ีค. 62) 
ICN : 06.20 น. (29 ม.ีค. 62) 

ZE513 
ICN : 20.55 น. (01 เม.ย. 62) 
BKK : 01.40 น. (02 เม.ย. 62) 

 
วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูม ิ                                                                                                        ( - / - / - ) 
19.30 น. คณะพรอ้มกันทีSสนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัZน 4 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์M สายการบนิ     

อสีตาร ์เจ็ท (ZE) มเีจา้หนา้ทีSของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
หรอื 
23.30 น. คณะพรอ้มกันทีSสนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัZน 4 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์M สายการบนิ     

อสีตาร ์เจ็ท (ZE) มเีจา้หนา้ทีSของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

วนัที: 08-12 เมษายน 2562 15,987 15,987 5,000 7,987  
วนัที: 10-14 เมษายน 2562 16,987 16,987 5,000 8,987  
วนัที: 11-15 เมษายน 2562 22,987 22,987 5,000 14,987 สงกรานต ์
วนัที: 13-17 เมษายน 2562 25,987 25,987 5,000 17,987 สงกรานต ์
วนัที: 10-14 เมษายน 2562 21,987 21,987 5,000 13,987  
วนัที: 16-20 เมษายน 2562 16,987 16,987 5,000 8,987  
วนัที: 18-22 เมษายน 2562 16,987 16,987 5,000 8,987  
วนัที: 20-24 เมษายน 2562 16,987 16,987 5,000 8,987  
วนัที: 22-26 เมษายน 2562 15,987 15,987 5,000 7,987  
วนัที: 24-28 เมษายน 2562 16,987 16,987 5,000 8,987  
วนัที: 26-30 เมษายน 2562 16,987 16,987 5,000 8,987  

วนัที: 28 เม.ย.-02 พ.ค. 2562 15,987 15,987 5,000 7,987  
INFANT (เด็กเล็กอายุ ไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 6,000 บาท 

ราคาที:ระบุขา้งตน้ สําหรบัผูเ้ดนิทางที:ถอืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเทา่น ัZน 
หากผูเ้ดนิทางถอืหนงัสอืเดนิทางประเทศอื:นๆ โปรดสอบถามเจา้หนา้ที: กอ่นทําการจอง 
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วนัที:สอง สนามบนิอนิชอน – อุทยานแหง่ชาตซิอรคัซาน – วดัชนิฮงึซา - ไมร่วมกระเชา้ไฟฟ้า         ( - / L / D ) 
22.25 น. เหนิฟ้าสูก่รุงโซล โดยสายการบนิอสีตาร ์เจ็ท เที:ยวบนิที: ZE512 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.30 – 06.00 ชัSวโมง) 

(ไมร่วมอาหารและเครื:องดื:มบนเครื:อง) 
06.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิSนเร็วกว่าไทย 2 ชัSวโมง)  
หรอื 
02.40 น. เหนิฟ้าสูก่รุงโซล โดยสายการบนิอสีตาร ์เจ็ท เที:ยวบนิที: ZE514 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.30 – 06.00 ชัSวโมง) 

(ไมร่วมอาหารและเครื:องดื:มบนเครื:อง) 
10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิSนเร็วกว่าไทย 2 ชัSวโมง)  
 หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ นําคณะเดนิทางโดยรถโคท้ปรับอากาศนําเทีSยวสูอุ่ทยาน

แห่งชาตซิอรัคซาน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัSวโมง 
เที:ยง บรกิารอาหารกลางวนั (มืZอที: 1) เมนูทคัคาลบหีรอืไกบ่ารบ์คีวิผดัซอสเกาหล ีอาหารเลื:องชื:อโดยการนํา

ไก่บาร์บีคิว มนัหวาน กะหลํ:าปลี ต้นกระเทียม ซอส และข้าว นํามาผดัรวมกนับนกระทะแบนสดํีา
คลุกเคลา้ทุกอยา่งใหเ้ขา้กนั รบัประทานคูก่บัผกักาดเกาหลแีละเครื:องเคยีงตา่งๆ 

บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาตซิอรคัซาน (Seoraksan National Park) เป็นหนึSงในอุทยานแห่งชาติทีS
สวยงามและมีชืSอเสยีงมากทีSสุดแห่งหนึSงของเกาหลีใต ้เทีSยวไดต้ลอดทั�งปีซึSงแต่ละฤดูก็งดงามแตกต่างกัน
ออกไป แต่ฤดูทีSนักท่องเทีSยวทั�งชาวต่างชาตแิละชาวเกาหลีเองนิยมไปท่องเทีSยวปีนเขามากทีSสุดก็คือช่วงฤดู

ใบไมเ้ปลีSยนส ีเพราะหุบเขาและทางเดนิจะเต็มไปดว้ยตน้เมเปิ�ลสแีดงสม้เหลอืงสลับกับเกอืบตลอดทาง สว่นยอด
เขานักท่องเทีSยวนิยมปีนกันก็คือยอดเขา Gwongeumseong Fortress อยู่ทางตะวันออกของอุทยานแห่งชาติ
ซอรัคซาน เนืSองจากม ีCable car ทีSสามารถนัSงขึ�นไปดา้นบนได ้และเดนิต่ออกีประมาณ 1.5 กโิลเมตรก็ถงึยอด

เขา ทําใหใ้ชเ้วลาไม่นานในการขึ�นไปพิชติยอดเขาและชมววิ
ทวิทัศน์ทีSสวยงามของซอรัคซานดา้นบน แต่หากมเีวลาและชอบ
ปีนเขา แนะนําใหปี้นยอดเขา Ulsanbawi Rock ความยาวของ
เสน้ทางประมาณ 3.8 กโิลเมตร ใน 2.8 กโิลเมตรแรกจะไม่ชัน
มาก ส่วน 1 กโิลเมตรสุดทา้ยทีSจะขึ�นไปยังยอดเขาเป็นทางเดนิ
บันไดค่อนขา้งชันพอสมควร แต่ววิทวิทัศน์ดา้นบนสวยงามมาก 
นําคณะเดนิทางสู่วดัชนิฮงึซา (Sinheungsa Temple))เป็นวัด
พุทธพระใหญ่เก่าแก่ทีSอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
(Seoraksan) สามารถเดินจากประตูทางเขา้อุทยานเพียง 10 
นาทเีท่านั�น จงึเป็นวัดทีSคนทีSมาเทีSยวทีSอุทยานแห่งนี� นยิมมาไหว ้
สั ก ก า ร ะ
กัน สร า้ง
ขึ� น เ มืS อ

ประมาณปีค.ศ. 654 มีพระพุทธรูปทองสํารดิขนาดใหญ่ทีS
ตั �งอยู่กลางแจง้เรยีกว่า Jwabul ทีSมคีวามสงูถงึ 10 เมตร ทีS
เป็นหนึSงในสัญญลักษณ์ของซอรัคซานดว้ย และถัดจาก
พระพุทธรูปจะมสีะพานหนิทีSสวยงามเรยีกว่า Hyeonsugyo 
จากนั�นจะพบกับกําแพงหนิขนาดใหญ่ทีSลอ้มบรเิวณภายใน
อาคารต่างๆของวัดอยู่ ซึSงจะมหีอคอยสงู 3 ชั �นทีSไดร้ับการ
ขึ�นทะเบียนเป็นมรดกของเกาหลีดว้ย ใกลเ้คียงมีสถานี
กระเชา้ไฟฟ้าเพืSอใหท่้านไดโ้ดยสาร น ั:งกระเชา้ไฟฟ้า 
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(ไมร่วมคา่กระเชา้ ทา่นละ 400 บาท หรอื 10,000 วอน)ซึSงจะสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์บนยอดเขา ดุจดัSง
ภาพวาดเกนิทีSจะบรรยาย ยิSงช่วงฤดูใบไมเ้ปลีSยนสจีะเป็นชว่งทีSงดงามทีSสดุ นักท่องเทีSยวนยิมเดนิทางมาเพืSอชม
ความงามของใบไมส้ต่ีางๆ ชว่งประมาณเดอืนตุลาคมใบไมจ้ะกลายเป็นสแีดง สสีม้ และสเีหลอืงทัSวทั�งบรเิวณ 

คํ:า บรกิารอาหารคํ:า (มืZอที: 2) เมนู สุกีZสไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟรอ้นๆ คลา้ยกบัสุกีZยากีZ มสีว่นผสมตา่ง ๆ เชน่ 
ผกั เนืZอห ั:นบาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรุงจะนําวตัถุต่าง ๆ  เหล่านีZจุ่มแช่ลงในนํ Zาเดอืด หรอืนํ Zาซุป 
และปล่อยทิZงไวส้กัพกั จากน ัZนนําส่วนผสมอย่างอื:น เช่น เตา้หู ้บะหมี: ลงตุ๋นใหเ้ขา้กนั แลว้รบัประทาน
โดยจุม่ลงในซอส 

ที:พกั  I PARK RESORT หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที:สาม ซอรคัซาน - กรุงโซล - ศูนยโ์สมเกาหล ี– ซากุระเกาหล ี(ตามฤดกาล) – รา้นเช่าชุดฮนับก (ไมร่วมคา่

เช่าชุด) - พระราชวงัเคยีงบ็อค - ศูนยเ์ครื:องสําอางเกาหล ี– ยา่นฮงแด                          ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มืZอที: 3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นนําท่านเดนิทางจากอุทยานแห่งชาตซิอรัคซานกลับมากรุงโซล ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัSวโมง ถงึกรุง
โซล แวะใหท่้านไดเ้ลือกซื�อผลิตภัณฑ์ยอดนิยม
ของชาวเกาหล ีณ ศูนยโ์สมเกาหล ี(Red ginger) 
ซึSงรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีSมีอายุ 6 
ปีซึSงถือว่าเป็นโสมทีSมีคุณภาพดีทีSสดุ ชมวงจรชวีติ
ของโสม พรอ้มใหท่้านไดเ้ลือกซื�อโสมทีSมีคุณภาพ
ดีทีSสุดและนํากลับไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาติ
ผูใ้หญ่ทีSท่านรักและนับถอืทางบา้น 

เที:ยง  บรกิารอาหารกลางวนั (มืZอที: 4) เมนูปลาย่าง
  เกาหลี มีกลิ:นหอมอ่อนๆของตวัปลา เสิร ์ฟ
  พร้อมกบัขา้วญี:ปุ่ นรอ้นๆ และผกัดองเครื:อง
  เคยีงของเกาหลมีากมาย 
บ่าย  จากนั�น นําท่านไปชม ดอกพ็อตกต หรือ 
  ดอกซากุระเกาหล ี(ตามฤดกาล) ทัSวทั�ง
  ประเทศเกาหลีใต ้กว่า 2 แสนตน้ตามถนนหนทาง 
  สวนสาธารณะหรือบนเขาจะทยอยกันเบ่งบาน ทํา
  ใหช้่วงฤดูใบไมผ้ลิทั�งเมืองจะเปลีSยนเป็นสีชมพู 
  ดังนั�นนักท่องเทีSยวจากทัSวสารทศิ จึงแวะเวียนมา
  เทีSยวชมความสวยงามและถ่ายรูปเก็บไวกั้นเป็น
  จํานวนมากเพืSออันเปรยีบเสมอืนเป็นสัญลักษณ์แห่ง
  การเริSมฤดูกาลทีSอบอุ่นของชาวเกาหลีใตอ้ีกดว้ย 
  จากนั�นนําท่านสู ่รา้นเช่าชุดฮนับก!! (ไมร่วมคา่เชา่ชุดท่านละ 10,000-15,000 วอน) เรียกว่าเป็น
  วัฒนธรรมยอดฮติอกีหนึSงจุดของการมาเยอืนเกาหลใีต ้ทีSใหท่้านไดเ้ลอืก “สวมชดุฮันบก” ดว้ยตนเอง แต่งตัวเป็น
  นางใน ซังกงุ หรอืคหบดใีนซรีีSยช์ ืSอดังหลายๆเรืSอง  
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และเพืSอใหไ้ดบ้รรยากาศในการท่องเทีSยวมากขึ�น ถ่ายรูปออกมาไดส้มจริงมากยิSงขึ�น เราจะนําทุกท่าน
หลงัจากเปลี:ยนเครื:องแต่งกายเรียบร้อยแล้ว  เดินทางมายัง พระราชวงัเคียงบ็อค 
(Gyeongbokgung Palace) ซึSงเป็นพระราชวังทีSเกา่แกท่ีSสดุของราชวงศโ์ชชอน (ค.ศ.1392-1910) สรา้งขึ�นในปี 
ค.ศ. 1394 ตน้พระราชวงศ์ทีSสถาปนาขึ�นโดยกษัตรยิ์แทโจ ภายในพระราชวังแห่งนี�มีหมู่พระทีSนัSงมากกว่า 200 
หลังแต่ไดถู้กทําลายไปมากในสมัยทีSญีSปุ่ นเขา้มาบุกยดึครอง ทั�งยังเคยเป็นศูนยบ์ัญชาการทางการทหารและเป็น
ทีSประทับของกษัตรยิ์ ปัจจุบันไดม้ีการก่อสรา้งหมู่พระทีSนัSงทีSเคยถูกทําลายขึ�นมาใหม่ในตําแหน่งเดมิ ถ่ายภาพคู่
กับพลับพลากลางนํ�าทีSซ ึSงเคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสันนบิาตต่างๆ สําหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง 
ภายในมีการแสดงโชว์การเปลีSยนเวรยามของทหารราชองครักษ์ การโชว์แต่ละครั �งใชเ้วลาประมาณ 30 นาที มี
โชว์ทั�งหมด 3 รอบ คือ เวลา 10.30 น. รอบ 13.30 น. และ 15.30 น. จากนั�นเดนิทางสู ่ศูนยเ์ครื:องสําอาง
เกาหลี (cosmetic center)เป็นศูนย์รวมของเครืSองสําอางแบรนด์ของเกาหลี อาทิ ROJUKISS, LOTREE, 
ETUDE และอกีมากมายหลากหลาย อสิระท่านเลอืกซื�อไดต้ามอัธยาศัย  

 
จากนั�นนําท่านไปอิสระเดินเล่นชอ้ปปิ�งกันต่อทีSย่านฮงแด หรือ 
HONG-IK STREET เ ป็น ย่านชอ้ปปิ� งบริเวณดา้นหนา้ของ
มหาวทิยาลัยฮงอกิ (Hongik University) ศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและ
เด็กมหาวทิยาลัย ทีSนีSมีทั�งแกลเลอรีSศลิปะ รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้
แฟชัSน คลับ และรา้นอาหารทีSน่าสนใจในหมู่วัยรุ่นกลุ่มอายุ 20-30 
ปี ทีSนิยมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆ ไม่สูง
มาก จะคกึคักเป็นพเิศษตั�งแต่ชว่งบ่ายเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่
ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของทีSขายกันเยอะสว่นใหญ่ก็จะเป็น
สินคา้แฟชัSน เช่น เสื�อผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ ฟชอ้ป เครืSอง
เขียน และทีSเยอะไม่แพกั้นก็คือขนมต่างๆ สถานที:ที:อยาก
แนะนําใหน้กัเดนิทางสายชอ้ปและสายรวีวิไดรู้จ้กั ใน
ปี 2019 นีZ เราขอแนะนํา CAFÉ เปิดใหม่ยอดฮติ อาท ิCafé 
de One Piece (ไม่รวมค่าอาหารและเครืSองดืSมในรา้น) 
รา้นอาหารทีSตกแต่งสไตลวั์นพชีทั�งหมด ใหบ้รรยากาศแบบชลิล์ๆ 
มีเมนูอาหารทีSน่าสนใจหลากหลายเมนู ใครชืSนชอบตัวการ์ตูนนี�
ตอ้งไม่พลาด หรือท่านใดทีSชอบโลกของการ์ตูน แนะนํารา้น 
Yeonnam-dong 239-20  ( ไม่ ร วม ค่าอาหารและ
เครืSองดืSมในรา้น) รา้นนี�ภายนอกดูเหมอืนคาเฟ่ธรรมดาทัSวไป แต่
เมืSอผลักประตูเขา้ไปในรา้น ท่านจะรูส้กึเหมือนหลุดมาอยู่ในโลก
ของหนังสือการ์ตูนอย่างนั�นเลย ดว้ยสไตล์การแต่งรา้นเป็น

ลายเสน้ขาวดําแบบ 2 มติ ิตั �งแต่พื�น ผนัง ประตู โต๊ะ เกา้อี� จนถงึแกว้กาแฟและจานอาหาร ซึSงมองเผนิ ๆ ก็ไม่
แน่ใจว่าของจรงิหรอืปลอม?? แต่รับรองถ่ายรูปมุมไหนก็สวยไปหมด หรอืท่านใดยังหลงใหลในมุมของภาพ 3 มติ ิ
TRICK EYES MUSEUM (ไม่รวมค่าเขา้ชม) เป็นสถานทีSท่องเทีSยวชืSอดังทีSจัดขึ�นแบบพพิิธภัณฑ์แกลเลอรีS
ศลิปะและภาพวาด ทีSสรา้งขึ�นโดย “ตร็องป์ L’Oeil” คือเทคนิคงานศลิปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเป็น
แบบ 3D หรอืชมโซน ICE MUSEUM (ไม่รวมค่าเขา้ชม) เป็นเมอืงนํ�าแข็งเป็นศลิปะการแกะสลักและจําลองเป็น
เมอืงนํ�าแข็ง ตืSนตาตืSนใจและสัมผัสกับความหนาวอุณหภูมติดิลบมากกว่า 5 องศา  
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คํ:า  บรกิารอาหารคํ:า (มืZอที: 5) เมนโูอซมับุลโกก ิวุน้เสน้ จะมผีกักาดขาว เนืZอหมู และปลาหมกึ ผดัในกระทะ 
  ซึ:งมนีํ Zาซุปรสชาตอิอกหวาน ผดัทุกอย่างใหเ้ขา้กนัจนสุกและนํ Zาซุปเหลอืขลุกขลกิ ทานกบัขา้วสวย
  รอ้นๆ พรอ้มเครื:องเคยีงมากมาย 
ที:พกั  L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL / WESTERN RIVER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที:ส ี: เอเวอรแ์ลนด ์(รวมต ัUวเครื:องเลน่ไมจํ่ากดัรอบ) – กรุงโซล – ดวิตีZฟร ีหรอื คลองชองเกชอน - เมยีงดง           

( B / L / อสิระ ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มืZอที: 6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นนําท่านเดนิทางสูส่วนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ (Everland) สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(ราคารวมตั¤ว)  เป็น
สวนสนุกกลางแจง้ทีSใหญ่ทีSสุดของเกาหลีเป็นทีSนิยมของชาวเกาหลีและชาวต่างชาติ เป็นอย่างมาก ตั �งอยู่
ท่ามกลางหุบเขาใหท่้านไดส้นุกสนานกับการเล่นเครืSองเล่นต่างๆ ตามฤดูกาล บรกิารท่านดว้ยบัตรเครืSองเล่น ไม่
จํากัด ( เล่นไดทุ้กชนดิและจํานวนครั �งในการเล่น )นอกจากนั�นภายในยังเป็นสวนพฤกษาชาตขินาดใหญ่ ในชว่ง
ฤดูใบไมผ้ล ิ/ ฤดูรอ้น และยังมสีวนสัตวซ์าฟาร ีสัตวต่์างๆเชน่ เสอื สงิโตและพลาดไม่ไดกั้บ  ไลเกอร ์(สัตวพั์นธ์
ผสมระหว่างเสอืกับสงิโต) ชมหมแีสนรูแ้ละสัตวอ์ืSนๆอกีมากมายหลายชนดิ  ชอ้ปปิ�งของทีSระลกึอย่างจุใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที:ยง บรกิารอาหารกลางวนั (มืZอที: 7) เมนูหมูยา่งเกาหลหีรอืพอรค์คาลบีZ เป็นอาหารพืZนเมอืงเกาหลทีี:เลื:องชื:อ

และรูจ้กักนัดที ั:วโลก โดยนําหมูสว่นที:ตดิกบักระดูกไปยา่งบนเตาถา่นแบบด ัZงเดมิเสริฟ์พรอ้มขา้วสวย
รอ้นๆ และเครื:องเคยีงหลากชนดิกบันํ ZาจิZมเตา้เจีZยวสูตรเฉพาะและนํ Zาซปุสาหรา่ย 

บ่าย  จากนัSนนําท่านชอ้ปปิ�งสนิคา้ปลอดภาษีทีS ดวิตีZฟร ี(Duty Free) ทีSนีSมีสนิคา้ชั �นนําใหท่้านเลอืกซื�อมากมายกว่า 
500 ชนิด อาท ินํ�าหอม เสื�อผา้ เครืSองสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครืSองประดับ ฯลฯ หรือ หากใครอยากจะนัSง
พักผ่อนชลิล์ๆ ก็สามารถไป คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon) เป็นลําธารทีSมีความยาว 5.84 กโิลเมตร
ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ในปี ค.ศ. 1958 ไดม้กีารถมเพืSอทําถนนจากเดมิทีSเป็นลําธารธรรมชาต ิและไดเ้ริSมมกีาร
ปรับปรุงพื�นทีSอีกครั �งในเดอืนกรกฎาคม ค.ศ.2003 โดยใชเ้วลาในการปรับปรุงทั�งสิ�น 2 ปี และ 3 เดือน เพืSอเป็น
สถานทีSพักผ่อนหย่อนใจกลางเมือง มสีะพานขา้มคลองทั�งหมด 22 สะพาน จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ�งยา่นเมยีงดง 
หากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชัSนของเกาหลเีป็นอย่างไร กา้วลํ�านําสมัยเพยีงใด ท่านจะตอ้งมาทีSเมยีงดงแห่งนี� พบ
กับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสื�อผา้แฟชัSนแบบอนิเทรน เครืSองสําอางแบรนด์ดังของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ใน
การชอ้ปปิ�ง ซึSงเมียงดงแห่งนี�จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันทีSนีSกว่าจํานวนมากในแต่ละวัน และท่าน
สามารถรับประทานอาหารในย่านเมยีงดงไดต้ามอสิระ 

คํ:า อสิระอาหารคํ:าตามอธัยาศยั ณ ยา่นเมยีงดง 
ที:พกั  L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL / WESTERN RIVER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที:หา้ นํ Zามนัสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู - ศูนย์สาหร่าย + เรียนรู ้ว ิธีทําคีมบบั - ล่องเรอื 

HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอา้ทเ์ล็ท –ซุปเปอรม์าเก็ต – สนามบนิอนิชอน                  ( B / L / อสิระ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มืZอที: 8) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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จากนัSนนําท่านเดนิทางไป นํ Zามนัสนเข็มแดง (RED PINE) ซึSงผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซีึSงจะใช ้
ตน้สนเข็มแดงจากยอดเขาทีSประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช ้
เทคโนโลยพีรอ้มกับการวจัิยทีSประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็น “นํ�ามันสนเข็ม
แดง” ภูมปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภูเขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต ์โดย
กว่าจะมาเป็นนํ�ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดง
ประมาณ 2.7 กโิลกรัม มาสกัดเอานํ�ามันมาผลติและวจัิยออกมาเป็นนํ�ามัน 
สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเสน้เลือดไดเ้ป็นอย่างดี จากนั�นนํา
ท่าน เดินทางไป ดูแลสุขภาพกันทีS ศูนย์สมุนไพร  ฮอกเกนามู  
(HEOTGAENAMU) ซึSงเป็นสมุนไพรทีSทัSวโลกรวมถงึสถาบันต่างๆ ยอมรับ
ว่าเป็นสมุนไพรทีSมีคุณภาพดทีีSสุดในการบํารุงตับและดูแลตับของเรา เป็น
สมุนไพรทีSหาไดย้ากในปัจจุบัน ท่านจะไดช้มการสาธติการทดลองตัวยา
จากสมุนไพรชนดินี�ม ีฮอกเกนามู เป็นตน้ไมท้ีSเจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขา
ทีSปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือนํ�าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลี
รุ่นใหม่นยิมนํามารับประทานเพืSอชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง จากนั�นนํา
ท่านเขา้ชมศูนยส์าหร่าย (Seaweed Museum) เยีSยมชมของฝากทีSมี
ชืSอเสยีงของเกาหลี สาหร่ายผลติสดใหม่ทุกวัน มีหลายรสชาต ิเหมาะกับ
ใหท่้านไดเ้ลือกซื�อไปเป็นของฝากของทีSระลกึ นําท่านเรยีนรูว้ธิกีารทํา
ขา้วหอ่สาหรา่ย (Gimbap) เมนูง่ายๆ ทีSคนเกาหลนียิมรับประทาน คําว่า 
คมิ แปลว่า สาหร่าย คําว่า บับ แปลว่า ขา้ว ลักษณะจะเป็นแท่งยาวๆ แลว้จะหัSนเป็นชิ�นๆ พอดคํีา จิ�มกับโชยุ หรอื 
วาซาบก็ิไดต้ามใจชอบ  

เที:ยง บรกิารอาหารกลางวนั (มืZอที: 9)  เมนูจมิดกั (JIMDAK) หรอื ไก่อบซอีิ�ววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลี
พืZนเมอืงด ัZงเดมิ เป็นไกผ่ดัรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร ั:ง แครอท พรกิ และซอสดํา เนืZอไกท่ี:น ิ:ม รสชาตคิลา้ยกบั
ไกพ่ะโลสู้ตรเกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครื:อง 

บ่าย   จากนั�นเดนิทางสู ่ARA CRUISE ล่องเรอืชมคลองแห่งแรกของเกาหล ีทีSเรยีกว่า GYEONGIN ARA  
  WATERWAY บนเรอืสําราญทีSน่าตืSนตาตืSนใจ ล่องเรอืไปตามทางนํ�าทีSเชืSอมต่อแม่นํ�าฮัน และทะเลตะวันตกภายใน
  เรอืมหีอ้งโถงพรอ้มเวทกีารแสดงความบันเทงิมากมายใหท่้านไดร้ับชม หากท่านใดทีSตอ้งการสัมผัสธรรมชาตสิอง
  ขา้งทางยังสามารถขึ�นไปดา้นบนชั �นสองเพืSอชมทัศนียภาพสองขา้งทาง ระหว่างทางเดนิเรือท่านจะไดเ้ห็นมุม
  เล็กๆ ของนํ�าตกจําลองทีSตืSนตาตืSนใจใหท่้านไดเ้ก็บถ่ายภาพไปอวดคนทีSบา้นอกีดว้ย (ประมาณ 45 นาท)ี นําท่าน
  เดนิทางสู ่HYUNDAI PREMIUM OUTLET เลอืกซื�อสนิคา้แบรนดพ์รเีมยีมชั �นนํามากมาย  จากนั�นแวะซื�อของ
  ฝากทีSรา้นซุปเปอรม์าเก็ต (ละลายเงนิวอน) เลอืกซื�อสาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต ผลติภัณฑข์องใบและ
  รากฝอยของโสมในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้ง หนา้โสม เครืSองสําอาง โสม กมิจ ิเป็บเปโร ้
  หรอืป๊อกกี�เกาหล ีชนิราเมงหรอืมาม่าเกาหล ีเป็นตน้ สมควรแกเ่วลา นําคณะเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ:า อสิระอาหารคํ:าตามอธัยาศยั   
17.05 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ สายการบนิอสีตาร ์เจ็ท เที:ยวบนิที: ZE511  
 (ไมร่วมอาหารและเครื:องดื:มบนเครื:อง) 
21.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพ 
หรอื 
20.55 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ สายการบนิอสีตาร ์เจ็ท เที:ยวบนิที: ZE513  
 (ไมร่วมอาหารและเครื:องดื:มบนเครื:อง) 
01.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพ 
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**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี:ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. ค่าตั¤วเครืSองบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.   ค่าอาหารทุกมื�อ ตามทีSระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานทีSต่างๆ ตามรายการ   4.   ค่าทีSพักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ-สง่ และนําเทีSยวตามรายการ   6.   ค่าภาษีสนามบนิ ทุกแห่งทีSม ี
7. ค่านํ�าหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.  8.   หัวหนา้ทัวรนํ์าเทีSยว ตามรายการ 
9. ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงืSอนไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมูลค่าเพิSม 7% และภาษีหัก ณ ทีSจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากับภาษี) 
2.   ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพทส์ว่นตัว ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครืSองดืSมทีSสัSงเพิSม 
3. ค่านํ�าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีSหนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. ค่าทําวซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างชาต ิ(ไม่ใชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ:นทา่นละ 1,500 บาท หรอื 50,000 วอน (ชําระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัZงจะตอ้งมผูีโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจํานวน 20 ทา่นขึZนไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ̂นการเลื:อนการเดนิทาง หรอืเปลี:ยนแปลงราคาทวัร ์
กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท  หรอืทา่นละ 10,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ)์  
กรุณาชําระคา่ทวัรส์ว่นที:เหลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

 
เง ื:อนไขการเปลี:ยนวนัเดนิทางหรอืเปลี:ยนชื:อผูเ้ดนิทาง 

หากผูโ้ดยสารถูกปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ 
จากเจา้หนา้ที:แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที:ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที:ตรวจคนเขา้เมอืงที:

ประเทศเกาหลใีต ้ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที:เกดิขึZนทุกกรณี   
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที:ประเทศเกาหลใีตเ้รยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที:ยวบนิถดัไปที:มทีี:น ั:งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัUวเครื:องบนิ   
ท ัZงนีZแลว้แตท่างเจา้หนา้ที:ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิ:มตน้และจบการบรกิารที:สนามบนิสุวรรณภูมเิทา่น ัZน  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองต ัUวเครื:องบนิหรอืยานพาหนะอื:นๆ 

เพื:อใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิสุวรรณภูมนิ ัZน ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีZที:เกดิขึZน 
เนื:องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที:นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  

ฉะน ัZนทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นที:จะสํารองต ัUวเครื:องบนิ หรอืยานพาหนะอื:นๆ 

* ต ัUวสายการบนิไมส่ามารถระบุที:น ั:ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที:น ั:งโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัที:น ั:งบนเครื:องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทําการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัZน งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 
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1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวร์ตอ้งแจง้เปลีSยนวันเดนิทางหรอืเปลีSยนชืSอผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกว่า 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีSยนไดเ้พยีง 1 ครั �งเท่านั�น หากแจง้หลังจากนี� ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางท่านใหม่มาแทนผูท้ีSไม่สามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีSยนวันเดนิทางหรอืเปลีSยนชืSอผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกว่า 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีSยนไดเ้พยีง 1 ครั �งเท่านั�น หากแจง้หลังจากนี� ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางท่านใหม่มาแทนผูท้ีSไม่สามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย์) ผูจ้องทัวร์ไม่สามารถเปลีSยนวันเดนิทางหรือเปลีSยนชืSอผู ้
เดนิทางไดทุ้กกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีSยนชืSอผูเ้ดนิทางหลังจากออกตั¤วโดยสารเรียบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระค่าตั¤วโดยสารเพิSมดว้ยตนเองจากค่า
ทัวรท์ีSชําระมาแลว้ ณ วันทีSตอ้งการเปลีSยนชืSอผูเ้ดนิทาง ตามขอ้กําหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
 
เง ื:อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีSนักท่องเทีSยวหรือเอเจนซีSตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลืSอนการเดนิทาง นักท่องเทีSยวหรือเอเจนซีS (ผูม้ชีื:อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีSบรษัิทอย่างใดอย่างหนึSงเพืSอแจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเทีSยวหรอืเอเจนซีSตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีSยวหรือเอเจนซีS (ผูม้ชีื:อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อีเมล หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนทีSบรษัิทอย่างใดอย่างหนึSงเพืSอทําเรืSองขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีS
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงืSอนไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี� 

2.1 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ไม่นอ้ยกว่า 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารที:ชําระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่ามดัจําท ัZงหมดของ
คา่บรกิารที:ชําระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารที:ชําระมาแลว้  
เนืSองจากบรษัิทตอ้งดําเนนิการจัดเตรยีมนําเทีSยวใหแ้กนั่กท่องเทีSยวล่วงหนา้ เชน่ การสํารองทีSนัSงตั¤วเครืSองบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมทีSพัก ยานพานหะสําหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีSตอ้งการันตมัีดจําหรือเป็นเทีSยวบนิเชา่เหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มีการคืน
เงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทั�งหมด   
4. การตดิต่อประสานงานกับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี�  

วันจันทรถ์งึวันศุกร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิต่อประสานงานผ่านแอพพลเิคชัSนอืSนๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิªในการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีSยว จองเดนิทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีSจะนําตดิตัวขึ�นเครืSองบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ�น และรวมกันทุก
ชิ�นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึSงมีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีSตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้ือไดท่้านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิSงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าทีSกําหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีSโหลดใตท้อ้งเครืSองบนิเท่านั�น  

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้บัคนไทย ผูท้ ี:ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัZนในประเทศเกาหลใีต้

ไมเ่กนิ 90 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื:อการทอ่งเที:ยว เยี:ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื:นเอกสารในข ัZนตอนการตรวจ
เขา้เมอืงเพื:อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ดงัตอ่ไปนีZ 

- ต ัUวเครื:องบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต ้ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิ:งท ี:ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที:อาจเกดิขึZนในระหวา่งที:พํานกัในประเทศเกาหลใีตไ้ด ้ 

(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชื:อ ท ี:อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที:พํานกัในประเทศเกาหลใีต ้

(เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื:นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที:พํานกัในประเทศเกาหลใีต ้ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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2. สิSงของทีSมลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีS
โหลดใตท้อ้งเครืSองบนิเท่านั�น  
3. ประเทศเกาหลใีต ้มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีSทํามาจากพชื และเนื�อสัตวทุ์กชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื�อสัตว ์   
ไสก้รอก ฯ เพืSอเป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีSจะมาจากสิSงเหล่านี� หากเจา้หนา้ทีSตรวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราทีSสงูมาก 
 
หมายเหตุ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พืSอการท่องเทีSยวเท่านั�น 
2. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืไม่ใชบ้รกิารตามทีSระบุไวใ้นรายการทัวร ์ไม่ว่าบางสว่นหรอืทั�งหมด หรอื 
ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทั�งหมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิªในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีSมนัีกท่องเทีSยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ 
นักท่องเทีSยวหรอืเอเจนซีSทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีSไม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 15 วันกอ่นการ 
เดนิทางสําหรับประเทศทีSมวีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีSยวทุกท่านยนิดทีีSจะชําระค่าบรกิารเพิSมจากการทีSมนัีกท่องเทีSยวร่วมเดนิทาง 
นอ้ยกว่าทีSทางบรษัิทกําหนดเพืSอใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีSจะใหบ้รกิารต่อไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิªไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชืSอ นามสกลุ คํานําหนา้ชืSอ เลขทีSหนังสอื 
เดนิทาง และอืSนๆ เพืSอใชใ้นการจองตั¤วเครืSองบนิ ในกรณีทีSนักท่องเทีSยวหรอืเอเจนซีSมไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิท 
พรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิªในการเปลีSยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพืSอใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีSเดนิทางจรงิของประเทศทีSเดนิทาง ทั�งนี� บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีSยวสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิªไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีSเพิSมขึ�นของนักท่องเทีSยวทีSมไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบนิ เปลีSยนแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตุสดุวสิัยอืSน เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลีSยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีSทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิª 
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิSมขึ�น ในกรณีทีSมกีารเปลีSยนแปลงอัตราแลกเปลีSยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั¤วเครืSองบนิ ค่าภาษี 
เชื�อเพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีSยนแปลงเทีSยวบนิ ฯลฯ 
 
8. กรณีลูกคา้ไมเ่ขา้รา้นช็อปของรฐับาล ชําระเพิ:มรา้นละ 50 USD ตอ่ทา่น 1600 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : คณะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเที:ยวหลงัเวลาเครื:องลงแลว้ ประมาณ 2 ช ั:วโมง  

ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอทา่นที:ตดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
หากทา่นสามารถผา่นเขา้เมอืงไดภ้ายหลงั ทา่นจะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง 

และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพื:อความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเที:ยวอยา่งเต็มเวลา  

ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

โปรดอา่นทุกขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทําการจองทกุคร ัZง 


