
 
 
 
 

 

 

ไฮไลท์! ป่ันจกัรยานเรียลไบท์สวีทสไตล์เกาหล ี
พกัโซล 3 คืน 

สนุกสุดฟินไปกบัสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
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พเิศษไปกบับุฟเฟต์ขาปู 
 

 

วนัที่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ   ✈  

2 
สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – สะพานกระจกอาร่าบลู – 
ป่ันจักรยานเรียลไบท์ – ถ า้ควังเมียง ✈ ✓ ✓ 

L’art Hotel  
หรือเทียบเท่า 

3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เอ็นโซลทาวเวอร์ – ฮงแดช้อปป้ิงสตรีท ✓ ✓ ✓ 
L’art Hotel  
หรือเทียบเท่า 

4 
ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบกกุง + สวมชุดฮันบก – คอสเมติ
กเซนเตอร์ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + การท าข้าวห่อสาหร่าย (คิมบับ) – ดิวตี้
ฟรี – ช้อปป้ิงถนนเมียงดง 

✓ ✓ ✓ 
L’art Hotel  
หรือเทียบเท่า 

5 

ศูนย์สมุนไพรฮอคเกนามู – โรงงานพลอยอเมทิสหรือพลอยสีม่วง – ศูนย์
สมุนไพรโสมเกาหลี – สวนยออิโด – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินนานาชาติ
อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

✓ ✓ ✈  
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xx.xx คณะพร้อมกนัที่ “สนามบินสุวรรณภูมิ” อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4 เช็คอินเคาน์เตอร์ของสายการบิน เจจูแอร์/อีสตาร์เจ็ท/จินแอร์/ทีเวย์ โดยมี

เจา้หน้าที่ของบริษทั และหัวหน้าทวัร์ คอยอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทุกท่าน 

**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 40 นาที และอย่า
ลืมน าหนังสือเดินทางเล่มจริงมา ณ วันออกเดินทางด้วย (พาสปอร์ตของผู้เดินทางจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากผู้เดินทางมีเล่มพาสปอร์ต

มากกว่า 1 เล่ม ให้น าติดตัวมาด้วย) 

xx.xx เหินฟ้าสู่ “สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ” เดินทางโดยสายการบินของ เจจูแอร์/อีสตาร์เจ็ท/จินแอร์/ทีเวย์ รายละเอียดไฟล์ทบิน 
ตามตารางสายการบินดังนี้ **หมายเหตุ: ส าหรับเที่ยวบินดังกล่าวที่ระบุไว้ข้างต้น ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง รบกวนทุกท่าน
รับประทานให้เรียบร้อยก่อนขึน้เคร่ือง** 

 

สายการบิน เทีย่วบินที่ เวลาออก เวลาถึง 
 

 
เจจูแอร์ 

7C2204 ขาไป 01.00 08.40 

7C2203 ขากลับ 19.30 23.45 
 

 

 
อสีตาร์เจ็ท 

ZE514 ขาไป 02.40 10.20 

ZE513 ขากลับ 20.55 01.40+1 

ZE512 ขาไป 22.25 06.20+1 

ZE511 ขากลับ 17.05 21.25 
 

 
จินแอร์ 

LJ004 ขาไป 22.55 05.40+1 

LJ003 ขากลับ 17.10 21.10 

LJ002 ขาไป 01.05 08.25 

LJ001 ขากลับ 19.55 23.35 
 

 
ทเีวย์ 

TW102 ขาไป 01.25 08.45 

TW101 ขากลับ 20.05 00.25+1 
 

 
 
 
 
 

วันที1่    สนามบินสุวรรณภูมิ 
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xx.xx เดินทางถึง “สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้” (เวลาที่เกาหลีเร็วกว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวก

ในการนัดหมายเวลา) หลงัจากผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ ขอตอ้นรับสู่ประเทศเกาหลี พบไกด์ทอ้งถิ่นและนั่ง
รถโคช้ปรับอากาศ จากนั้นน าท่านไปยงัสถานที่แรกของการเดินทางคร้ังน้ีคือที่ “สะพานกระจกอาร่าบลู  (Ara Blue Walk)” สะพานคร่ึงวงกลม
รูประฆงัลอย ให้ท่านไดช้มทศันียภาพโดยรอบของคลองที่ไกลออกไปสุดลูกหูลูกตา ความยาวถึง 18 กิโลเมตร คลองน้ีไดส้ร้างขึ้นเพื่อเป็นจุด
เส้นทางโลจิสติกใหม่ใชข้นส่งสินคา้ 

   
เที่ยง บริการอาหารกลางวันด้วยเมนู “ทัคคาลบี้ (Dakkalbi)” อาหารเกาหลีสไตล์ Real Time Cooking ท าการผัดและปรุงอาหารต่อหน้าลูกค้าโดยน า

ไก่บาบีคิว ต้อก (ข้าวเหนียวป้ันเกาหลี) ผักต่างๆ ลงผัดกับซอสพริกเกาหลีในกระทะแบนจนสุกรับประทานร้อนๆ โดยน าผักกาดมาห่อเม่ือทานไป
ระยะหน่ึงจะน าข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบี้ (ม้ือที่1)

บ่าย น าท่านเดินทางไปท ากิจกรรม “ป่ันจักรยานเรียลไบท์ (Rail Bike)” เรียบแม่น ้ า โซมจินกงั (Seomjingang) โดยเร่ิมจากสถานี
ชิมก๊ก ถึงสถานีกาจอง ระหวา่งทางท่านจะไดช้มบรรยากาศแม่น ้ า ล  าธาร ป่าไม ้ท่ามกลางธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค  

   
จากนั้นน าท่านไปชม “ถ า้ควังเมียง (Gwangmyeong Cave)” หรือ ถ  ้า ควางมยอง อดีตเหมืองแร่ที่ถูกปรับโฉมใหม่ในปี 2011 ปัจจุบนั รัฐบาลได้
ท  าการรีโนเวทถ ้าแห่งน้ีใหม่ทั้งหมด โดยปรับเปลี่ยนให้เป็นมิวเซียมและอาร์ตแกลเลอร่ี ตลอดทางเดินภายในถ ้า ที่ยาวประมาณ 7.8 กิโลเมตร 
ประดบัประดาไปดว้ยแสงไฟ LED หลากหลายสี บา้งมีการเพน้ทสี์กราฟฟิต้ีบนผนังถ  ้าเป็นลวดลายที่วยัรุ่นชอบ และแบ่งห้องจดัแสดงออกเป็น
หลายๆ ห้อง เช่น ห้องแสงสวา่งและความมืด, ห้องสวนสวยธรรมชาติ, ห้องพิพิธภณัฑสั์ตวน์ ้ า, ห้องถนนสีทอง หรือเส้นทางแห่งความมัง่คัง่และ
สุขภาพดี, ห้องน ้ าตกสีทองที่มีความสูง 3.6 เมตร, ห้องพระราชวงัทองค า, ห้องจดัแสดงโครงสร้างของถ ้าควงัเมียง 

 
เย็น รับประทานอาหาร บริการท่านด้วยเมนู “ชาบูชาบูสุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี (Shabu Shabu)” จะเป็นการน าผักหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเด้ง 

เบคอนหมูรวมกันไว้ในหม้อ และจะเติมด้วยน ้าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะเร่ิมรับประทาน ก็จะน าอุด้งลงต้มอีก
คร้ัง จะทานพร้อมกับข้าวสวย หรืออุด้งก็ได้ เมนูชาบูชาบู ถือได้ว่าเป็นรายการอาหารที่ขาดไม่ได้ในโปรแกรมทัวร์เกาหลี เพราะรสชาติของน ้าซุป 
ผักต่างๆในหม้อ ท าให้เป็นที่ช่ืนชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจัดหน่อย ก็สามารถขอน ้าจิม้เกาหลี เติมเพิ่มรสชาติ (ม้ือที่2) 

ที่พัก น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม L’art Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที2่   สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – สะพานกระจกอาร่าบลู – ป่ันจักรยานเรียลไบท์ – ถ า้ควังเมียง 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่3) 

น าท่านเดินทางสู่ “สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland)” เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศโดยมีบริษทัซมัซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านไดอ้ิสระเที่ยวชมท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์
แฝดคู่แรกของโลก ชมความน่ารักของหมีที่สามารถส่ือสารกับคนไดเ้ป็นอย่างดี หรือเขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะปลูกดอกไม้
เปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยงัสามารถสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทวัร์ รถไฟเหาะและ หนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ่ึ้งก าลงั
บานสะพร่ังอวดสีสันเตม็สวน ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จดัตามตารางประจ าวนั  และสามารถเล่นไดทุ้กเคร่ืองเล่นไม่จ ากดัรอบ เลือกชม
และเลือกซ้ือชอ้ปป้ิงในร้านคา้ของที่ระลึกต่างๆ อย่างมากมาย 

   
เที่ยง  รับประทานอาหาร บริการท่านด้วยเมนู “บุฟเฟต์ป้ิงย่าง (BBQ Buffet)” (ม้ือที่4) 
บ่าย  น าท่านสู่ “เอ็นโซลทาวเวอร์ (N Seoul Tower)” เป็นหน่ึงในแหล่งท่องเที่ยวส าคญัของเมืองโซลเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1980 ตั้งอยู่บนยอด

เขานัมซัง สูง 236 เมตร ให้ววิเมืองโซลและบริเวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นับว่าเป็นหน่ึงในทาวเวอร์ที่ให้วิวสวยที่สุดในเอเชียโซลทาวเวอร์ 
ได้รับการตกแต่งใหม่ปี 2005 จึงได้ช่ือใหม่เป็น N Seoul Tower โดย N ที่เพิ่มขึ้ นมานั้นย่อมาจาก New Look หรือ รูปแบบใหม่ โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนและพฒันาการต่างๆ ทั้งการให้แสงไฟที่หลากหลายและสวยงามขึ้น รวมถึงภายในที่ตกแต่งใหม่ โดยมีร้านอาหารบนหอคอยที่จะ
หมุนครบรอบทุกๆ 48 นาที ช่ือว่า N Grill และห้องน ้ าตกแต่งสไตลอ์วกาศจุดไฮไลทท์ี่พลาดไม่ไดเ้ลยเม่ือมาเที่ยว Seoul Tower นั่นก็คือ สถานที่
คลอ้งกุญแจช่ือดงั  Love Key Ceremony ที่มีความเช่ือวา่คู่รักที่มาคลอ้งกุญแจที่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล โดยที่จะเขียนขอ้ความหรือช่ือ
ของคู่รักไวบ้นแม่กุญแจ แล้วน าไปคลอ้งไวก้ับราวเหล็กบริเวณฐานของ N Seoul Towerยงัเป็นสถานที่ถ่ายท าถ่ายรายการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
รายการ We Got Married ,Running Man และละครเร่ือง You Who Came From The Star พระนางก็มาคลอ้งกุญแจคู่รักกนัที่น่ีอิสระให้ทุกท่านได้
เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรือคลอ้งกุญแจคู่รัก **หมายเหตุ: ราคาทัวร์ที่ระบุไว้ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์และค่ากุญแจคู่รัก** 

 น าท่านไปชอ้ปป้ิงที่ “ฮงแดช้อปป้ิงสตรีท (Hongdae Shopping Street)” ตั้งอยู่หน้ามหาวทิยาลยัฮงอิก (Hongik University) ซ่ึงเป็นมหาวทิยาลยั
ที่มีความโดดเด่นในเร่ืองการเรียนการสอนเก่ียวกบัศิลปะ นั่นจึงท าให้บรรยากาศโดยรอบของมหาวทิยาลยัแห่งน้ีเตม็ไปดว้ยสีสัน ไม่วา่จะเป็น
ห้างร้านคา้แบรนดด์งัมากมาย ร้านอาหารสุดอร่อย ร้านกาแฟหลากหลายสไตล ์รวมทั้งผบั บาร์ โดยเฉพาะยามค ่าคืนในย่านน้ีจะคึกคกัมาก เพราะ
จะมีทั้งนักศึกษาและนักท่องเที่ยวมาเดินเล่น ชอ้ปป้ิง สังสรรคก์นั ของบรรดาหนุ่มๆ สาวๆ วยัรุ่นเกาหลี มีร้านคา้สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย ไม่ว่า
จะเป็นเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ แถมดว้ยถนนคนเดิน ให้ท่านไดล้ะลายทรัพย ์ร้านของฝากน่ารัก เคสโทรศพัทม์ากมาย เป็นตน้ 

วันที3่      สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เอ็นโซลทาวเวอร์ – ฮงแดช้อปป้ิงสตรีท 
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เย็น  รับประทานอาหารค ่า บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟต์ขาป ูพร้อมเบียร์ไวน์ ไม่อั้น (ม้ือที่5) 

 
ที่พัก  น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม L’art Hotel หรือเทียบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่6) 

น าท่านเดินทางสู่ “ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง (Red Pine)” เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธ์ิ 100% ซ่ึงสรรพคุณของน ้ ามนัสนเขม็แดงนั้นมี
ประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอลและไขมนัที่อุดตนัในเส้นเลือด ลดระดบัน ้ าตาลในเลือด ช่วยขบัสารพิษออกจากร่างกาย
ในรูปแบบของเสีย เช่น เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยลา้งสารพิษหรือดีท็อกซ์เลือดให้สะอาด เพิ่มการไหลเวยีนของเลือดไดส้ะดวกขึ้น ช่วยเพิ่ม
ภูมิตา้นทานให้กบัร่างกาย บ ารุงผิวพรรณให้สดใสจากภายใน และลดอตัราเส่ียงในการเกิดโรคมะเร็ง จากนั้นน าท่านไปชม “พระราชวังเคียงบก
กุง (Gyeongbokgung Palace)” หรือเรียกอีกแบบหน่ึงวา่ “พระราชวงัคยองบกกุง” เป็นทั้งสัญลกัษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล 
พระราชวงัที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศ์โชซอน ค าว่า “เคียงบกกุง” หมายถึง 
พระราชวงัแห่งพรที่มีแสงสวา่ง ภายในบริเวณของพระราชวงัแห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจดงัน้ีคือ “พระที่นั่งคึนจองวอง (Geunjeongjeon)” 
และ “ศาลาเคียงฮวยรู (Hyangwonjeong)” ซ่ึงตั้งอยู่ภายในบริเวณสระน ้ า มีทศันียภาพที่สวยงามมาก และรอบๆ บริเวณตรงประตูจอนชุลมุนจะ
สามารถเดินผา่นไปถึงถนนซมัจองดองกิล ยงัมีร้านขายชุดฮนับกอนัเก่าแก่ให้ไดเ้ลือกชม รวมไปถึงหอศิลป์ต่างๆ และท าเนียบชองวาแด เม่ือเดิน
ไปรอบๆ จะพบส่วนหย่อมที่ให้ความรู้สึกร่มร่ืน นอกจากน้ีภายในพระราชวงัยงัมีพิพิธภณัฑ์พระราชวงัแห่งชาติ (National Palace Museum of 
Korea) ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของประตูฮึงรแยมุน (Heungnyemun Gate) กับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติ (National Folk Museum) ตั้ งอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกในพื้นที่พระราชวงัเคียงบกกุง (Hyangwonjeong) อีกดว้ย เดิมทีนั้ นภายในพระราชวงัมีอาคารและต าหนักต่างๆมากกวา่ 200 หลงั แต่
เม่ือมีการรุกรานของญ่ีปุ่ น อาคารส่วนใหญ่ก็ไดถู้กท าลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลงัเท่านั้น *

  

   
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “คอสเมติกเซนเตอร์ (Cosmetic Center)” สวรรค์ของนักชอปชาวไทย เพื่อเลือกซ้ือกลบัไปเป็นของฝาก มีให้เลือก
มากมายหลากหลายแบนด ์ไม่วา่จะเป็นสกินแคร์บ ารุงผวิแบรนด ์Dewins และ JSM ที่เป็นสินคา้หลกัของทางร้าน ไม่วา่จะเป็นครีมหอยทาก ครีม

วันที4่     ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบกกุง + สวมชุดฮันบก – คอสเมติกเซนเตอร์ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + การท าข้าวห่อสาหร่าย  
    (คิมบับ) – ดวิตีฟ้รี – ช้อปป้ิงถนนเมียงดง 
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น ้ าแตก ครีมขดัขี้ ไคล สแตมเซลล์ โบทอ็กซ์ เป็นตน้ และยงัมีสินคา้อื่นๆ อาทิเช่น ครีมวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนด์ครีม ยาสระ
ผม ฯลฯ 

เที่ยง รับประทานอาหาร บริการท่านด้วยเมนู “พอร์กคาลบิ หรือ หมูย่างเกาหลี (Porkgalbi)” เป็นเน้ือหมูหมักเคร่ืองปรุง เน้ือจะห่ันแผ่นโตและหนา
กว่า เวลาจะรับประทานต้องน ามาย่างบนตะแกรงเตาถ่านจนสุก และใช่กรรไกรตัดให้เป็นช้ินเล็กๆ พอค า รับประทานกับข้าวสวย กิมจิ และผักสด 
ห่อผักแล้วจิม้น ้าจิม้ (ม้ือที่7) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum)” เรียนรู้การท าสาหร่ายของชาวเกาหลี การบอกเล่าเร่ืองราวขั้นตอนความเป็นมาของ
สาหร่าย ตั้งแต่เป็นหัวเช้ือจนถึงขั้นตอนสุดทา้ย ในประเทศเกาหลีใตส้าหร่ายนั้นเป็นที่นิยมมาก อาหารเกาหลีหลากหลายเมนูลว้นมีส่วนผสมของ
สาหร่าย ยกตวัอย่างเช่น ขา้วย  าเกาหลี (บิบิมบบั) น าท่านเรียนรู้ “การท าข้าวห่อสาหร่าย (คิมบับ)” อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน โดย
การน าขา้วสุก และส่วนผสมอื่นๆหลากชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผกัโขม ไข่เจียว ปูอดั แฮม เป็นตน้ วางแผบ่นแผ่นสาหร่าย มว้นเป็นแท่งยาวๆ 
แลว้ห่ันเป็นช้ินพอดีค  า เสิร์ฟพร้อมหัวไชเทา้ดอง และกิมจิ ชาวเกาหลีนิยมรับประทานคิมบบัระหวา่งการปิกนิกหรืองานกิจกรรมกลางแจง้ 

 
จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษีไดท้ี่ “ดิวตีฟ้รี (Duty Free)” ที่ร้านคา้ปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซลแหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย 
ไม่วา่จะเป็น น ้ าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอางค ์กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบัหลากหลายแบรนด์ดงั และสินคา้แบรนดอ์ื่นๆ อีกมากมาย โดยชั้นใต้
ดินจะเป็นสินคา้แบรนด์หรู และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์อาทิเช่น Prada, Dior, Louis Vuitton, Bulgari, Longchong, Coach, Gucci, Michel Kors, 
Loewe, MiuMiu เป็นตน้ โดยแต่ละชั้นจะแตกต่างกนัออกไป เช่น 

 
จากนั้นให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ “ช้อปป้ิงถนนเมียงดง (Myeong Dong)” แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆ
หลายคน หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งน้ีจะมีเส้ือผา้ กางเกง รองเทา้ น ้ าหอม เคร่ืองส าอางค์ทั้งแบรนด์เนมช่ือดงั และโลคอลแบรนด์ 
รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที่ตลาดน้ี อาทิเช่น ร้านเคร่ืองส าอางคท์ี่คุน้หูคนไทยที่ไม่
วา่จะเป็น Etude, Skin food, The Face Shop, Natural Republic, Innisfree ราคาเคร่ืองส าอางคจ์ะถูกกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบาง
รุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นร้านขายรองเทา้แบรนดด์งัอย่างร้าน MBC MART ก็มีรองเทา้หลากหลายแบรนดด์งัให้เลือกมากมาย อาทิ
เช่น Adidas, Nike, New Balance, Vans, Converse, Fila เป็นตน้ 

   
เย็น รับประทานอาหาร บริการท่านด้วยเมนู“จิมดัก (Jimdak)” ไก่อบซีอิ๋วด าวุ้นเส้น เมนูพื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองอันดง ปัจจุบันได้รับความนิยม

อย่างแพร่หลายและรสชาติของจิมดัก ก็เป็นที่ถูกปาก ถูกลิ้นคนไทยเป็นอย่างย่ิง หรือ เมนูอุด้ง (An Dong) เส้นเหนียวหนุบสไตล์เกาหลีทาน
พร้อมกับซุปร้อนๆ คู่กับอากาศเย็นๆ สุดฟิน (ม้ือที่8) 
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ที่พัก  น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม L’art Hotel หรือเทียบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่9) 

น าท่านเดินทางสู่ “ศูนย์สมุนไพรฮอคเกนามู (Hokenamu)” ตน้ไม้ชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือ
ระดบัน ้ าทะเล 50-800 เมตร ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชมสมุนไพรฮอคเกนามูของเกาหลี ที่น ามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม
น ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตบัให้สะอาดแขง็แรง ป้องกันโรคตบัแขง็ ไม่ถูกท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร 
สรรพคุณรักษาโรค และบ ารุงร่างกายของเกาหลี ที่น ามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “โรงงานพลอยอเมทิสหรือพลอยสี
ม่วง (Amethyst Factory)” หินที่มีพลงัในการบ าบดัทั้งดา้นร่างกายและจิตใจของผูส้วมใส่ ขจดัความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งความเช่ือที่วา่จะน า
สุขภาพและโชคมาปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได้ อเมทิสมีสีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงเขม้ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็น
แหวน จ้ี ต่างหูและสร้อย และนิยมใชใ้นการแกไ้ขฮวงจุย้ที่ไม่ดีภายในบา้นดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี (Ginseng 
Center)” ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือก
ซ้ือโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกวา่ไทยถึง 2 เท่า เพื่อน าไปบ ารุงร่างกาย หรือฝากญาติผูใ้หญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นน าท่านเดินทาง
ไปชม “สวนยออิโด (Yeouido Park)” เป็นสวนสาธารณะริมแม่น ้ าฮนักังที่ปกติจะเป็นสถานที่พกัผ่อนเดินเล่น ชิลๆริมแม่น ้ า ซ่ึงจะมีการจัด
กิจกรรมมากมายในแต่ละปี เช่น เทศกาลดอกซากุระบานในฤดูใบไมผ้ลิ, เทศกาลดอกไมไ้ฟระดบัโลกในฤดูใบไมร่้วง, คอนเสิร์ต และมาราธอน 
เป็นตน้ อีกทั้งยงัเป็นพื้นที่ทางธรรมชาติให้ผูเ้ขา้ชมไดมี้โอกาสเรียนรู้เก่ียวกับระบบนิเวศ และโครงการ Hangang Renaissance Project เพื่อฟ้ืนฟู
สวนสาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เช่น จตุรัส Water Light Square, น ้ าพุริมน ้ า, เวทีริมน ้ า และเรือยอร์ช เป็นตน้ ดึงดูดนักท่องเที่ยว 
คนในทอ้งถิ่น และคนวยัท างานจ านวนมากเขา้มาเยี่ยมชม ตั้งอยู่ลอ้มรอบอาคารรัฐสภาเกาหลี(National Assembly Building) ริมแม่น ้ าฮนักงั บน
เกาะยออิโด (Yeouido Island) **หมายเหตุ: หากหมดช่วงเทศกาลซากุระบาน ทางบริษัททัวร์ขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลี่ยนเป็นสถานที่อ่ืนทดแทน 
หรือ ปรับช่วงเวลาในการช้อปป้ิงที่ฮงแดมากขึน้** 

 
เที่ยง รับประทานอาหาร บริการท่านด้วยเมนู “บุฟเฟต์ต๊อกโบกี” มาม่าเกาหลีผสมด้วยแป้งต๊อกโบกีของขึ้นช่ือเกาหลี น าลงไปต้มบนกระทะหรือหม้อ

ร้อนๆ  พร้อมกับเคร่ืองเคียง ผัก ลูกช้ิน ไข่ต้ม เห็ดเข็มทอง ชีส และอีกมากมาย (ม้ือที่10) 
บ่าย ก่อนกลบัน าท่านแวะซ้ือของฝากที่ “ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Super Market)” (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ เช่น ชอ็กโกแลต็หิน

ซีเรียลชอ็กโก้, ผลิตภณัฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม เคร่ืองส าอางค์โสม กิมจิ 
เปเปโร(ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง(มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย เป็นตน้ 

 
  ถึงเวลาอนัสมควรแก่การเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย เดินทางถึง “สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้”  
  เดินทางถึง “สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้” จดัเตรียมสัมภาระให้เพียบพร้อม พร้อมกบัโหลดกระเป๋าและเชค็อินก่อนขึ้นเคร่ือง 

วันที5่    ศูนย์สมุนไพรฮอคเกนามู – โรงงานพลอยอเมทิสหรือพลอยสีม่วง – ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี – สวนยออิโด – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบิน 
                  นานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลีใต้ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
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xx.xx เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางโดยสายการบินของ เจจูแอร์/อีสตาร์เจ็ท/จินแอร์/ทีเวย์ รายละเอียดเที่ยวบินตามตารางด้านล่างที่ระบุไว้ **
หมายเหตุ: ส าหรับเที่ยวบินดังกล่าวที่ระบุไว้ข้างต้น ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง รบกวนทุกท่านรับประทานให้เรียบร้อยก่อนขึ้น
เคร่ือง**

สายการบิน เทีย่วบินที่ เวลาออก เวลาถึง 
 

 
เจจูแอร์ 

7C2204 ขาไป 01.00 08.40 

7C2203 ขากลับ 19.30 23.45 
 

 

 
อสีตาร์เจ็ท 

ZE514 ขาไป 02.40 10.20 

ZE513 ขากลับ 20.55 01.40+1 

ZE512 ขาไป 22.25 06.20+1 

ZE511 ขากลับ 17.05 21.25 
 

 
จินแอร์ 

LJ004 ขาไป 22.55 05.40+1 

LJ003 ขากลับ 17.10 21.10 

LJ002 ขาไป 01.05 08.25 

LJ001 ขากลับ 19.55 23.35 
 

 
ทเีวย์ 

TW102 ขาไป 01.25 08.45 

TW101 ขากลับ 20.05 00.25+1 

xx.xx  เดินทางถึง “สนามบินสวรรณภูมิ” โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ
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**หมายเหตุ** 
ก าหนดการเดินทางดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึน้อยู่กับตามสถานการณ์ในท้องถิ่น ที่ไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้  

พาสปอร์ตของผู้เดินทางจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือนและถ้าหากมีพาสปอร์ตมากกว่า1เล่ม ควรน าติดตัวไปด้วย  

 

 **กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ

ทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท* 

  

 

ก าหนดการเดินทาง สายการบิน 
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน 

ราคาท่านละ 
พักเดี่ยวช าระเพิ่ม / ท่าน 

เดือน เม.ย. 2563 

10 – 14 เม.ย. 2563 
(วันสงกรานต์) 

 

26,900.- 7,000.- 

11 – 15 เม.ย. 2563 
(วันสงกรานต์) 

26,900.- 7,000.- 

30 เม.ย. – 04 พ.ค. 2563 
(วันแรงงาน) 

21,900.- 7,000.- 

 

**หมายเหตุ: ราคาทัวร์ที่ระบุไว้ข้างต้นจะต้องมีผู้ออกเดินทางมากกว่า 20 ท่านขึน้ไป** 
 

 

 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินโดยสาร ขาไป – ขากลับพร้อมคณะ         
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ที่ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน ตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน **หมายเหตุ: หากน ้าหนักกระเป๋าของท่านเกินกว่าทางสายการบิน
ก าหนด จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาทัวร์ที่ระบุไว้** 
 ค่ารถโค้ชน าเที่ยว ที่ระบุไว้ในรายการ 
 ราคารวม VAT ส าหรับค่าบริการ 
 ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ที่ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายรายการ  
 ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลสภาพถาวรส้ินเชิง 

จ านวน 1,000,000.- บาท / การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง จ านวน 500,000.- บาท 

 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง รวมถึง
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิป มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,500.- บาท / ท่าน / ทริป 
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 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าขึน้ลิฟท์และกุญแจคู่รัก ณ เอ็นโซลทาวเวอร์ 

 หากผู้เดินทางไม่ได้ถือหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของประเทศไทย จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่) 

  

ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามความเหมาะสมของลกูค้า 

 
*** ส าคัญมากโปรดอ่าน ในกรณีที่ต้องออกต๋ัวภายใน เคร่ืองบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่อนท าการออกต๋ัวโดยสาร กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง เน่ืองจากสายการบิน

อาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า มิเช่นน้ัน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดใดทั้งส้ิน *** 
 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1.  นักท่องเที่ยวตอ้งช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000.-  บาท ต่อท่าน เพื่อส ารองที่นั่ง ภายใน 3 วัน หลังจากท าการจอง  
2. นักท่องเที่ยวตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเทีย่วไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด

รวมถึงกรณีเชค็ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆให้ถอืวา่นักท่องเที่ยวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 
3.  การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์, อีเมล,์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท์ี่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีเลือกเดินทางสายการบินฟูคอส ในกรณีที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางช่วงวันเทศกาล อาทิเช่น วนัขึ้นปีใหม่ วนัสงกรานต์ และวนัอื่นๆ จะไม่สามารถ
ยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูโ้ดยสารได ้เน่ืองจากทางบริษทัฯ จะตอ้งการันตีมดัจ ากับทางสายการบินและค่าใชจ่้ายทั้งหมด ทั้งน้ีทั้งนั้น บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ทุกกรณี เว้นแต่ หากนักท่องเที่ยวเดินทางช่วงวันปกติแลว้มีความประสงคต์อ้งการที่จะเปลี่ยนแปลงการ
เดินทางหรือยกเลิก ให้ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง 

2. กรณีเลือกเดินทางสายการบินโลวคอส ในกรณีที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางช่วงวันธรรมดา หรือ ช่วงเทศกาล อาทิเช่น วนัขึ้นปีใหม่ วนัสงกรานต ์และวนั
อื่นๆ จะไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูโ้ดยสารได ้เน่ืองจากทางบริษทัฯ จะตอ้งการันตีมดัจ ากบัทางสายการบินและค่าใชจ่้ ายทั้งหมด ทั้งน้ี
ทั้งนั้น บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ทุกกรณี 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือ ปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้า  

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ไดใ้นจ านวนที่ทางบริษทัประเมินแลว้วา่ไม่สมควรจะ
ออกเดินทาง และจะไม่รับผดิชอบและไม่คืนเงินในค่าบริการทุกส่วน (เงื่อนไขน้ีใชก้บัการเดินทางไปประเทศที่ตอ้งใชว้ซ่ีา) 

3.    ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้ น ไม่สนับสนุนให้ลูกคา้เดินทางเขา้ ประเทศเกาหลีใตโ้ดยผิดกฎหมาย และในขั้นตอนการผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทย และเกาหลีใต ้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจา้หน้าที่เท่านั้น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทาง
หัวหน้าทวัร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ และทางบริษัทฯไม่สามารถการันตีให้กับลูกค้าในการเข้าประเทศ ทุกกรณี!!** 

4.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า  
5. บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในโปรแกรมการเดินทาง เม่ือเกิดเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
6. บริษทัฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก  
7. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัย

ธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 
หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

8. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือ หรือเกิดจากการตดัสินใจจากผูต้รวจเขา้เมืองหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กอง
ตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้าย 
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9.  รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองที่นั่งบนเคร่ือง และโรงแรมที่ พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย 
แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

10. การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ หรือ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปใน ลกัษณะเหมาจ่าย 
11.  ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 
12.  การบริการของรถบสัน าเที่ยว ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันั้ นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลา

ตามความเหมาะสมทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง 

13. อตัราค่าบริการน้ีค  านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้ น ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการ
เพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภยัสายการบิน การเปลี่ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ 

14.  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค  าน าหน้าช่ือ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการ
จองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางให้กบัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

15.   ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตัิ อุบตัิเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบริการ
ของสายการบิน เหตุสุดวสัิยอื่น เป็นตน้ 

16.  รูปสถานที่ท่องเที่ยว ที่พกั อาหาร หรือสินคา้ที่ระบุไวใ้นโปรแกรมการเดินทาง เป็นเพียงภาพโฆษณาตวัอย่างเท่านั้น เน่ืองจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้ นมีการ
พฒันา เสริมสร้าง และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จึงไม่สามารถคาดการณ์ไดว้า่ ณ สถานที่จริงจะเป็นในรูปแบบใด 

17.  หากนักท่องเที่ยวมีความประสงคท์ี่จะไม่เดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยว ที่ระบุอยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยว จะตอ้งช าระเงินเป็นจ านวน 5,000 บาท / ท่าน / 1 วนั 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 กรณีนักท่องเที่ยวที่มิไดถ้ือเล่มหนังสือเดินทางของประเทศไทย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายเพิ่มขึ้นจากราคาทวัร์ที่ระบุไวอ้ีก 5,000 บาท / ท่าน 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการต๋ัวเคร่ืองบินเอง 

ในกรณีลูกคา้ด  าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้ หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

1.  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป – กลบั กับทางคณะ หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่
สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบินดว้ยตนเอง ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที่ยก เลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋
เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) ซ่ึงจะสามารถท าได้
หรือไม่สามารถท าได ้ทางบริษทัจะแจง้ให้ลูกคา้ไดท้ราบอีกคร้ัง  

2.  ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ทางบริษทัก่อน เพื่อขอค ายืนยนัวา่ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทางแน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศ
โดยไม่ไดรั้บการยืนยันจากพนักงาน แล้วทวัร์นั้ นยกเลิกการออกเดินทาง บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ ค  าใช้จ่ายใดๆ ที่เก่ียวข้องกับตั๋วเคร่ืองบิน
ภายในประเทศได ้

3.  หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ัน 

โรงแรมและห้อง 

1.  ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (TRIPLE ROOM) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของ
ห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัตามที่ท่านตอ้งการ  

กระเป๋าเล็กที่ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 

1.  กรุณา งด น าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทาง
ใบใหญ่ ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 

2.  วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิครีม โลชัน่ น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียดอีกคร้ัง โดยจะ
อนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกันใน ถุงใสพร้อมที่จะแสดงต่อเจา้หน้าที่รักษาความ
ปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 
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3. หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองไดแ้ละ ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดย
เดด็ขาด 

4.  ห้ามน าผลิตภณัฑ์ที่ท  ามาจากพืช และ เน้ือสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั, ผลไมส้ด, ไข่, เน้ือสัตว,์ หมูแผน่, หมูหยอง,ไส้กรอก, อื่นๆ เพื่อเป็นการป้องกัน
โรคติดต่อที่จะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าที่ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราที่สูงมาก 

กระเป๋าใหญ่ที่โหลดใต้เคร่ืองบิน 

1. ห้ามน าแบตเตอร่ีส ารอง (Power Bank) ทุกชนิดและทุกขนาดประจุไฟ โหลดไปกบักระเป๋าใหญ่ ที่ใส่ใตท้อ้งเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด ท่านสามารถน าติดตวัขึ้น
เคร่ืองได ้โดยจะตอ้งมีประจุไฟไม่เกิน 20,000 มิลลิแอมป์ เท่านั้ น *หมายเหตุ: การตรวจสอบพาวเวอร์แบงค์ว่าจะผ่านหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ซ่ึงทางบริษทัทัวร์มิสามารถการันตีให้ท่านได้ว่าจะผ่านหรือไม่* 

2.  ห้ามน าผลิตภณัฑ์ที่ท  ามาจากพืช และ เน้ือสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั, ผลไมส้ด, ไข่, เน้ือสัตว,์ หมูแผน่, หมูหยอง,ไส้กรอก, อื่นๆ เพื่อเป็นการป้องกัน
โรคติดต่อที่จะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าที่ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราที่สูงมาก 

นโยบายร้านช้อปป้ิงรัฐบาล 

โปรแกรมทวัร์เกาหลี เป็นโปรแกรมที่จะตอ้งลงร้านชอ้ปป้ิงของทางรัฐบาล หากท่านประสงค์ที่จะไม่เข้าร้านรัฐบาล จะต้องจ่ายเงินค่าไม่เข้าร้าน 100 USD/
ท่าน/ร้าน 

ในกรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย 

1.  ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เชค็ไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัทวัร์จะไม่รับผดิชอบใดใดทั้งส้ิน 
2.  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของทา่นเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ในระหวา่งการเดินทาง 
3.  กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของ

ท่าน 

การเดินทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้งไดรั้บการดูแลพิเศษ (Wheelchair) / เดก็ / และผูสู้งอายุ ที่มีโรคประจ าตวั 
ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 

ค าเตือน : กรุณาศึกษารายละเอยีดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือท าความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ 
หลงัจากการจองทวัร์ ช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไข ทีบ่ริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 
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