
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

วนัแรก               สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้

 
13.00 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก (อาคาร 1) ช ัน้ 3 ประตทูางเขา้หมายเลข 

4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ AIR ASIA X โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 
  

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 น า้หนกักระเป๋า 20 กก. /ทา่น (หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
15.40 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่XJ702 
 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง ** 
 

23.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) หลังจากผ่านพธิี
การตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ รถโคช้พาท่านขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพื่อ
ความหวังในการรวมชาตทิีย่าวกวา่ 4.42 กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร 

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนิชอน (บรกิารอาหารวา่ง คมิบบั และนมกลว้ย) 

  
พกัที ่   INCHEON RIVERA VERIUM HOTEL / CHOYANG HOTEL / AIR REX HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง            สวนยางแจซติีเ้ซ็น ฟอรเ์รส - โซลทาวเวอร ์- ชมดอกซากรุะ ทะเลสาบซอกชน - สวนสนกุล็อตเตเ้วลิด์  
                         ล็อตเตด้วิตีฟ้ร ี- พพิทิธภณัฑส์าหรา่ย  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

จากนั้นน าท่านแวะชมความงามของดอกซากรุะ สวนยางแจซติีเ้ซ็น ฟอรเ์รส สวนสาธารณะทีม่คีวามสวยงามในกรุง
โซล ยาวตลอดทางของแม่น ้าประมาณ 16 กโิลเมตร มธีรรมชาตซิ ึง่มคีวามสวยงาม เเละสมบรูณ์ดว้ยจ านวนตน้ไมก้ว่า 
94,800 ตน้ ทีป่ลูกกระจายตัวอยู่เต็มพื้นที ่โดยตน้ไมเ้หล่านี้นั้นเป็นตน้ไมท้ีม่ากกวา่ 43 สายพันธุ์ดว้ยกัน จดุทีพ่ลาด
ไม่ไดค้ือ ทีน่ี่ยังมีโซนทีม่ตีน้พตกต หรอืซากุระเกาหลบีานอยู่รมิน ้าเป็นระยะทางยาว จนเป็นอกีหนึ่งจุดชมซากุระที่
สวยงามของกรุงโซลดว้ย 
 
หมายเหตุ: การบานของดอกซากุระขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละ่ปี หากดอกซากุระไมบ่าน หรอืหมด
ฤดกูาลแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิป์รบัรายการทอ่งเทีย่ว ทดแทนเป็น วดัพงอนึซา วัดดังทา่มกลางยา่นธุรกจิ
และตกึสงูยา่นกังนัม สรา้งขึน้ตัง้แตส่มัยอาณาจักรชลิลา ประตหูนา้วัดมชี ือ่วา่ จนิยอมนุ หมายถงึ สรรพสิง่ทียั่งคงอยูใ่น
สภาพเดมิ เมื่อเดนิเขา้มาในประตูแห่งนี้ก็จะสื่อถงึความหมายถึงการจะไดเ้ขา้มาสู่ภพขององค์สัมมาสัมพุทธเจา้ 
สัญลักษณ์โดดเดน่ของวัดคอื พระพุทธรูปแกะสลักหนิออ่นทีใ่หญ่ทีส่ดุในโซลทีท่กุคนตัง้ใจมาสักการะขอพร มคีวามสงู
กวา่ 23 เมตร 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
จากนัน้น าทา่นไปยังหนึง่ในทาวเวอร์ทีม่วีวิทีส่วยทีส่ดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ตัง้อยูบ่นภเูขานัมซานใจกลางกรุงโซล 
มคีวามสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสงู 479 เมตร ไมว่า่จะเป็นชว่งกลางวัน ชว่งกลางคนื หรือ
ฤดูกาลไหนๆ ก็ยังไดรั้บความนยิมเสมอมา เพราะเป็นจุดชมววิทีม่องเห็นววิทั่วทัง้กรุงโซล และบรเิวณรอบๆ แบบพา
โนรามา่ นับเป็นอกีสถานทีสุ่ดแสนโรแมนตกิแห่งหนึ่งทีคู่่รักทุกคูไ่ม่ควรพลาด นอกจากนี้ยังมไีฮไลทส์ าคัญของกรุง
โซลทีนั่กทอ่งเทีย่วทกุคนจะตอ้งมาแวะเชค็อนิคอื สถานทีค่ลอ้งกญุแจชือ่ดัง ทีม่คีวามเชือ่วา่ คูรั่กทีม่าคลอ้งกญุแจทีน่ี่
จะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล (อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วมกุญแจ และคา่ข ึน้ลฟิท ์11,000 วอน)  
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ีเนือ้หม ูเนือ้ไก ่เนือ้ววั ปลาหมกึ 

อาหารเกาหล ีเตมิไมอ่ ัน้ 
 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สวนสนุกล็อตเตเ้วลิด์ หนึ่งในสวนสนุกทีด่ังทีส่ดุของเกาหล ีตัง้อยูท่ ีเ่ขตชัมซลิในเมอืง
โซล เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก การมาเทีย่วทีน่ี่จงึสามารถท าไดท้ัง้ปีโดยไมต่อ้งดู
สภาพอากาศลว่งหนา้ ภายในมเีครือ่งเลน่ทีน่่าตืน่เตน้มากมาย รวมถงึลานไอซส์เก็ต สวนสนุกลอตเตเ้วลิด์แบง่ออกเป็น 
2 โซน ไดแ้ก่ ธีมผจญภัย (Adventure) โซนที่เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ เกาะเวทมนต์ (Magic 
Island) โซนทีเ่ป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่สรา้งเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน ทัง้ยังมีรา้นจ าหน่ายของที่ระลกึ 
รา้นอาหารนานาชาต ิและสิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆอกีมากมาย ทีน่ี่ยังรายลอ้มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ ชอ้ปป้ิงมอลล ์
ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต โรงแรมหรู เป็นตน้ นอกจากนี้ยังม ีล็อตเตด้วิตีฟ้ร ีใหท้า่นไดส้ามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดอ้กีมากมาย 
(อตัราค่าบรกิารนี้ ไม่รวมบตัรเครื่องเล่น Lotis Climing, Tomb of Horror, Mirror Maze, VR Game 
Zone, Fantasy Forest และ Poporo Park หากลกูคา้ตอ้งการเลน่จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่)    
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

นอกจากในโซลจะมงีานเทศกาลดอกซากุระทีเ่กาะยออโีดแลว้ ยังมอีอกีหนึง่สถานทีท่ีค่นนิยมไปชมซากรุะไม่แพก้ัน 
น าทา่นชม เทศกาลดอกซากุระบาน รมิทะเลสาบซอกชน ตัง้อยูใ่กลก้ันกับสวนสนุกลอ้ตเตเ้วลิด์ ซึง่จะมตีน้ซากรุะ
ปลกูเรียงรายสวยงามอยู่รมิทะเลสาบ คนเกาหลนีิยมมาน่ังเล่นพักผ่อนชมทะเลสาบที่สงบนิ่ง พรอ้มกับดูกลีบดอก
ซากรุะทีป่ลวิไปทั่วบรเิวณ  
 
(หมายเหต ุ: ดอกซากุระจะเร ิม่บานประมาณชว่งเดอืนเม.ย. ต ัง้แตก่รุป๊ประมาณวนัที ่07 – 14 เม.ย. จ านวน
การบานของดอกซากุระจะขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะ่ปี หากดอกซากุระไมบ่าน หรอืหมดชว่งเทศกาล 
ท่านสามารถเก็บภาพความประทบัใจกบัฉากหลงัที่ม ีตกึสูงเสียดฟ้า LOTTE TOWER และดื่มด ากบั
บรรยากาศชว่งฤดใูบไมผ้ลขิองเกาหลไีด)้  
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย เรยีนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหล ีการบอกเลา่เรือ่งราวขัน้ตอนความ
เป็นมาของสาหร่าย ตัง้แต่เป็นหัวเชือ้จนถงึขัน้ตอนสุดทา้ย ในประเทศเกาหลใีตส้าหร่ายนั้นเป็นทีน่ิยมมาก อาหาร
เกาหลหีลากหลายเมนูลว้นมสีว่นผสมของสาหร่าย ยกตัวอยา่งเชน่ ขา้วย าเกาหล ี(บบิมิบับ) 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู บบิมิบบั ขา้วย าเกาหล ีประกอบดว้ยผกัตา่งๆ พรอ้มกบัเนือ้สตัวห์มกั 

เสริฟ์บรกิารพรอ้มซปุชาบูหมอ้รอ้นๆ 
 
พกัที ่   BENEKIA M HOTEL / INTERCITY HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม            ผลติภณัฑน์ า้มนัสน - ศนูยส์มนุไพรโสม - หมูบ่า้นโบราณอกิซอนดง - พระราชวงัชางเคยีงกงุ - คอสเมตคิ  
                         ตลาดเมยีงดง  
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
น าทา่นเรยีนรูก้ารท า ผลติภณัฑน์ า้มนัสน ทีส่กัดจากน ้ามันสนเข็มแดง มสีรรพคณุชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ย
ควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย 
 
จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มนุไพรโสมเกาหล ีสมนุไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหาร 
ปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบ และเพิม่พละก าลัง มสีรรพคุณทางการแพทยช์ว่ยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง 
 

จากนัน้น าทา่นไป หมูบ่า้นโบราณอกิซอนดง หมูบ่า้นฮันอกเกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่
ในกรุงโซล มกีลิน่อายความเป็นเกาหลโีบราณ และเป็นย่านเก่าแก่ทีอ่าจจะใหม่
ส าหรับใครหลายๆคน แหลง่รวมคาเฟ่เก๋ๆ  รา้นอาหารชคิๆ ใจกลางกรุงทีซ่อ่นตัวอยู่
ในตรอกซอกซอยเล็กๆ สามารถเดนิลัดเลาะจากแถวย่านอนิซาดงมาได ้มทีั ้ง
รา้นอาหารเกาหล ีรา้นบงิซ ูรา้นน่ังชลิ รา้นพซิซา่ ทีต่กแตง่ไดอ้ยา่งมสีไตล ์เหมาะ
ส าหรับชาวโซเชยีลทีช่อบอัพรูปสวยๆ ไฮไลทข์องย่านนี้จะเป็นคาเฟ่ดอกไมช้ือ่
รา้น มาดงั หนา้รา้นจะเป็นมมุยอดฮติทีค่นนยิมมาถา่ยรูป เพราะสสีันสดใสสวยงาม
ของดอกไม ้นอกจากสายฮปิเตอรแ์ลว้สายกนิก็หา้มพลาด ทีน่ ีม่รีา้นขายมนัดชูือ่

ดงั (เกีย๊วน ึง่เกาหล)ี ชือ่รา้น ชางฮวาดงั ตัง้อยูต่รงหัวมมุถนน ซึง่จะมคีนตอ่ควิรอเยอะมา 



 

 

 

 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบ ารุงสขุภาพ ไก่ขนาดก าลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ย
โสม แปะก๊วย และสมนุไพรบ ารงุรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 
จากนัน้น าทา่นไป พรราชวงัชางเคยีงกุง หนึง่ในหา้พระราชวังทีส่ าคัญทีส่ดุในเกาหล ีเดมิเป็นพระราชวังฤดรูอ้นของ
กษัตรยิร์าชวงศโ์ครยอ โดยเริม่ตน้เดนิจากศาลเจา้ชงมโย ถือเป็นสถานทีแ่ห่งมรดกโลกระดับนานาชาตทิีไ่ดรั้บการ
คุม้ครอง เป็นศาลเจา้แบบขงจือ้ทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในโลก ศาลเจา้ชงมโยยังคงสภาพอยูต่ัง้แตส่มัยศตวรรษที่ 16 จนถงึทุก
วันนี้ และมแีผ่นจารกึลงค าสั่งสอนจากกษัตรยิห์ลายพระองคใ์นสมัยราชวงคโ์ชซอนของเกาหล ีจากศาลเจา้เดนิขา้ม
สะพานไปยังพระราชวังชางเคยีงกุง โดยสังเกตสิง่ก่อสรา้งทีท่ าจากหนิบรเิวณเนินเขาที่จะค่อยๆน าทางไป หนึ่งใน
สิง่ก่อสรา้งนี้เคยเป็นหอสังเกตการณ์ในอดตี ประตทูางเขา้ใหญ่ของพระราชวังจะเชือ่มตอ่กับสะพานอกช็องกโย และ
นับเป็นสะพานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโซล มองใหด้แีลว้จะเจอรูปปีศาจทีก่ าลังซุม่อยูใ่ตก้ าแพงอฐิ นอกจากนัน้ ยังสามารถชม
ซากุระสวยๆ พรอ้มชมความงามทางสถาปัตยกรรมแบบโบราณของพระราชวังเป็นฉากหลัง หากโชคดจีะสามารถเห็น
ซากรุะปลวิไปตามสายลมบนสะพานอกชอ็งกโย นอกจากจะเป็นชว่งซากุระบานแลว้ ดอกไมอ้ืน่ๆ เชน่ ดอกแอพรคิอต 
ดอกฟอรซ์เีธยี และดอกอาซาเลยี จะเบง่บานอวดความงามไมน่อ้ยหนา้เชน่กัน 
 

 
 

หมายเหตุ: กรณีทีพ่ระราชวงัชางเคยีงกุงไมเ่ปิดท าการ ขอสงวนสทิธ ิป์รบัรายการท่องเทีย่ว ทดแทนเป็น 
พระราชวงัชางด็อกกุง พระราชวังล าดับที่สองที่ถูกสรา้งต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง เคยใชเ้ป็นที่พ านักของ
พระมหากษัตรยิ์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังส าคัญที่ยังคงรักษาไว ้
พระราชวังหลวงทัง้ 5 ทีใ่นโซลนัน้ จะมลีักษณะหนา้ตาคลา้ยๆ กัน แตกตา่งกันทีท่ัศนียภาพ รวมถงึความพเิศษของแต่
ละสถานทีด่ว้ย อย่างตัวพระราชวังชางด็อกกุงแหง่นี้ก็มไีฮไลทท์ีน่่าสนใจคอื สวนฮวูอน หรือสวนแหง่ความลับน่ันเอง 
(Secret Garden) ภายในพระราชวังประกอบไปดว้ยเขตพระราชฐานชัน้นอก พระราชฐานชัน้ใน และสวนดา้นหลังทีใ่ช ้

ส าหรับเป็นทีพั่กผ่อนของพระมหากษัตรยิใ์นสมัยโบราณ เมือ่เดนิเขา้มาบรเิวณดา้นในพระราชวังจะเจอกับลานกวา้ง 
เป็นพืน้ทีส่าธารณะทีนั่กทอ่งเทีย่วสามารถเดนิชมได ้ 
 
จากนัน้น าท่านแวะชอ้ปทีร่า้นเครื่องส าอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพื่อเลอืก
ซือ้กลับไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิแบรนดอ์ยา่ง DEWINS และ
แบรนด ์JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีน ้าแตก ครมีขัดขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์
เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ  



 

 

 

 

 

 
 

 
จากนัน้น าทา่นเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรอืสยามส
แควรเ์กาหล ีตลาดแหง่นี้จะมเีสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เครือ่งส าอางคทั์ง้แบรนดเ์นมชือ่ดัง และโลคอลแบรนด ์
รวมถงึซีดีเพลง รูปดารา และศลิปินเกาหล ีหรืออะไรที่วัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที่ตลาดนี้ อาทเิชน่ รา้น

เครื่องส าอางค์ค์ที่คุน้หูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 
INNISFREE ราคาเครื่องส าอางคค์จ์ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เท่า และบางรุ่นไม่มขีายในประเทศไทย 
หรือจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอย่างรา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลอืกมากมาย อาทิ
เชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  
 

 
 

ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางทีฮ่อทฮติไมแ่พก้ันอยา่งโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้ ิม้
ลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตัวใหญ่อบน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็
อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆ ยา่งชสีมรีสหวาน ชสียา่ง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปยา่ง ตอ๊กโบก ีเคก้ขา้วที่
ข ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนี้มอียูเ่กอืบทุกซอกทกุมมุทีใ่นตลาดเมยีงดง บะหมีด่ าจาจังม
ยอน หนึง่ในเมนูสุดฮติทีเ่ห็นกันบอ่ยในซรีีส่เ์กาหล ีมันฝร่ังเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ั่วไปในเมอืงไทย แต่
ของทีน่ี่จะมไีสก้รอกเพิม่เขา้มาอกีหนึ่งชัน้ ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แต่
หากคนทีช่อบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดัง ซึง่ไอตมิทีก่ดมาใสโ่คนนัน้สงูถงึ 2 ฟตุ 

 



 

 

 

 

 

 
 

เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการช็อปป้ิง 
 
พกัที ่  BENEKIA M HOTEL / INTERCITY HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่               ศนูยส์มนุไพรฮอตเกนาม ู- พลอยอเมทสิ - ถนนฮงแด – เทศกาลดอกจนิดลัเร เขาวอลมซิาน                             
                         ละลายเงนิวอนซปุเปอรม์ารเ์ก็ต - สนามบนิอนิชอน 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
จากนัน้พาท่านชม ศูนยส์มนุไพรฮอตเกนาม ูตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ และสูง
เหนือระดับน ้ าทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดื่ม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 
จากนั้นน าท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่งสุขภาพและน า
โชค โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ู
และสรอ้ยขอ้มอื 

 
จากนั้นเดนิทางต่อไปยัง ยา่นฮงแด เป็นยา่นทีอ่ยู่ใกล ้ๆ  กับมหาวทิยาลัยฮงอกิ มผีลงานศลิปะทีส่่วนใหญ่เป็นศลิปะ
แนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพืน้ทีข่องถนนปิกัสโซท่ีข่ ึน้ชือ่ของย่านนี้ นอกจากนั้นทีน่ี่ยังมผัีบ บาร ์คาเฟ่ รา้นอาหาร
มากมายตามตรอกซอกซอยแทบทกุแหง่ จงึท าใหท้ีน่ี่เป็นสสีันของกรุงโซลทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาทอ่งเทีย่วไมข่าดสาย
ทัง้กลางวันและกลางคนื 
 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู โอซมับูลโกก ิปลาหมกึ และหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอก

หวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยน าปลาหมกึและหมูลงในกระทะพรอ้มน า้ซปุปรงุรส เมือ่สุกบรกิารพรอ้มเครือ่งเคยีง
และขา้วสวย 

 
จากนั้นน าท่านไปชมความงามของดอกจนิดัลแรที่ WONMISAN MOUNTAIN AZALEA FESTIVAL ในชว่งฤดู
ใบไมผ้ลดิอกไมท้ั่วทัง้เกาหลกี าลังบานสะพร่ังชชูอ่สวยงามไมแ่พด้อกซากรุะ เทศกาลดอกจนิดลัแร แหง่นี้จะเปลีย่น
ภเูขาวอลมใิหเ้ต็มไปดว้ยสชีมพู ดอกจนิดัลแรนัน้คนทั่วไปจะรูจั้กในชือ่ ดอกอาซาเลยี หรอืทีรู่จั้กกันอกีชือ่หนึง่คอื ดอก



 

 

 

 

 

 
 

กหุลาบพันปี ซึง่จะบานอวดสสีันแขง่กับตน้ซากรุะ ไมว่า่จะมองไปทางไหนก็เต็มไปดว้ยสชีมพู หันซา้ยก็เป็นสชีมพู หัน
ขวาก็เป็นสชีมพู ภเูขาวอลมจิงึเป็นอกีหนึง่สถานทีท่ีพ่ลาดไมไ่ด ้ 
 

 
 

หมายเหตุ : การบานของดอกอาซาเลยีข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ หากหมดฤดูกาล หรอืทางสถานทีย่กเลกิ
เทศกาล ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิป์รบัรายการทอ่งเทีย่ว ทดแทนเป็นถนนแคฮงันูร ีตัง้อยูใ่นไชน่าทาวน์ยา่นอนิ
ชอน เป็นถนนทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อาย จนี เกาหล ีญีปุ่่ น ใครทีช่อบทอ่งเทีย่วยา่นวัฒนธรรมตอ้งหา้มพลาด ตัวอาคารของ
ทีน่ี่ยังคงความดัง้เดมิของแตล่ะประเทศไวอ้ยู ่มมีมุชคิๆ แถมยังมคีาเฟ่เก๋ๆ  ใหถ้่ายรูปเพยีบ นอกจากนี้แถวถนนแคฮังนูรี
ก็มรีา้นอาหารอร่อยๆ ใหไ้ดล้ ิม้ลองมากมาย 

 
จากนัน้น าทา่นเพลนิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที ่ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนม
ตา่งๆ ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรยีลชอ็กโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้
โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี นมกลว้ย เป็น
ตน้ 

 
 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ 
 

วนัทีห่า้              สนามบนิดอนเมอืง 

 
00.20 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่XJ703  
 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง ** 
 

04.20 น. เดนิทางถงึประเทศไทย สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 



 

 

 

 

 

 
 

*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 
 

ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ ท ัง้เครือ่งบนิ รถทวัร ์และรถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรณุาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 
** ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด ** 

 
การพจิารณาการเขา้-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถอืเป็นสทิธ ิใ์นทางกฎหมายของประเทศน ัน้ๆ โดยทาง

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานเป็นผูต้ดัสนิชีข้าด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้หากท่า
ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง ซึง่มคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในการเปลีย่นต ัว๋ขากลบั และรวมถงึ
คา่บรกิารอืน่ๆ ทีเ่กดิข ึน้ดว้ย ฉะน ัน้ ทา่นจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทีท่างประเทศน ัน้ๆ เรยีกเก็บ ทางผูจ้ดั
และทางสายการบนิจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทุกกรณี หากตอ้งกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่ง หรอื
ตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต ้และสายการบนิเป็นผู้
พจิารณาเท่าน ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆท ัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธ ิท์ ี่จะไม่คนืค่าบรกิาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึง่อยู่
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร ์

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคา 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

02 - 06 เม.ย. 2563 

(วนัจกัร)ี 
18,999 5,000 8,999 

03 - 07 เม.ย. 2563 

(วนัจกัร)ี 
18,999 5,000 8,999 

04 - 08 เม.ย. 2563 

(วนัจกัร)ี 
17,999 5,000 8,999 

05 - 09 เม.ย. 2563 

(วนัจกัร)ี 
15,999 5,000 8,999 

08 - 12 เม.ย. 2563 16,999 5,000 8,999 

09 - 13 เม.ย. 2563 16,999 5,000 8,999 

10 - 14 เม.ย. 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
23,999  5,000 8,999 

11 - 15 เม.ย. 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
23,999 5,000 8,999 

12 - 16 เม.ย. 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
22,999 5,000 8,999 

13 - 17 เม.ย. 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
22,999 5,000 8,999 

18 - 22 เม.ย. 2563 15,999 5,000 8,999 

23 - 27 เม.ย. 2563 16,999 5,000 8,999 



 

 

 

 

 

 
 

24 - 28 เม.ย. 2563 16,999 5,000 8,999 

25 - 29 เม.ย. 2563 15,999 5,000 8,999 

29 เม.ย. - 03 พ.ค. 2563 

(วนัแรงงาน) 
16,999 5,000 8,999 

30 เม.ย. - 04 พ.ค. 2563 

(วนัแรงงาน) 
16,999 5,000 8,999 

 

ราคาเด็กทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ่ 5,999 บาท 

 
*** คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ *** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน/ทรปิ/ทา่น** 
 
โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง ในกรณียกเลกิการเดนิทางตอ้งยกเลกิ 30 วัน
กอ่นการเดนิทางเทา่นัน้ ไมเ่ชน่นัน้ ทางบรษัิทจะไมค่นืมัดจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้ับผูจั้ดเป็นการช าระแบบจา่ยช าระ
ขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับทางสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดกอ่นออกเดนิทางเชน่กัน ฉะนัน้ หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทาง 
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไมว่า่ดว้ยสาเหตุใด หรือไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และ
ประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลเกาหลใีต ้ รว่มกบัการท่องเทีย่วเกาหลใีตเ้พือ่โปรโมทสนิคา้ในนามของรา้นรฐับาล คอื 
สมนุไพรโสม, สมุนไพรฮอตเกนามู, น า้มนัสน, ศนูยเ์ครือ่งส าอางค ์(คอสเมตคิ), พลอยอเมทสิ และรา้นคา้ปลอดภาษ ี(ดวิตี้
ฟร)ี ซ ึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชี้แจงลูกคา้ทุกท่านวา่ รา้น
รฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม หากประสงคจ์ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่ี
การบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้  

 ทัวร์ครัง้นี้มวัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลงรา้นชอ็ปป้ิง 
เชน่ รา้นโสม/ฮอกเกนาม/ูน ้ามันสน/เครือ่งส าอางคค์อสเมตคิ/พลอยอเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่ว
เอง 300 USD ตอ่ทา่น 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ราคานี้เฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาตจิะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทัวรป์กตอิกี 
100 USD ตอ่ทา่น  

 ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรม หรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 
 โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยค านงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 
 ประเทศเกาหลใีตม้ชีา่งภาพมาถ่ายรูป และมาจ าหน่ายวันสดุทา้ย ลกูทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้โดยไมม่กีารบังคับลกูทัวร์

ทัง้สนิ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 กรณีตัดกรุ๊ปเหมาทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา ครู ธุรกจิขายตรงเครื่องส าอางค ์หมอ พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารขอดู

งานจะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง้ 
 หากมเีพื่อนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศเกาหล ีหรือเกดิปัญหาต่างๆ ตลอดจน

ขอ้แนะน า กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ หากทา่นมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ ืน่ เพื่อทีจ่ะน าไปยังประเทศนั้นๆ  
หรอืน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ตอ้งไมเ่ป็นส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้
ประหารชวีติ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืส ิง่ของใดใด 

 

** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 
 

ส าหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไม่วา่จะเป็น ญีปุ่่ น 
เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พม่า อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้าน
ไดต้่อเนื่องสงูสดุ 8 วัน หากทา่นใดสนใจส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้ไดก้บัทางเจา้หนา้ที ่และช าระเงนิพรอ้ม

มดัจ าคา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วัน ไม่

ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื่อยืนยนั

การมีคุณสมบตัิการเขา้ประเทศเกาหลี ดงัต่อไปน้ี 

1. พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง 

2. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

3. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึ้ นในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็น

ตน้) 

4. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

5. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.    คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรีด 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว  

3) ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่ 

4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว 2 รูป (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วี

ซา่) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ ภายใน 3 วันหลังจาก

การจอง  
2. นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 



 

 

 

 

 

 
 

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 กรณีทีนั่กท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

 กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีง ือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิ

จากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจอง
ทีพั่กฯลฯ 

1. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

2. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า และอยา่งนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสัมภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกันทกุช ิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด



 

 

 

 

 

 
 

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นั้น ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 หา้มน าอาหารสดเขา้ประเทศเกาหลใีตทุ้กชนดิ เชน่ ผกั ผลไมส้ด ไขฯ่ มโีทษปรบัหากฝ่าฝืน  
 ประกาศจากสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ต ัง้แตว่นัที ่1 ม.ิย. 2562 เป็นตน้ไป หา้มน าเนือ้สตัว ์อาทเิชน่ แฮม ไสก้รอก เนือ้ดบิ เนือ้

ตากแหง้ ฯลฯ เขา้มาภายในประเทศเพือ่ป้องกนั และควบคมุการไหลเขา้ของโรคระบาดสตัวจ์ากตา่งประเทศ เช่น โรคอห ิ
วาหแ์อฟรกิาในสกุร โรคปากเป่ือยเทา้เป่ือยในสตัว ์โรคไขห้วดันกชนดิกอ่โรครนุแรง ฯลฯ หากตอ้งครอบครองผลติภณัฑ์
จากเนือ้สตัวด์งักล่าวอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ กรุณาท าเครือ่งหมายบนใบแจง้ส ิง่ของทีน่ าตดิตวัมา และแจง้ดา่นควบคุม
โรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศทีส่นามบนิหรอืทา่เรอื หากฝ่าฝืนอาจมโีทษปรบัถงึ 10 ลา้นวอน และอาจจะมโีอกาสในการหา้ม
เขา้ประเทศ หรอืจ ากดัการพ านกัในเกาหลใีต ้

 

 

 


