
 

 
KOREA LEMON 

เปรีย้วดบัรอ้น ตอ้นรบัซมัเมอร ์6D3N 
(AIR ASIA X) 

นํา้หนกักระเป๋า 20 กก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ทะเลสาบมาจัง-หบุเขาศลิปะโพชอน-วัดวาวจูองซา-ป้อมปราการฮวาซอง-สวนสนุก
เอเวอรแ์ลนด-์ตลาดทงอนิ-วัดโชเกชา-พระราชวังชางดอ๊กกงุ-ซมัชองดองกลิ-โซล
ทาวเวอร-์เมยีงดง-สตารพ์ารค์-ยา่นฮงแด-KING’S CROSS CAFE -ฮนุไดเอา้ท์
เลท 

 

วนัที1่ กรุงเทพฯ 
18.00 น. คณะพรอ้มกัน  ณ อาคารผูโ้ดยสาร ขาออกระหวา่งประเทศ  สนามบนิ ดอน

เมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X (XJ) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ  

คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก  
21.05 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิAIR ASIA X เทีย่วบนิ

ที่ XJ704 (ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ บรตกิาร บนเครือ่งบนิ  ใช ้
ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5.25 ชัว่โมง) 

 (ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่ง เนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสาย
การบนิ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
**หากตอ้งการอัพเกรดทีน่ั่งรบกวนแจง้เซลลท์ีท่า่นตดิตอ่เพือ่ทําการเชค็ทีน่ั่ง อัตราการ

ใหบ้รกิารดังนี*้* 

 

 

วนัที2่ อนิชอน-ทะเลสาบมาจงั-หุบเขาศลิปะโพชอน-วดัวาวจูองซา-ป้อม
ปราการฮวาซอง 

04.35 น. เดนิทางถงึสนามบนินานชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้
(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.)หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร...เมนูอูดง  
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพาจ ูชม ทะเลสาบมาจงั(Majang Lake) เป็น
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่หมาะสําหรับนักทอ่งเทีย่วทีร่ักการถา่ยรปูเป็นอยา่งยิง่ 

รับรองวา่ทา่นจะตอ้งประทับใจ และไดภ้าพสวยๆกลับบา้นตดิไมต้ดิมอืไปคนละ
ไมน่อ้ยทเีดยีว นักทอ่งเทีย่วจะไดส้มัผัสกับบรรยากาศซึง่มคีวามยาว 220 เมตร 

กวา้ง 1.5 เมตร สว่นหนึง่ของสะพานจะเป็นกระจกใส และสว่นทีเ่ป็นตะแกรง



 

เหล็กเป็นทีช่มใบไมเ้ปลีย่นสพีรอ้มสดูอากาศสดชืน่เย็นสบาย Landmark ใหม ่
ของเมอืง Paju ประเทศเกาหลใีต ้ซึง่ปีนี้ถอืไดว้า่เป็นหนึง่ในสถานที่ๆ  เหมาะแก่

การชมใบไมเ้ปลีย่นสหีลากสสีนั ชลิลร์ับลม สดูอากาศแสนบรสิทุธิร์มิทะเลสาบ 
และทีข่าดไมไ่ดก้ับไฮไลทส์ดุปัง สะพานแขวนมาจังทีเ่พิง่เปิดตัวเมือ่ตน้ปีนี้ตรง

กลางๆสะพานมพีืน้กระจกใสส่ามารถมองเห็นความสงูจากพืน้น้ํา จากนัน้นําทกุ
ทา่นเดนิทางไป โพชอนอารต์วลัเลย ์ (Pocheon Art Valley) งานศลิป์ที่

ซอ่นอยูก่ลางธรรมชาตทิีส่วยงามของเกาหล ี อดตีเหมอืงหนิกลายเป็นศนูย์
วัฒนธรรมและศลิปะของอวกาศ 
หนิลักษณะแปลกๆและทะเลสาบทีส่วยงามเคยเป็นเหมอืงหนิปิดมากอ่น การ

เปลีย่นแปลงนี้เป็นผลมาจากโครงการบรูณะสภาพแวดลอ้มแหง่แรกของเกาหลี
ของเมอืงโพชอน ขณะนี้มนัีกทอ่งเทีย่วมากกวา่ 1 ลา้นคนเดนิทางมาเยอืน

สถานทีแ่หง่นี้ทกุปี นอกจากนี้ยังเป็นแหลง่วัฒนธรรมและศลิปะทีเ่ป็นทีน่ยิมของ
คนเกาหลอีกีดว้ยรวมถงึงานแสดงพเิศษและการแสดงพเิศษในชว่งสดุสปัดาห ์
และสถานทีแ่หง่นี้ยังเป็นทีถ่า่ยทําซรียีช์ ือ่ดัง เชน่ A Korean Odyssey, Moon 

Lovers, Legend of the Blue Sea, Can You Hear My Heart 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...เมนูชาบ ูชาบ ูสกุีส้ไตลเ์กาหล ี

จากนัน้นําทา่นสู่  วดัวาวูจองซา  (Waujeongsa Temple) เป็นวัดนกิาย
หนิยาน ตัง้อยูใ่นสถานทีธ่รรมชาตทิา่มกลางหบุเขาอันสวยงาม  กอ่สรา้งขึน้เมือ่  

ค.ศ.1970 โดย Jim Hae-Guen ซึง่เป็นพระภกิษุสงฆท์ีพ่ลัดถิน่มาจากสงคราม
เกาหล ีวัดนี้จงึเป็นวัดตน้กําเนดิของพทุธศาสนานกิายนพิพานแหง่เกาหลี  (Ko-
rean Buddhist Nirvana Order) ทีเ่ป็นจดุเดน่ของวัด  คอื พระเศยีรของ

พระพทุธรปูมขีนาดใหญค่วามสงู  8 เมตร วางตัง้อยูบ่นกองหนิทีเ่รยีงรายกันได ้
อยา่งสวยงามคลา้ยลําตัวของพระพทุธองค์  ประดษิฐานอยูด่า้นหลังของสระน้ํา  

เป็นพระเศยีรสลักดว้ยไมท้ีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก  จงึไดร้ับใหบ้ันทกึล งในกนิ
เนสบุ๊ค (Guinness Book World Records) ใหเ้ป็นรปูสลักจากไมท้ีม่ขีนาดใหญ่

ทีส่ดุในโลก จงึทําใหม้ทีัวรเ์กาหลเีขา้มาสกัการะเป็นจํานวนมาก  จากนัน้นําทา่น
ชม ป้อมปราการฮวาซอง  ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงซวูอน  โดยสรา้งขึน้จากพระ
บัญชาของพระเจา้ซองโจ  กษัตรยิอ์งคท์ี่  22 แห่งอาณาจักรโชซอน  แฟนซีร่ยี์

เกาหลน่ีาจะรูจั้กกันดจีากซรียีเ์รือ่ง ลซีาน ซึง่ก็คอืพระเจา้ซองโจน่ันเอง เพือ่เป็น
เกยีรตติอ่บดิาคอื  ซาโดเซจา  องคร์ัชทายาทของอาณาจักรทีล่ว่งลับกอ่นจะได ้

ขึน้ครองราชย ์ 
เย็น  รบัประทานอาหาร เย็น ณ ภตัตาคาร ...เมนูOSAM BULGOGI เนื้อหมูและ

ปลาหมกึย่างบารบ์คีวิหมักสไตลส์มัยใหม่เกาหล ี
  พกัที ่SUWON CENTER HOTEL, DONO HOTEL, SUWON PACIFIC  



 

หรอืเทยีบเทา่ 

    

วนัที3่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด-์โรงเรยีนสอนทํากมิจ-ิตลาดทงอนิ-วดัโชเกชา 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  จากนัน้นําทา่ นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอ รแ์ลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจง้ของ
ประเทศเกาหลใีต  ้สวนสนุกนี้ถกูขนานนามวา่  ดสินียแ์ลนด์ เกาหลี เป็นสวนสนุก
กลางแจง้ทีต่ัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ทา่นจะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิทแ์ละทอ่งไปกับโลก

ของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร ์(สงิโตผสมกับเสอื) แฝดคูแ่รกของโลก  ทีน่ี่ทา่น
จะพบวา่เจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยูด่ว้ยกันไดอ้ยา่งเป็นสขุ  ชมความน่ารัก

ของหมทีีส่ามารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็นอยา่งดี  เขา้สูด่นิแดนแหง่เทพนยิาย  
สวนดอกไมส้ีฤ่ด ูซึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาลและ สนุกกับเครือ่งเลน่

นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปสทัวร ์รถไฟเหาะ หนอนสะบัด และไฮไลคท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้
ของสวนสนุกแหง่นี้ รถไฟเหาะรางไม ้ชมกจิกรรมและการแสดงตา่ง ๆ มากมาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...เมนูบารบ์คีวิป้ิงยา่งสไตล์

เกาหล ี
  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่โรงเรยีนสอนทํากมิจ ิอาหารเกาหลปีระเภทผักดองที่

อาศัยภมูปัิญญากน้ครัวของชาวเกาหลี  ดว้ยการหมักพรกิสแีดง และผักตา่งๆ  
โดยทั่วไปจะเป็นผักกาด ขาว ชาวเกาหลี  นยิมรับประทานกมิจเิกอืบทกุมือ้  และ
ยังนําไปปรงุเป็นสว่นประกอบ อาหารอกีหลายอยา่ง  ปัจจบุันกมิจมิมีากกวา่  187 

ชนดิ  สว่นใหญแ่ลว้จะมรีสเผ็ด  และเปรีย้ว  จากนัน้นําทา่นสู่  ตลาดทงอนิ
(Tongin Market) เป็นตลาดทีเ่กา่แกอ่กีแหง่ของกรงุโซล อยูใ่กล ้ๆ พระราชวัง

เคยีงบก  สรา้งขึน้มาตัง้แตปี่  1941 ถอืวา่เป็น  Street Food ศนูยร์วมอาหาร
อรอ่ยๆทีน่่าไปเยอืนในกรงุโซลทัง้อาหารปรงุสําเร็จ  ผัก ผลไม  ้เนื้อสตัว์ อาหาร

ขึน้ชือ่ทีเ่ป็นที่  นยิมของชาวเกาหลี  เชน่  ต็อกบ็อกกี  ทวคีมิ  จับเซ  ผัดวุน้เสน้
เกาหล ีหมผูัดกมิจ ิเป็นตน้ตลาดทงอนิจะมเีอกลักษณ์คอื อาหารในแบบถาดขา้ว
กลอ่ง  หรอืที่ชาวเกาหลเีรยีกวา่  Dosirak แตต่อ้งแลกเหรยีญโบราณเพือ่ซือ้

อาหาร เปรยีบเหมอืนการแลกคปูองเพือ่ซือ้อาหารในบา้นเราน่ันเอง  ซึง่จดุแลก
เหรยีญ จะอยูท่า้ยตลาด 5,000 วอน(150 บาทไทย) จะไดเ้หรยีญมา 10 เหรยีญ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1


 

1 เหรยีญโบราณ จะมคีา่เทา่กับ 500 วอน(15 บาทไทย) สามารถเลอืกอาหารได ้
5 อยา่ง และอาหาร 1 อยา่ง ใช ้2 เหรยีญ จะเทา่กับ 1,000 วอน(30 บาทไทย) 

และกอ่นจะเดนิไปแลกเหรยีญ  ถา้เห็นรา้นทีอ่ยากชมิหรอืรา้นไหนทีเ่ล็งไว ้  ตอ้ง
จํา location รา้นไวใ้หด้ีๆ  คอืเมือ่แลกเหรยีญเสร็จแลว้ก็เดนิตรงไปรา้นทีเ่ล็งไว ้

ไดเ้ลย เพราะไมงั่น้เกรงวา่ถาดอาหารจะเต็มเสยีกอ่น จากนัน้นําทกุทา่นเดนิทาง

สู ่วดัโชเกซา  Jogyesa Temple (조계사) หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่  “วัดพระ

ยิม้” ในอดตีนัน้วัดแหง่นี้เป็นเหมอืนศนูยก์ลางของศาสนาพทุธนกิายเซนใน
เกาหล ีซึง่เป็นวัดเกา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงเป็นอยา่งยิง่ เมือ่เดนิเขา้มาในวัดนี้ส ิง่แรก

ทีจ่ะสงัเกตเุห็นก็คอืตน้ไมใ้หญท่ีด่า้นหนา้ประตทูางเขา้  มคีวามสงูถงึ  26 เมตร 
สว่นอาคารหลักของวัดนัน้มอีายมุากกวา่ 500 ปี และเป็นอาคารขนาดใหญ ่ชือ่วา่ 

Daeungjeon สรา้งขึน้ในปี 1938 ภายในมพีระประธานสทีองขนาดใหญ่  3 องค์ 
ซึง่ชาวเกาหลเีชือ่กันวา่มคีวามศักสทิธิ ์จงึนยิมไปนมัสการในวันสําคัญตา่งๆ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร...เมนไูกตุ่น๋โสม(SAMGYETANG) 
เป็นอาหารเกาหลสีตูรดัง้เดมิ นําไกท่ัง้ตวัไปตุน๋กบัรากโสม 

 พกัที ่GALAXY HOTEL, RICHDIAMOND HOTEL, BLVD HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 
 
 

 
 

 
                          

 
 

 

วนัที4่ ศนูยโ์สมเกาหล-ีพระราชวงัชางดอ๊กกุง-ซมัชองดงกลิ-COSMETIC-
ดวิตีฟ้ร-ีหอคอย NSEOUL TOWER(ไมร่วมคา่ลฟิท)์-ชอ้ปป้ิงยา่นเมยีง
ดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางไปยัง  ศนูย์ โสมเกาหลี (GINSEN CENTER) 
สมนุไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบทางเดนิอาหาร ปอด ทําใหร้า่ยกาย

สดชืน่ และเพิม่พละกําลัง  มสีรรพคณุทางการแพทยช์ว่ยบํารงุหัวใจ  โลหติจาง  
เบาหวาน  ความดันโลหติสงู  ความเครยีด  เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ  ลดและ
ป้องกันมะเร็ง   จากนัน้นําทา่นสู่  พระราชวงัชางดอ๊ก (Changdeok Palace) 

หรอื ชางด๊อกกงุ ไดช้ือ่วา่ “พระราชวังอันเป็นทีร่ักแหง่ราชวงศโ์ชซอน” สรา้งขึน้
ในปี ค.ศ. 1405 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1412 ในสมัยของพระเจา้แทจง เป็นหนึง่ใน

หา้ของพระราชวังหลักแหง่ราชวงศโ์ชซอนทีสํ่าคัญและมคีวามสวยงามดา้น
สถาปัตยกรรม เป็นพระราชวังทีไ่ดร้ับการดแูลดทีีส่ดุในบรรดาพระราชวังทัง้หมด  

อกีทัง้ยังทรงคณุคา่ในแง่ประวัตศิาสตรม์าอยา่งยาวนาน  ใกล ้ๆ กันภายในพืน้ที่
ของ พระราชวังชางด๊อก  ยังมี สวนลับฮวูอน  เป็นสวนขนาดใหญท่ีถ่กูออกแบบ
และจัดแตง่ไวอ้ยา่งสวยงามสําหรับทีพั่กผอ่น  เดนิเลน่  ผอ่นคลายพระอริยิาบถ

ของกษัตรยิแ์ละราขวงศ ์จากนัน้นําทกุทา่นเดนิทางสูย่า่น ซมัชองดงกลิ Sam-

cheongdong-gil (삼청동길) คอืถนนทีท่อดยาวจากพระราชวังคยองบกกงุ  

ไปจนถงึสวนสาธารณะซมัชอง  (Samcheong Park) สวนสาธารณะทีม่ชี ือ่เสยีง
ในเรือ่งของป่าทบึและทัศนียภาพทีส่วยงาม  นอกไปจากนี้ถนนเสน้นี้ยังไดช้ื่ อวา่

เป็นถนนแหง่แกลลอร ีเพราะตลอดสองฝ่ังถนน รวมถงึในตรอกซอกซอยนัน้ ลว้น



 

แลว้แตเ่ต็มไปดว้ยพืน้ทีสํ่าหรับการแสดงงานศลิปะแทบทัง้สิน้ถนนซมัชองดง  
เป็นถนนทีพ่าดผา่นกลางเมอืง แตก่ลับสงบเงยีบ และอยูใ่นพืน้ทีท่ีส่วยงามแปลก

ตา ถนนทัง้เสน้จะเรยีงรายไปดว้ยรา้นกาแฟ , พพิธิภณัฑ์, รา้นขายของโบราณ  
และหอศลิป์ทีม่ชี ือ่เสยีง นับตัง้แตก่ารสรา้งแกลเลอรีศ่ลิปะทีม่กีารออกแบบดว้ย

สถาปัตยกรรมทีเ่กไ๋กเ๋รยีงรายตลอดถนนซมัชองดง ก็ทําใหถ้นนเสน้นี้มคีวามเป็น
เอกลักษณ์ของตัวเอง ทีใ่ครๆ ลว้นกลา่วถงึ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...เมนูคมัจาทงั(KAMJATANG) 
ตุน๋หรอืสตวูเ์นื้อหมูเป็นซปุเกาหลเีผ็ดทีทํ่าจากกระดกูสนัหลงัหรอืคอของหม ู

  จากนัน้นําทา่นแวะชอ้ปรา้นเครือ่งสําอางคย์อดนยิม  COSMETIC OUTLET 

สวรรคข์องนักชอ้ป  เพือ่เลอืกซือ้กลับไปเป็นของฝาก  มใีหเ้ลอืกมากมาย
หลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบํ์ารงุผวิ ครมีหอยทาก  ครมีน้ําแตก  ครมี

ขัดขีไ้คล  สแตมเซลล์  โบท็อกซ์ และยังมสีนิคา้อกีมากมาย  อาทเิชน่  ครมีวา่น
หางจระเข ้ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม เป็นตน้ 
จากนัน้นําทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี  ดวิตีฟ้ร ี(DUTY FREE) ทีน่ี่มีรา้นคา้

ปลอดภาษี ชัน้นําทีใ่หญท่ีส่ดุในโซล  แหลง่รวมสนิคา้ให ้ เลอืกซือ้มากมายกวา่  
500 ชนดิ อาท ิน้ําหอม เสือ้ผา้ เครือ่งสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯ 

จากนัน้นําทา่นสูค่วามโรแมนตกิ  ณ หอคอยเอ็นโซล (N Seoul Tower)ไมร่วม
คา่ลฟิต์ เป็นหนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วสําคัญของโซล  เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่  ปี ค.ศ. 

1980  เป็นหอคอยสําหรับชมเมอืง  ตัง้อยูใ่นกรงุโซล  หรอืบางครัง้เรยีก  หอ
คอยนัมซนั (Namsan Tower) เพราะตัง้อยูบ่นภเูขานัมซนั เป็นหอคอยทีม่คีวาม
สงูจากฐานประมาณ  236.7 เมตร และไดร้ับการ  renovate ใหมปี่ 2005 จงึได ้

ชือ่ใหมเ่ป็น  N Seoul Tower โดย N ทีเ่พิม่ขึน้มานัน้ยอ่มาจาก  new look หรอื 
รปูแบบใหม่  โดยมกีารปรับเปลีย่นและพัฒนาการตา่งๆ  ทัง้การใหแ้สงไฟที่

หลากหลายและสวยงามขึน้  รวมถงึภายในทีต่กแตง่ใหม่  โดยมรีา้นอาหารบน
หอคอยทีจ่ะหมนุครบรอบทกุๆ 48 นาท ีจดุไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยเมือ่มาเทีย่ว  

Seoul Tower น่ันก็คอื สถานทีค่ลอ้งกญุแจชือ่ดัง   Love Key Ceremony ทีม่ี
ความเชือ่วา่คูร่ักทีม่าคลอ้งกญุแจทีจ่ะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล  โดยทีจ่ะ
เขยีนขอ้ความหรอืชือ่ของคูร่ักไวบ้นแมก่ญุแจ  แลว้นําไปคลอ้งไวก้ับราวเหล็ก

บรเิวณฐานของ  N Seoul Tower ยังเป็นสถานทีถ่า่ยทําละ ครเกาหลแีนวน่ารักๆ
เรือ่ง“กับดักหัวใจยัยแมม่ด” อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรปูคูห่อคอยตาม

อัธยาศัยหรอืคลอ้งกญุแจคูร่ัก   จากนัน้นําทา่นเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง  ยา่น
เมยีงดง  แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน  หรอื  สยามสแควร์
เกาหลี  ตลาดนี้ กา้วล้ํานําสมัยเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นี้  พบกับ

สนิคา้วัยรุน่ อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรน  
เครือ่งสําอางดังๆ  ของเกาหลี  พบกับความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกีรปูแบบ

หนึง่ ซึง่เมยีงดงแหง่นี้จะมวัียรุน่หนุ่มสาวชาวโสมไปรวม ตัวกันทีน่ี่กวา่ลา้นคนใน
แตล่ะวัน และเป็นยา่นทีเ่ต็มไปดว้ยสตรทีฟู้ดหนา้ตาน่ารับประทานมากมาย  เชน่ 

ไกผ่ัดซอส คเยรันปัง ต๊อกบกกไีสช้สีทอด  ปลาหมกึทอด  ซฟีู้ดทอด  หอยเชลล์
อบชสี กุง้เผาอบชสี ไกย่า่งเมยีงดง แพนเคก้สไตลเ์กาหล ีฯลฯ  

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาช ้อปป้ิง

ของทา่น 
 พกัที ่GALAXY HOTEL, RICHDIAMOND HOTEL, BLVD HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 
 

 



 

วนัที5่ ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง-STAR PARK-ศนูยส์มนุไพรเกาหล-ียา่นฮง
แด-KING’S CROSS CAFE -ฮนุไดเอา้ทเ์ลท-ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต-
กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นเรยีนรูก้ารทําผลติภณัฑท์ีส่กัดจาก  นํา้มนัสนเข็มแดง  (RED PINE) มี
สรรพคณุชว่ยบํารงุรา่งกาย  ลดไขมันทีอ่ดุตันในเสน้เลอืด  และรักษาสมดลุใน

รา่งกายจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ จากนัน้นําทา่นสู่  STAR PARK STAR PARK 
ตัง้อยูบ่รเิวณ  MBC World บรษัิท  กระจายเสยีงรายใหญข่อง เกาหลี มจัีดการ

แสดงหลากหลายสว่น  เชน่ CARPET ZONE ซึง่จะจัดในสว่นนัน้เป็นพรมแดงให ้
ทกุทา่นไดส้มัผัสประสบการณ์เฉกเชน่นักแสดงชัน้นําของประเทศเกาหลใีต ้  LED 
MASK ZONE ซึง่จัดเป็นสว่นจัดแสดงนทิรรศการสว่นแรกของ  STAR PARK และ

ทกุทา่นสามารถชม  สว่นจัดแสดงทีน่่าสนใจอกีมากมายพรอ้มทัง้ซือ้สนิคา้ของ
ฝากศนูยส์มนุไพรเกาหล(ีฮอกเกนามู) ใหท้า่นไดร้ับชม รับฟังขอ้มลูสําคัญของ

สมนุไพรบํารงุตับ  ซึง่แพรห่ลายและเป็นทีน่ยิมมากภายในประเทศเกาหลใีต ้  มี
ผลติภณัฑห์ลากหลายรุ สมนุไพรทีค่ัดเลอืกและดแูลอยา่งพถิพีถิัน  อสิระใหท้่ าน

ไดเ้ลอืกชมและ เลอืกซือ้สนิคา้กลับไปเป็นของฝาก  
  
 

 
 

 

 
 
 

 
กลางวนั         รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร ..เมนูจมิดกัไกตุ่น๋ กบัซอสสไตล์

เกาหล ี

จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง  ยา่นฮงแด (Hongdae) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณ
ดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ  จงึเป็นศนูยร์วมเด็กวัยรุน่และเด็กมหาวทิยาลัย   

เป็นอกีเสน้หนึง่ทีม่บีรรยากาศโรแมนตกิ  อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์  
แกลเลอรี่  รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชัน่  คลับ  ตลาดศลิปะ  และรา้นอาหารที่

น่าสนใจในหมูว่ัยรุน่อายุ  20- 30  ปีทีน่ยิมมาเดนิเลน่  ราคาของสนิคา้และ
รา้นอาหารตา่งๆก็ยังไมแ่พงอกีดว้ย  ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งบา่ยเป็นตน้
ไป  เพราะรา้นคา้แตล่ะรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร  จากน่ันนําทา่นสู่  king's 

cross cafe คาเฟ่สดุแนวทีจํ่าลองบรรยากาศมาจากหนังเรือ่งดัง  แฮรร์ ี่ พอต
เตอร ์สาวกตอ้งหา้มพลาด!! ถา่ยรปูกับมมุสดุฮิ ต ชานชาลาทีเ่กา้เศษสามสว่นสี่  

ชานชาลาทีอ่ยูใ่นสถานีรถไฟคงิสค์รอส  กรงุลอนดอน  ประเทศอังกฤษ  ซึง่เป็น
ทางเชือ่มตอ่ระหวา่งโลกมักเกิล้กับโลกเวทมนตร์  ตัง้อยูร่ะหวา่งชานชาลา
หมายเลข  9 และ 10 น่ังจบิเครือ่งดืม่พรอ้มสมัผัสกลิน่อายเวทมนต์  เพลดิเพลนิ

กับมมุถา่ยรปูตา่งๆ (หมายเหต:ุในกรณีทีท่า่นตอ้งการเขา้ไปถา่ยรปูดา้นในจะตอ้ง
ซือ้เครือ่งดืม่จากทางรา้น สําหรับคา่เครือ่งดืม่และอาหารไมร่วมกับคา่ทัวร)์   

  จากนัน้นําทา่นไปยัง  ฮุนไดเอา้ทเ์ลท  แหลง่ชอ้ปป้ิง สนิคา้ทีร่วบรวมแบรนด์ ดัง
ตา่งๆ ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นแฟชัน่กวา่ 200 รา้น ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจ  จากนัน้

นําทา่นเพลดิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที่  ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซือ้ของ(ละลาย
เงนิวอน  5 แถม  1) สาหรา่ย  ขนมตา่งๆ  ช็อกโกแล๊ตหนิ  ซีเรยีลช็อกโก  



 

ผลติภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม  ชาโสม โคลนพอกหน ้า
โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งสําอางโสม หมอนสขุภาพ กมิจ ิ 

 เป็บโปโร(้ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง(มามา่เกาหล)ี เป็นตน้  
20.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานชาตอินิชอน  

01.05 น.  ออกเดนิทางจาก ประเทศเกาหลใีต ้ กลับกรงุเทพฯ  โดยสายบนิ  AIR ASIA X 
เทีย่วบนิที ่XJ703 (ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชร้ะยะเวลาใน
การเดนิทางประมาณ 5.25 ชัว่โมง)  

04.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 
 
 

  
   
   

 
 

 
 

สําคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชน์สงูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระ
เงนิแลว้ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไข
ใดๆ ได ้

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
    อันเนื่องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สาย

การบนิหรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นี้จะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง
เป็นสาํคญั 

         ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการ
เดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวัดหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอื
ยานพาหนะอืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิดอนเมอืง ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย

เนื่องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนือจากโปรแกรม 
 
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื่องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนือจากโปรแกรม 

 

 

 

 
 



 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

16-21ก.ค.2562 11900 11900 5900 

17-22ก.ค.2562 11900 11900 5900 

18-23ก.ค.2562 11900 11900 5900 

19-24ก.ค.2562 11900 11900 5900 

20-25ก.ค.2562 10999 10999 5900 

23-28ก.ค.2562 10999 10999 5900 

24-29ก.ค.2562 11900 11900 5900 

25-30ก.ค.2562 14900 14900 5900 

26-31ก.ค.2562 14900 14900 5900 

27ก.ค.-01ส.ค.2562 11900 11900 5900 

28ก.ค.-02ส.ค.2562 10999 10999 5900 

29ก.ค.-03ส.ค.2562 9999 9999 5900 

30ก.ค.-04ส.ค.2562 10999 10999 5900 

31ก.ค.-05ส.ค.2562 11900 11900 5900 

ราคาเด็กทารก 

อายุตํา่กวา่ 2ปี 
5,900 บาท 

JoinLand 7,900 บาท 

 
 
 

 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้นํา้หนกัเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนั

เทา่น ัน้พรอ้มชําระคา่นํา้หนกั** 
-       ซือ้นําหนกัเพิม่         5 กก.   ชําระเพิม่    600  บาท 
-       ซือ้นํา้หนกัเพิม่       10 กก.   ชําระเพิม่ 1,000 บาท 

-       ซือ้นํา้หนกัเพิม่       20 กก.   ชําระเพิม่ 2,000 บาท 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไป

และกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

ชาํระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ สว่นคา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของ
ทา่น 

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทปิ ในกรณีไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง(ต.ม.)  
ในการเขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้                 

 ขอ้ควรทร 
 
 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ชําระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 70,000 วอน หรอื 2,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

 



 

า 
              เง ือ่นไขการเดนิทาง 
 
 ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)

ในการเขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้  อนัเนือ่งจากการกระทําที่

สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย  การหลบหนเีขา้ออกเมอืง  หรอืการถูกปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆทุกกรณี  ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยต่ างๆท ัง้ส ิน้  
เนือ่งจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้

ท ัง้หมดแลว้ 
 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์  ราคานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้  ถา้หากเป็น

ชาวตา่งชาติ  จะตอ้งแจง้กบัทางเซลลท์ีจ่องมา  และหากเป็นชาวตา่งชาตชิาว
เกาหล ีจะตอ้งเพิม่จากราคาทวัรป์กตอิกี 300 USD 

 กรณีตดักรุป๊เหมาทีเ่ป็น  เด็กนกัเรยีนระดบัอนุบาล , ประถม, มธัยมและโรงเรยีน

กวดวชิา  นกัศกึษาทุกระดบัช ัน้  ครอูาจารย์  ธุรกจิขายตรงเครือ่งสําอางและ
อาหารเสรมิ กลุม่ธุรกจิขายของออนไลน ์หมอพยาบาล  ชาวตา่งชาติ หรอืกรุป๊ที่

มกีารดงูานตอ้งสอบถามราคาใหมทุ่กคร ัง้ 
 ทวัรน์ ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัร ์ ทุกวนั

เทา่น ัน้ หากทา่นไมส่ามารถรว่มทวัรท์ุกวนั หรอืแยกตวัออกจากกรุป๊ทวัร ์  โดยไม่
ลงรา้นชอ้ปป้ิง  เช่น  คอสเมทสิ , ดวิตีฟ้ร ี , อะเมทสิ , ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต , ศนูย์
สมนุไพรโสมเกาหล,ี ศนูยส์มนุไพรเกาหล,ี นํา้มนัสนเข็มแดง ทางบรษิทัจะคดิคา่

ดาํเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 350 USDตอ่ทา่น 
 ทวัรน์ ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนั

เทา่น ัน้ หากทา่นไดไ้มส่ามารถรว่มทวัรท์ุกวนั  แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การ
ใชต้ ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้และปรากฏวา่  ทา่นไม่

รว่มทวัรใ์นบางวนั  ทางบรษิทัจะคดิคา่ดาํเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง  300 
USD (กอ่นซือ้ทวัร ์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ  เพือ่งทางผูจ้ดัจะไดค้ดิ
คา่บรกิารทีเ่หมาะสม) 

 
 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิสําคญั! 

 
 เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ตํา่ของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ ี ้

กําหนดใหม้ผีูเ้ดนิทางข ัน้ตํา่ 15 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ําหนด บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมี

ไฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ ิ ไดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิ
ชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรณุาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิ

ภายในประเทศทุกคร ัง้ 
 
 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 

หากทา่นมคีวามจาํเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบั

จากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและ
ขอแนะนํา ใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้ อนั
เนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ

เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของ



 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 

ทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั 
ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ ท ีจ่ะไม่

รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะ ยนืยนั กรุป๊ออกเดนิทาง
ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง หากไมม่ ัน่ใจกรณุาสอบถามพนกังานขายโดยตรง  

 
 

 
 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 

หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะ
เกดิเหตกุารณ์ใดๆ ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบ

จากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอนตวัออก ทําใหก้รุป๊มคีา่ใชจ้า่ย
เพิม่เตมิข ึน้ หรอือาจทําใหก้รุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดงัน ัน้ ทางบ รษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามจาํนวน

เงนิของราคาทวัร ์ 
 

 การชําระเงนิหมายถงึการยนืยนัจาํนวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การชําระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจาํนวนตามทีท่า่น

ไดจ้องเขา้มา หากทา่นชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจาํนวนของผู ้
เดนิทางได ้และหากมคีวามจาํเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิ

คา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีสุ่ดเทา่จาํนวน
เงนิมดัจาํ ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  
 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน้ํามัน  

(ยกเวน้หากมกีารประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากทา่น
ภายหลัง) และเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไป -กลับได ้ทัง้นี้เป็นไป

ตามเงือ่นของสายการบนิ 
 น้ําหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 20 กโิลกรัม  1 ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 

1 ใบ  
ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวันทีร่ะบ ุ 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศน์หรอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

 
 

 
     คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร 

เครือ่งดืม่  
คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

     คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่ 



 

     คา่น้ําหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
   คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ  ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ

ไปแลว้ 
       คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

  คา่ทปิคนขับรถและมัคคเุทศน์ทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ทา่นละ 70,000 วอน/ทรปิ 

      (ชําระทีส่นามบนิในวันเช็คอนิ) คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 
 

 เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 

 เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 
- การชําระมัดจําและชําระสว่นทีเ่หลอื 
  กรณุาสํารองทีน่ั่งและชําระมัดจํา จํานวน 5,000 บาท ตอ่ทา่น เพือ่สํารองสทิธิ์

ในการเดนิทาง และชําระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วัน มเิชน่นัน้ บรษัิทฯ 

จะถอืวา่ทา่น  ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัติ ทา่นจะโดนยดึมัดจําโดยที่ ทา่นจะไม่
สามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จําเป็นทีจ่ะตอ้งสํารองจา่ยคา่ใชจ้า่ย

ในสว่นของทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไปกอ่นหนา้นัน้แลว้  หากทา่นสํารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่  30 
วัน ทางบรษัิทฯ  เรยีกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที  หลังจากทําการจองแลว้  กรณุาเตรยีม

เอกสารสําหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม  เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่ออกตั๋วหรอืคําขอพเิศษ
เพิม่เตมิตา่งๆ   ใหแ้กพ่นักงานขาย  และหากทา่นชําระเงนิเขา้มาไมว่า่จะบางสว่นหรอื
ทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
 
- จํานวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ  ยกเลกิหรอืเลือ่นการ

เดนิทางหากมผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น ซึง่ทําใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้โดย

บรษัิทฯ จะแจง้ทา่นลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7-10 วันกอ่นออกเดนิทาง  และหากไมส่ามารถ

ออกเดนิทางได ้ ทางบรษัิทฯ  ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่น หรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่น

หากทา่นตอ้งการ 
 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้ งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ การใ ชว้ลีแชร ์

กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  มฉิะนัน้บรษัิทฯ  จะไมส่ามารถ

จัดการลว่งหนา้ได ้ เนื่องจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอ
ลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางสนามบนิในไทยและใน

ตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกับเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงกอ่นทําการจอง และ
หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ เชน่ ผูท้ี่น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผู ้
ทีม่โีรคประจําตัวหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน 

ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็น
หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ  

ไมว่า่จะเป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม  บรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่

ทัวรไ์มว่า่จะกรณีใดๆ  ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ ทีข่องรัฐ



 

ของประเทศนัน้ๆ  และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบวา่ทาง บรษิทัฯและมคัคเุทศกห์รอื

หวัหนา้ทวัร ์  ไมม่สีทิธิท์ ีจ่ะช่วยเหลอืใดๆ  ท ัง้ส ิน้  เพราะอํานาจการตดัสนิใจเป็น

ของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด  อนึง่  ทางบรษัิทฯ  มี

จดุประสงคท์ีทํ่าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ -ออก

ประเทศอยา่งผดิกฎหมาย  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง มอีายเุหลอื ไมน่อ้ยกวา่  6 เดอืน

และมหีนา้แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทาง

อืน่ ทา่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ัง้สิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ี่

จะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่มเดนิทางพรอ้มคณะ 

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถ

เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่  

หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ  โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อัน

เนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การ

ยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การ

นําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ  จะไมร่ับผดิชอบใดๆ  ทัง้สิน้  หากเกดิสิง่ของสญูหาย  อันเนื่องเกดิจาก

ความประมาทของทา่น , เกดิจากการโจรกรรม  และ อบุัตเิหตจุากความประมาท

ของนักทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ชําระเงนิมัด จําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่

ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการทอ่งเทีย่ว นี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้
หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัด

ในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ป ทีเ่ขา้พัก   

โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่ / ปลอดบหุรีไ่ด ้ โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้าม
ความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได ้ 

 มัคคเุทศก์  หัวหนา้ทัวร์  พนักงานและตัวแทนของ ผูจั้ด  ไมม่สีทิธใิน การใหคํ้า
สญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจลงนามและมี

ประทับตราของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน้ 
 ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้  เนื่องจากเป็นการจา่ย

กับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมื อง-

ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน



 

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหนี การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอื การถกูปฏเิสธในก รณี

อืน่ๆ  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ 

นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง  และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋ว
เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับ

ทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจําหรอืสง่ใหผ้ดิ 
 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ  ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ  ที่
เพิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท  เชน่ ภยัธรรมชาติ  

การจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ  ความลา่ชา้  เปลีย่น แปลง  หรอืการบรกิารของสายการบนิ  

เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง , ประเทศ นัน้

แตกตา่งกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  

 
เอกสารทีลู่กคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 

จากการทีร่ัฐบาลประเทศเกาหลใีต ้ ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ เกาหลใีตใ้หก้ับคน
ไทย ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง

กอ่นจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้ (เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทตูฯ ) ทาง
เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถปุระสงคใ์นการเ ขา้ประเทศ หรอืขอตรวจ
เอกสารทีนํ่ามา เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ หรอืเอกสารอืน่ๆ สําหรับรายละเอยีดของ

เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต(้ทางบรษัิทฯเตรยีมให)้ 

(2)  สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิ ขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักใน
ประเทศเกาหลใีตไ้ด ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ)  

(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศเกาหลใีต ้เชน่ โรงแรม
ทีพั่ก (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้  
(4)  กําหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพํ่านักในประเทศเกาหลใีต ้ (ทางบรษัิทฯ

เตรยีมให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลใีต ้(สําหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วี

ซา่) 
(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 

(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศเกาหลใีตจ้ะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย 
และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 90 วัน 

(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศเกาหลใีต ้มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของ
การถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
 

 

 


