
 

KOREA LEMON 
เปรีย้วดบัรอ้น ตอ้นรบัซมัเมอร ์6D3N 

(AIR ASIA X) 
นํา้หนกักระเป๋า 20 กก. 

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



 

วนัที1่ กรงุเทพฯ 
18.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอน

เมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิAIR ASIA X (XJ) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก  

21.05 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิAIR ASIA X เทีย่วบนิ
ที่ XJ704 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบรติการบนเครื่องบิน ใช ้
ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5.25 ชัว่โมง) 

 (ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่ง เนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสาย
การบนิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**หากตอ้งการอัพเกรดทีน่ั่งรบกวนแจง้เซลลท์ีท่า่นตดิตอ่เพือ่ทําการเชค็ทีน่ั่ง อัตราการ

ใหบ้รกิารดังนี*้* 

 

 

วนัที2่ อนิชอน-ทะเลสาบมาจงั-หบุเขาศลิปะโพชอน-วดัวาวจูองซา-ป้อม
ปราการฮวาซอง 

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

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร...เมนอูดูง  
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงพาจ ูชม ทะเลสาบมาจงั(Majang Lake) เป็น
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่หมาะสําหรับนักทอ่งเทีย่วทีรั่กการถา่ยรปูเป็นอยา่งยิง่ 
รับรองวา่ทา่นจะตอ้งประทับใจ และไดภ้าพสวยๆกลับบา้นตดิไมต้ดิมอืไปคนละ
ไมน่อ้ยทเีดยีว นักทอ่งเทีย่วจะไดส้มัผัสกับบรรยากาศซึง่มคีวามยาว 220 เมตร 
กวา้ง 1.5 เมตร สว่นหนึง่ของสะพานจะเป็นกระจกใส และสว่นทีเ่ป็นตะแกรง
เหล็กเป็นทีช่มใบไมเ้ปลีย่นสพีรอ้มสดูอากาศสดชืน่เย็นสบาย Landmark ใหม ่
ของเมอืง Paju ประเทศเกาหลใีต ้ซึง่ปีนีถ้อืไดว้า่เป็นหนึง่ในสถานที่ๆ  เหมาะแก่
การชมใบไมเ้ปลีย่นสหีลากสสีนั ชลิลรั์บลม สดูอากาศแสนบรสิทุธิร์มิทะเลสาบ 
และทีข่าดไมไ่ดก้ับไฮไลทส์ดุปัง สะพานแขวนมาจังทีเ่พิง่เปิดตัวเมือ่ตน้ปีนีต้รง



 

กลางๆสะพานมพีืน้กระจกใสส่ามารถมองเห็นความสงูจากพืน้น้ํา จากนัน้นําทกุ
ทา่นเดนิทางไป โพชอนอารต์วลัเลย ์ (Pocheon Art Valley) งานศลิป์ที่
ซอ่นอยูก่ลางธรรมชาตทิีส่วยงามของเกาหล ี อดตีเหมอืงหนิกลายเป็นศนูย์
วฒันธรรมและศลิปะของอวกาศ 
หนิลักษณะแปลกๆและทะเลสาบทีส่วยงามเคยเป็นเหมอืงหนิปิดมากอ่น การ
เปลีย่นแปลงนีเ้ป็นผลมาจากโครงการบรูณะสภาพแวดลอ้มแหง่แรกของเกาหลี
ของเมอืงโพชอน ขณะนีม้นัีกทอ่งเทีย่วมากกวา่ 1 ลา้นคนเดนิทางมาเยอืน
สถานทีแ่หง่นีท้กุปี นอกจากนีย้ังเป็นแหลง่วฒันธรรมและศลิปะทีเ่ป็นทีน่ยิมของ
คนเกาหลอีกีดว้ยรวมถงึงานแสดงพเิศษและการแสดงพเิศษในชว่งสดุสปัดาห ์
และสถานทีแ่หง่นีย้ังเป็นทีถ่า่ยทําซรียีช์ ือ่ดัง เชน่ A Korean Odyssey, Moon 
Lovers, Legend of the Blue Sea, Can You Hear My Heart 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...เมนูชาบ ูชาบ ูสกุีส้ไตลเ์กาหล ี

จากนั้นนําท่านสู ่วดัวาวูจองซา (Waujeongsa Temple) เป็นวัดนกิาย
หนิยาน ตัง้อยู่ในสถานทีธ่รรมชาตทิ่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม ก่อสรา้งขึน้เมือ่ 
ค.ศ.1970 โดย Jim Hae-Guen ซึง่เป็นพระภกิษุสงฆท์ีพ่ลัดถิน่มาจากสงคราม
เกาหล ีวัดนี้จงึเป็นวัดตน้กําเนดิของพุทธศาสนานกิายนพิพานแหง่เกาหลี (Ko-
rean Buddhist Nirvana Order) ที่เป็นจุดเด่นของวัด คอื พระเศยีรของ
พระพุทธรูปมขีนาดใหญ่ความสงู 8 เมตร วางตัง้อยูบ่นกองหนิทีเ่รยีงรายกันได ้
อย่างสวยงามคลา้ยลําตัวของพระพุทธองค์ ประดษิฐานอยู่ดา้นหลังของสระน้ํา 
เป็นพระเศยีรสลักดว้ยไมท้ีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก จงึไดรั้บใหบ้ันทกึลงในกนิ
เนสบุ๊ค (Guinness Book World Records) ใหเ้ป็นรูปสลักจากไมท้ีม่ขีนาดใหญ่
ทีส่ดุในโลก จงึทําใหม้ทัีวรเ์กาหลเีขา้มาสกัการะเป็นจํานวนมาก  จากนัน้นําท่าน
ชม ป้อมปราการฮวาซอง ตัง้อยู่ใจกลางเมืองซูวอน โดยสรา้งขึน้จากพระ
บัญชาของพระเจา้ซองโจ กษัตรยิอ์งคท์ี่ 22 แห่งอาณาจักรโชซอน แฟนซีร่ีย์
เกาหลน่ีาจะรูจั้กกันดจีากซรียีเ์รือ่ง ลซีาน ซึง่ก็คอืพระเจา้ซองโจน่ันเอง เพือ่เป็น
เกยีรตติ่อบดิาคอื ซาโดเซจา องครั์ชทายาทของอาณาจักรทีล่่วงลับก่อนจะได ้
ขึน้ครองราชย ์ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร...เมนูOSAM BULGOGI เนื้อหมแูละ

ปลาหมกึยา่งบารบ์คีวิหมกัสไตลส์มยัใหมเ่กาหล ี
พกัที ่SUWON CENTER HOTEL, DONO HOTEL, SUWON PACIFIC หรอืเทยีบเทา่ 



 

วนัที3่ สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด-์โรงเรยีนสอนทาํกมิจ-ิตลาดทงอนิ-วดัโชเกชา 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ เป็นสวนสนุกกลางแจง้ของ

ประเทศเกาหลใีต ้สวนสนุกนี้ถูกขนานนามวา่ ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวนสนุก
กลางแจง้ทีต่ัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ทา่นจะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิทแ์ละท่องไปกับโลก
ของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร ์(สงิโตผสมกับเสอื) แฝดคูแ่รกของโลก ทีน่ี่ท่าน
จะพบวา่เจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ยา่งเป็นสขุ ชมความน่ารัก
ของหมทีีส่ามารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็นอยา่งด ีเขา้สูด่นิแดนแหง่เทพนยิาย 
สวนดอกไมส้ีฤ่ด ูซึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาลและสนุกกับเครือ่งเล่น
นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปสทัวร ์รถไฟเหาะ หนอนสะบัด และไฮไลคท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้
ของสวนสนุกแหง่นี ้รถไฟเหาะรางไม ้ชมกจิกรรมและการแสดงตา่ง ๆ มากมาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...เมนบูารบ์คีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ี
  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่โรงเรยีนสอนทํากมิจ ิอาหารเกาหลปีระเภทผักดองที่

อาศัยภูมปัิญญากน้ครัวของชาวเกาหลี ดว้ยการหมักพรกิสีแดงและผักต่างๆ 
โดยท่ัวไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหล ีนยิมรับประทานกมิจเิกอืบทุกมือ้ และ
ยังนําไปปรุงเป็นสว่นประกอบอาหารอกีหลายอย่าง ปัจจุบันกมิจมิมีากกวา่ 187 
ชนิด ส่วนใหญ่แลว้จะมีรสเผ็ด และเปรี้ยว จากนั้นนําท่านสู่ ตลาดทงอนิ
(Tongin Market) เป็นตลาดทีเ่กา่แกอ่กีแหง่ของกรุงโซล อยูใ่กล ้ๆ พระราชวัง
เคยีงบก สรา้งขึน้มาตัง้แต่ปี 1941 ถือว่าเป็น Street Food ศูนยร์วมอาหาร
อร่อยๆทีน่่าไปเยอืนในกรุงโซลทัง้อาหารปรุงสําเร็จ ผัก ผลไม ้เนื้อสัตว ์อาหาร
ขึน้ชือ่ที่เป็นที่ นิยมของชาวเกาหลี เช่น ต็อกบ็อกกี ทวคีมิ จับเซ ผัดวุน้เสน้
เกาหล ีหมผูัดกมิจ ิเป็นตน้ตลาดทงอนิจะมเีอกลักษณ์คอื อาหารในแบบถาดขา้ว
กล่อง หรือที่ชาวเกาหลเีรียกว่า Dosirak แต่ตอ้งแลกเหรยีญโบราณเพื่อซือ้
อาหาร เปรยีบเหมอืนการแลกคูปองเพือ่ซือ้อาหารในบา้นเราน่ันเอง ซึง่จุดแลก
เหรยีญ จะอยูท่า้ยตลาด 5,000 วอน(150 บาทไทย) จะไดเ้หรยีญมา 10 เหรยีญ 
1 เหรยีญโบราณ จะมคีา่เทา่กับ 500 วอน(15 บาทไทย) สามารถเลอืกอาหารได ้
5 อยา่ง และอาหาร 1 อยา่ง ใช ้2 เหรยีญ จะเท่ากับ 1,000 วอน(30 บาทไทย) 
และก่อนจะเดนิไปแลกเหรยีญ ถา้เห็นรา้นทีอ่ยากชมิหรอืรา้นไหนทีเ่ล็งไว ้ตอ้ง
จํา location รา้นไวใ้หด้ีๆ  คอืเมือ่แลกเหรยีญเสร็จแลว้ก็เดนิตรงไปรา้นทีเ่ล็งไว ้
ไดเ้ลย เพราะไมงั่น้เกรงวา่ถาดอาหารจะเต็มเสยีกอ่น จากนัน้นําทุกท่านเดนิทาง

สู ่วดัโชเกซา Jogyesa Temple (조계사) หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ “วัดพระ

ยิม้” ในอดีตนั้นวัดแห่งนี้เป็นเหมือนศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายเซนใน
เกาหล ีซึง่เป็นวัดเกา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงเป็นอยา่งยิง่ เมือ่เดนิเขา้มาในวัดนี้ส ิง่แรก
ทีจ่ะสังเกตุเห็นก็คอืตน้ไมใ้หญ่ทีด่า้นหนา้ประตูทางเขา้ มคีวามสงูถงึ 26 เมตร 
สว่นอาคารหลักของวดันัน้มอีายมุากกวา่ 500 ปี และเป็นอาคารขนาดใหญ่ ชือ่วา่ 
Daeungjeon สรา้งขึน้ในปี 1938 ภายในมพีระประธานสทีองขนาดใหญ ่3 องค ์
ซึง่ชาวเกาหลเีชือ่กันวา่มคีวามศักสทิธิ ์จงึนยิมไปนมัสการในวนัสําคัญตา่งๆ 

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

พกัที ่GALAXY HOTEL, RICHDIAMOND HOTEL, BLVD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 

                       

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


 

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนั้นนําท่านออกเดนิทางไปยัง ศูนยโ์สมเกาหล(ีGINSEN CENTER) 
สมนุไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบทางเดนิอาหาร ปอด ทําใหร้่ายกาย
สดชืน่ และเพิม่พละกําลัง มสีรรพคุณทางการแพทยช์ว่ยบํารุงหัวใจ โลหติจาง 
เบาหวาน ความดันโลหติสงู ความเครียด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและ
ป้องกันมะเร็ง  จากนัน้นําท่านสู่ พระราชวงัชางด๊อก(Changdeok Palace) 
หรอื ชางดอ๊กกงุ ไดช้ือ่วา่ “พระราชวงัอันเป็นทีรั่กแหง่ราชวงศโ์ชซอน” สรา้งขึน้
ในปี ค.ศ. 1405 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1412 ในสมัยของพระเจา้แทจง เป็นหนึง่ใน
หา้ของพระราชวังหลักแห่งราชวงศ์โชซอนที่สําคัญและมีความสวยงามดา้น
สถาปัตยกรรม เป็นพระราชวังทีไ่ดรั้บการดแูลดทีีส่ดุในบรรดาพระราชวังทัง้หมด 
อกีทัง้ยังทรงคุณค่าในแง่ประวัตศิาสตรม์าอย่างยาวนาน ใกล ้ๆ กันภายในพื้นที่
ของ พระราชวังชางด๊อก ยังม ีสวนลับฮูวอน เป็นสวนขนาดใหญ่ทีถู่กออกแบบ
และจัดแต่งไวอ้ย่างสวยงามสําหรับที่พักผ่อน เดนิเล่น ผ่อนคลายพระอริยิาบถ
ของกษัตรยิแ์ละราขวงศ ์จากนัน้นําทกุทา่นเดนิทางสูย่า่น ซมัชองดงกลิ Sam-

cheongdong-gil (삼청동길) คอืถนนทีท่อดยาวจากพระราชวังคยองบกกงุ 

ไปจนถงึสวนสาธารณะซัมชอง (Samcheong Park) สวนสาธารณะทีม่ชี ือ่เสยีง
ในเรือ่งของป่าทบึและทัศนียภาพทีส่วยงาม นอกไปจากนี้ถนนเสน้นี้ยังไดช้ือ่วา่
เป็นถนนแหง่แกลลอร ีเพราะตลอดสองฝ่ังถนน รวมถงึในตรอกซอกซอยนัน้ ลว้น
แลว้แต่เต็มไปดว้ยพื้นที่สําหรับการแสดงงานศลิปะแทบทัง้สิน้ถนนซัมชองดง 
เป็นถนนทีพ่าดผา่นกลางเมอืง แตก่ลับสงบเงยีบ และอยูใ่นพืน้ทีท่ีส่วยงามแปลก
ตา ถนนทัง้เสน้จะเรยีงรายไปดว้ยรา้นกาแฟ, พพิธิภัณฑ,์ รา้นขายของโบราณ 
และหอศลิป์ทีม่ชี ือ่เสยีง นับตัง้แตก่ารสรา้งแกลเลอรีศ่ลิปะทีม่กีารออกแบบดว้ย
สถาปัตยกรรมทีเ่กไ๋กเ๋รยีงรายตลอดถนนซมัชองดง ก็ทําใหถ้นนเสน้นีม้คีวามเป็น
เอกลักษณ์ของตัวเอง ทีใ่ครๆ ลว้นกลา่วถงึ 

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

  จากนัน้นําท่านแวะชอ้ปรา้นเครือ่งสําอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET 
สวรรค์ของนักชอ้ป เพื่อเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก มีใหเ้ลือกมากมาย
หลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบํ์ารุงผวิ ครมีหอยทาก ครมีน้ําแตก ครมี
ขัดขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์และยังมสีนิคา้อกีมากมาย อาทเิช่น ครมีวา่น
หางจระเข ้ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม เป็นตน้ 
จากนัน้นําท่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร(ีDUTY FREE) ทีน่ี่มรีา้นคา้
ปลอดภาษีชัน้นําที่ใหญ่ที่สุดในโซล แหล่งรวมสนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมายกว่า 
500 ชนดิ อาท ิน้ําหอม เสือ้ผา้ เครือ่งสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯ 
จากนัน้นําท่านสูค่วามโรแมนตกิ ณ หอคอยเอ็นโซล(N Seoul Tower)ไมร่วม
คา่ลฟิต ์ เป็นหนึง่ในแหลง่ท่องเทีย่วสําคัญของโซล เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ ปี ค.ศ. 
1980 เป็นหอคอยสําหรับชมเมือง ตัง้อยู่ในกรุงโซล หรือบางครั้งเรียก หอ
คอยนัมซัน (Namsan Tower) เพราะตัง้อยูบ่นภเูขานัมซัน เป็นหอคอยทีม่คีวาม
สงูจากฐานประมาณ 236.7 เมตร และไดรั้บการ renovate ใหม่ปี 2005 จงึได ้
ชือ่ใหมเ่ป็น N Seoul Tower โดย N ทีเ่พิม่ขึน้มานัน้ยอ่มาจาก new look หรอื 
รูปแบบใหม่ โดยมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการต่างๆ ทั้งการใหแ้สงไฟที่
หลากหลายและสวยงามขึน้ รวมถงึภายในที่ตกแต่งใหม่ โดยมรีา้นอาหารบน



 

หอคอยทีจ่ะหมนุครบรอบทกุๆ 48 นาท ีจดุไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยเมือ่มาเทีย่ว 
Seoul Tower น่ันก็คอื สถานทีค่ลอ้งกญุแจชือ่ดัง  Love Key Ceremony ทีม่ี
ความเชือ่วา่คูรั่กทีม่าคลอ้งกญุแจทีจ่ะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล โดยทีจ่ะ
เขยีนขอ้ความหรือชือ่ของคู่รักไวบ้นแม่กุญแจ แลว้นําไปคลอ้งไวก้ับราวเหล็ก
บรเิวณฐานของ N Seoul Tower ยังเป็นสถานทีถ่่ายทําละครเกาหลแีนวน่ารักๆ
เรือ่ง“กับดักหัวใจยัยแมม่ด” อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่และถ่ายรูปคูห่อคอยตาม
อัธยาศัยหรอืคลอ้งกุญแจคู่รัก  จากนัน้นําท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ยา่น
เมยีงดง แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือ สยามสแควร์
เกาหลี ตลาดนี้กา้วล้ํานําสมัยเพียงใดท่านจะตอ้งมาที่เมียงดงแห่งนี้  พบกับ
สนิคา้วยัรุน่ อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรน  
เครื่องสําอางดังๆ ของเกาหล ีพบกับความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบ
หนึง่ ซึง่เมยีงดงแหง่นี้จะมวีัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันทีน่ี่กวา่ลา้นคนใน
แตล่ะวัน และเป็นยา่นทีเ่ต็มไปดว้ยสตรทีฟู้ดหนา้ตาน่ารับประทานมากมาย เชน่ 
ไกผ่ัดซอส คเยรันปัง ต๊อกบกกไีสช้สีทอด ปลาหมกึทอด ซฟีู้ดทอด หอยเชลล์
อบชสี กุง้เผาอบชสี ไกย่า่งเมยีงดง แพนเคก้สไตลเ์กาหล ีฯลฯ  

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง
ของทา่น 

 พกัที ่GALAXY HOTEL, RICHDIAMOND HOTEL, BLVD HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 

 

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

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําท่านเรยีนรูก้ารทําผลติภัณฑท์ีส่กัดจาก นํา้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) มี
สรรพคุณช่วยบํารุงร่างกาย ลดไขมันที่อุดตันในเสน้เลือด และรักษาสมดุลใน
ร่างกายจากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่จากนัน้นําท่านสู ่STAR PARK STAR PARK 
ตัง้อยู่บรเิวณ MBC World บรษัิท กระจายเสยีงรายใหญ่ของเกาหล ีมจัีดการ
แสดงหลากหลายสว่น เชน่ CARPET ZONE ซึง่จะจัดในสว่นนัน้เป็นพรมแดงให ้
ทกุทา่นไดส้มัผัสประสบการณ์เฉกเชน่นักแสดงชัน้นําของประเทศเกาหลใีต ้LED 
MASK ZONE ซึง่จัดเป็นสว่นจัดแสดงนทิรรศการสว่นแรกของ STAR PARK และ
ทุกท่านสามารถชม ส่วนจัดแสดงที่น่าสนใจอกีมากมายพรอ้มทัง้ซือ้สนิคา้ของ
ฝากศนูยส์มนุไพรเกาหล(ีฮอกเกนาม)ู ใหท้่านไดรั้บชมรับฟังขอ้มลูสําคัญของ
สมุนไพรบํารุงตับ ซึง่แพร่หลายและเป็นที่นิยมมากภายในประเทศเกาหลใีต ้มี
ผลติภัณฑห์ลากหลายรุสมนุไพรทีค่ัดเลอืกและดูแลอยา่งพถิพีถัิน อสิระใหท้่าน
ไดเ้ลอืกชมและ เลอืกซือ้สนิคา้กลับไปเป็นของฝาก  

  
 
 
 
 

 
 
 
 



 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร..เมนจูมิดกัไกตุ่น๋กบัซอสสไตลเ์กาหล ี

จากนัน้นําท่านเดนิทางตอ่ไปยัง ยา่นฮงแด(Hongdae) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณ
ดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ จงึเป็นศูนยร์วมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวทิยาลัย  
เป็นอกีเสน้หนึง่ทีม่บีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ 
แกลเลอรี่ รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และรา้นอาหารที่
น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินคา้และ
รา้นอาหารตา่งๆก็ยังไมแ่พงอกีดว้ย ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งบา่ยเป็นตน้
ไป  เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้ริการ จากน่ันนําท่านสู่ king's 
cross cafe คาเฟ่สดุแนวทีจํ่าลองบรรยากาศมาจากหนังเรือ่งดัง แฮรร์ ี ่พอต
เตอร ์สาวกตอ้งหา้มพลาด!! ถ่ายรูปกับมุมสดุฮติ ชานชาลาทีเ่กา้เศษสามสว่นสี ่
ชานชาลาที่อยู่ในสถานีรถไฟคงิสค์รอส กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึง่เป็น
ทางเชื่อมต่อระหว่างโลกมักเกิ้ลกับโลกเวทมนตร์ ตั ้งอยู่ระหว่างชานชาลา
หมายเลข 9 และ 10 น่ังจบิเครือ่งดืม่พรอ้มสัมผัสกลิน่อายเวทมนต ์เพลดิเพลนิ
กับมมุถา่ยรปูตา่งๆ (หมายเหต:ุในกรณีทีท่่านตอ้งการเขา้ไปถ่ายรูปดา้นในจะตอ้ง
ซือ้เครือ่งดืม่จากทางรา้น สําหรับคา่เครือ่งดืม่และอาหารไมร่วมกับคา่ทัวร)์   

  จากนัน้นําท่านไปยัง ฮุนไดเอา้ทเ์ลท แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่วบรวมแบรนดด์ัง
ตา่งๆ ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นแฟชัน่กวา่ 200 รา้น ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจ  จากนัน้
นําท่านเพลดิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซือ้ของ(ละลาย
เงนิวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหนิ ซเีรียลช็อกโก 
ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้
โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งสําอางโสม หมอนสขุภาพ กมิจ ิ 

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

วนัที6่ สนามบนินานาฃาตอินิชอน-สนามบนิดอนเมอืง 
01.05 น.  ออกเดนิทางจากประเทศเกาหลใีต ้กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ AIR ASIA X 

เทีย่วบนิที ่XJ703 (ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชร้ะยะเวลาใน
การเดนิทางประมาณ 5.25 ชัว่โมง)  

04.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 
 

  
   
   

 
 

 

 
 
 
 



 

สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระ
เงนิแลว้ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไข
ใดๆ ได ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

02-07ก.ค.2562 10999 10999 5900 

03-08ก.ค.2562 11900 11900 5900 

04-09ก.ค.2562 11900 11900 5900 

05-10ก.ค.2562 11900 11900 5900 

06-11ก.ค.2562 10999 10999 5900 

09-14ก.ค.2562 10999 10999 5900 

10-15ก.ค.2562 11900 11900 5900 

11-16ก.ค.2562 11900 11900 5900 

12-17ก.ค.2562 14900 14900 5900 

13-18ก.ค.2562 14900 14900 5900 

14-19ก.ค.2562 11900 11900 5900 

15-20ก.ค.2562 11900 11900 5900 

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 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
    อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สาย

การบนิหรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง
เป็นส าคญั 

         ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการ
เดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอื
ยานพาหนะอืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิดอนเมอืง ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 



 

ราคาเด็กทารก 
อายตุํา่กวา่ 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 / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไป

และกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

ชาํระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ สว่นคา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของ
ทา่น 

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

 ขอ้ควรทรา 
              เง ือ่นไขการเดนิทาง 
 

 ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง(ต.ม.)
ในการเขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้อนัเนือ่งจากการกระทําที่
สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนเีขา้ออกเมอืง หรอืการถูกปฏเิสธในกรณี
อื่นๆทุกกรณี ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบและไม่ค ืนค่าใช้จ่ายต่างๆท ัง้ส ิ้น 
เนือ่งจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้
ท ัง้หมดแลว้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ราคานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ ถา้หากเป็น
ชาวตา่งชาต ิจะตอ้งแจง้กบัทางเซลลท์ีจ่องมา และหากเป็นชาวตา่งชาตชิาว
เกาหล ีจะตอ้งเพิม่จากราคาทวัรป์กตอิกี 300 USD 

 กรณีตดักรุป๊เหมาทีเ่ป็น เด็กนกัเรยีนระดบัอนุบาล, ประถม, มธัยมและโรงเรยีน
กวดวชิา นกัศกึษาทุกระดบัช ัน้ ครูอาจารย ์ธุรกจิขายตรงเครือ่งสําอางและ
อาหารเสรมิ กลุม่ธุรกจิขายของออนไลน ์หมอพยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุป๊ที่
มกีารดงูานตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุคร ัง้ 

 ทวัรน์ ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนั
เทา่น ัน้ หากทา่นไมส่ามารถรว่มทวัรท์ุกวนั หรอืแยกตวัออกจากกรุป๊ทวัร ์โดยไม่
ลงรา้นชอ้ปป้ิง เช่น คอสเมทสิ, ดวิตีฟ้ร,ี อะเมทสิ, ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต, ศูนย์
สมนุไพรโสมเกาหล,ี ศนูยส์มนุไพรเกาหล,ี นํา้มนัสนเข็มแดง ทางบรษิทัจะคดิคา่
ดาํเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 350 USDตอ่ทา่น 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

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

 



 

 ทวัรน์ ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนั
เทา่น ัน้ หากทา่นไดไ้มส่ามารถรว่มทวัรท์ุกวนั แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การ
ใชต้ ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ หากท่านไมแ่จง้และปรากฏว่า ท่านไม่
รว่มทวัรใ์นบางวนั ทางบรษิทัจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 
USD (กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่งทางผูจ้ดัจะไดค้ดิ
คา่บรกิารทีเ่หมาะสม) 

 
 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิสําคญั! 

 
 เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ตํา่ของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ ี ้

กาํหนดใหม้ผีูเ้ดนิทางข ัน้ตํา่ 15 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ําหนด บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธใินการเพิม่ค่าทวัร ์หรอื เล ือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมี
ไฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิ
ชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดนิทางก่อนจองไฟลทบ์นิ
ภายในประเทศทกุคร ัง้ 

 

 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากท่านมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบั

จากกรงุเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและ
ขอแนะนําใหท้่านซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนั
เนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิ
เทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของ
ทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั 
ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่
รบัผดิชอบและไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทาง
ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง หากไมม่ ัน่ใจกรณุาสอบถามพนกังานขายโดยตรง  

 

 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะ

เกดิเหตุการณ์ใดๆ ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบ
จากตวัเลขการจองการเดนิทางของท่าน หากทา่นถอนตวัออก ทําใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ย
เพิม่เตมิข ึน้ หรอือาจทําใหก้รุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้่ายท ัง้หมดตามจํานวน
เงนิของราคาทวัร ์ 

 

 การชําระเงนิหมายถงึการยนืยนัจํานวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การชําระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจํานวนตามทีท่า่น

ไดจ้องเขา้มา หากท่านชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลีย่นแปลงจํานวนของผู ้
เดนิทางได ้และหากมคีวามจําเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิ
คา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จํานวน
เงนิมดัจํา ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  
 
 



 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน้ํามัน  
(ยกเวน้หากมกีารประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากท่าน
ภายหลัง) และเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นี้เป็นไป
ตามเงือ่นของสายการบนิ 

 น้ําหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งท่านละ 20 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 
1 ใบ  

ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวนัทีร่ะบ ุ 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศนห์รอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 
 
 
 

     ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร 
เครือ่งดืม่  

คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
     คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่ 
     คา่น้ําหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
   คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ
ไปแลว้ 
       คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

  คา่ทปิคนขบัรถและมัคคเุทศนท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ทา่นละ 70,000 วอน/ทรปิ 

      (ชําระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 
 

 เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 
 เง ือ่นไขการสาํรองทีน่ ัง่ 

- การชําระมัดจําและชําระสว่นทีเ่หลอื 
  กรุณาสํารองทีน่ั่งและชําระมัดจํา จํานวน 5,000 บาท ตอ่ท่าน เพือ่สํารองสทิธิ์

ในการเดนิทาง และชําระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วนั มเิชน่นัน้ บรษัิทฯ 

จะถือว่าท่าน ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัติท่านจะโดนยดึมัดจําโดยที่ท่านจะไม่
สามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้อันเนือ่งมาจากบรษัิทฯ จําเป็นทีจ่ะตอ้งสํารองจา่ยคา่ใชจ้่าย

ในสว่นของทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไปก่อนหนา้นัน้แลว้ หากท่านสํารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่ 30 
วัน ทางบรษัิทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจองแลว้ กรุณาเตรียม
เอกสารสําหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่ออกตั๋วหรอืคําขอพเิศษ



 

เพิม่เตมิต่างๆ  ใหแ้ก่พนักงานขาย และหากท่านชําระเงนิเขา้มาไม่วา่จะบางส่วนหรือ
ทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 
 
- จํานวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บเงนิเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเลื่อนการ

เดนิทางหากมผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น ซึง่ทําใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้โดย

บรษัิทฯ จะแจง้ท่านลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7-10 วันกอ่นออกเดนิทาง และหากไมส่ามารถ

ออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้่านหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้่าน
หากทา่นตอ้งการ 

 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น การใชว้ลีแชร ์

กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะไมส่ามารถ
จัดการล่วงหนา้ได ้เนื่องจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินั้น ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอ
ลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางสนามบนิในไทยและใน
ตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกับเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงกอ่นทําการจองและ
หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ เชน่ ผูท้ีน่ั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผู ้
ทีม่โีรคประจําตัวหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน 
ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็น
หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ 

ไม่วา่จะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่า

ทัวรไ์ม่วา่จะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐ

ของประเทศนั้นๆ และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบว่าทางบรษิทัฯและมคัคุเทศกห์รอื

หวัหนา้ทวัร ์ไม่มสีทิธิท์ ีจ่ะช่วยเหลอืใดๆ ท ัง้ส ิน้ เพราะอํานาจการตดัสนิใจเป็น

ของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทางบรษัิทฯ มี

จุดประสงคท์ีทํ่าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออก

ประเทศอย่างผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน

และมหีนา้แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทาง

อืน่ ทา่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ี่

จะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่มเดนิทางพรอ้มคณะ 

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถ

เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 



 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ 

หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อัน

เนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การ

ยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การ

นําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจาก

ความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตุจากความประมาท

ของนักทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ชําระเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่

ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
 รายการท่องเทีย่วนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้

หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัด
ในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  
โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้าม
ความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได ้ 

 มัคคุเทศก์ หัวหนา้ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหคํ้า
สญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจลงนามและมี
ประทับตราของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้เนื่องจากเป็นการจ่าย
กับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-
ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหนี การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้งหรอืการถูกปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ 
นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋ว
เครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับ
ทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจําหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที่
เพิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิ
การจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ 
เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นัน้
แตกตา่งกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  

 
 
 
 



 

เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จากการทีรั่ฐบาลประเทศเกาหลใีต ้ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้ับคน
ไทย ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง
ก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซี่ากับทางสถานทูตฯ) ทาง
เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจ
เอกสารที่นํามา เช่น ตั๋วเครื่องบนิขากลับ หรือเอกสารอื่นๆ สําหรับรายละเอียดของ
เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต(้ทางบรษัิทฯเตรยีมให)้ 
(2)  ส ิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักใน
ประเทศเกาหลใีตไ้ด ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศเกาหลใีต ้เชน่ โรงแรม
ทีพั่ก (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้  
(4)  กําหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาที่พํานักในประเทศเกาหลใีต ้(ทางบรษัิทฯ

เตรยีมให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลใีต ้(สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วี
ซา่) 

(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศเกาหลใีตจ้ะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย 
และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 90 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศเกาหลใีต ้มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของ
การถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้
ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


