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เดินทางโดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก๊ซ ์

โหลดกระเป๋าได ้20 กิโลกรมั 

พกักรุงโซล 3 คืน 

 

 

 

สายการบิน AIRASIA X (XJ) 

ขาไป XJ 700 DMK - ICN 02.35 – 10.05 

สายการบิน AIRASIA X (XJ) 

ขากลบั XJ 703 ICN - DMK 01.05 – 04.40 

หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปน้ันจะคอนเฟิรม์ก่อนประมาณ 10 วนัก่อน

เดินทาง หากท่านตอ้งการจองตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเท่ียวบินคอนเฟิรม์กบัเจา้หน้าท่ีก่อน กรุณาเลือก

ซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางไดแ้ละหากกรณีเกิดความผิดพลาดจาก

สายการบิน เช่น ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการ

เปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือ

เหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ เหตุผลต่างๆท่ีอยู ่เหนือความควบคุมของบริษัท ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบและไม่สามารถ

คืนคา่ใชจ้า่ยต่างๆไดใ้นทุกกรณี 



KOR0782 - EASY KOREA AUTUMN LOVELY (6วนั3คืน) เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com 2 | P a g e  

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดวนัเดินทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

( พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน ) 

พกัเด่ียว 

02 – 07 ตลุาคม 62  17,900.- 5,500 

03 – 08 ตลุาคม 62 17,900.- 5,500 

04 – 09 ตลุาคม 62 17,900.- 5,500 

09 – 14 ตลุาคม 62 วนัคลา้ยสวรรคตร.9 19,900.- 5,500 

11 – 16 ตลุาคม 62 วนัคลา้ยสวรรคตร.9 19,900.- 5,500 

16 – 21 ตลุาคม 62   18,900.- 5,500 

17 – 22 ตลุาคม 62   17,900.- 5,500 

18 – 23 ตลุาคม 62  วนัปิยมหาราช 19,900.- 5,500 

19 – 24 ตลุาคม 62  วนัปิยมหาราช 19,900.- 5,500 

22 – 27 ตลุาคม 62  วนัปิยมหาราช 18,900.- 5,500 

26 – 31 ตลุาคม 62   17,900.- 5,500 

29 ตลุาคม – 03 พฤศจกิายน 62 16,900.- 5,500 

30 ตลุาคม – 04 พฤศจกิายน 62 17,900.- 5,500 

31 ตลุาคม – 05 พฤศจกิายน 62 16,900.- 5,500 

05 – 10 พฤศจกิายน 62 14,900.- 5,500 

06 – 11 พฤศจกิายน 62 15,900.- 5,500 

07 – 12 พฤศจกิายน 62 15,900.- 5,500 

12 – 17 พฤศจกิายน 62 14,900.- 5,500 

13 – 18 พฤศจกิายน 62 15,900.- 5,500 

19 – 24 พฤศจกิายน 62 14,900.- 5,500 

20 – 25 พฤศจกิายน 62 15,900.- 5,500 

21 – 26 พฤศจกิายน 62 15,900.- 5,500 

*** ราคาโปรโมชัน่!!!ไม่มีราคาเด็ก *** 

ราคาอ่ืนๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายุต ํา่กว่า 2 ปี) ราคา 8,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์ม่ใชต้ัว๋เครื่องบิน ราคา 8,900 บาท 

 

วนัที่ 1 กรุงเทพ (ดอนเมือง) 

23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น3 

เคาน์เตอรเ์ช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
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อาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน** ราคาทวัรไ์ม่รวมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง โดยท่านสามารถ

เลือกซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืมไดบ้นเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

* ประเทศเกาหลีใตไ้มอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษ

ปรบัและจบั ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ** 

* สายการบิน Air Asia X ไมอ่นุญาตใหเ้ลือกท่ีนัง่ ระบบจะเป็นระบบสุ่มท่ีนัง่ ไมส่ามารถรีเควสท่ีนัง่กอ่นได ้หาก

ตอ้งการเลือกท่ีนัง่จะมคีา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติม 

* ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินโดยมีน้ําหนักไมเ่กิน 20 กิโลกรมั (1 ชิ้ น) และ ถือข้ึน

เคร่ืองได ้7 กโิลกรมั 

วนัที่ 2 ทา่อากาศยานอินชอน – สวนศิลปะ อนัยาง – โซล ทาวเวอร ์– ฮงแด 

02.35 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ 700 (บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง 

10.05 น.  นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยสายการบิน Air Asia X 

เท่ียวบินท่ี XJ 700 ** สาํหรบัเท่ียวบินน้ี ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน กรุณารบัประทาน

อาหารใหเ้รียบรอ้ยก่อนข้ึนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินประมาณ 5 ชัว่โมง 25 นาที ** (ตามเวลาทอ้งถ่ิน เร็วกวา่

เมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง) กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา **หลงัทุกท่าน

ผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ย 

 นําท่านถ่ายรปูกบัสวนสุดฮิป สวนศิลปะ อนัยาง หรือ Anyang Art Park เพราะโดดเด่นดว้ยงานศิลปะสุดคลูล์

สาํหรบัเป็นมุมถ่ายรปูมากถึง 25 จุด ไฮไลทข์องท่ีน่ีคือ Linear Building Up In The Trees เป็นอุโมงคย์าวๆ มี

เสน้สายลวดลายดูอวกาศดี ความสวยงามก็จะอยูท่ี่ตอนแสงท่ีกระทบกบัตวัอุโมงคสี์ฟ้าและมีเงาตน้ไมพ้าดผ่าน 

ท่ีน่ีถือเป็นจุดท่ีหา้มพลาด ยงัมีลานกวา้งท่ีมีทางเดินเป็นคล่ืนๆ เหมือนยานอวกาศ ตรงน้ีก็เป็นอีกจุดหน่ึงท่ี

จะตอ้งมาเก็บภาพกนั Dimensional Mirror Labyrinth เป็นอีกหน่ึงจุดยอดนิยมท่ีคนตอ้งมาถ่ายรปูกนั จะเป็น

เหมือนเขาวงกตแท่งสแตนเลส มุมท่ีไดก็้จะเน้นการสะทอ้นของแสง ไดร้ปูเก๋ๆ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการ บีบิมบบั และ ชาบูชาบูสุก้ีสไตลเ์กาหลีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ 

ประกอบดว้ยหมสูไลด์ และผักสดนานาชนิด เสิรฟ์พรอ้มน้ําซุปรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซ่ึงขาดไม่ไดใ้นการทาน ชา

บชูาบ ูพรอ้มขา้วสวยเสร์ิฟ พรอ้ม ขา้วสูตรดัง่เดิมของเกาหลีซ่ึงนําเอาขา้วสวย ผักต่างๆ เช่น ถัว่งอก ผักกาด

เห็ดหอม สาหร่าย และซอสสีแดงมาผดัรวมกนั ซ่ึงก็จะไดร้สชาติแบบเกาหลีจริงๆ  

 นําท่านสู่ โซลทาวเวอร ์หรือ นัมซาน ทาวเวอร ์ไม่รวมค่าลิฟต ์เป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวสาํคญัของโซล 

เปิดใหบ้ริการมาตั้งแต่ปี 1980 ตั้งอยู่บนยอดเขานัมซงั สูง 236 เมตร ใหว้ิวเมืองโซลและบริเวณรอบๆแบบ 

พาโนรามา่ นับวา่เป็นหน่ึงในทาวเวอรท่ี์ใหว้วิสวยท่ีสุดในเอเชีย โซลทาวเวอร ์ไดร้บัการ renovate ใหมปี่ 2005 

จึงไดช้ื่อใหมเ่ป็น N Seoul Tower โดย N ท่ีเพ่ิมข้ึนมาน้ันยอ่มาจาก new look หรือ รปูแบบใหม่ โดยมีการ

ปรบัเปล่ียนและพฒันาการต่างๆ ทั้งการใหแ้สงไฟท่ีหลากหลายและสวยงามขึ้ น รวมถึงภายในท่ีตกแต่งใหม ่

โดยมีรา้นอาหารบนหอคอยท่ีจะหมุนครบรอบทุกๆ 48 นาที ชื่อวา่ N Grill และหอ้งน้ําตกแต่งสไตลอ์วกาศ จุด

ไฮไลทท่ี์พลาดไม่ไดเ้ลยเมื่อมาเท่ียว Seoul Tower นัน่ก็คือ สถานท่ีคลอ้งกุญแจชื่อดงั Love Key Ceremony ท่ีมี

ความเชื่อวา่คูร่กัท่ีมาคลอ้งกุญแจท่ีจะมีความรกัท่ียืนยาวไปตลอดกาล โดยท่ีจะเขียนขอ้ความหรือช่ือของคู่รกัไว ้

บนแมกุ่ญแจ แลว้นําไปคลอ้งไวก้บัราวเหล็กบริเวณฐานของ N Seoul Tower ยงัเป็นสถานท่ีถ่ายทาํละครเกาหลี
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แนวน่ารักๆเร่ือง กับดักหัวใจยยัแม่มด อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือ

คลอ้งกุญแจคูร่กั 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เมนูเซ็ทปลายา่ง เป็นเซ็ทปลายา่งทานกบัขา้วเกาหลี

รอ้นๆ พรอ้มเคร่ืองเคียงต่างๆ 

 จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิง ย่านฮงแด HONGDAE อยู่ใกลก้บัมหาวิทยาลยัศิลปะฮงอิก ท่ีมีชื่อเสียงมากของเกาหลี

บรรยากาศจึงสดใสเต็มไปดว้ยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวนัฮงแดเป็นถนนท่ีสามารถเดิน ชอ้ปป้ิงในรา้นเส้ือ

สวยสุดอารต์แบบราคานักศึกษา และอพัเดตสตรีท สไตล ์จากแฟชัน่นิสตา้ตวัจริงส่วนกลางคืนเป็นแหล่งปารต้ี์

ท่ี chic สุดในโซล 

คํา่ นาํท่านเขา้สูท่ี่พกั SEOUL GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTELหรือ เทียบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งใหก้อ่น 5-7 วนักอ่นเดินทาง 

วนัที่ 3 สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(เต็มอ่ิมกบัเครื่องเลน่ทั้งวนั) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําท่าน เพลิดเพลินกับ เอเวอรแ์ลนด ์(รวมบัตรเครื่องเล่นไม่จาํกัดรอบ) ถือว่าเป็นสวนสนุก

กลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาหลี ตั้งอยูท่ี่ เมืองยงอิน โดยมีบริษัทซมัซุงเป็นเจา้ของ เอเวอรแ์ลนดน้ั์นถือวา่เป็น

เหมือน “ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี” เลยก็วา่ได ้แถมถกูนิตยสาร Forbes จดัอนัดบัใหเ้ป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยม

ของโลก ในท่ี ค.ศ. 2005 โดยแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวมาเยือนสวนสนุกแห่งน้ีกว่า 9 ลา้นคน ท่ีตั้งของสวน

สนุกเอเวอรแ์ลนดน้ั์นเหมือนสวนสนุกในฝันจริงๆ เพราะอยู่ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติ สวยเหมือนในเทพ

นิยาย ดา้นในถกูแบ่งออกเป็น 5 โซนใหญ่ๆ ดงัน้ี 

 Global Fair: จะไดพ้บกบัการตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมต่างๆ ของโลกตะวนัออกและตะวนัตก ท่ีผสมผสานเขา้

กนัไดอ้ยา่งลงตวั อยา่งเมโสโปเตเมีย เรอเนสซองส ์ไปจนถึงแบบโมเดิรน์ รปูแบบสวยงาม สีสนัสดใส เหมาะกบั

เด็กๆ และครอบครัว ใหไ้ดช้ื่นชมความงดงามและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกันอย่างจุใจ อีกทั้งยงัมีรา้นกิฟท์ชอ้ป 

รา้นอาหารต่างๆ ราคาเป็นกนัเอง 

 Zootopia: เป็นโซนซาฟารี หรือสวนสตัวนั์น่เอง ส่วนใหญ่ผูม้าท่ีน่ีจะไปเท่ียวโซนน้ีกนัก่อน โดยข้ึน Human Sky 

กระเชา้ลอยฟ้าท่ีใหห้ย่อนขาช่ืนชมบรรยากาศสองขา้งทางผ่านหุบเขา เมื่อมาถึงจะไดพ้บกบัสตัวน์านาชนิด ท่ี

เป็นไฮไลทเ์ลยก็คือลกูไลเกอร ์(Liger) ท่ีเป็นลกูแฝดผสมท่ีเกิดข้ึนจากสิงโตเพศผูแ้ละเสือเพศเมีย นับเป็นแฝด

ผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก นอกจากน้ียงัไดช้มการแสดงท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจของหมี เพนกวิน แมวน้ํา และไดช้ม

สตัวต่์างๆ อีก กวา่ 20 ชนิด มากถึง 100 กวา่ตวั 

 European Adventure: ไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบยุโรป ทั้งตึกท่ีจาํลองเป็นหมู่บา้น และการแต่ง

สวนสวยสไตล์ฝรัง่เศส มีสวนดอกไมสี้สนัสวยงามท่ีจะปรับเปล่ียนไปตามฤดูกาล ทั้งสวนกุหลาบ สวนทิวลิป 

สวนส่ีฤดู เป็นตน้ มีรา้นอาหารอยู่ในส่วนของ Holland Village และท่ีพลาดไม่ไดคื้อการเล่นเครื่องเล่นอีก

หลากหลายชนิด ท่ีเป็นไฮไลทข์องโซนน้ีเลยก็คือ รถไฟเหาะ T Express ซ่ึงเป็นรถไฟเหาะไมท่ี้สงูท่ีสุดในโลก

และมีความชนัถึง 77 องศา วิ่งดว้ยความเร็ว 104 กม. / ชัว่โมง ซ่ึงถือวา่เป็นเคร่ืองเล่นท่ีหวาดเสียวท่ีสุด ใคร

ชอบความต่ืนเตน้ตอ้งไม่พลาด 

 Magic Land: ดินแดนแห่งเทพนิยายแฟนตาซี ท่ีตกแต่งไดอ้ย่างสวยงามราวกบัเมืองในฝัน มี AESOP'S 

VILLAGE เป็นโลกแหง่นิทานอีสป ท่ีสอดแทรกเน้ือหาสอนใจผ่านตวัละครท่ีเป็นสตัวน่์ารกัๆ มากมาย เป็นโซนท่ี
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เด็กๆ จะตอ้งช่ืนชอบเป็นอย่างมาก โซนน้ีมีเคร่ืองเล่นเบาๆ เหมาะกบัเด็กๆ และครอบครวัใหเ้ล่นหลากหลาย 

เชน่ มา้หมุน รถไฟเหาะสาํหรบัเด็ก เป็นตน้ 

 American Adventure : โซนน้ีจะจาํลองประเทศสหรฐัอเมริกายอ้นกลบัไปตั้งแต่เร่ิมตน้เมื่อ 500 ปีก่อน สมยั

โคลมับสัคน้พบประเทศอเมริกาใหม่ๆ เร่ือยมาจนกระทั้งยุคเฟ่ืองฟขูองดนตรีร็อคแอนดโ์รล ของ เอลวิส เพรส

ลีย ์ซ่ึงทั้งโซนจะมีดนตรีประกอบเป็นจงัหวะสนุกสนานเรา้ใจเหมาะกบัวยัรุ่นและผูใ้หญ่ เคร่ืองเล่นโซนน้ีจะเป็น

แบบผาดโผน และท่ีเป็นไฮไลทก็์คือ เรือเหาะ Columbus Adventures, รถไฟเหาะ Rolling X-Train และ เคร่ือง

เล่นป่ันๆ หมุน Let's Twist เล่นกนัครบทุกโซนแลว้ยงัไม่หมด ในตอนกลางคืนยงัมีการแสดง Moonlight 

Parade และ Dream of Laciun ชมแสง สี เสียง สวยงามตระการตา ซ่ึงการแสดงโชว ์และการจดัสวนในพื้ นท่ี

ต่างๆ จะหมุนเวยีนปรบัเปล่ียนไปตามเทศกาลและฤดกูาลต่างๆ 

 อิสระอาหารกลางวนั เพื่อใหท้่านไดเ้ต็มอ่ิมกบัเครื่องเลน่ในเอเวอรแ์ลนด ์

เย็น รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หมูยา่งเกาหลี หรือคาลบ้ี เป็นอาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองช่ือและรูจ้กั

กนัดีทัว่โลก มีรสชาติกลมกล่อม โดยนําหมสู่วนท่ีติดกบักระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิรฟ์พรอ้มขา้ว

สวยรอ้นๆ เคร่ืองเคยีงหลากชนิด น้ําจ้ิมเตา้เจ้ียว และน้ําซุปสาหร่าย รบัประทานคลา้ยกบัเมี่ยงคาํ 

คํา่ นาํท่านเขา้สูท่ี่พกั SEOUL GALAXY HOTEL , BENIKEA HOTELหรือ เทียบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งใหก้อ่น 5-7 วนักอ่นเดินทาง 

วนัที่ 4 ศูนยโ์สมรฐับาล – ศูนยเ์คร่ืองสาํอาง –  ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง – พระราชวงัเคียงบ็อค (สวมชุดฮนั

บกขา้วงั) - ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ ศูนยโ์สมรฐับาล ซ่ึงรฐับาลรบัรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปีซ่ึงถือวา่เป็นโสมท่ีมี

คุณภาพดีท่ีสุดชมวงจรชีวิตของโสมพรอ้มใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 

เท่ากลับไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนับถืออีกไม่ไกลจากกันมากนัก นําท่านสู่ ศูนย์

เคร่ืองสาํอาง เป็นศูนยร์วมของเคร่ืองสาํอางของเกาหลี อาทิเช่น ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีก

มากมายหลากหลายแบรนด์เนมท่ีนําเขา้มาจากทัว่โลกอิสระท่านเลือกซ้ือไดต้ามอธัยาศัย จากน้ันนําท่านสู่ 

ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซ่ึงจะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาท่ี

ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกบัการวจิยัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็นน้ํามนัสนเข็มแดง

ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นตโ์ดยกว่าจะมาเป็นน้ํามนัสนเข็มแดงได ้1 

แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรมัมาสกดัเอาน้ํามนัมาผลิตและวิจยัออกมาเป็นน้ํามนัสนน้ี

สามารถช่วยในการลดระดบัไขมนัในเสน้เลือดไดเ้ป็นอยา่งดี นําท่านชม พระราชวงัเคียงบ็อค เป็นพระราชวงั

ไมโ้บราณท่ีเก่าแก่ท่ีสุด สรา้งข้ึนใน ค.ศ. 1394 ภายในพระราชวงัแห่งน้ีมีหมู่พระท่ีนัง่มากกว่า 200 หลงั มี

พ้ืนท่ีประมาณ 90 ไร่ เป็นพระราชวงัหลกัของราชวงศโ์ชซอน ซ่ึงมีอาํนาจอยูถึ่ง 518 ปี สถาปนาขึ้ นโดยกษัตริย์

แทโจ ในจาํนวนพระราชวงัรวม 5 แหง่ท่่ีสรา้งข้ึนโดยราชวงศน้่ี์  แต่ไดถ้กูทาํลายไปมากในสมยัท่ีญ่ีปุ่นเขา้มาบุก

ยดึครอง ทั้งยงัเคยเป็นศนูยบ์ญัชาการทางการทหารและเป็นท่ีประทบัของกษัตริย ์ ปัจจุบนัไดมี้การก่อสรา้งหมู่

พระท่ีนัง่ท่ีเคยถูกทาํลายขึ้ นมาใหม่ในตาํแหน่งเดิม มีพลบัพลากลางน้ําเคียงเฮวร ูท่ีซ่ึงเคยเป็นทอ้งพระโรงออก

งานสโมสรสนันิบาตต่างๆ สาํหรบัตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมือง  ถือเป็นพระราชวังท่ีสวยงามยิ่งใหญ่ท่ีสุด โดย

เฉพาะตวัอาคารพระท่ีนัง่คีนจองจอน (Kunjongjon) ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด สวยงามท่ีสุดในพระราชวงัแห่งน้ี โดย
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ใชเ้ป็นทอ้งพระโรง และออกวา่ราชการของกษัตริยร์าชวงศโ์ชซอน อาคารพระท่ีนัง่คึนจองจอนแหง่น้ี เคยถกูกอง

ทหารญ่ีปุ่นเผาทําลายยับเยิน ต่อมามีการบูรณะซ่อมแซมในปี ค.ศ.1865 พิเศษ...ใส่ชุดฮันบก เขา้ชม

พระราชวงั 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เมนู Samgyetang หรือเมนูไก่ตุ๋นโสมอาหารในวงั

ในสมยัก่อน ปัจจุบนัเป็นอาหารเล่ืองช่ือของเมืองหลวง เชื่อกนัว่าบาํรุงและเสริมสุขภาพ ภายในตวัไก่จะมีขา้ว

เหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลบัในการตุ๋นเสิร์ฟพรอ้มเคร่ืองเคียงท่ีเรียกว่า กกัตุกี เสน้ขนมจีน เหลา้

โสม พริกไทยดาํ และเกลือ) 

 นําท่าน ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวตี้ ฟรี ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นนําใหท่้านเลือกซ้ือมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ 

น้ําหอม เส้ือผา้เคร่ืองสาํอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดับ ฯลฯ จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงย่าน เมียงดง หรือ 

สยามสแควรเ์กาหลี หากท่านตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลีเป็นอย่างไร กา้วลํ้านําสมยัเพียงใดท่านจะตอ้ง

มาท่ีเมียงดงแห่งน้ี พบกบัสินคา้วยัรุ่น อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่แบบอินเทรน เคร่ืองสาํอางดังๆ ของเกาหลี พบกบั

ความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอีกรปูแบบหน่ึง ซ่ึงเมียงดงแห่งน้ีจะมีวยัรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตวักนัท่ีน่ีกวา่

ลา้นคนในแต่ละวนั อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง และ รบัประทารอาหารเยน็ตามอทัธยาศยั 

คํา่ นาํท่านเขา้สูท่ี่พกั SEOUL GALAXY HOTEL , BENIKEA HOTELหรือ เทียบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งใหก้อ่น 5-7 วนักอ่นเดินทาง 

วนัที่ 5 ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู – โรงงานสาหรา่ย – ยา่นอีแด – มหาวิทยาลยัสตรีอีฮวา - Hyundai Premium 

Outlet – ซุปเปอรม์าเก็ตละลายเงินวอน – สนามบิน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําท่านเดินทางไปดแูลสุขภาพกนัท่ี ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู ซ่ึงเป็นสมุนไพรท่ีทัว่โลกยอมรบั รวมถึง

สถาบนัต่างๆ วา่เป็นสมุนไพรท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดในการบาํรุงตบัและดูและตบัของเรา ซ่ึงจะเป็นสมุนไพรท่ีหาได้

ยากในปัจจุบนั ท่านจะไดช้มการสาธิต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดน้ีมีคุณค่าเพียงใดต่อโลกใบน้ี ตน้ไมช้นิดน้ี

เจริญเติบโตในป่าลึกบนภเูขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลีรุ่นใหม่

นิยมนํามารบัประทานเพือ่ชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถกูทาํลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์

กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา จากน้ันนําท่านเขา้ชม โรงงานสาหร่าย ของฝากท่ีมีชื่อเสียงของ

เกาหลี ผลิตสาหร่ายใหม่ สด ทุกวนัมีหลายรสชาติใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือไปเป็นของฝาก จากน้ันนําท่าน เรียนรู ้

วิธีการทาํ คิมบับ (ขา้วห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆท่ีคนเกาหลีนิยมรบัประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บบั 

แปลวา่ ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหัน่เป็นชิ้ นๆพอดีคาํ จิ้ มกะโชยุญ่ีปุ่นหรือวาซาบิก็ได ้ตามรา้นอาหาร

ก็จะมีทาํเป็นพิเศษ คือมีผดัซอสมาใหจ้ิ้มราดดว้ย 

 นําท่าน ชอ้ปป้ิงยา่นอีแด หรือแถวบริเวณมหาวิทยาลยัสตรีอีฮวา เป็นยา่นชอ้ปป้ิงสินคา้แนววยัรุ่นแฟชัน่วยัใส

สไตล์เกาหลี  สินคา้ราคาไม่แพง ทั้งยงัมีสินคา้หลากหลายแนวใหเ้ดินเลือก ไม่ว่าจะเป็น ของจุกจิกน่ารักๆ

กิ๊ ฟชอ้ปเก๋ๆ เคร่ืองประดับ เส้ือผา้  แว่นตา กระเป๋า รองเทา้ อุปกรณ์เกี่ยวกบัโทรศัพท์ เคร่ืองสําอางต่างๆ 

รา้นคา้ยาวเหยียดสองขา้งทาง ถ่ายรูปสุดชิค มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกสําหรับ

นักศึกษาหญิงท่ีมีความทนัสมยัมาก ก่อตั้งขึ้ นในปี 1866 โดยมิชชนันารีชาวอเมริกนั ท่ีช่ือ Mary F. Scranton 

ซ่ึงมีความเช่ือวา่ ผูห้ญิงทุกคนมีคุณคา่พอใหนั้บถือเคารพ โดยคาํวา่ “อีฮวา” น้ันหมายถึงตน้แพรท่ีออกดอก ใน

บางครั้งใชส่ื้อถึงกลุ่มผูห้ญิง และท่ีสาํคญั ไดเ้ลือกใชค้าํว่า Womans แทน Women ดว้ย ส่วนปรชัญาของ
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มหาวิทยาลยัคือ Truth, Goodness,and Beauty แถมมหาวิทยาลยัน้ียงัเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เพราะรอบ

บริเวณจะเต็มไปดว้ยตน้ไมสี้เขียวขจี ดูร่มร่ืนสบายตามากๆ และความสวยงามของอาคารท่ีสรา้งดว้ยอิฐท่ีทาํให้

ความคลาสสิกมาเจอกบัความทนัสมยักลมกลืน โดยเฉพาะบริเวณหอ้งสมุดท่ีเป็นทางลาดลงไป เป็นไฮไลทท่ี์

ใครมาถึงก็ตอ้งถ่ายรปู 

เท่ียง       รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูจิมดกั เป็นไก่พะโลผ้ัดกบัวุน้เสน้และผักอร่อยมากมายเสริฟ

พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเคร่ืองเคียงต่างๆ 

นําท่านเดินทางชอ้ปป้ิง Hyundai Premium Outlet เป็นชอ้บป้ิงเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ของอาณาจกัรฮุนได รา้น

สินคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย หลายพนัรา้นคา้ จากน้ันเตรียมตวักลบักรุงเทพ แวะซ้ือของ ซุปเปอรม์า

เก็ตละลาลเงินวอน สาหร่าย ขนมต่างๆ  ช็อกโกแล๊ตหินซีเรียลช็อกโก ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม 

ในรปู ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม เคร่ืองสาํอางโสม เป็นตน้ และยงัมีหมอนสุขภาพ  

กิมจ ิ เป็บเปโร ้(ป๊อกกี้ เกาหลี) ชินราเมง (มามา่เกาหลี)  สมควรเวลานาํท่านเดนิทางสูส่นามบิน 

วนัที่ 6 อินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                      

01.05 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง โดยสายการบิน Air Asia X เท่ียวบินท่ี XJ 703 ** 

ราคาทัวร์ไม่รวมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง โดยท่านสามารถเลือกซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืมไดบ้น

เคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

04.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอ้มกับความ

ประทบัใจ 

ไม่รวมทิปไกด+์คนขบัรถตลอดการเดินทาง ทา่นละ 45,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท) 

ขออนุญาตเก็บคา่ทิปทกุทา่นท่ีสนามบินไทย  

กรุณาชาํระค่ามดัจาํทา่นละ 10,000 บาท  หลงัจากจองภายใน 3 วนั  

หากไม่ชาํระภายในเวลาท่ีกาํหนด ทางบริษทัขออนุญาตตดัที่นัง่ตามเง่ือนไข 

 

ขอ้ควรทราบ : 

1. ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเขา้เมือง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกทั้งประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลีใต ้อนัเน่ืองมาจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเขา้ออกเมือง หรือการถกูปฎิเสธใน

กรณีอ่ืนๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใชจ้่ายต่างๆทั้งส้ิน เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทน

บริษัทแลว้ 

2. การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 

และสถานการณ์ในการเดินทางขณะน้ันแต่จะคาํนึงถึงความปลอดภยัในการเดินทาง และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็น

สาํคญั โดยไมท่าํใหม้าตรฐานของการบริการลดน้อยลง 

3. ขอความร่วมมือในการลงรา้นรัฐบาลตามโปรแกรมกาํหนด เช่น รา้นศูนยโ์สมรฐับาล, ศูนยส์มุนไพรบาํรุงตับศูนย์

สมุนไพรสนเข็มแดง, ศนูยเ์คร่ืองสาํอาง, Duty free ไมม่กีารบงัคบัซ้ือแต่อยา่งใดแต่ขอความกรุณาตอ้งลงใหค้รบทุกรา้น 

4. ทวัรน้ี์จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั 

แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พียงเพื่อการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไมแ่จง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัร์
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ในบางวนั ทางบริษัทจะคิดคา่ดาํเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD  (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์

เป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดคา่บริการท่ีเหมาะสม) 

 

*** ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นท่ีพอใจ 

แลว้จงึวางมดัจาํเพ่ือประโยชนข์องทา่นเอง *** 

**พาสปอรต์ควรมีอายุไม่ตํา่กว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง** 

รายละเอียดสาํหรบัการอพัที่นัง่บนเคร่ืองบินและการซ้ือนํ้าหนกักระเป๋า 

สายการบินแอรเ์อเชียเอ็กซ ์ใหบ้ริการดว้ยเคร่ืองบิน Air Bus A330 

หมายเหตุ 

- นัง่ของ STANDARD SEAT จะเป็นระบบสุ่มท่ีนัง่ ไมส่ามารถรีเควสท่ีนัง่ได ้

- สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะท่ีนัง่ Hot Seat เท่าน้ัน ท่ีนัง่ Premium ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้ 

- ไมอ่นุญาตใหท้ารกและเด็กท่ีมีอายุตํา่กวา่ 12 ปี นัง่ในโซนปลอดเสียง (Silence Zone) แถวท่ี 7-14 

 

กรณีตอ้งการซ้ือนํ้าหนกักระเป๋าเพ่ิม (จากปกติท่ีสายการบินกาํหนดขาไปและขากลบัท่านละไมเ่กิน 20 กิโลกรมั) 

มีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมดงัน้ี 

- เพิ่ม 05 กิโลกรมั = 500 บาท/ท่าน/เท่ียวบิน 

- เพิ่ม 10 กิโลกรมั = 800 บาท/ท่าน/เท่ียวบิน 

- เพิ่ม 20 กิโลกรมั = 1,800 บาท/ท่าน/เท่ียวบิน 

ราคาทวัรน้ี์รวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

นํ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรมัตอ่ทา่น/ห้ิวข้ึนเคร่ืองได ้7 กิโลกรมั 

 คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ 

 โรงแรมระดบั 3 ดาว พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน จาํนวน 3 คืน  

 บริการอาหารทุกมื้ อตามรายการระบุ 

 คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามรายการระบุ 

 คา่รถรบั-ส่งและนําเท่ียว พรอ้มหวัหน้าทวัรช์าํนาญงานและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตลอดการเดินทาง 

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าทิปไกด ์และคนขับรถ ประมาณ  45,000 วอนหรือ 1,500 บาท ตอ่ท่านตลอดทริป ส่วนหวัหนา้ทวัร์

แลว้แตค่วามพึงพอใจ 

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ หนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด คา่อาหารเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ  

 คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % และ หกั ณ ท่ีจา่ย 3 %    

 คา่น้ําหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรมั  /  คา่วซ่ีาสาํหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว หรือชาวต่างชาติ 
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หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมถึ่ง 20 คนข้ึนไป 

 ในกรณีท่ีสายการบินประการปรบัข้ึนภาษีน้ํามนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ํามนัเพ่ิมตาม

ความเป็นจริง 

 ตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเล่ือนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได ้

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั 

หรือเหตุการณท่ี์อยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของคณะผู้

เดินทางเป็นหลกั 

 บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุ์ดวิสยั เช่น ความล่าชา้จากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน 

การเมือง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ หรือทรพัยสิ์นสญูหาย

อนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบติัเหตุจากความประมาทของตวัท่านเอง 

 กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ท่ีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ เป็นตน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไมเ่ขา้ชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว หรือไมเ่ดินทาง

พรอ้มคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมอืงทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิใหเ้ดินทางเขา้-ออกตามประเทศท่ีระบุ

ไว ้ เน่ืองจากการครองครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของตอ้งหา้ม เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็

ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม  

 กรณีท่ีท่านใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินมดัจาํหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

เง่ือนไขการชาํระเงิน 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 10,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัชี 221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

 กรณีลกูคา้ทาํการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึ่ง 15 วนั กอ่นออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เก็บคา่ทวัรเ์ต็มจาํนวน 100% 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจาํเต็มจาํนวน 
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 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 21 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัรท์ั้งหมด 

 กรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยุด เทศกาลต่างๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบริษัทฯ ตอ้งมีการการนัตีมดัจาํท่ี

นัง่กบัทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมท่ีพกัต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ไมคื่นคา่มดัจาํ หรือ คา่ทวัรท์ั้งหมด ไมว่า่ยกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เม่ือออกตัว๋แลว้ หากทา่นมีเหตบุางประการทาํใหเ้ดินทางไม่ได ้ไม่สามารถขอคืนคา่ตัว๋ได ้เน่ืองจากเป็นนโยบาย

ของสายการบิน 

ขอ้แนะนาํเพ่ิมเติม สาํหรบัผูเ้ดินทางไปทอ่งเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้

1. ผูเ้ดินทางท่ียังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็น

ภาษาองักฤษติดตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดินทางท่ีเป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจําตัว

ขา้ราชการ หรือใบรบัรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดินทางท่ีทาํเล่มพาสปอรต์ใหม่เน่ืองจากเล่มเก่าหมดอายุใหพ้กหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใช้
ในบางกรณี 

4. กรุณาพกบตัรเครดิต (ถา้มี) และเงินสดติดตวั ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูนบาง

กรณี อ่านเอกสารโปรแกรมทวัรใ์นละเอียดชดัเจน ทั้งสถานท่ีท่องเท่ียว,เท่ียวบิน,วนัเดินทาง เพื่อประโยชน์แก่ตัว

ท่านเองในกรณีท่ีตอ้งตอบคาํถามท่ีด่านตรวจคนเขา้เมอืง 
 

เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

********************************************* 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID: @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 


