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วนัแรก        กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

23.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาตดิอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบิน AIR 

ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการข้ึนเคร่ือง (หวัหน้าทวัร์

แนะนําการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-300 จาํนวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่

แบบ 3-3-3 น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน (หากตอ้งการซ้ือน้ําหนักเพิ่ม ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย) **หมาย

เหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 60 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ 

ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเครื่อง เน่ืองจาก

ตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน**) 

 

วนัที่สอง      เกาหลีใต ้(สนามบินอินชอน) – โซลทาวเวอร ์– THE GARDEN OF MORNING CALM  

02.40 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี XJ700 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

10.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็น

เวลาทอ้งถ่ินเพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรบั

ทุกท่านสู่สาธารณะรฐัเกาหลีใต ้รถโคช้นําทุกท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพาน

เพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกวา่ 4.42กม. และมียอดโดมสงู 107 เมตร  
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กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (1) เมนู บูลโกกิ หมูหมกัสไตลเ์กาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยนาํ

หมูลงในกระทะพรอ้มนํ้าซุปปรุงรส เม่ือสุกรบัประทานพรอ้มเคร่ืองเคียงและขา้วสวย 

จากนั้นนาํทา่นไปยงัหน่ึงในทาวเวอรท่ี์มีวิวท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย โซลทาวเวอร ์ตัง้อยูบ่นภูเขานัมซานใจ

กลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพ้ืนดิน 

ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวัน ช่วงกลางคืน หรือฤดูกาลไหนๆ ก็ยังไดร้ับความนิยมเสมอมา ทั้งจาก

นักท่องเท่ียวและคู่รกัชาวเกาหลี เพราะเป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ 

แบบพาโนราม่า นับเป็นอีกสถานท่ีสุดแสนโรแมนติกแห่งหน่ึงท่ีคู่รกัทุกคู่ไม่ควรพลาด นอกจากน้ียงั

มีไฮไลทส์าํคัญของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอินคือ สถานท่ีคลอ้งกุญแจช่ือดงั 

Love Key Ceremony ท่ีมีความเช่ือว่า คู่รกัท่ีมาคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะมีความรกัที่ยืนยาวไปตลอดกาล ** 

ราคาทวัรน้ี์ไม่รวมกุญแจและค่าข้ึนลิฟท ์10,000 วอน**   

จากน้ันนําท่านต่ืนตาต่ืนใจกบัเทศกาลประดบัไฟสุดอลงัการประจาํฤดูหนาวท่ีสวน THE GARDEN OF THE 

MORNING CALM สวนน้ีไดร้บัฉายาของประเทศเกาหลีท่ีไดช้ื่อวา่เป็นดินแดนแห่งความสงบยามเชา้ สวน

ดอกไมท่ี้งดงามและกวา้งใหญ่ เปิดใหบ้ริการแก่นักท่องเท่ียวตลอดทั้งปี โดยสวนน้ันตั้งอยู่ในเขตเมืองใน

เมืองคาพยอง ดว้ยขนาดพื้ นท่ีกวา่ 330,000 ตารางเมตร โดยแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็นทั้งหมด 6 สวนหลกัคือ 

Hakyung Garden, Hometown House Garden, Bonsai Garden, Moonlight Garden, Sky Path และ 

Garden of Eden เน่ืองจากสวนแหง่น้ีเต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพรรณท่ีส่งกล่ินหอมหวานอบอวลไปทัว่ทั้งสวน 

รวมถึงตน้สนมากมายท่ีมอบทศันียภาพแห่งความงามท่ีไม่เหมือนท่ีไหน จึงถือไดว้า่เป็นสวรรคส์าํหรบัคนท่ี

ชื่นชอบการถ่ายภาพ ครอบครวั คู่รกัและผูท่ี้ชื่นชอบธรรมชาติ ท่ีมกัจะมาพกัผ่อนรวมทั้งถ่ายภาพสวยๆของ

ท่ีน่ีเสมอ ท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ีถ่ายทาํในซีรียช์ื่อดงั You're beautiful อีกดว้ย 

เย็น บริการอาหารเย็น (2) เมนู ชาบู ชาบูสไตลเ์กาหลี คลา้ยการตม้รวมมิตรสุก้ีหมอ้ไฟ ประกอบไปดว้ย

เน้ือหมูสไลด ์ผัก เห็ด และวุน้เสน้เกาหลี เป็นอีกหน่ึงเมนูยอดฮิตในเกาหลี และยังเป็นอาหาร

พ้ืนเมืองที่มีมาอยา่งยาวนานอีกดว้ย 

พกัท่ี    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่สาม       ลานสกี – ไรส่ตรอเบอรร่ี์ - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– ศูนยส์มุนไพรโสม – คอสเมตคิ  

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

จากน้ันมีเวลาใหท่้านไดส้นุกกบัการเล่นสกีอย่างเต็มท่ีบน ลานสกีขนาดใหญ่ เมื่อเขา้สู่ฤดูหนาวภูเขาของ

เกาหลีจะถกูปกคลุมไปดว้ยหิมะขาวโพลน โซนลานสกีจะประกอบไปดว้ยเนินสกีมือใหม่ และอีกเนินสาํหรบั

คนท่ีเล่นสกีจนโปรแลว้ ซ่ึงปลอดภยัไม่มีอนัตรายใดๆ การเตรียมตวัก่อนเล่นสกีควรเตรียม ถุงมือสกี 

ผา้พนัคอ แว่นกนัแดด เส้ือแจค๊เก็ตกนันํ้าหรือผา้ร่ม และกางเกงรดัรูป พรอ้มกบัรบัฟังขอ้แนะนํา และ

ฝึกวิธีการเล่นจากไกดท์อ้งถ่ินก่อนลงสนามจริง ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของผูเ้ล่นเองเป็นสาํคญั สาํหรบัคน

ท่ีชาํนาญแลว้ สามารถนัง่กระเชา้ข้ึนไปไดบ้นเขาไดเ้ลย (** ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่าอุปกรณก์ารเลน่สกี สกี

ลิฟท ์สโนวส์เลด สกี ค่าเลน่รวมชุดแลว้ประมาณ 50,000 วอน **) 

หมายเหต ุ: ปริมาณของหิมะ และการเปิดใหบ้ริการของลานสกี ข้ึนอยูก่บัความเอ้ืออาํนวยของสภาพ

อากาศในแตล่ะปี หากมีหิมะไม่เพียงพอลานสกีอาจจะปิดใหบ้ริการ ในกรณีท่ีลานสกีไม่สามารถเปิด
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บริการ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิทดแทนโปรแกรม ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวนสนุกอีกหน่ึงแหง่ท่ี

น่าสนใจเม่ือเดินทางไปเท่ียวเกาหลี พบกลบัโลกแห่งลานน้ําแข็ง และเล่นหิมะไดต้ลอด 365 วนั เมืองหิมะ

จาํลองตั้งอยู่ท่ีเมืองโกยาง แหล่งท่องเท่ียวใกลก้รุงโซล ซ่ึงเป็น "Snow Park" ในร่มท่ีใหญ่สุดของประเทศ

เกาหลี เพลิดเพลินกบัการข่ีเคร่ืองเล่นสุดน่ารกับนลานน้ําแข็ง เช่น จกัรยานคู่รกั จกัรยานเด่ียว รถเฟอรร่ี์ 

กะบะสเลดแซนตา้ เป็นตน้ หรือจะเลือกเขา้สู่โลกของหิมะท่ีอุณหภมูิติลบ -2 องศาเซลเซียส กบัการเล่นส

โนสเลคบนลานหิมะก็ได ้(ราคาทวัรน้ี์ไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK ประมาณ 15,000 วอน หรือหากท่านใด

ไมส่นใจ สามารถเดินชอ้ปป้ิงตามอธยัาศยั มีหลากหลายแบรนดช์ั้นนําใหเ้ลือกมากมาย) 

จากน้ันนําท่านเดินทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอรร่ี์ ใหท่้านไดช้ิมสตรอเบอร์ร่ีสดๆ หวานฉํา่จากไร่ หากติดใจ

รสชาติท่ีแสนหวานก็สามารถเลือกซ้ือกลบัมาฝากคนท่ีเมืองไทยไดด้ว้ย โดยจะมีการแพ็คใส่กล่องสวยงาม 

และนําส่งถึงสนามบินในวนัสุดทา้ยกอ่นเดินทางกลบั  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (4) เมนู บุฟเฟตบ์าบีคิวป้ิงย่างสไตลเ์กาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือววั ปลาหมึก 

อาหารเกาหลี เตมิไม่อั้น 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ถกูขนานนาม

วา่เป็นดิสนียแ์ลนดแ์หง่เกาหลีใต ้ตั้งอยูท่่ามกลางหบุเขา ประกอบไปดว้ยโซนต่างๆ ดงัน้ี Global Fair, Magic 

Land, European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อท่านกา้วผ่านประตเูขา้ไปในสวนสนุกเอ

เวอร์แลนด์ พบกับอาคารทรงสวยท่ีตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียตะวนัออก และอินเดีย ซ่ึง

ผสมผสานจนเขา้กนัลงตวั แวะถ่ายรปูสวยๆ ท่ี Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซีขนาดใหญ่ท่ีจะเปล่ียนธีมไปตาม

เทศกาลต่างๆ ถือเป็นอีกจุดแลนด์มาร์คสําหรับนักท่องเท่ียว ใครชอบเคร่ืองเล่นหวาดเสียวตอ้งหา้ม

พลาดเด็ดขาด สนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดไม่วา่จะเป็น รถไฟเหาะตีลงักา (Rolling X-Train) ท่ีเร็วสุดๆ 

และตีลังกาถึง 2 รอบ เฮอรริ์เคน (Hurricane) เคร่ืองเล่นท่ีจะหมุนๆ เหวี่ยงๆ ใหห้วัใจเตน้รวักบัความสูง

เกือบ 20 เมตรจากพื้ นดิน! ดบัเบ้ิลร็อกสปิน (Double Rock Spin) ท่ีจะหมุนๆ ตีลงักา 3 ตลบบนอากาศ

ดว้ยความสงูท่ีแทบกลั้นหายใจ เรือเหาะไวกิ้ ง (Columbus Adventure) เตรียมตวัเตรียมใจไปกบัเจา้เรือเหาะ

ยกัษ์ท่ีจะเหวี่ยทุกคนขึ้ นไปสงูถึง 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลคท่ี์พลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งน้ี 

รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท่ี้สงูชนัเป็นอนัดบั 4 ของโลก ซ่ึงมีความชนัถึง 77 องศา 

และวิง่ดว้ยความเร็ว 104 กิโลเมตร/ชัว่โมง  

พกัเหน่ือยจากเครื่องเล่น หลดุเขา้มาในโลกของเหล่าสตัวม์ากมาย ในโซน Zootopia หน่ึงในสวนสตัวท่ี์

ใหญ่ท่ีสุดของเกาหลี มีสตัวม์ากกวา่ 2,000 ตวั จาก 200 กว่าสายพนัธุ ์พาทุกท่านท่องไปกบัโลกของสตัว์

ป่าซาฟารี ข้ึนไปบนรถบสัซาฟารีเพ่ือใกลช้ิดกบัเหล่าสตัวป่์ายิ่งข้ึนอยา่งโซน Safari World พบกบัสตัวท่ี์น่า

เกรงขามอยา่งสิงโตเจา้ป่า เสืออนัดุรา้ย และหมตีวัใหญ่ท่ีอาจจะโผล่มาทกัทายคุณไดทุ้กเมื่อ 

ต่ืนเตน้ไปกบัการนัง่รถสะเท้ินนํ้าสะเท้ินบก ตะลุยเขา้ไปในโซน Lost Valley พรอ้มเพลิดเพลินกบัการชม

สตัวต่์างๆ ท่ีเดินเล่นอยา่งอิสระ ถา้โชคดีอาจจะไดพ้บกบัสตัวเ์หล่าน้ีมาขอขนมกินถึงหน้าต่างรถเลยทีเดียว 

เปล่ียนบรรยากาศจากเหล่าสตัวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมู่พฤกษา เดินชมสวนดอกไมท่ี้กาํลงัออก

ดอกบานสะพรัง่อวดสีสนั ณ สวนดอกไมส่ี้ฤดู ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงพนัธุ์ดอกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบท่ี

หลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) ดว้ยสีสนัท่ีสดของดอกไมแ้ต่ละชนิดจงึไดร้บัความนิยม

อย่างมาก นักท่องเท่ียวท่ีมาสวนสนุกจึงไม่พลาดท่ีจะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดช่ืนกลับไปเป็นท่ี
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ระลึก รวมทั้งยงัมีการจดัเทศกาลในแต่ละเดือน ในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธนัวาคม 

มีการจดังานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตม์าส และตอ้นรับเทศกาลปีใหม่ ทุกเทศกาลจะตกแต่งดว้ย 

แสง สี เสียง สุดอลังการ พรอ้มทั้งมีขบวนพาเหรดมาสรา้งความบันเทิงใหก้ับเด็กๆ เช่น White 

Christmas Parade, Moonlight Parade 

การแสดขบวนพาเหรดอนัน่าตื่นตาตื่นใจ ชมขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่อย่าง คานิวลั แฟนตาซี พาเหรด 

(Carnival Fantasy Parade) พบกบัโชวต่์างๆ จากทัว่ทุกมุมโลก มีทั้งธีมสไตลบ์ราซิลอยา่งแซมบาเฟสติวลั 

(Samba festival) ไปจนถึงธีมเวนิสคานิวลั (Venice Carnival) จากอิตาลีก็ตบเทา้เขา้ร่วมขบวนดว้ย 

สนุกสนานกบัการเตน้รําไปพรอ้มๆกัน ช่วงหวัคํา่เป็นอีกหน่ึงการแสดงท่ีพลาดไม่ไดเ้ช่นกนั อย่าเพิ่งรีบ

กลบั! หากยงัไมไ่ดช้มการแสดงพลุสุดอลงัการหลงัจากพระอาทิตยต์กดิน และยงัมีขบวนพาเหรดท่ีจดัเต็มทั้ง

แสง สี เสียง อย่างมูนไลทพ์าเหรด (Moonlight parade) ใหท่้านไดช้มอีกดว้ย ขบวนพาเหรดจะมีรอบ 

14.30 18.30 และ 19.30 น. 

จากน้ันนําท่านออกเดินทางไปยงั ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบ

ยอ่ยอาหาร ปอด ช่วยทาํใหจ้ิตใจสงบ และเพ่ิมพละกาํลงั มีสรรพคุณทางการแพทยช์่วยบาํรุงหวัใจ ป้องกนั

โรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

จากน้ันนําท่านแวะชอ้ปท่ีรา้นเคร่ืองสาํอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพ่ือ

เลือกซ้ือกลับไปเป็นของฝาก มีใหเ้ลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บาํรุงผิวแบรนด์

อยา่ง DEWINS และแบรนด ์JSM ท่ีเป็นสินคา้หลกัของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครีมหอยทาก ครีมน้ําแตก ครีม

ขดัข้ีไคล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยงัมีสินคา้อ่ืนๆ อาทิเชน่ ครีมวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้ม

ผม แฮนดค์รีม ยาสระผม ฯลฯ 

เย็น บริการอาหารเย็น (5) เมนู บิบิมบบั ขา้วยาํเกาหลี ประกอบดว้ยผกัตา่งๆพรอ้มกับเน้ือสตัวห์มัก 

เสิรฟ์บริการพรอ้มซุปรอ้นๆ 

พกัท่ี   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่ส่ี            ผลิตภฑัณน์ํ้ามนัสน – ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู – พระราชวงัชางด็อกกุง – พลอยอเมทิส - ดิวตี้ ฟรี 

ตลาดเมียงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

จากน้ันนําท่านเรียนรูก้ารทํา ผลิตภัณฑน์ํ้ ามันสน ท่ีสกัดจากน้ํามันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยบํารุง

ร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหาร และรกัษาสมดุลในร่างกาย 

จากน้ันนําท่านชม ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจาก

มลภาวะ และสงูเหนือระดบัน้ําทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่

ถกูทาํลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

จากน้ันนําท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง พระราชวงัลาํดับท่ีสองท่ีถูกสรา้งต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง 

เคยใชเ้ป็นท่ีพาํนักของพระมหากษัตริยห์ลายพระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน และยงัเป็น 1 ใน 5 ของ

พระราชวงัสําคญัท่ียงัคงรักษาไว ้พระราชวงัหลวงทั้ง 5 ท่ีในโซลน้ัน จะมีลักษณะหน้าตาคลา้ยๆ กนั 

แตกต่างกนัท่ีทัศนียภาพ รวมถึงความพิเศษของแต่ละสถานท่ีดว้ย อย่างตัวพระราชวงัชางด็อกกุงแห่งน้ีก็

มีไฮไลท์ท่ีน่าสนใจคือ สวนฮูวอน หรือสวนแห่งความลับนั่นเอง ภายในพระราชวังประกอบไปดว้ยเขต
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พระราชฐานชั้นนอก พระราชฐานชั้นใน และสวนดา้นหลงัท่ีใชส้าํหรบัเป็นท่ีพกัผ่อนของพระมหากษัตริยใ์น

สมยัโบราณ เมื่อเดินเขา้มาบริเวณดา้นในพระราชวงัจะเจอกบัลานกวา้ง เป็นพื้ นท่ีสาธารณะท่ีนักท่องเท่ียว

สามารถเดินชมได ้พระราชวงัแห่งน้ีเคยถกูเผาทาํลายไปในช่วงปี 1592 ก่อนจะถูกบรูณะในปี 1611 และ

ไดก้ลายเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมนับตั้งแต่น้ันเป็นตน้มา ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของ

พระราชวงัเอาไว ้นอกจากน้ันยงัมีตน้ไมข้นาดยกัษ์มอีายุกวา่ 300 ปี บ่อน้ํา และศาลาริมน้ํา  

หมายเหต ุ : กรณีท่ีพระราชวงัชางด็อกกุงไม่เปิดทาํการ ขอสงวนสิทธ์ิปรบัรายการท่องเท่ียว ทดแทน

เป็น พระราชวงัถ็อกซูกุง 1 ใน 5 พระราชวงัเก่าแก่ของราชวงศโ์ชซอน มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ตั้งโดดเด่น

สง่างามอยู่ท่ามกลางอาคารสไตลต์ะวนัตกใจกลางกรุงโซล แต่สวยงามร่มร่ืนไปดว้ยตน้ไม ้ยิ่งช่วงฤดูใบไม้

เปล่ียนสีแลว้ยิ่งสวยงามไปอีก ในแต่ละวนัจะมีการเปล่ียนเวรยามของทหาร หากมาไดถ้กูจงัหวะจะไดช้มพิธี

เปล่ียนเวรยามประจาํวนั ซ่ึงในหน่ึงวนัน้ันจะมี 3 รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบท่ีสอง 14.00 น. 

และรอบสุดทา้ยตอน 15.30 น.  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (7) เมนู จิมทคั ไก่อบซีอ๊ิววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองดั้งเดิม เป็น

ไก่ผัดรวมกับวุน้เสน้ มันฝรัง่ แครอท พริก และซอสดาํ เน้ือไก่ท่ีน่ิม รสชาติคลา้ยกับไก่พะโลสู้ตร

เกาหลี 

จากน้ันนําท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพ

และนําโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีมว่งไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเมื่อมาทาํ

เป็นแหวน จี้  ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ 

จากน้ันนําท่านเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี ดิวตี้ ฟรี ท่ีรา้นคา้ปลอดภาษีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโซล แหล่งรวมสินคา้แบ

รนดเ์นมมากมาย ไม่วา่จะเป็น น้ําหอม เส้ือผา้ เคร่ืองสาํอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบัหลากหลายแบ

รนดด์งั และสินคา้แบรนดอ่ื์นๆ อีกมากมาย โดยชั้นใตดิ้นจะเป็นสินคา้แบรนดห์ร ูและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์

อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, 

LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในส่วนของชั้นท่ี 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดงัหลากหลายแบรนด ์อาทิ

เช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชั้น 2 เป็นช็อป MCM ชั้นท่ี 3 เป็นโซนเคร่ืองสาํอางค์

หลากหลายแบรนดด์งั ไม่วา่จะเป็นแบรนด ์SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE 

LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ ชั้น 4 จะเป็นสินคา้แบรนดเ์นมอ่ืนๆ 

และชั้นท่ี 5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหลี และโซนรา้นอาหาร 

จากน้ันนําท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ย่านเมียงดง แหล่งละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน 

หรือสยามสแควรเ์กาหลี ตลาดแห่งน้ีจะมีเส้ือผา้ กางเกง รองเทา้ น้ําหอม เคร่ืองสาํอางคท์ั้งแบรนดเ์นมช่ือ

ดงั และโลคอลแบรนด ์รวมถึงซีดีเพลง รปูดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาได้

จากท่ีตลาดน้ี อาทิเช่น รา้นเคร่ืองสาํอางคค์ท่ี์คุน้หคูนไทยท่ีไม่วา่จะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE 

SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเคร่ืองสาํอางคค์จ์ะถกูกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 

เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์งัอย่างรา้น MBC MART ก็มี

รองเทา้หลากหลายแบรนด์ดังใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, 

CONVERSE, FILA เป็นตน้ 
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ในส่วนของอาหารบริเวณขา้งทางท่ีฮอทฮิตไม่แพก้นัอย่างโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด มีอาหารหรือของทานเล่น

ใหไ้ดล้ิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลลย์่างตัวใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครนัปัง ขนมยอดฮิตตลอด

กาลของเมียงดง กุง้ล็อบสเตอรต์วัใหญ่ๆ ยา่งชีสมีรสหวาน ชีสยา่ง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไมแ้ลว้

เอาไปยา่ง ต๊อกโบกี เคก้ขา้วท่ีข้ึนช่ือของเกาหลี ปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหลี เมนูน้ีมีอยูเ่กือบทุกซอกทุก

มุมท่ีในตลาดเมียงดง บะหม่ีดําจาจงัมยอน หน่ึงในเมนูสุดฮิตท่ีเห็นกนับ่อยในซีร่ีสเ์กาหลี มนัฝรัง่เกลียว

ทอดกรอบเสียบไม ้พบเห็นไดท้ัว่ไปในเมืองไทย แต่ของท่ีน่ีจะมีไสก้รอกเพ่ิมเขา้มาอีกหน่ึงชั้น ปลาหมึกยกัษ์

ทอดกรอบ เสียบไมแ้บบอลงัการโรยดว้ยเกลือ เป็นตน้ แต่หากคนท่ีชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจา้ดงั ซ่ึง

ไอติมท่ีกดมาใส่โคนน้ันสงูถึง 2 ฟุต 

เย็น  อิสระอาหารเยน็ 1 ม้ือ (ใหทุ้กทา่นไดอิ้สระตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการช็อปป้ิง) 

พกัท่ี    GRAND PALACE / CHOYANG / AIR REX HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่หา้          ละลายเงินวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – สนามบินอินชอน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (8) เมนู อูดง้ 

จากน้ันนําท่านเพลินเพลินกับการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) 

สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ้ผลิตภณัฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรปูแบบขนม ชา

โสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม เคร่ืองสาํอางโสม และยงัมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้ เกาหลี) ชินรา

เมง (มามา่เกาหลี) นมกลว้ย เป็นตน้ 

11.15 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี XJ701 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

15.05 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตดิอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

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

*** สาํคญัมากโปรดอ่าน *** 

ในกรณีท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน เคร่ืองบิน / รถทวัร ์/ รถไฟ ก่อนทาํการออกตัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ที่ทุก

ครั้ง  

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนเท่ียวบินหรอืเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

มิเชน่นั้น ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดใดทั้งส้ิน 

ขอบพระคณุทุกทา่นท่ีใชบ้ริการ  

***หมายเหต*ุ** 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูต่ามความ

เหมาะสม 

**กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง ทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนคา่บริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง** 
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อตัราค่าบริการ เกาหลี 5 วนั 3 คืน AIR ASIA X 

เกาหลี อินชอน โซล 

กาํหนดการเดินทาง 

ธนัวาคม 2562 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

จอยแลนด ์

(ไม่รวมตัว๋) 
พกัเด่ียว 

28 พฤศจกิายน – 02 ธนัวาคม 2562 14,999 7,999 5,000 

03 – 07 ธนัวาคม 2562 

(วนัพอ่) 
17,999 7,999 5,000 

04 – 08 ธนัวาคม 2562  

(วนัพอ่) 
18,999 7,999 5,000 

06 – 10 ธนัวาคม 2562 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
18,999 7,999 5,000 

07 – 11 ธนัวาคม 2562 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
17,999 7,999 5,000 

11 – 15 ธนัวาคม 2562 17,999 7,999 5,000 

12 – 16 ธนัวาคม 2562 17,999 7,999 5,000 

13 – 17 ธนัวาคม 2562 17,999 7,999 5,000 

14 – 18 ธนัวาคม 2562 17,999 7,999 5,000 

18 – 22 ธนัวาคม 2562 17,999 7,999 5,000 

19 – 23 ธนัวาคม 2562 17,999 7,999 5,000 

20 – 24 ธนัวาคม 2562 

(วนัคริตสม์าส) 
18,999 7,999 5,000 

21 – 25 ธนัวาคม 2562 

(วนัคริตสม์าส) 
18,999 7,999 5,000 

27 – 31 ธนัวาคม 2562 

(วนัปีใหม่) 
23,999 8,999 5,000 

28 ธนัวาคม - 01 มกราคม 2563 

(วนัปีใหม่) 
24,999 8,999 5,000 

29 ธนัวาคม - 02 มกราคม 2563 

(วนัปีใหม่) 
23,999 8,999 5,000 

30 ธนัวาคม - 03 มกราคม 2563 

(วนัปีใหม่) 
22,999 8,999 5,000 
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ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ทา่นล่ะ 5,999 บาท 

***คา่บริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนียม ค่าทิป ทา่นละ 50,000 วอน/ทริป/ทา่น** 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 40 วนัก่อนการเดินทางเทา่นั้น ไม่เชน่นั้น ทางบริษัทจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ย

กรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะทางบริษทัไดท้าํการจา่ยค่าตัว๋กบัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้น 

ก่อนการจองทวัรท์ุกครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 

ขอ้ความสาํคญั โปรดอ่านอยา่งละเอียด 

ในกรณีท่ีลกูคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไมส่ามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทาํใหล้กูคา้ตอ้งถกูส่งตวั

กลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดว้ย ฉะน้ัน ลูกคา้

จะตอ้งเป็นผูร้ับผิดชอบในค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นท่ีทางประเทศน้ันๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี หรือตอ้งรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่ว่าง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน 

ทั้งน้ี ข้ึนอยู่ทางเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพิ้จารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสมัภาษณ ์ในการท่ีทางตรวจคนเขา้

เมืองเรียกสมัภาษณ์น้ัน ข้ึนอยู่กบัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพิ้จารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจา้หน้าท่ี ตม. ทางบริษัท

ทวัร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในส่วนน้ีได ้** 

*** ทวัรค์รั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่าน้ัน ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์ทาง

บริษัทจะคิดคา่ดาํเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 

**หมายเหต*ุ* 

1. รบัเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว ค่าทวัรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผูจ้ดัได้

ชาํระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทาง

หรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 

(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน 

***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคาน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น ถา้หากเป็นชาวต่างชาติ จะตอ้ง

เพ่ิมจากราคาค่าทัวรป์กติอีก 100 USD** กรณีตัดกรุ๊ปเหมาท่ีเป็นเด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง

เคร่ืองสาํอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ หรือกรุป๊ท่ีมกีารขอดงูาน **จะตอ้งสอบถามราคาใหมทุ่กครั้ง** 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 

ตลอดจนขอ้แนะนํากรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบ หากท่านมีความจาํเป็นตอ้งรบัฝากของจากผูอ่ื้นเพื่อท่ีจะ

นําไปยงัประเทศน้ันๆ  หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของน้ันว่าตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิด

กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวติ เจา้หนา้ท่ีจะไมร่บัฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปล่ียนข้ึนอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดทา้ย

ช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจาํหน่ายกบัลกูทวัร ์หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ 

เพราะทางบริษัททวัรไ์มม่ีการบงัคบัลกูทวัรซ้ื์อแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 
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5. ทวัรค์รั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่าน้ัน ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์โดยไม่ลง

รา้นชอ้ปป้ิง เช่น น้ํามนัสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดคา่ดาํเนินการในการ

แยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสัน้ในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 

วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการทอ่งเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง 

เพ่ือยนืยนัการมีคณุสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

- ส่ิงท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์

จดัเตรียมให ้

- กาํหนดการเดินทางระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ       คา่ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.    คา่รถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน    คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ      ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่า

อินเตอรเ์น็ต , ค่าซกัรีด , มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  

 คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 คา่วซ่ีาสาํหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว  

เอกสารประกอบในการยืน่วีซ่า  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว  

3) ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู ่ 

4) สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  

5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  

6) รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว 2 รปู  

(สาํหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งทาํเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซ่ีา) 
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เง่ือนไขการชาํระค่าบริการ 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 10,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 40  วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

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

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

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ชื่อ-นามสกุล อายุ (เพ่ือใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

1. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

2. กรณีท่ีนักท่องเท่ียว จองการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งชาํระครบเต็มจาํนวนเลย 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว(ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทาง

บริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอรบัเงินคา่บริการคืน นักท่องเท่ียว (ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือ

เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุด

บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

- ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 40 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 100 ของเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 25 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 50 ของเงินคา่บริการ 

- ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 25 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนําเท่ียว

ใหแ้กนั่กท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

1. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนัีกท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 
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วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บั

ทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงนิมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน คา่ภาษีเชื้ อเพลิง คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

3. กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกชิ้ นไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าท่ี

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ี

กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

4. ส่ิงของท่ีมลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

5. ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไมส้ด , ไข่ , 

เน้ือสตัว ์, ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัใน

อตัราท่ีสงูมาก  
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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) 

 

 

 

 

 

 


