
เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอก๊ซ ์

โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั พกักรงุโซล 3 คนื 

สายการบนิ AIRASIA X (XJ) 

ขาไป XJ 700 DMK - ICN 02.35 – 10.05 

สายการบนิ AIRASIA X (XJ) 

ขากลบั XJ 703 ICN - DMK 01.05 – 04.40 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

( พกัหอ้งละ 2 – 3 ทา่น ) 

พกัเดีย่ว 

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 

*** ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก *** 
ราคาอืน่ๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 8,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 8,900 บาท 
 
วนัที ่1 กรงุเทพ (ดอนเมอืง) 
23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ช ัน้

3 เคาน์เตอร์เช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ Air Asia X โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ** ราคาทัวรไ์มร่วมบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง โดย

ทา่นสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ไดบ้นเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

* ประเทศเกาหลใีตไ้มอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี

โทษปรับและจับ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 

* สายการบนิ Air Asia X ไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกทีน่ั่ง ระบบจะเป็นระบบสุม่ทีน่ั่ง ไมส่ามารถรเีควสทีน่ั่งกอ่นได ้

หากตอ้งการเลอืกทีน่ั่งจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

* ทา่นสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิโดยมนี ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม (1 ชิน้) และ ถอื

ขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม 

วนัที ่2 ทา่อากาศยานอนิชอน – สวนศลิปะ อนัยาง – โซล ทาวเวอร ์– ฮงแด 
02.35 น. เหริฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 700 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง 
10.05 น.  น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ Air 

Asia X เที่ยวบนิที่ XJ 700 ** ส าหรับเที่ยวบนินี้ ไม่มีบรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ กรุณา

รับประทานอาหารใหเ้รียบรอ้ยก่อนขึน้เครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชั่วโมง 25 นาที ** (ตามเวลา

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง 

หากทา่นตอ้งการจองตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้

ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณา
สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู่ 

เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 



ทอ้งถิน่ เร็วกว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชั่วโมง) กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย

เวลา **หลังทกุทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 น าทา่นถา่ยรปูกบัสวนสดุฮปิ สวนศลิปะ อนัยาง หรอื Anyang Art Park เพราะโดดเดน่ดว้ยงานศลิปะสดุ
คลูลส์ าหรับเป็นมมุถา่ยรปูมากถงึ 25 จดุ ไฮไลทข์องทีน่ีค่อื Linear Building Up In The Trees เป็นอโุมงค์
ยาวๆ มเีสน้สายลวดลายดูอวกาศด ีความสวยงามก็จะอยู่ทีต่อนแสงทีก่ระทบกับตัวอุโมงคส์ฟ้ีาและมเีงา
ตน้ไมพ้าดผ่าน ทีน่ี่ถอืเป็นจุดทีห่า้มพลาด ยังมลีานกวา้งทีม่ทีางเดนิเป็นคลืน่ๆ เหมอืนยานอวกาศ ตรงนี้ก็
เป็นอกีจดุหนึง่ทีจ่ะตอ้งมาเก็บภาพกัน Dimensional Mirror Labyrinth เป็นอกีหนึง่จดุยอดนยิมทีค่นตอ้งมา
ถา่ยรปูกนั จะเป็นเหมอืนเขาวงกตแทง่สแตนเลส มมุทีไ่ดก้็จะเนน้การสะทอ้นของแสง ไดร้ปูเก๋ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิาร บบีมิบบั และ ชาบูชาบูสุก ีส้ไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟ
รอ้นๆ ประกอบดว้ยหมสูไลด ์และผักสดนานาชนดิ เสริฟ์พรอ้มน ้าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการ
ทาน ชาบชูาบ ูพรอ้มขา้วสวยเสริฟ์ พรอ้ม ขา้วสตูรดั่งเดมิของเกาหลซี ึง่น าเอาขา้วสวย ผักตา่งๆ เชน่ ถั่วงอก 
ผักกาดเห็ดหอม สาหรา่ย และซอสสแีดงมาผัดรวมกนั ซึง่ก็จะไดร้สชาตแิบบเกาหลจีรงิๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านสู ่ โซลทาวเวอร ์หรอื นมัซาน ทาวเวอร ์ไมร่วมคา่ลฟิต ์ เป็นหนึง่ในแหลง่ท่องเทีย่วส าคัญของ

โซล เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ 1980 ตัง้อยูบ่นยอดเขานัมซงั สงู 236 เมตร ใหว้วิเมอืงโซลและบรเิวณรอบๆ
แบบ พาโนราม่า นับว่าเป็นหนึง่ในทาวเวอรท์ีใ่หว้วิสวยทีสุ่ดในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ไดรั้บการ renovate 
ใหม่ปี 2005 จงึไดช้ือ่ใหม่เป็น N Seoul Tower โดย N ทีเ่พิม่ขึน้มานัน้ย่อมาจาก new look หรอื รูปแบบ
ใหม ่โดยมกีารปรับเปลีย่นและพัฒนาการตา่งๆ ทัง้การใหแ้สงไฟทีห่ลากหลายและสวยงามขึน้ รวมถงึภายใน
ทีต่กแตง่ใหม ่โดยมรีา้นอาหารบนหอคอยทีจ่ะหมนุครบรอบทกุๆ 48 นาท ีชือ่ว่า N Grill และหอ้งน ้าตกแตง่
สไตลอ์วกาศ จุดไฮไลทท์ีพ่ลาดไม่ไดเ้ลยเมือ่มาเทีย่ว Seoul Tower น่ันก็คอื สถานทีค่ลอ้งกุญแจชือ่ดัง  
Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่ว่าคู่รักทีม่าคลอ้งกญุแจทีจ่ะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล โดยทีจ่ะ
เขยีนขอ้ความหรือชือ่ของคู่รักไวบ้นแม่กุญแจ แลว้น าไปคลอ้งไวก้ับราวเหล็กบรเิวณฐานของ N Seoul 
Tower ยังเป็นสถานทีถ่า่ยท าละครเกาหลแีนวน่ารักๆเรือ่ง“กบัดกัหวัใจยยัแมม่ด” อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิ
เลน่และถา่ยรปูคูห่อคอยตามอธัยาศัยหรอืคลอ้งกญุแจคูรั่ก 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูเซ็ทปลายา่ง เป็นเซ็ทปลายา่งทานกับขา้ว
เกาหลรีอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงตา่งๆ 



 
 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ยา่นฮงแด HONGDAE อยู่ใกลก้ับมหาวทิยาลัยศลิปะฮงอกิ ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของ

เกาหลบีรรยากาศจงึสดใสเต็มไปดว้ยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนทีส่ามารถเดนิ ชอ้ปป้ิง
ในรา้นเสือ้สวยสดุอารต์แบบราคานักศกึษา และอัพเดตสตรที สไตล ์จากแฟชั่นนสิตา้ตัวจรงิสว่นกลางคนื
เป็นแหลง่ปารต์ีท้ี ่chic สดุในโซล 

ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SEOUL GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTELหรอื เทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
วนัที ่3 สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์(เต็มอิม่กบัเครือ่งเลน่ท ัง้วนั) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้น าท่าน เพลดิเพลนิกับ เอเวอรแ์ลนด ์(รวมบตัรเครือ่งเล่นไมจ่ ากดัรอบ) ถือว่าเป็นสวนสนุก
กลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาหล ีตัง้อยูท่ี ่เมอืงยงอนิ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ เอเวอรแ์ลนดนั์น้ถอืวา่
เป็นเหมอืน “ดสินียแ์ลนดเ์กาหลี” เลยก็ว่าได ้แถมถูกนติยสาร Forbes จัดอันดับใหเ้ป็น 1 ใน 4 สวนสนุก
ยอดนยิมของโลก ในที ่ค.ศ. 2005 โดยแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนสวนสนุกแหง่นีก้วา่ 9 ลา้นคน ทีต่ัง้
ของสวนสนุกเอเวอร์แลนดนั์น้เหมอืนสวนสนุกในฝันจรงิๆ เพราะอยู่ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาต ิสวย
เหมอืนในเทพนยิาย ดา้นในถกูแบง่ออกเป็น 5 โซนใหญ่ๆ  ดังนี ้

 Global Fair : จะไดพ้บกับการตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมต่างๆ ของโลกตะวันออกและตะวันตก ที่
ผสมผสานเขา้กันไดอ้ยา่งลงตัว อย่างเมโสโปเตเมยี เรอเนสซองส ์ไปจนถงึแบบโมเดริน์ รูปแบบสวยงาม 
สสีนัสดใส เหมาะกบัเด็กๆ และครอบครัว ใหไ้ดช้ืน่ชมความงดงามและถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกนัอยา่งจใุจ อกีทัง้
ยงัมรีา้นกฟิทช์อ้ป รา้นอาหารตา่งๆ ราคาเป็นกนัเอง 

 Zootopia : เป็นโซนซาฟารี หรือสวนสัตว์น่ันเอง ส่วนใหญ่ผูม้าที่นี่จะไปเที่ยวโซนนี้กันก่อน โดยขึน้ 
Human Sky  กระเชา้ลอยฟ้าทีใ่หห้ยอ่นขาชืน่ชมบรรยากาศสองขา้งทางผ่านหุบเขา เมือ่มาถงึจะไดพ้บกบั
สัตวน์านาชนดิ ทีเ่ป็นไฮไลทเ์ลยก็คอืลูกไลเกอร ์(Liger) ทีเ่ป็นลูกแฝดผสมทีเ่กดิขึน้จากสงิโตเพศผูแ้ละ
เสอืเพศเมยี นับเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคู่แรกในโลก นอกจากนี้ยังไดช้มการแสดงทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจของหม ี
เพนกวนิ แมวน ้า และไดช้มสตัวต์า่งๆ อกี กวา่ 20 ชนดิ มากถงึ 100 กวา่ตัว 

 European Adventure : ไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงามตามแบบยโุรป ทัง้ตกึทีจ่ าลองเป็นหมูบ่า้น และ
การแต่งสวนสวยสไตลฝ์ร่ังเศส มสีวนดอกไมส้สีันสวยงามทีจ่ะปรับเปลีย่นไปตามฤดูกาล ทัง้สวนกุหลาบ 
สวนทวิลปิ สวนสีฤ่ดู เป็นตน้ มรีา้นอาหารอยู่ในส่วนของ Holland Village และที่พลาดไม่ไดค้ือการเล่น
เครือ่งเลน่อกีหลากหลายชนดิ ทีเ่ป็นไฮไลทข์องโซนนี้เลยก็คอื รถไฟเหาะ T Express ซึง่เป็นรถไฟเหาะ
ไมท้ีส่งูทีส่ดุในโลกและมคีวามชนัถงึ 77 องศา วิง่ดว้ยความเร็ว 104 กม. / ชัว่โมง ซึง่ถอืวา่เป็นเครือ่งเลน่ที่
หวาดเสยีวทีส่ดุ ใครชอบความตืน่เตน้ตอ้งไมพ่ลาด 

 Magic Land : ดนิแดนแห่งเทพนยิายแฟนตาซ ีทีต่กแต่งไดอ้ยา่งสวยงามราวกับเมอืงในฝัน ม ีAESOP'S 
VILLAGE เป็นโลกแห่งนทิานอสีป ทีส่อดแทรกเนื้อหาสอนใจผ่านตัวละครทีเ่ป็นสัตวน่์ารักๆ มากมาย เป็น
โซนที่เด็กๆ จะตอ้งชืน่ชอบเป็นอย่างมาก โซนนี้มเีครื่องเล่นเบาๆ เหมาะกับเด็กๆ และครอบครัวใหเ้ล่น
หลากหลาย เชน่ มา้หมนุ รถไฟเหาะส าหรับเด็ก เป็นตน้ 

 American Adventure : โซนนี้จะจ าลองประเทศสหรัฐอเมรกิายอ้นกลับไปตัง้แต่เริม่ตน้เมือ่ 500 ปีกอ่น 
สมยัโคลัมบสัคน้พบประเทศอเมรกิาใหม่ๆ  เรือ่ยมาจนกระทัง้ยคุเฟ่ืองฟขูองดนตรร็ีอคแอนดโ์รล ของ เอลวสิ 
เพรสลยี ์ซึง่ทัง้โซนจะมดีนตรปีระกอบเป็นจังหวะสนุกสนานเรา้ใจเหมาะกบัวัยรุน่และผูใ้หญ ่เครือ่งเลน่โซนนี้
จะเป็นแบบผาดโผน และทีเ่ป็นไฮไลทก์็คอื เรอืเหาะ Columbus Adventures, รถไฟเหาะ Rolling X-Train 
และ เครือ่งเล่นป่ันๆ หมุน Let's Twist   เล่นกันครบทุกโซนแลว้ยังไมห่มด ในตอนกลางคนืยังมกีารแสดง 
Moonlight Parade และ Dream of Laciun ชมแสง ส ีเสยีง สวยงามตระการตา ซึง่การแสดงโชว ์และการ
จัดสวนในพืน้ทีต่า่งๆ จะหมนุเวยีนปรับเปลีย่นไปตามเทศกาลและฤดกูาลตา่งๆ 

 อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ใหท้า่นไดเ้ต็มอิม่กบัเครือ่งเลน่ในเอเวอรแ์ลนด ์
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร หมยูา่งเกาหล ีหรอืคาลบี ้เป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และ

รูจั้กกนัดทีั่วโลก มรีสชาตกิลมกลอ่ม โดยน าหมสูว่นทีต่ดิกบักระดกูไปยา่งบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้ม

ขา้วสวยรอ้นๆ เครือ่งเคยีงหลากชนดิ น ้าจิม้เตา้เจีย้ว และน ้าซปุสาหรา่ย รับประทานคลา้ยกบัเมีย่งค า 

ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SEOUL GALAXY HOTEL , BENIKEA HOTELหรอื เทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัที ่4 ศูนยโ์สมรฐับาล – ศูนยเ์ครื่องส าอาง –  ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง – พระราชวงัเคยีงบ็อค         

(สวมชุดฮนับกขา้วงั) - ดวิตีฟ้ร ี– เมยีงดง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปีซึง่ถอืวา่เป็นโสมที่
มคีุณภาพดทีีส่ดุชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและราคาถูกกวา่ไทย
ถงึ 2 เท่ากลับไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรักและนับถอือกีไมไ่กลจากกันมากนัก น าท่านสู ่
ศนูยเ์ครือ่งส าอาง เป็นศนูยร์วมของเครือ่งส าอางของเกาหล ีอาทเิชน่ ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และ
อกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมทีน่ าเขา้มาจากทั่วโลกอสิระทา่นเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศัย จากนัน้น าทา่น
สู ่ศนูยส์มุนไพรสนเข็มแดง ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอด
เขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยีพรอ้มกับการวจัิยที่ประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็น
น ้ามนัสนเข็มแดงภมูปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซน็ตโ์ดยกวา่จะมาเป็นน ้ามนัสน
เข็มแดงได ้1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัมมาสกดัเอาน ้ามันมาผลติและวจิัยออกมา
เป็นน ้ามันสนนี้สามารถชว่ยในการลดระดับไขมันในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอย่างด ีน าท่านชม พระราชวงัเคยีง
บ็อค เป็นพระราชวังไมโ้บราณทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1394 ภายในพระราชวังแห่งนี้มหีมูพ่ระทีน่ั่ง
มากกวา่ 200 หลัง มพีืน้ทีป่ระมาณ 90 ไร ่เป็นพระราชวังหลักของราชวงศโ์ชซอน ซึง่มอี านาจอยูถ่งึ 518 ปี 
สถาปนาขึน้โดยกษัตรยิแ์ทโจ ในจ านวนพระราชวังรวม 5 แห่งที่ส่รา้งขึน้โดยราชวงศน์ี่ ้ แต่ไดถ้กูท าลายไป
มากในสมัยที่ญี่ปุ่ นเขา้มาบุกยดึครอง ทัง้ยังเคยเป็นศูนยบ์ัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของ
กษัตรยิ ์ ปัจจบุนัไดม้กีารกอ่สรา้งหมูพ่ระทีน่ั่งทีเ่คยถกูท าลายขึน้มาใหมใ่นต าแหน่งเดมิ มพีลับพลากลางน ้า
เคยีงเฮวร ูทีซ่ ึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสนันบิาตตา่งๆ ส าหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง  ถื อ
เป็นพระราชวังทีส่วยงามยิง่ใหญ่ทีสุ่ด โดยเฉพาะตัวอาคารพระทีน่ั่งคนีจองจอน (Kunjongjon) ทีม่ขีนาด
ใหญ่ที่สุด สวยงามที่สุดในพระราชวังแห่งนี้ โดยใชเ้ป็นทอ้งพระโรง และออกว่าราชการของกษัตรยิ์
ราชวงศโ์ชซอน อาคารพระทีน่ั่งคนึจองจอนแห่งนี้ เคยถูกกองทหารญีปุ่่ นเผาท าลายยับเยนิ ต่อมามกีาร
บรูณะซอ่มแซมในปี ค.ศ.1865 พเิศษ...ใสช่ดุฮนับก เขา้ชมพระราชวัง 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู Samgyetang หรอืเมนูไกตุ่น๋โสมอาหาร
ในวังในสมัยกอ่น ปัจจุบันเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กันว่าบ ารุงและเสรมิสขุภาพ ภายในตัวไก่
จะมขีา้วเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสริ์ฟพรอ้มเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุก ีเสน้
ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด า และเกลอื) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ีทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนดิ อาท ิ

น ้าหอม เสือ้ผา้เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯ จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงยา่น เมยีงดง หรอื 
สยามสแควรเ์กาหล ีหากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลเีป็นอย่างไร กา้วล ้าน าสมัยเพยีงใดท่าน
จะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นี้ พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรน เครือ่งส าอางดังๆ ของเกาหล ี
พบกับความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบหนึง่ ซึง่เมยีงดงแห่งนี้จะมวีัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัว
กนัทีน่ีก่วา่ลา้นคนในแตล่ะวัน อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง และ รบัประทารอาหารเย็นตามอทัธยาศยั 

ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SEOUL GALAXY HOTEL , BENIKEA HOTELหรอื เทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัที ่5 ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู – โรงงานสาหร่าย – ย่านอแีด – มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา - Hyundai 

Premium Outlet – ซุปเปอรม์าเก็ตละลายเงนิวอน – สนามบนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้น าท่านเดนิทางไปดูแลสขุภาพกันที่ ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู ซึง่เป็นสมุนไพรทีท่ั่วโลกยอมรับ 

รวมถงึสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบ ารุงตับและดูและตับของเรา ซึง่จะเป็น

สมนุไพรทีห่าไดย้ากในปัจจบุนั ทา่นจะไดช้มการสาธติ การทดลองวา่สมนุไพรชนดินีม้คีุณคา่เพยีงใดตอ่โลก

ใบนี ้ตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนอืน ้าทะเล 50-800 เมตร

ชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็ง ไมถ่กูท าลาย

จาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหาร

และยา จากนัน้น าทา่นเขา้ชม โรงงานสาหรา่ย ของฝากที่

มชี ือ่เสยีงของเกาหล ีผลติสาหร่ายใหม ่สด ทุกวันมหีลาย

รสชาตใิหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ไปเป็นของฝาก จากนัน้น าท่าน 

เรียนรู ้วธิ ีการท า คมิบบั (ขา้วห่อสาหร่าย)  อาหาร

งา่ยๆๆทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน คมิ แปลว่า สาหรา่ย บบั 

แปลวา่ ขา้ว จะเป็นแทง่ยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั่นเป็นชิน้ๆพอดี

ค า จิม้กะโชยุญีปุ่่ นหรือวาซาบกิ็ได ้ตามรา้นอาหารก็จะมี

ท าเป็นพเิศษ คอืมผีัดซอสมาใหจ้ิม้ราดดว้ย 

 น าท่าน ชอ้ปป้ิงย่านอแีด หรือแถวบรเิวณมหาวทิยาลัย

สตรีอีฮวา เป็นย่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แนววัยรุ่นแฟชั่นวัยใสสไตล์เกาหลี  สนิคา้ราคาไม่แพง ทัง้ยังมีสนิคา้

หลากหลายแนวใหเ้ดนิเลือก ไม่ว่าจะเป็น ของจุกจกิน่ารักๆกิ๊ฟชอ้ปเก๋ๆ เครื่องประดับ เสือ้ผา้  แว่นตา 

กระเป๋า รองเทา้ อปุกรณ์เกีย่วกับโทรศัพท ์เครือ่งส าอางต่างๆ รา้นคา้ยาวเหยยีดสองขา้งทาง   ถ่ายรูปสดุ

ชคิ มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา เป็นมหาวทิยาลัยแห่งแรกส าหรับนักศกึษาหญงิทีม่คีวามทันสมัยมาก ก่อตัง้

ขึน้ในปี 1866 โดยมชิชนันารชีาวอเมรกิัน ทีช่ ือ่ Mary F. Scranton ซึง่มคีวามเชือ่ว่า ผูห้ญงิทุกคนมคีุณคา่

พอใหนั้บถอืเคารพ โดยค าวา่ “อฮีวา” นัน้หมายถงึตน้แพรทีอ่อกดอก ในบางครัง้ใชส้ือ่ถงึกลุม่ผูห้ญงิ และที่

ส าคัญ ไดเ้ลือกใชค้ าว่า  Womans แทน Women ดว้ย ส่วนปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ Truth, 

Goodness,and Beauty แถมมหาวทิยาลัยนีย้งัเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เพราะรอบบรเิวณจะเต็มไปดว้ยตน้ไม ้

สเีขยีวขจ ีดรูม่รืน่สบายตามากๆ และความสวยงามของอาคารทีส่รา้งดว้ยอฐิทีท่ าใหค้วามคลาสสกิมาเจอกบั

ความทันสมยักลมกลนื โดยเฉพาะบรเิวณหอ้งสมดุทีเ่ป็นทางลาดลงไป เป็นไฮไลทท์ีใ่ครมาถงึก็ตอ้งถา่ยรปู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูจมิดกั เป็นไกพ่ะโลผั้ดกบัวุน้เสน้และผักอร่อยมากมายเส
รฟิพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางชอ้ปป้ิง Hyundai Premium Outlet  เป็นชอ้บป้ิงเอาทเ์ลตขนาดใหญข่องอาณาจักรฮนุ
ได รา้นสนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย หลายพันรา้นคา้ จากนัน้เตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซือ้ของ 
ซุปเปอรม์าเก็ตละลาลเงนิวอน สาหรา่ย ขนมตา่ง ๆ  ชอ็กโกแล๊ตหนิซเีรยีลชอ็กโก  ผลติภณัฑข์องใบและ
รากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม เป็นตน้  
และยังมหีมอนสุขภาพ  กมิจ ิ เป็บเปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหลี) ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี  สมควรเวลาน าทา่น
เดนิทางสูส่นามบนิ 

 
วนัที ่6 อนิชอน – กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                                                                                                                                            

01.05 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง โดยสายการบนิ Air Asia X เทีย่วบนิที ่XJ 703 

** ราคาทัวรไ์มร่วมบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง โดยท่านสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ได ้

บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง **ฃ 

04.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับความ

ประทับใจ 

 

ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 45,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท) 
ขออนญุาตเก็บคา่ทปิทกุทา่นทีส่นามบนิไทย  

กรณุาช าระคา่มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท  หลงัจากจองภายใน 3 วนั  
หากไมช่ าระภายในเวลาทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 
 

ขอ้ควรทราบ : 
 1.ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกทัง้ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลใีต ้อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนเีขา้ออกเมอืง หรอืการถกูปฎิ
เสธในกรณีอืน่ๆทกุกรณี ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทัง้สิน้ เนือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทน
บรษัิทแลว้ 
 2.การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีเ้นือ่งจากสภาพ ลม 
ฟ้า อากาศ และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะนัน้แตจ่ะค านงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และผลประโยชนข์องหมู่
คณะเป็นส าคญั โดยไมท่ าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
 3.ขอความรว่มมอืในการลงรา้นรัฐบาลตามโปรแกรมก าหนด เชน่ รา้นศนูยโ์สมรัฐบาล, ศนูยส์มนุไพรบ ารงุตับ
ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง, ศนูยเ์ครือ่งส าอาง, Duty free ไมม่กีารบงัคับซือ้แตอ่ยา่งใด แตข่อความกรณุาตอ้งลงใหค้รบทกุ
รา้น 
 4.ทัวรน์ีจ้ัดใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวันเทา่นัน้  หากทา่นไมส่ามารถ
รว่มทัวรท์กุวัน แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพั่กในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้ และปรากฏวา่
ทา่นไมร่วมทัวรใ์นบางวัน ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD  (กอ่นซือ้ทวัร ์ จะตอ้งแจง้

ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ัดจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) 

 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจ 
แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง *** 

**พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง** 
 
 



รายละเอยีดส าหรบัการอพัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิและการซือ้น า้หนกักระเป๋า 

สายการบนิแอรเ์อเชยีเอก็ซ ์ใหบ้รกิารดว้ยเครือ่งบนิ Air Bus A330 

หมายเหต ุ
- น่ังของ STANDARD SEAT จะเป็นระบบสุม่ทีน่ั่ง ไมส่ามารถรเีควสทีน่ั่งได ้

- สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะทีน่ั่ง Hot Seat เทา่นัน้ ทีน่ั่ง Premium ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้ 

- ไมอ่นุญาตใหท้ารกและเด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 12 ปี น่ังในโซนปลอดเสยีง (Silence Zone) แถวที ่7-14 
 

กรณีตอ้งการซือ้น า้หนกักระเป๋าเพิม่ (จากปกตทิีส่ายการบนิก าหนดขาไปและขากลับทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม) 
มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิดังนี ้

- เพิม่ 05 กโิลกรัม = 500 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 
- เพิม่ 10 กโิลกรัม = 800 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 
- เพิม่ 20 กโิลกรัม = 1,800 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 

 
ราคาทวัรน์ีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดัไปกลับพรอ้มกรุ๊ป 
น า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น/หิว้ข ึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
 โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหอ้งละ 2 – 3 ทา่น จ านวน 3 คนื  
 บรกิารอาหารทกุมือ้ตามรายการระบ ุ
 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการระบ ุ
 คา่รถรับ-สง่และน าเทีย่ว พรอ้มหัวหนา้ทัวรช์ านาญงานและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ  45,000 วอนหรอื 1,500 บาท ตอ่ทา่นตลอดทรปิ สว่นหวัหนา้ทวัร ์
แลว้แตค่วามพงึพอใจ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ หนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารเครือ่งดืม่นอกเหนอืรายการ  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และ หัก ณ ทีจ่า่ย 3 %    
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิ 20 กโิลกรัม  /  คา่วซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอืชาวตา่งชาต ิ



 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 

 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิ
สญูหายอนัเนือ่งมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความประมาทของ
ตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ กต็ามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบไุว ้ เนือ่งจากการครองครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุล
ใดๆ กต็ามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม  

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั  
 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 กรณีลกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 100% 
 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ าที่

น่ังกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 
 

ขอ้แนะน าเพิม่เตมิ ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลใีต ้
1. ผูเ้ดนิทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบันการศกึษาเป็น

ภาษาองักฤษตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 
2. ผูเ้ดนิทางที่เป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบรษัิทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจ าตัว

ขา้ราชการ หรอืใบรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 
3. ผูเ้ดนิทางทีท่ าเล่มพาสปอรต์ใหม่เนื่องจากเล่มเกา่หมดอายุใหพ้กหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ตดิตัวไปดว้ยอาจจะ

ตอ้งใชใ้นบางกรณี 
4. กรุณาพกบัตรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตัว ทัง้เงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูน

บางกรณี อา่นเอกสารโปรแกรมทัวรใ์นละเอยีดชดัเจน ทัง้สถานทีท่่องเทีย่ว,เทีย่วบนิ,วันเดนิทาง เพือ่ประโยชน์
แกต่ัวทา่นเองในกรณีทีต่อ้งตอบค าถามทีด่า่นตรวจคนเขา้เมอืง 


