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วนัแรก               กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาตดิอนเมือง) - เกาหลใีต้ (สนามบนินานาชาตอินิชอน) 

13.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาตดิอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA X เจา้หนา้ท่ีของ
บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านยยคยามะะวยกในการข้นนเคร่่อง (หยัหนา้ทยัร์แนะน าการเวินทาง) ะายการบิน AIR ASIA 
X ใชเ้คร่่อง AIRBUS A330-300 จ านยน 377 ท่ีนัง่ จวัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 น น าหนกักระเป๋า 20 กก. /ท่าน (หากตอ้งการซ่นอน น าหนกั
เพ่ิม ตอ้งเะียค่าใชจ่้าย)  
หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อน
เวลาเคร่ืองออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกทีน่ั่งบนเคร่ือง เน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน**) 

 

16.00 น. บินลวัฟ้าะู่ สาธารณรัฐเกาหลใีต้ โวยเท่ียยบินท่ี XJ702 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่่อง) 
23.35 น. เวินทางถ้ง สนามบินนานาชาตอินิชอน (เยลาทอ้งถ่ินเร็ยกยา่ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเยลาทอ้งถ่ินเพ่่อะะวยก

ในการนวัหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการตรยจคนเขา้เม่องและศุลกากรแลย้ ขอตอ้นรับทุกท่านะู่ะาธารณะรัฐเกาหลีใต ้รถโคช้น า
ทุกท่านขา้มทะเลตะยนัตกวย้ยะะพานแขยนยองจอง หร่อ ะะพานเพ่่อคยามหยงัในการรยมชาติท่ียายกยา่ 4.42กม. และมียอว
โวมะูง 107 เมตร น าท่านเวินทางะู่ เมืองอนิชอน 

 
พกัที ่   GRAND PALACE HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั 
 
วนัทีส่อง            พพิทิธภัณฑ์จาจงัเมีย่น - RAIL BIKE - โรงเรียนสอนท ากมิจ ิ+ ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 
 
จากนันนน าท่านเวินทางไปเรียนรู้ขันนตอนการท าจาจงัเม่ียนท่ี พิพิธภัณฑ์จาจังเมีย่น เป็นะถานท่ีจวัแะวงเก่ียยกบัเมนูอาหารข้นน
ช่่อของเกาหลี หร่อท่ีคนไทยเคยเห็นกนัตามซีร่ียเ์ร่่องวงั รู้จกักนัวีในช่่อ บะหมีด่ า เมนูนีนยงัเป็นหน่้งในเมนูประจ าตยัของนางเอก
เกาหลีอีกวย้ย  
 
จากนันนน าท่านชมธรรมชาตินอกเม่องะนุกไปกับการป่ัน RAIL BIKE บนรางรถไฟเก่าท่ีปิวตยัลงไป ชมคยามงามของยิย
ทิยทศัน์ต่างๆ ท่ามกลางธรรมชาติอนัะยยงาม ระยะทางในการป่ันไป-กลบั ประมาณ 4 กิโลเมตร โวยรถท่ีใชป่ั้นค่อรถรางท่ีมี
การววัแปลงใหใ้ชแ้รงขาป่ันฟันเฟ่องใหล้อ้หมุนคลา้ยๆ จกัรยานแบบนัง่ เะน้ทางนีนจะเป็นแถบชนบทเลก็ๆ  บรรยากาศจะร่มร่่น
ไปวย้ยตน้ไม ้มีอุโมงคใ์หล้อวเป็นระยะๆ ระหยา่งทางจะผา่นแนยตน้ซากรุะท่ีก าลงับานะะพร่ังเรียงรายไปตามเะน้ทาง  
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จากนันนท่านเวินทางะู่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ เพ่่อให้ท่านเรียนรู้ยฒันธรรมการท ากิมจิของชายเกาหลี กิมจิเป็นอาหารเกาหลี
ประเภทผกัวองท่ีอาศยัภูมิปัญญากน้ครัยของชายเกาหลี วย้ยการหมกัพริกะีแวงและผกัต่างๆ โวยทัย่ไปจะเป็นผกักาวขาย ชาย
เกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเก่อบทุกม่นอ และยงัน าไปปรุงเป็นะ่ยนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบนักิมจิมีมากกยา่ 187 
ชนิว ะ่ยนใหญ่แลย้จะมีระเผว็ และเปรีน ยย ท่านยงัะามารถลองะยมใะ่ ชุดฮันบก ซ่้งเป็นชุวประจ าชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพ
ะยยๆเก็บไยเ้ป็นท่ีระล้ก 

 

 
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (2) เมนู บุฟเฟต์บาบีควิป้ิงย่างสไตล์เกาหล ีเน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือววั ปลาหมกึ อาหารเกาหล ีเตมิไม่อั้น 
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จากนันนน าท่านเวินทางะู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ะยนะนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีะุวของประเทศ ถูกขนานนามยา่เป็นวิะนียแ์ลนว์
แห่งเกาหลีใต้ ตัน งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ประกอบไปว้ยยโซนต่างๆ วังนีน  Global Fair, Magic Land, European Adventure, 
American Adventure, Zootopia เม่่อท่านกา้ยผ่านประตูเขา้ไปในะยนะนุกเอเยอร์แลนว์ พบกบัอาคารทรงะยยท่ีตกแต่งวย้ย
ะถาปัตยกรรมแบบยกิตอเรียตะยนัออก และอินเวีย ซ่้งผะมผะานจนเขา้กนัลงตยั แยะถ่ายรูปะยยๆ ท่ี Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตา
ซีขนาวใหญ่ท่ีจะเปล่ียนธีมไปตามเทศกาลต่างๆ ถ่อเป็นอีกจุวแลนวม์าร์คะ าหรับนกัท่องเท่ียย 

 
ใครชอบเคร่ืองเล่นหวาดเสียวต้องห้ามพลาดเด็ดขาด!! ะนุกกบัเคร่่องเล่นนานาชนิวไม่ยา่จะเป็น รถไฟเหาะตีลงักา (Rolling X-
Train) ท่ีเร็ยะุวๆ และตีลงักาถ้ง 2 รอบ เฮอร์ริเคน (Hurricane) เคร่่องเล่นท่ีจะหมุนๆ เหยี่ยงๆ ให้หัยใจเตน้รัยกบัคยามะูงเก่อบ 
20 เมตรจากพ่นนวิน! วบัเบินลร็อกะปิน (Double Rock Spin) ท่ีจะหมุนๆ ตีลงักา 3 ตลบบนอากาศวย้ยคยามะูงท่ีแทบกลันนหายใจ 
เร่อเหาะไยกินง (Columbus Adventure) เตรียมตยัเตรียมใจไปกบัเจา้เร่อเหาะยกัษท่ี์จะเหยีย่ทุกคนข้นนไปะูงถ้ง 30 เมตร ในมุม 75 
องศา และไฮไลค์ทีพ่ลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งนี ้รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไม้ทีสู่งชันเป็นอนัดบั 4 ของ
โลก ซ่ึงมคีวามชันถึง 77 องศา และวิง่ด้วยความเร็ว 104 กโิลเมตร/ช่ัวโมง  
 

 

 
 

พิเศษ!!! ทางเล่อกใหม่ะ าหรับท่านท่ีไม่ชอบการรอคิยนานๆ ะามารถซ่นอบตัร Q-Pass เพ่่อข้นนไปรอเล่นไวเ้ลย โวยซ่นอ
แพคเกจเฉพาะ T-Xpress จ่ายเพ่ิมเพียง 30,000 ยอน (ราคาะ าหรับ 2 ท่าน) จะไวรั้บตัย๋ Q-Pass และ SD Card ขนาว 16 
GB ใะ่กลอ้ง Action Camera มาให้ เม่่อถ้งว้านบนให้น ากลอ้งะ่งให้เจา้หน้าท่ีเพ่่อติวตันง ซ่้งจะเป็นโบกีน ะุวท้ายของ
ขบยนรถไฟ 1 รอบจะนัง่ไวเ้พียง 2 ท่าน เพราะจุวติวตันงกลอ้งมีเพียง 1 ชุว จากนันนก็ลุย!! และหลงัจากลงจากรถไฟแลย้ 

ท่านะามารถน า SD Card มาตรยจะอบการบนัท้กยวีีโอ หากยวีีโอเะียจะะามารถข้นนไปเล่นใหม่ไวอี้ก 1 รอบ 
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พักเหน่ือยจากเคร่ืองเล่น หลุดเข้ามาในโลกของเหล่าสัตว์มากมาย!! ในโลกของ Zootopia หน่้งในะยนะัตยท่ี์ใหญ่
ท่ีะุวของเกาหลี มีะัตยม์ากกยา่ 2,000 ตยั จาก 200 กยา่ะายพนัธ์ุ พาทุกท่านท่องไปกบัโลกของะัตยป่์าซาฟารี ข้นนไปบนรถบะั
ซาฟารีเพ่่อใกลชิ้วกบัเหล่าะัตยป่์ายิ่งข้นนอยา่งโซน Safari World พบกบัะัตยท่ี์น่าเกรงขามอยา่งะิงโตเจา้ป่า เะ่ออนัวุร้าย และ
หมีตยัใหญ่ท่ีอาจจะโผล่มาทกัทายคุณไวทุ้กเม่่อ 
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จะมีอะไรต่ืนเต้นไปกว่าการน่ังรถสะเทิน้น ้าสะเทิน้บก !! ตะลุยเขา้ไปในโซน Lost Valley พร้อมเพลิวเพลินกบัการชม
ะตัยต์่างๆ ท่ีเวินเล่นอยา่งอิะระ ถา้โชควีอาจจะไวพ้บกบัะตัยเ์หล่านีนมาขอขนมกินถ้งหนา้ต่างรถเลยทีเวียย 
 

 
 

เปลี่ยนบรรยากาศจากเหล่าสัตว์โลกมาเจอความสวยงามของหมู่พฤกษา!! เวินชมะยนวอกไมท่ี้ก าลงัออกวอกบาน
ะะพร่ังอยวะีะัน ณ สวนดอกไม้ส่ีฤดู (Four Season Garden) ซ่้งจะเปล่ียนแปลงพันธ์ุวอกไม้ไปตามฤวูกาลในรูปแบบท่ี
หลากหลายตลอวทัน งปี (ทัน งนีน ข้น นอยู่กับะภาพอากาศ) ว้ยยะีะันท่ีะวของวอกไม้แต่ละชนิวจ้งไว้รับคยามนิยมอย่างมาก 
นกัท่องเท่ียยท่ีมาะยนะนุกจ้งไม่พลาวท่ีจะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศคยามะวช่่นกลบัไปเป็นท่ีระล้ก รยมทันงยงัมีการจวัเทศกาล
ในแต่ละเว่อน อาทิเช่น ในช่วงฤดูใบไม้ผล ิประมาณเดือนเมษายน – มิถุนายน เป็นสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ ในช่ยงฤวู
ร้อน ประมาณเว่อนมิถุนายน - ะิงหาคม เป็นะยนวอกลิลล่ีหลากะีะนั ยงัไม่หมวแค่นันน ในช่ยงเว่อนนีนจะมีเทศกาลคลายร้อนไป
กบัะายน น า (Summer Splash) ในฤวูใบไมร่้ยง ประมาณเว่อนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็นะยนวอกเบญจมาศ พร้อมกบัมีจวัตกแต่ง
ะยนะนุกให้เขา้กบัเทศกาลฮลัโลยีน (Happy Halloween) มีการจวัขบยนรถแฟนซีแห่รอบะยนะนุก และมีเจา้หนา้ท่ีแต่งตยัเป็น
ผีมาเวินแกลง้นกัท่องเท่ียยวย้ย ในช่ยงฤวูหนายประมาณเว่อนพฤศจิกายน - ธนัยาคม มีการจวังานเฉลิมฉลองเทศกาลคริะตม์าะ 
และตอ้นรับเทศกาลปีใหม่ ทุกเทศกาลจะตกแต่งวย้ย แะง ะี เะียง ะุวอลงัการ พร้อมทันงมีขบยนพาเหรวมาะร้างคยามบนัเทิง
ใหก้บัเว็กๆ เช่น White Christmas Parade, Moonlight Parade 
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การแสดขบวนพาเหรดอันน่าต่ืนตาต่ืนใจ! ชมขบยนพาเหรวะุวยิง่ใหญ่อยา่ง คานิยลั แฟนตาซี พาเหรว (Carnival Fantasy 
Parade) พบกบัโชยต์่างๆ จากทัย่ทุกมุมโลก มีทันงธีมะไตลบ์ราซิลอยา่งแซมบาเฟะติยลั (Samba festival) ไปจนถ้งธีมเยนิะคา
นิยลั (Venice Carnival) จากอิตาลีก็ตบเทา้เขา้ร่ยมขบยนวย้ย ะนุกะนานกบัการเตน้ร าไปพร้อมๆกนั ช่ยงหัยค ่าเป็นอีกหน่้งการ
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แะวงท่ีพลาวไม่ไวเ้ช่นกนั อยา่เพ่ิงรีบกลบั! หากท่านยงัไม่ไวช้มการแะวงพลุะุวอลงัการหลงัจากพระอาทิตยต์กวิน และยงัมี
ขบยนพาเหรวท่ีจวัเต็มทันงแะง ะี เะียง อยา่งมูนไลท์พาเหรว (Moonlight parade) ให้ท่านไวช้มอีกวย้ย ขบยนพาเหรวจะมีรอบ 
14.30 18.30 และ 19.30 น. 
 

เยน็ บริการอาหารเยน็ (3) เมนู บิบิมบับ ข้าวย าเกาหล ีประกอบด้วยผกัต่างๆ พร้อมกับเน้ือสัตว์หมกั เสิร์ฟบริการพร้อมซุปชาบูหม้อ
ร้อนๆ 

พกัที ่   THE M HOTEL / GALAXY HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั 
 
วนัทีส่าม            ศูนย์สมุนไพรโสม - คอสเมตคิ - พระราชวงัชางดอ็กกงุ - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - EWHA WOMANS                          
                         UNIVERSITY - DUTY FREE - ตลาดเมยีงดง  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

 
จากนันนน าท่านออกเวินทางไปยงั ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหล ีะมุนไพรท่ีช่ยยเะริมคยามแขง็แรงให้แก่ระบบยอ่ยอาหาร ปอว ช่ยย
ท าใหจิ้ตใจะงบ และเพ่ิมพละก าลงั มีะรรพคุณทางการแพทยช่์ยยบ ารุงหยัใจ ป้องกนัโรคหยัใจขาวเล่อว เะริมประะิทธิภาพทาง
เพศ ลวและป้องกนัมะเร็ง 
 
จากนัน นน าท่านแยะช้อปท่ีร้านเคร่่องะ าอางค์ยอวนิยม COSMETIC OUTLET ะยรรค์ของนักช้อปชายไทย เพ่่อเล่อกซ่นอ
กลบัไปเป็นของฝาก มีให้เล่อกมากมายหลากหลายแบนว์ ไม่ยา่จะเป็นะกินแคร์บ ารุงผิยแบรนว์อยา่ง DEWINS และแบรนว ์
JSM ท่ีเป็นะินคา้หลกัของทางร้าน ไม่ยา่จะเป็นครีมหอยทาก ครีมน น าแตก ครีมขวัขีนไคล ะแตมเซลล ์โบท็อกซ์ เป็นตน้ และยงัมี
ะินคา้อ่่นๆ อาทิเช่น ครีมยา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนวค์รีม ยาะระผม ฯลฯ 
 

 

 

จากนันนน าท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง พระราชยงัล าวบัท่ีะองท่ีถูกะร้างต่อจากพระราชยงัเคียงบกกุง เคยใชเ้ป็นท่ีพ านกัของ
พระมหากษตัริยห์ลายพระองค์ในะมยัราชยงศ์โชซอน และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชยงัะ าคญัท่ียงัคงรักษาไย ้พระราชยงั
หลยงทันง 5 ท่ีในโซลนันน จะมีลกัษณะหนา้ตาคลา้ยๆ กนั แตกต่างกนัท่ีทศันียภาพ รยมถ้งคยามพิเศษของแต่ละะถานท่ีวย้ย อยา่ง
ตยัพระราชยงัชางว็อกกงุแห่งนีน ก็มีไฮไลทท่ี์น่าะนใจค่อ ะยนฮูยอน หร่อะยนแห่งคยามลบันัน่เอง ภายในพระราชยงัประกอบไป
วย้ยเขตพระราชฐานชันนนอก พระราชฐานชันนใน และะยนว้านหลงัท่ีใชะ้ าหรับเป็นท่ีพกัผ่อนของพระมหากษตัริยใ์นะมยั
โบราณ เม่่อเวินเขา้มาบริเยณว้านในพระราชยงัจะเจอกับลานกยา้ง เป็นพ่นนท่ีะาธารณะท่ีนักท่องเท่ียยะามารถเวินชมไว ้
พระราชยงัแห่งนีน เคยถูกเผาท าลายไปในช่ยงปี 1592 ก่อนจะถูกบูรณะในปี 1611 และไวก้ลายเป็นะมบติัทางยฒันธรรมนบัตันงแต่
นันนเป็นตน้มา ปัจจุบนัยงัคงเหล่อคยามงวงามบางะ่ยนของพระราชยงัเอาไย ้นอกจากนันนยงัมีตน้ไมข้นาวยกัษมี์อายกุยา่ 300 ปี 
บ่อน น า และศาลาริมน น า  
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หมายเหตุ กรณีที่พระราชวังชางดอ็กกุงไม่เปิดท าการ ขอสงวนสิทธ์ิปรับรายการท่องเที่ยว ทดแทนเป็น พระราชวังถ็อกซูกงุ 1 
ใน 5 พระราชยงัเก่าแก่ของราชยงศโ์ชซอน มีขนาวไม่เลก็ไม่ใหญ่ ตันงโววเว่นะง่างามอยูท่่ามกลางอาคาระไตลต์ะยนัตกใจกลาง
กรุงโซล แต่ะยยงามร่มร่่นไปวย้ยตน้ไม ้ยิ่งช่ยงฤวูใบไมเ้ปล่ียนะีแลย้ยิง่ะยยงามไปอีก ในแต่ละยนัจะมีการเปล่ียนเยรยามของ
ทหาร หากมาไวถู้กจงัหยะจะไวช้มพิธีเปล่ียนเยรยามประจ ายนั ซ่้งในหน่้งยนันันนจะมี 3 รอบ ค่อ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบท่ี
ะอง 14.00 น. และรอบะุวทา้ยตอน 15.30 น.  

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (5) เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลงัเหมาะ ยัดไส้ด้วยโสม แปะก๊วย และสมุนไพรบ ารุง

ร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดนิร้อนๆ 
 

จากนันนพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิวนีน เจริญเติบโตในป่าล้กบนภูเขาท่ีปราศจากมลภายะ และะูงเหน่อ
ระวบัน น าทะเล 50-800 เมตร ช่ยยวูแลตบัใหะ้ะอาวแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการว่่มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี 
ะารตกคา้งจากอาหาร และยา 
 
จากนันนน าท่านไป มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา มหายิทยาลยัะตรีท่ีมีช่่อเะียงและมีคยามโววเว่นของอาคารเรียน เป็นการผะมผะาน
ระหยา่งต้กท่ีเป็นอิฐแบบยโุรป กบัคยามทนัะมยัของต้กใหม่ท่ีเป็นแลนวม์าร์คของะถานท่ีแห่งนีน  บริเยณโวยรอบนันนเตม็ไปวย้ย
ตน้ไมท่ี้มีคยามะยยงาม ทันงในช่ยงฤวูใบไมผ้ลิก็จะมีวอกซากุระบานะะพร่ัง หร่อช่ยงฤวูใบไมร่้ยงก็ะยยงามไม่แพก้นั นอกจาก
เป็นมหายิทยาลยัท่ีะยยและมีจุวถ่ายรูปะุวฮิปแลย้ ใกลก้นันันนยงัเป็นแหล่งรยมตยัของยยัรุ่นเรียกยา่ ย่านอีแด ตันงอยูต่รงทางเขา้
ของมหายทิยาลยัะตรีอีฮยา ถ่อยา่เป็นอีกแหล่งช็อปปิน งท่ีเหมาะกบัะายๆ ท่ีช่่นชอบะินคา้ท่ีออกแนยเกาหลีๆ โวยเฉพาะ ยา่นนีนจะ
คลาคล ่าไปวย้ยะายๆ นักศ้กษามากมาย มีะินคา้แฟชัน่ะไตลเ์กาหลีราคาไม่แพงหลากหลายแนยให้เวินเล่อก ไม่ยา่จะเป็นของ
น่ารักๆ ก๊ิฟชอ้ป เคร่่องประวบั เะ่นอผา้ แยน่ตา กระเป๋า รองเทา้ อุปกรณ์เก่ียยกบัโทรศพัท ์เคร่่องะ าอางต่างๆ 
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จากนันนน าท่านเล่อกซ่นอะินคา้ปลอวภาษี ดิวตีฟ้รี ท่ีร้านคา้ปลอวภาษีท่ีใหญ่ท่ีะุวในโซล แหล่งรยมะินคา้แบรนว์เนมมากมาย 
ไม่ย่าจะเป็น น น าหอม เะ่น อผา้ เคร่่องะ าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่่องประวบัหลากหลายแบรนว์วงั และะินคา้แบรนว์อ่่นๆ อีก
มากมาย โวยชันนใต้วินจะเป็นะินค้าแบรนว์หรู และเคร่่องว่่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, 
BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในะ่ยนของชันนท่ี 1 เป็นช็อป 
CHANNEL และนาฬิกาวงัหลากหลายแบรนว์ อาทิเช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชันน 2 เป็นช็อป MCM 
ชันนท่ี 3 เป็นโซนเคร่่องะ าอางค์หลากหลายแบรนว์วัง ไม่ย่าจะเป็นแบรนว์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, 
SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ ชันน 4 จะเป็นะินคา้แบรนว์เนม
อ่่นๆ และชันนท่ี 5 จะเป็นแบรนวข์องเกาหลี และโซนร้านอาหาร 
 

 
 

จากนันนน าท่านเพลิวเพลินกบัการชอ้ปปิน ง ย่านเมียงดง แหล่งละลายทรัพยใ์นวยงใจของะายๆหลายคน หร่อะยามะแคยร์เกาหลี 
ตลาวแห่งนีนจะมีเะ่นอผา้ กางเกง รองเทา้ น น าหอม เคร่่องะ าอางคท์ันงแบรนวเ์นมช่่อวงั และโลคอลแบรนว ์รยมถ้งซีวีเพลง รูปวารา 
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และศิลปินเกาหลี หร่ออะไรท่ียยัรุ่นตอ้งการก็ะามารถหาไวจ้ากท่ีตลาวนีน  อาทิเช่น ร้านเคร่่องะ าอางคค์ท่ี์คุน้หูคนไทยท่ีไม่ยา่จะ
เป็น  ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเค ร่่องะ าอางค์ค์จะถูกกย่า
ประเทศไทยประมาณ 2 ถ้ง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หร่อจะเป็นร้านขายรองเทา้แบรนว์วงัอย่างร้าน MBC 
MART ก็มีรองเทา้หลากหลายแบรนว์วงัให้เล่อกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, 
FILA เป็นตน้  

 

 
 

ในะ่ยนของอาหารบริเยณขา้งทางท่ีฮอทฮิตไม่แพก้ันอย่างโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด มีอาหารหร่อของทานเล่นให้ไว้ลินมลอง
มากมาย ไม่ยา่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตยัใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หร่อเครันปัง ขนมยอวฮิตตลอวกาลของเมียงวง กุง้ล็อบะเตอร์ตยั
ใหญ่ๆ ยา่งชีะมีระหยาน ชีะยา่ง โวยการเอามอะซาเรลล่าชีะเะียบไมแ้ลย้เอาไปยา่ง ต๊อกโบกี เคก้ขา้ยท่ีข้นนช่่อของเกาหลี ปรุง
ระวย้ยซอะเผว็ะไตลเ์กาหลี เมนูนีน มีอยูเ่ก่อบทุกซอกทุกมุมท่ีในตลาวเมียงวง บะหม่ีว าจาจงัมยอน หน่้งในเมนูะุวฮิตท่ีเห็นกนั
บ่อยในซีร่ีะ์เกาหลี มนัฝร่ังเกลียยทอวกรอบเะียบไม ้พบเห็นไวท้ัย่ไปในเม่องไทย แต่ของท่ีน่ีจะมีไะก้รอกเพ่ิมเขา้มาอีกหน่้งชันน 
ปลาหม้กยกัษท์อวกรอบ เะียบไมแ้บบอลงัการโรยวย้ยเกล่อ เป็นตน้ แต่หากคนท่ีชอบของหยานก็จะมีไอติมโคนเจา้วงั ซ่้งไอ
ติมท่ีกวมาใะ่โคนนันนะูงถ้ง 2 ฟตุ 
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เยน็  อสิระอาหารเยน็ (ให้ทุกท่านได้อสิระตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช็อปป้ิง) 
พกัที ่  THE M HOTEL / GALAXY HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั 
 
วนัทีส่ี่                ผลติภัณฑ์น า้มนัสน - พลอยอเมทสิ - เทศกาลดอกซากรุะ ณ ถนนยออโีด - ย่านซองซูดง  
                         COMMON GROUND - ละลายเงนิวอนซุปเปอร์มาร์เกต็ - สนามบินนานาชาตอินิชอน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
น าท่านเรียนรู้การท า ผลิตภัณฑ์น ้ามันสน ท่ีะกัวจากน น ามนัะนเข็มแวง มีะรรพคุณช่ยยบ ารุงร่างกาย ลวไขมนั ช่ยยคยบคุม
อาหาร และรักษาะมวุลในร่างกาย 

 
จากนันนน าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แวนเกาหลีเป็นแวนของพลอยะีม่ยง พลอยแห่งะุขภาพและน าโชค โวยมี
ตันงแต่ะีม่ยงอ่อนเยน็ตา จนถ้งะีม่ยงไยน์ มีเะน่ห์เยา้ยยนใจ พลอยนีนจะงามจบัตาเม่่อมาท าเป็นแหยน จีน  ต่างหู และะร้อยขอ้ม่อ 

 
จากนันนน าท่านผา่นชม เทศกาลดอกซากรุะ ณ ถนนยออโีด ซ่้งก าลงับานอยูท่ัย่เกาหลี ไม่ตอ้งไปถ้งญ่ีปุ่นก็ไวก็้ะามารถชมซากรุะ
ไว ้เพราะไม่ยา่จะเวินทางไปท่ีไหน ะองขา้งทางจะเต็มไปวย้ยงามของวอกซากรุะะีชมพอู่อนละลานตา พร้อมหยบิกลอ้งข้นนมา
ถ่ายภาพวอกซากุระเก็บไยเ้ป็นท่ีระล้ก อีกทันงไวเ้ห็นภาพของคนเกาหลีออกมาปิคนิคตามะยนะาธารณะ ทันงท่ีมาเป็นเพ่่อนกลุ่ม
ใหญ่ๆ คู่รัก และครอบครัย ชยนกันมาพกัผ่อนท าอาหารมานั่งทานไปคุยไปวูวอกซากุระไปว้ยย (ดอกซากุระจะเร่ิมบาน
ประมาณช่วงเดือนเมษายน ตั้งแต่กรุ๊ปประมาณวันที่ 08 – 15 เมษายน 2562 หรือในช่วงที่ดอกซากุระบาน หลังจากประมาณ
วนัที ่15 เมษายน จะไม่มโีปรแกรมไปดูซากรุะ)  
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หมายเหตุ **ทั้งนี้การบานของดอกซากุระขึน้อยู่กับสภาพอากาศ หากดอกซากุระไม่บาน ทางบริษัทขออนุญาตไม่น าท่านไป 
และไม่มกีารหักคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน** 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (7) เมนู ชาบู ชาบู สุกีส้ไตล์เกาหล ีคล้ายการต้มรวมมติรสุกีห้ม้อไฟ ประกอบไปด้วยเน้ือหมูสไลด์ ผกั 
เห็ด และวุ้นเส้นเกาหล ีเป็นอกีหนึ่งเมนูยอดฮิตในเกาหล ีและยงัเป็นอาหารพื้นเมืองทีม่มีาอย่างยาวนานอกีด้วย 
จากนันนน าท่านไปยงั ย่านซองซูดง ยา่นโกวงัเก่าท่ีถูกเนรมิตให้กลายเป็นยา่นแฟชัน่ มีศิลปินและวีไซเนอร์หนุ่มะายเขา้ไปปรับ
โฉมอาคารเก่า เปิวเป็นร้านกาแฟและร้านอาหารท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตัย จนไวรั้บะมญาณามยา่ บุคลินแห่งกรุงโซล เป็นยา่นท่ี
ผะมผะานคยามเก่ากบัคยามใหม่เขา้วย้ยกนัไวอ้ย่างลงตยั ซองซูวงค่อย่านท่ีเป็นแหล่งรยมตยัของหนุ่มะายชายเกาหลีใตใ้น
ขณะนีน  อีกทันงยงัมีภาพะตรีทอาร์ตหลากะีะันท่ีชยนให้ยยัรุ่น และนกัท่องเท่ียยเวินทางมาถ่ายรูปกนัเป็นประจ า ยา่นซองซูวงยงั
เคยปรากฏอยูใ่นซ่ีร่ียเ์กาหลีเร่่องวงั Goblin นอกจากนันน ท่ีน่ียงัมีคาเฟ่ช่่อวงัอยา่ง ร้าน Café Onion ร้านคาเฟ่บรรยากาศวีท่ีวงัใน
เร่่องเมนูขนมปังอบอีกวย้ย 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

จากนันนน าท่านไปยงั COMMON GROUND ตลาวตูค้อนเทนเนอร์ใกลแ้หล่งยยัรุ่นอยา่งมหายทิยาลยัคอนกกุ ตลาวแห่งใหม่ท่ี
ยกตูค้อนเทนเนอร์มาจวัเป็นร้านคา้ต่างๆ กยา่ 70 ร้านคา้ ตลาวนัวแห่งนีน ไวถู้กจวัข้นนบนพ่นนท่ีริมถนนใหญ่ คนเกาหลีเรียกย่า 
คอนแด เป็นร้านท่ีท าแบบถายร เป็นชอ้ปปิน งแนยะตรีท ถูกจวัข้นนวย้ยคอนเซ็ปตย์า่ Creative Connection เพราะไวร้ยมรยบเอา
ะินคา้ท่ีมีวีไซน์ทันงเะ่นอผา้ กระเป๋า รองเทา้ หมยก เคร่่องประวบั หร่อของใชป้ระจ ายนัต่างๆ มาจ าหน่าย เหมาะะ าหรับยยัรุ่นท่ีมี
ะไตลเ์ป็นของตยัเอง 
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แยะซ่นอของฝากท่ี ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินยอน ซ่นอ 5 แถม 1) ะาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ้ผลิตภณัฑ์
ของใบ และรากฝอยของโะมในรูปแบบขนม ชาโะม โคลนพอกหน้าโะม ครีมลา้งหน้าโะม เคร่่องะ าอางโะม และยงัมีกิมจิ 
เปเปโร (ป๊อกกีน เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลย้ย เป็นตน้ 

 

 
 

20.00 น. เวินทางถ้ง สนามบินนานาชาตอินิชอน  
 

วนัทีห้่า              กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาตดิอนเมือง) 

00.20 น. เวินทางกลบักรุงเทพฯ โวยเท่ียยบินท่ี XJ703 (ไม่มบีริการอาหารบนเคร่ือง) 
04.20 น. ถ้งประเทศไทย สนามบนินานาชาตดิอนเมือง พร้อมวย้ยคยามประทบัใจ 

 
 

 
 

 

  
 

*** ส าคญัมากโปรดอ่าน *** 
ในกรณีทีต้่องออกตัว๋ภายใน เคร่ืองบิน / รถทวัร์ / รถไฟ ก่อนท าการออกตัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ัง  

เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นเทีย่วบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
มเิช่นนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดใดทั้งส้ิน 

ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

ทั้งนีข้ึน้อยู่ตามความเหมาะสม 
**กรณีท่ีกองตรยจคนเขา้เม่อง ทันงท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเะธมิใหเ้วินทางออก หร่อเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเวินทาง ทาง
บริษทัฯ จะไม่รับผวิชอบใวๆทันงะินน และขอะงยนะิทธ์ิท่ีจะไม่ค่นค่าบริการ ไม่ยา่กรณีใวๆ ซ่้งอยูน่อกเหน่อคยามรับผิวชอบของบริษทั** 

**พาสสปอร์ตจะต้องมอีายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง** 
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อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี5 วนั 3 คนื (AIR ASIA X) 
KOREA SPRING IN LOVE อนิชอน – โซล – โซล 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
มนีาคม – เมษายน 2562 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ราคา 
จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ัว๋) 

ราคา 
เด็กอายไุมเ่กนิ 

2 ขวบ 

พกั 
เดีย่ว 
เพิม่ 

14 – 18 มนีาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 

16 – 20 มนีาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 

21 – 25 มนีาคม 2562 13,999 7,900 5,900 5,000 

23 – 27 มนีาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 

30 ม.ีค. – 03 เม.ย. 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 

05 – 09 เมษายน 2562  

** วนัจกัร ี** 
18,999 7,900 5,900 5,000 

06 – 10 เมษายน 2562 

** วนัจกัร ี** 
18,999 7,900 5,900 5,000 

12 – 16 เมษายน 2562 
** วนัสงกรานต ์** 

24,999 7,900 5,900 5,000 

14 – 18 เมษายน 2562 

** วนัสงกรานต ์** 
23,999 7,900 5,900 5,000 

25 – 29 เมษายน 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

26 – 30 เมษายน 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2562 
** วนัแรงงาน ** 

17,999 7,900 5,900 5,000 

 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทปิ คนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น*** 
** ทางบริษัทขออนุญาตเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าทปิ ท่านละ 50,000 วอน /ทริป/ท่าน  

หรือท่านละ 1,750 บาท/ทริป/ท่าน** 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ต้องยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น ทางบริษัทจะไม่คืนมดัจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะทาง
บริษัทได้ท าการจ่ายค่าตัว๋กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วน ก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

ข้อความส าคญั โปรดอ่านอย่างละเอยีด 
ในกรณีทีลู่กค้าเดนิทางไปประเทศเกาหลใีต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ท าให้ลูกค้าต้องถูกส่งตวักลบัเข้าประเทศไทย จงึมี
ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆทีเ่กดิขึน้ด้วย ฉะนั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบในค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ที่
ทางประเทศนั้นๆเรียกเกบ็ ทางผู้จดัและทางสายการบินจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ทุกกรณี หรือต้องรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบิน
ถัดไปทีม่ทีีน่ั่งว่าง หรือตามวนัเดนิทางของตัว๋เคร่ืองบนิ ทั้งนี ้ขึน้อยู่ทางเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลใีต้และสายการบินเป็นผู้
พจิารณา ทางผู้จดัไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลใีต้จะมกีารสุ่มตรวจ และอาจมกีารเรียกไปสัมภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเข้าเมืองเรียกสัมภาษณ์
นั้น ขึน้อยู่กบัทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้พจิารณา และอยู่ในดุลพนิิจของทางเจ้าหน้าที ่ตม. ทางบริษัททวัร์ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่วน
นีไ้ด้ ** 

*** ทวัร์คร้ังนีม้วีตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษัทจะคดิค่า
ด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD ต่อท่าน *** 
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**หมายเหต*ุ* 
1. รับเฉพาะผูมี้ยตัถุประะงคเ์พ่่อการท่องเท่ียย ค่าทยัร์ท่ีจ่ายให้กบัผูจ้วั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาว และผูจ้วัไวช้ าระให้กบัะายการบิน

และะถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาวเช่นกนัก่อนออกเวินทาง ฉะนันนหากท่านไม่ไวร่้ยมเวินทางหร่อใชบ้ริการตามรายการไม่วย้ยะาเหตุใว
หร่อไวรั้บการปฏิเะธการเขา้หร่อออกนอกเม่องจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้วัขอะงยนะิทธ์ิการ
ค่นเงินะวะ่ยนใวๆ รยมทันงค่าตัย๋เคร่่องบินให้แก่ท่าน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่านั้น ถ้าหาก
เป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตวักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เว็กนักเรียน นักศ้กษา ครู  ธุรกิจขายตรง
เคร่่องะ าอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชายต่างชาติ หร่อกรุ๊ปท่ีมีการขอวูงาน จะตอ้งะอบถามราคาใหม่ทุกครัน ง** 

2. หากมีเพ่่อนหร่อญาติของท่านตอ้งการร่ยมเวินทางท่องเท่ียยระหยา่งท่องเท่ียยในประเทศเกาหลี หร่อปัญหาต่างๆ ตลอวจนขอ้แนะน า
กรุณาติวต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิวชอบ หากท่านมีคยามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่่้นเพ่่อท่ีจะน าไปยงัประเทศนันนๆ  หร่อน ากลบัประเทศ
ไทย คยรตรยจะ่ิงของนันนยา่ตอ้งไม่เป็นะ่ิงของผิวกฎหมาย ซ่้งของผิวกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถ้งขันนประหารชียติ เจา้หนา้ท่ีจะไม่
รับฝากกระเป๋าหร่อะ่ิงของใวใว 

3. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการะลบัปรับเปล่ียนข้นนอยูก่บัคยามเหมาะะมเป็นหลกัโวยค าน้งถ้งผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 
4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่ยยวูแลอ านยยคยามะะวยกตลอวการเวินทาง และยนัะุวทา้ยช่างภาพจะน าภาพถ่ายมา

จ าหน่ายกบัลูกทยัร์ หากยา่ท่านใวะนใจะามารถซ่นอไว ้แต่ถา้ท่านใวไม่ะนใจก็ไม่ตอ้งซ่นอ เพราะทางบริษทัทยัร์ไม่มีการบงัคบัลูกทยัร์ซ่นอ
แต่อยา่งใว แต่เป็นการบอกกล่ายล่ยงหนา้ 

5. ทยัร์ครัน งนีน มียตัถุประะงค์เพ่่อการท่องเท่ียยเป็นหมู่คณะเท่านันน ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตยัออกจากกรุ๊ปทัยร์ โวยไม่ลงร้านช้อปปิน ง เช่น 
น น ามนัะน / ร้านโะม / ฮอ็ตเกนามู / คอะเมติค / อะเมทิะ ทางบริษทัจะคิวค่าว าเนินการในการแยกท่องเท่ียยเอง 300 USD ต่อท่าน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศเกาหลใีห้กบัคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศเกาหลไีม่เกนิ 90 วนั ไม่ว่าจะด้วย
วตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่ว เยี่ยมญาต ิหรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยนัการมคุีณสมบัตกิารเข้าประเทศ
เกาหล*ี ดงัต่อไปนี ้
- พาสปอร์ตจะต้องมอีายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง 
- ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัร์จดัเตรียมให้ 
- ส่ิงทียื่นยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศเกาหลไีด้ (เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นต้น) 
- ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์จดัเตรียมให้ 
- ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศเกาหล ีทางทวัร์จดัเตรียมให้ 

mailto:booking@travelwizus.com
http://www.travelwizus.com/


 

 
บรษัิท แทรเวล วซิ อสั (ประเทศไทย) จ ำกดั 10/119 อำคำรเทรนดี ้ชัน้10, 1004H, ซ.สขุมุวทิ13 (แสงจันทร)์, คลองเตยเหนอื, กรงุเทพฯ 10110      

โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที ่11/09342 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัย๋เคร่่องบินไป-กลบั พร้อมคณะ      ค่าภาษีะนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน น าหนกักระเป๋าะมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.    ค่ารถรับ-ะ่ง และน าเท่ียยตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน    ค่าเขา้ชมะถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม่นอท่ีระบุในรายการ      ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอวการเวินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหยา่งเวินทาง ยงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่่อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายะ่ยนตยันอกเหน่อจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังะ่อเวินทาง , ค่าโทรศพัท์ , ค่าโทรศพัท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซกัรีว , มินิ
บาร์ในหอ้ง รยมถ้งค่าอาหารและเคร่่องว่่มท่ีะัง่เพ่ิมนอกเหน่อรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ หยัหนา้ทยัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่ายซ่ีาะ าหรับพาะปอร์ตต่างวา้ย  
 
เอกสารประกอบในการย่ืนวซ่ีา  
1) พาะปอร์ต  
2) ใบประจ าตยัคนต่างวา้ย  
3) ใบะ าคญัถ่ินท่ีอยู ่ 
4) ะ าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  
5) ะมุวบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  
6) รูปถ่ายะีขนาว 2 นินย 2 รูป  
(ะ าหรับหนงัะ่อเวินทางต่างวา้ย เจา้ของหนงัะ่อเวินทางตอ้งท าเร่่องแจง้เขา้-ออกวย้ยตนเองก่อนจะย่น่ยซ่ีา) 
 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพ่ือส ารองทีน่ั่ง ภายใน 3 ยนัหลงัจากการจอง  
2. นกัท่องเท่ียยหร่อเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการะ่ยนท่ีเหล่อทันงหมวก่อนยนัเวินทางอยา่งนอ้ย 30 ยนั กรณีนักท่องเท่ียยหร่อเอเจนซ่ีไม่

ช าระเงิน หร่อช าระเงินไม่ครบภายในก าหนว รยมถ้งกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเะธการจ่ายเงินไม่ยา่กรณีใวๆ ให้ถ่อยา่นกัท่องเท่ียยะละ
ะิทธ์ิการเวินทางในทยัร์นันนๆ 

3. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียยหร่อเอเจนซ่ี จองการเวินทางนอ้ยกยา่ 30 ยนั จะตอ้งช าระครบเตม็จ านยนเลย 
4. การติวต่อใวๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ , อีเมล ์, หร่อจวหมายฯ ตอ้งท าในยนัเยลาท าการของทางบริษทั วงันีน  ยนัจนัทร์ ถ้งศุกร์ เยลา 9.00 

น. – 18.00 น. และยนัเะาร์ เยลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากยนัเยลาวงักล่ายและยนัหยวุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนันนๆถ่อยา่เป็น

ยนัหยวุท าการของทางบริษทั 
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เง่ือนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 กรณีท่ีนกัท่องเท่ียยหร่อเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเวินทาง หร่อเล่่อนการเวินทาง นกัท่องเท่ียยหร่อเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่่อในเอกะารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หร่อเวินทางมาเซ็นเอกะารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใวอยา่งหน่้งเพ่่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่ยา่กรณีใวๆ 

 กรณีนกัท่องเท่ียยหร่อเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการค่น นกัท่องเท่ียยหร่อเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่่อในเอกะารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์
หร่อเวินทางมาเซ็นเอกะารการขอรับเงินค่นท่ีบริษทัอยา่งใวอยา่งหน่้งเพ่่อท าเร่่องขอรับเงินค่าบริการค่น โวยแนบหนงัะ่อมอบอ านาจ
พร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้ะมุวบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้
ครบถย้น  

โดยมเีง่ือนไขการคืนเงนิค่าบริการดงันี ้
- ยกเลิกก่อนยนัเวินทางไม่นอ้ยกยา่ 30 ยนั ค่นเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนยนัเวินทางไม่นอ้ยกยา่ 15 ยนั ค่นเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนยนัเวินทางนอ้ยกยา่ 15 ยนั ไม่ค่นเงินค่าบริการท่ีช าระแลย้ทันงหมว 

ทันงนีน  ทางบริษทัจะหักค่าใชจ่้ายท่ีไวจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลย้เน่่องในการเตรียมการจวัการน าเท่ียยให้แก่นกัท่องเท่ียย เช่น 
การะ ารองท่ีนัง่ตัย๋เคร่่องบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

1. การเวินทางท่ีตอ้งการันตีมวัจ าหร่อซ่นอขาวแบบมีเง่่อนไข หร่อเท่ียยบินเหมาล า Charter Flight หร่อ Extra Flight กบัะายการบิน หร่อผา่น
ตยัแทนในประเทศหร่อต่างประเทศ  จะไม่มีการค่นเงินมวัจ าหร่อค่าบริการทันงหมว   

2. การติวต่อใวๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล ์หร่อจวหมายฯ ตอ้งท าในยนัเยลาท าการของทางบริษทั วงันีน  ยนัจนัทร์ ถ้งศุกร์ เยลา 9.00 
น. – 18.00 น. และยนัเะาร์ เยลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากยนัเยลาวงักล่ายและยนัหยวุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนันนๆถ่อยา่เป็น
ยนัหยวุท าการของทางบริษทั 

3. ทางบริษทัขอะงยนะิทธ์ิในการยกเลิกการเวินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียยเวินทางไม่ถ้ง 15 คน  
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทยัร์นีนะ าหรับผูมี้ยตัถุประะงคเ์พ่่อการท่องเท่ียยเท่านันน 
2. ทยัร์นีน เป็นทยัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไวร่้ยมเวินทางหร่อใชบ้ริการตามท่ีระบุไยใ้นรายการไม่ยา่บางะ่ยนหร่อทันงหมว หร่อถูกปฏิเะธการเขา้-

ออกเม่องวย้ยเหตุผลใวๆ ทางบริษทัจะไม่ค่นเงินค่าบริการไม่ยา่บางะ่ยนหร่อทันงหมวใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอะงยนะิทธ์ิในการยกเลิกการเวินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียยร่ยมเวินทางน้อยกยา่ 15 ท่าน โวยจะแจง้ให้กบันกัท่องเท่ียยหร่อเอ

เจนซ่ีทราบล่ยงหนา้อยา่งนอ้ย 7 ยนัก่อนการเวินทางะ าหรับประเทศท่ีไม่มียีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 ยนัก่อนการเวินทางะ าหรับประเทศท่ีมียีซ่า  
แต่หากทางนักท่องเท่ียยทุกท่านยินวีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียยร่ยมเวินทางน้อยกย่าท่ีทางบริษทัก าหนวเพ่่อให้คณะ
เวินทางไว ้ ทางเรายนิวีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอะงยนะิทธ์ิไม่รับผิวชอบค่าเะียหายจากคยามผิวพลาวในการะะกวช่่อ นามะกลุ ค าน าหนา้ช่่อ เลขท่ีหนงัะ่อเวินทาง และอ่่นๆ เพ่่อ
ใชใ้นการจองตัย๋เคร่่องบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียยหร่อเอเจนซ่ีมิไวะ่้งหนา้หนงัะ่อเวินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมวัจ า 

5. ทางบริษทัขอะงยนะิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเวินทางตามคยามเหมาะะม เพ่่อให้ะอวคลอ้งกบัะถานการณ์ ภูมิอากาศ และเยลา ณ 
ยนัท่ีเวินทางจริงของประเทศท่ีเวินทาง ทันงนีน  บริษทัจะค าน้งถ้งคยามปลอวภยัของนกัท่องเท่ียยะ่ยนใหญ่เป็นะ าคญั 

mailto:booking@travelwizus.com
http://www.travelwizus.com/


 

 
บรษัิท แทรเวล วซิ อสั (ประเทศไทย) จ ำกดั 10/119 อำคำรเทรนดี ้ชัน้10, 1004H, ซ.สขุมุวทิ13 (แสงจันทร)์, คลองเตยเหนอื, กรงุเทพฯ 10110      

โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที ่11/09342 

 

6. ทางบริษทัขอะงยนะิทธ์ิไม่รับผิวชอบใวๆ ต่อคยามเะียหายหร่อค่าใชจ่้ายใวๆ ท่ีเพ่ิมข้นนของนกัท่องเท่ียยท่ีมิไวเ้กิวจากคยามผิวของทางบริษทั 

เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัวหยุวงาน การปฏิยติั  อุบัติเหตุ คยามเจ็บป่ยย คยามะูญหายหร่อเะียหายของะัมภาระ คยามล่าช้า 

เปล่ียนแปลง หร่อการบริการของะายการบิน เหตุะุวยะิยัอ่่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนีนค  านยณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ ยนัท่ีทางบริษทัเะนอราคา วงันันน ทางบริษทัขอะงยนะิทธ์ิในการปรับราคา
ค่าบริการเพ่ิมข้นน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัย๋เคร่่องบิน ค่าภาษีเช่นอเพลิง ค่าประกนัภยัะายการบิน 
การเปล่ียนแปลงเท่ียยบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หร่อตยัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าะัญญาใวๆ แทนบริษทั  เยน้แต่มีเอกะารลงนามโวยผูมี้อ านาจของ
บริษทัก ากบัเท่านันน  

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 

 กรุณาแยกของเหลย , เจล , ะเปรย ์ท่ีจะน าติวตยัข้นนเคร่่องบิน ตอ้งมีขนาวบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชินน และรยมกนัทุกชินนไม่เกิน 
1,000 มิลลิลิตร โวยแยกใะ่ถุงพลาะติกใะซ่้งมีซิปลอ็คปิวะนิท และะามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรยจไวอ้ยา่งะะวยก ณ จุวเอก็ซ์เรย ์อนุญาต
ให้ถ่อไวท่้านละ 1 ใบเท่านันน ถา้ะ่ิงของวงักล่ายมีขนาวบรรจุภณัฑม์ากกยา่ท่ีก าหนวจะตอ้งใะ่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลวใตท้อ้ง
เคร่่องบินเท่านันน 

 ะ่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอายธุ เช่น กรรไกรตวัเลบ็ , มีวพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใะ่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลวใตท้อ้ง
เคร่่องบินเท่านันน  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพ่ช และเน่นอะัตยทุ์กชนิวเขา้ประเทศ เช่น ผกั, ผลไมะ้ว, ไข่, เน่นอะัตย,์ ไะ้กรอกฯ เพ่่อ
เป็นการป้องกนัโรคติวต่อท่ีจะมาจากะ่ิงเหล่านีน  หากเจา้หนา้ท่ีตรยจพบ จะตอ้งเะียค่าปรับในอตัราท่ีะูงมาก  
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