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NT113
ทวัรเ์กาหล ีเอเวอรแ์ลนด ์ทวิลปิ 5 วัน 3 คนื (TG)
ทัวรเ์กาหล ี, 5 วัน 3 คนื ,

BENIKIA M HOTEL  , NEW M SUWON HOTEL

โรงเรยีนสอนทาํกมิจ ิ- ชุดฮนับก - สวนสนุก EVERLAND - เทศกาลดอกทวิลปิ - คอสเมตคิ - โซลทาวเวอร์
ศูนยส์มนุไพรโสมเกาหล ี- ผลติภณัฑน์้าํมนัสน - หมูบ่า้นโบราณอกิซอนดง - พระราชวงัเคยีงบกกุง -

ศาลากลางน้าํคยองเฮร ู
ดวิตฟีร ี- ยา่นเมยีงดง - สมนุไพรฮอตเกนาม ู- พลอยอเมทสิ - วดัโชเกซา - ฮุนไดพรเีมยีม เอา้ทเ์ลท - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ

20.30 น.
คณะพรอ้มกันท ีสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิชนั 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิ THAI AIRWAYS (TG)  เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ
คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการขนึเครือง (หัวหนา้ทัวรแ์นะนําการเดนิทาง) สายการบนิ THAI AIRWAYS จัดทนัีงแบบ 3-3-3
น ้าํหนักกระเป๋า 30 กก./ทา่น **หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิาร กอ่นเวลาเครอืงออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม
ณ ประตขูนึเครอืงกอ่นเวลาเครอืงออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนีงับนเครอืง
เนอืงจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ**)

23.30 น.



บนิลัดฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทยีวบนิท ีTG656 (บรกิารอาหารบนเครือง)

วนัท ี2
เกาหลใีต ้(อนิชอน) - โรงเรยีนสอนทํากมิจ+ิชุดฮนับก - สวนสนุก EVERLAND

06.55 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิชอน (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิเพอืสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ ขอตอ้นรับทกุทา่นสูส่าธารณะรัฐเกาหลใีต ้
รถโคช้นําทกุทา่นขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพอืความหวังในการรวมชาตทิยีาวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107
เมตร 

นําทา่นไปเรียนรูวั้ฒนธรรมการทํากมิจขิองชาวเกาหลที ีโรงเรยีนสอนทํากมิจิ
อาหารเกาหลปีระเภทผักดองทอีาศัยภมูปัิญญากน้ครัวของชาวเกาหล ีดว้ยการหมักพรกิสแีดงและผักตา่ง  ๆโดยทัวไปจะเป็นผักกาดขาว
ชาวเกาหลนียิมรับประทานกมิจเิกอืบทกุมอื และยังนําไปปรุงเป็นสว่นประกอบอาหารอกีหลายอย่าง ปัจจบัุนกมิจมิมีากกวา่ 187 ชนดิ
สว่นใหญ่แลว้จะมรีสเผ็ด และเปรียว 

นอกจากนียังสามารถสวมใส ่ชุดประจําชาตฮินับก ซงึเป็นชดุประจําชาตขิองเกาหล ีพรอ้มถ่ายภาพสวย  ๆเก็บไวเ้ป็นทรีะลกึ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิปิงยา่งสไตลเ์กาหล ีเนือหมู เนือไก ่เนือวัว ปลาหมกึ อาหารเกาหล ีเตมิไม่อัน

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทใีหญ่ทสีดุของประเทศ ถูกขนานนามวา่เป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่เกาหลใีต ้
ตังอยู่ทา่มกลางหบุเขา ประกอบไปดว้ยโซนตา่ง  ๆดังนี Global Fair, Magic Land, European Adventure, American Adventure, Zootopia
เมอืทา่นกา้วผา่นประตเูขา้ไปในสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์พบกับอาคารทรงสวยทตีกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรียตะวันออก และอนิเดยี
ซงึผสมผสานจนเขา้กันลงตัว แวะถ่ายรูปสวย  ๆท ีMagic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญ่ทจีะเปลยีนธมีไปตามเทศกาลตา่งๆ
ถอืเป็นอกีจดุแลนดม์ารค์สําหรับนักทอ่งเทยีว
ใครชอบเครอืงเลน่หวาดเสยีวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด!! สนุกกับเครืองเลน่นานาชนดิไม่วา่จะเป็น รถไฟเหาะตลัีงกา (Rolling X-Train)
ทเีร็วสดุ  ๆและตลัีงกาถงึ 2 รอบ เฮอรร์เิคน (Hurricane) เครืองเลน่ทจีะหมุน  ๆเหวยีง  ๆใหหั้วใจเตน้รัวกับความสงูเกอืบ 20 เมตรจากพนืดนิ!
ดับเบลิร็อกสปิน (Double Rock Spin) ทจีะหมุน  ๆตลัีงกา 3 ตลบบนอากาศดว้ยความสงูทแีทบกลันหายใจ เรือเหาะไวกงิ (Columbus
Adventure) เตรียมตัวเตรียมใจไปกับเจา้เรือเหาะยักษ์ทจีะเหวยีทกุคนขนึไปสงูถงึ 30 เมตร ในมุม 75 องศา
และไฮไลคท์พีลาดไมไ่ดข้องสวนสนุกแหง่น ีรถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้สีงูชนัเป็นอนัดบั 4 ของโลก
ซงึมคีวามชนัถงึ 77 องศา และวงิดว้ยความเร็ว 104 กโิลเมตร/ชวัโมง
พเิศษ!!! ทางเลอืกใหม่สําหรับทา่นทไีม่ชอบการรอควินาน  ๆสามารถซอืบัตร Q-Pass เพอืขนึไปรอเลน่ไดเ้ลย โดยซอืแพคเกจเฉพาะ T-Xpress
จา่ยเพมิเพยีง 30,000 วอน (ราคาสําหรับ 2 ทา่น) จะไดรั้บตัว Q-Pass และ SD Card ขนาด 16 GB ใสก่ลอ้ง Action Camera มาให ้
เมอืถงึดา้นบนใหนํ้ากลอ้งสง่ใหเ้จา้หนา้ทเีพอืตดิตัง ซงึจะเป็นโบกสีดุทา้ยของขบวนรถไฟ 1 รอบจะนังไดเ้พยีง 2 ทา่น เพราะจดุตดิตังกลอ้งมเีพยีง
1 ชดุ จากนันก็ลยุ!! และหลังจากลงจากรถไฟแลว้ ทา่นสามารถนํา SD Card มาตรวจสอบการบันทกึวดีโีอ
หากวดีโีอเสยีจะสามารถขนึไปเลน่ใหม่ไดอ้กี 1 รอบ
พกัเหนอืยจากเครอืงเลน่ หลดุเขา้มาในโลกของเหลา่สตัวม์ากมาย!! ในโลกของ Zootopia หนงึในสวนสตัวท์ใีหญ่ทสีดุของเกาหลี
มสีตัวม์ากกวา่ 2,000 ตัว จาก 200 กวา่สายพันธุ ์พาทกุทา่นทอ่งไปกับโลกของสตัวป่์าซาฟารี
ขนึไปบนรถบัสซาฟารีเพอืใกลช้ดิกับเหลา่สตัวป่์ายงิขนึอย่างโซน Safari World พบกับสตัวท์น่ีาเกรงขามอย่างสงิโตเจา้ป่า เสอือันดรุา้ย
และหมตัีวใหญ่ทอีาจจะโผลม่าทักทายคณุไดท้กุเมอื
จะมอีะไรตนืเตน้ไปกวา่การนงัรถสะเทนิน้าํสะเทนิบก!! ตะลยุเขา้ไปในโซน Lost Valley พรอ้มเพลดิเพลนิกับการชมสตัวต์า่งๆ
ทเีดนิเลน่อย่างอสิระ ถา้โชคดอีาจจะไดพ้บกับสตัวเ์หลา่นีมาขอขนมกนิถงึหนา้ตา่งรถเลยทเีดยีว
เปลยีนบรรยากาศจากเหลา่สตัวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมูพ่ฤกษา!! เดนิชมสวนดอกไมท้กํีาลังออกดอกบานสะพรังอวดสสีนั ณ
สวนดอกไมส้ฤีด ู(Four Season Garden) ซงึจะเปลยีนแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตามฤดกูาลในรูปแบบทหีลากหลายตลอดทังปี
(ทังนีขนึอยู่กับสภาพอากาศ) ดว้ยสสีนัทสีดของดอกไมแ้ตล่ะชนดิจงึไดรั้บความนยิมอย่างมาก
นักทอ่งเทยีวทมีาสวนสนุกจงึไม่พลาดทจีะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชนืกลับไปเป็นทรีะลกึ รวมทังยังมกีารจัดเทศกาลในแตล่ะเดอืน
อาทเิชน่ ในช่วงฤดใูบไมผ้ล ิประมาณเดอืนเมษายน – มถิุนายน เป็นสวนดอกทวิลปิ และดอกกุหลาบ ในชว่งฤดรูอ้น
ประมาณเดอืนมถิุนายน - สงิหาคม เป็นสวนดอกลลิลหีลากสสีนั ยังไม่หมดแคนั่น ในชว่งเดอืนนีจะมเีทศกาลคลายรอ้นไปกับสายน ้าํ (Summer
Splash) ในฤดใูบไมร้่วง ประมาณเดอืนตลุาคม - พฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ พรอ้มกับมจัีดตกแตง่สวนสนุกใหเ้ขา้กับเทศกาลฮัลโลวนี
(Happy Halloween) มกีารจัดขบวนรถแฟนซแีหร่อบสวนสนุก และมเีจา้หนา้ทแีตง่ตัวเป็นผมีาเดนิแกลง้นักทอ่งเทยีวดว้ย
ในชว่งฤดหูนาวประมาณเดอืนพฤศจกิายน - ธันวาคม มกีารจัดงานเฉลมิฉลองเทศกาลครสิตม์าส และตอ้นรับเทศกาลปีใหม่
ทกุเทศกาลจะตกแตง่ดว้ย แสง ส ีเสยีง สดุอลังการ พรอ้มทังมขีบวนพาเหรดมาสรา้งความบันเทงิใหก้ับเด็ก  ๆเชน่ White Christmas Parade,
Moonlight Parade



การแสดขบวนพาเหรดอนันา่ตนืตาตนืใจ! ชมขบวนพาเหรดสดุยงิใหญ่อย่าง คานวัิล แฟนตาซ ีพาเหรด (Carnival Fantasy Parade)
พบกับโชวต์า่ง  ๆจากทัวทกุมุมโลก มทัีงธมีสไตลบ์ราซลิอย่างแซมบาเฟสตวัิล (Samba festival) ไปจนถงึธมีเวนสิคานวัิล (Venice Carnival)
จากอติาลก็ีตบเทา้เขา้ร่วมขบวนดว้ย สนุกสนานกับการเตน้รําไปพรอ้มๆกัน ชว่งหัวค่าํเป็นอกีหนงึการแสดงทพีลาดไม่ไดเ้ชน่กัน อย่าเพงิรีบกลับ!
หากทา่นยังไม่ไดช้มการแสดงพลสุดุอลังการหลังจากพระอาทติยต์กดนิ และยังมขีบวนพาเหรดทจัีดเต็มทังแสง ส ีเสยีง อย่างมูนไลทพ์าเหรด
(Moonlight parade) ใหท้า่นไดช้มอกีดว้ย ขบวนพาเหรดจะมรีอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น.

เทยีง
บรกิารอาหารเย็น เมนู ชาบู สกุสีไตลเ์กาหล ีคลา้ยการตม้รวมมติรสกุหีมอ้ไฟ ประกอบไปดว้ยเนือหมูสไลด ์ผัก เห็ด และวุน้เสน้เกาหลี
เป็นอกีหนงึเมนูยอดฮติในเกาหล ีและยังเป็นอาหารพนืเมอืงทมีมีาอย่างยาวนานอกีดว้ย

ทพีกั
NEW M HOTEL SUWON / JM HOTEL หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี3
เทศกาลดอกทวิลปิ TAEAN TULIP FESTIVAL - คอสเมตคิ - โซลทาวเวอร์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมอืงแทอันถอืไดว้า่เป็นอกีหนงึสถานทจัีดงานเทศกาลดอกไมท้ยีงิใหญ่ เทศกาล TAEAN TULIP FESTIVAL งานนีมดีอกทวิลปิสวยๆ
ใหช้มไม่ตา่งจากประเทศทางแถบยุโรปเลย เยอะมากถงึขันจัดเป็นเทศกาลชมดอกทวิลปิทตีดิ 1 ใน 5 ของเทศกาลดอกทวิลปิทใีหญ่ทสีดุในโลก
มดีอกทวิลปิกวา่ 1.2 ลา้นดอก มากกวา่ 300 สายพันธุ ์และดอกไมอ้นื  ๆเชน่ Lupine, Foxglove, Lilies ฯลฯ
ในปีนีทางเกาหลไีดว้จัิยสดีอกทวิลปิพันธุใ์หม่ๆได ้ซงึบางสยัีงไม่มทีใีดในโลก พนืทภีายในเทศกาลจะเต็มไปดว้ยดอกทวิลปิสสีนัสดใสมากมาย
จัดเรียงเป็นโซนตา่ง  ๆใหไ้ดเ้ดนิชม นอกจากนียังมรีถรางใหบ้รกิารสามารถนังรถชมดอกไมท้จัีดไวเ้ป็นโซนๆไดทั้งงาน
เทศกาลเปิดใหเ้ขา้ชมตังแตเ่ชา้จนดกึ ซงึจะเปลยีนบรรยากาศจากสวนทวิลปิสวยสดใสภายใตแ้สงแดดในตอนกลางวัน
เป็นความตระการตาผสมดว้ยความโรแมนตกิในตอนกลางคนืดว้ยการประดับประดาแสงไฟสดุอลังการทัวพนืที

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน เมนู บลโูกก ิหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยนําหมูลงในกระทะพรอ้มน ้าํซปุปรุงรส
เมอืสกุรับประทานพรอ้มเครืองเคยีงและขา้วสวย

บา่ย
จากนันนําทา่นแวะชอ้ปทรีา้นเครืองสําอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย
มเีครืองสําอางคใ์หเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไม่วา่จะเป็นสกนิแครบํ์ารุงผวิแบรนดอ์ย่าง DEWINS และแบรนด ์JSM
ทเีป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไม่วา่จะเป็นครีมหอยทาก ครีมน ้าํแตก ครีมขัดขไีคล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อนื  ๆอาทเิชน่
ครีมวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รีม ยาสระผม ฯลฯ 

จากนันนําทา่นไปยังหนงึในทาวเวอรท์มีวีวิทสีวยทสีดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ตังอยู่บนภเูขานัมซานใจกลางกรุงโซล
มคีวามสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสงู 479 เมตรจากพนืดนิ ไม่วา่จะเป็นชว่งกลางวัน ชว่งกลางคนื หรือฤดกูาลไหนๆ
ก็ยังไดรั้บความนยิมเสมอมา ทังจากนักทอ่งเทยีวและคูรั่กชาวเกาหล ีเพราะเป็นจดุชมววิทมีองเห็นววิทัวทังกรุงโซล และบรเิวณรอบๆ
แบบพาโนราม่า นับเป็นอกีสถานทสีดุแสนโรแมนตกิแหง่หนงึทคีูรั่กทกุคูไ่ม่ควรพลาด
นอกจากนียังมไีฮไลทสํ์าคัญของกรุงโซลทนัีกทอ่งเทยีวทกุคนจะตอ้งมาแวะเช็คอนิคอื สถานทคีลอ้งกญุแจชอืดัง Love Key Ceremony
ทมีคีวามเชอืวา่ คูรั่กทมีาคลอ้งกญุแจทนีีจะมคีวามรักทยีืนยาวไปตลอดกาล ** ราคาทวัรน์ไีมร่วมกุญแจและคา่ขนึลฟิท ์10,000 วอน**

ค่าํ
บรกิารอาหารเย็น เมนู บบิมิบบั เสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รอ้นๆ

ทพีกั
BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี4
ศนูยส์มุนไพรโสม - ผลติภณัฑน์้าํมนัสน - IKSEON - DONG HANOK VILLAGE - พระราชวงัเคยีงบกกุง - DUTY FREE -
ตลาดเมยีงดง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



จากนันนําทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหล ีสมุนไพรทชีว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบย่อยอาหาร ปอด ชว่ยทําใหจ้ติใจสงบ
และเพมิพละกําลัง มสีรรพคณุทางการแพทยช์ว่ยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง

นําทา่นเรียนรูก้ารทําผลติภัณฑท์สีกัดจาก ผลติภณัฑน์้าํมนัสน มสีรรพคณุชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหาร
และรักษาสมดลุในร่างกาย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน เมนู ไกตุ่น๋โสม อาหารบํารุงสขุภาพ ไกข่นาดกําลังเหมาะ ยัดไสด้ว้ยโสม แปะก๊วย และสมุนไพรบํารุงร่างกาย
เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ

บา่ย
จากนันนําทา่นไป หมูบ่า้นโบราณอกิซอนดง หมู่บา้นฮันอกเกา่แกท่สีดุแหง่หนงึในกรุงโซล มกีลนิอายความเป็นเกาหลโีบราณ
และเป็นย่านเกา่แกท่อีาจจะใหม่สําหรับใครหลายๆคน แหลง่รวมคาเฟ่เก๋ๆ  รา้นอาหารชคิ  ๆใจกลางกรุงทซีอ่นตัวอยู่ในตรอกซอกซอยเล็กๆ
สามารถเดนิลัดเลาะจากแถวย่านอนิซาดงมาได ้มทัีงรา้นอาหารเกาหล ีรา้นบงิซ ูรา้นนังชลิ รา้นพซิซา่ ทตีกแตง่ไดอ้ย่างมสีไตล์
เหมาะสําหรับชาวโซเชยีลทชีอบอัพรูปสวย  ๆไฮไลทข์องย่านนีจะเป็นคาเฟ่ดอกไมช้อืรา้น มาดัง หนา้รา้นจะเป็นมุมยอดฮติทคีนนยิมมาถ่ายรูป
เพราะสสีนัสดใสสวยงามของดอกไม ้นอกจากสายฮปิเตอรแ์ลว้สายกนิก็หา้มพลาด!! ทนีีมรีา้นขายมันดชูอืดัง (เกยีวนงึเกาหล)ี ชอืรา้น ชางฮวาดัง
ตังอยู่ตรงหัวมุมถนน ซงึจะมคีนตอ่ควิรอเยอะมาก  ๆ

จากนันนําทา่นชมความยงิใหญ่ของ พระราชวงัเคยีงบกกุง พระราชวังแหง่แรกของราชวงศโ์ชซอนทตัีงอยู่ใจกลางกรุงโซล
ซงึเป็นอกีหนงึสถานททีใีครมาเกาหลเีป็นครังแรกตอ้งไม่พลาดทจีะแวะมาเยือน ดว้ยฉากหลังของพระราชวังนัเป็นภเูขาพกูักซาน
ทําใหด้ยูงิใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เรียกไดว้า่เป็น The Grand Palace ของเกาหลใีตเ้ลยก็วา่ได ้มสีถาปัตยกรรมทน่ีาสนใจคอื
พระทนัีงคนึจองวอง เป็นพระทนัีงทกีษัตรยิใ์ชอ้อกวา่ราชการ และเป็นททีรงงาน ภายในพระทนัีงไม่สามารถเขา้ไปชมได ้
แตส่ามารถถ่ายภาพจากดา้นนอกได ้พเิศษ!! ฟรีชดุฮันบก ใหท้า่นไดแ้ตง่ชดุประจําชาตเิกาหลเีดนิชมพระราชวัง
และถ่ายภาพเป็นทรีะลกึสําหรับทรปิเกาหลขีองทกุทา่น 

อกีหนงึจดุทพีลาดไม่ได ้ศาลากลางน้าํคยองเฮรู เป็นหอ้งโถงทใีชจั้ดงานเลยีง หรืองานพระราชพธิตีา่งๆ
ทพีเิศษและสําคัญของกษัตรยิใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน ศาลาแหง่นีถูกสรา้งขนึในปี 1867 บนทะเลสาบขนาดสเีหลยีม มคีวามกวา้ง 128 เมตร
และยาว 113 เมตร ตัวศาลาสว่นใหญ่สรา้งขนึจากไมแ้ละหนิ โดยโครงสรา้งไมถู้กตังอยู่บนเสาหนิจํานวน 48 ตน้
และมบัีนไดไมเ้ชอืมระหวา่งชนัสองกับชนัหนงึ สว่นบรเิวณรอบ  ๆของศาลาจะรายลอ้มไปดว้ยเสาและสะพานหนิ
ซงึสะพานหนิสามสะพานจะเชอืมกับตัวศาลา และบรเิวณของพระราชวัง สว่นมุมของรัวรอบศาลาจะถูกตกแตง่ดว้ยรูปปันของสตัวส์บิสองราศี
ดว้ยฉากหลังทสีวยงามของตน้ไม ้และสสีนัของใบไมท้จีะเปลยีนไปตามฤดกูาล
ทําใหต้รงจดุนีเป็นจดุถ่ายรูปทสีวยทสีดุจดุหนงึในเขตของพระราชวังเคยีงบกกงุ 

หมายเหต ุ: กรณีทพีระราชวังเคยีงบกกงุไม่เปิดทําการ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธปิรับรายการทดแทนเป็น พระราชวังชางด็อกกงุ
พระราชวังลําดับทสีองทถีูกสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกกงุ ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญทยัีงคงรักษาไว ้
ซงึมตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายุกวา่ 300 ปี บอ่น ้าํ และศาลารมิน ้าํ พระราชวังแหง่นีเป็นทพํีานักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองค์
ปัจจบัุนยังคงเหลอืความงดงามบางสว่นของพระราชวัง ไดแ้ก ่พระตําหนักอนิจองจอน พระตําหนักแดโจจอน พระตําหนักซอนจองจอน
และพระตําหนักนักซองแจ 

จากนันนําทา่นเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษี ดวิตฟีร ี(DUTY FREE) ทรีา้นคา้ปลอดภาษีทใีหญ่ทสีดุในโซล แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย
ไม่วา่จะเป็น น ้าํหอม เสอืผา้ เครืองสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครืองประดับหลากหลายแบรนดดั์ง และสนิคา้แบรนดอ์นื  ๆอกีมากมาย
โดยชนัใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู และเครืองดมืแอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH,
GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในสว่นของชนัท ี1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่
ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชนั 2 เป็นช็อป MCM ชนัท ี3 เป็นโซนเครืองสําอางคห์ลากหลายแบรนดดั์ง ไม่วา่จะเป็นแบรนด์
SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ ชนั 4
จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอนื  ๆและชนัท ี5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 

จากนันนําทา่นเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิง ยา่นเมยีงดง แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควรเ์กาหลี
ตลาดแหง่นีจะมเีสอืผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าํหอม เครืองสําอางคทั์งแบรนดเ์นมชอืดัง และโลคอลแบรนด ์รวมถงึซดีเีพลง รูปดารา และศลิปินเกาหลี
หรืออะไรทวัียรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากทตีลาดนี อาทเิชน่ รา้นเครืองสําอางคค์ท์คีุน้หคูนไทยทไีม่วา่จะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE
FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครืองสําอางคค์จ์ะถูกกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เทา่
และบางรุ่นไม่มขีายในประเทศไทย หรือจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดดั์งอย่างรา้น MBC MART
ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดดั์งใหเ้ลอืกมากมาย อาทเิชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้ 

ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางทฮีอทฮติไม่แพก้ันอย่างโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรือของทานเลน่ใหไ้ดล้มิลองมากมาย ไม่วา่จะเป็น



หอยเชลลย์่างตัวใหญ่อบน่ากนิ ขนมไขห่รือเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็อบสเตอรตั์วใหญ่  ๆย่างชสีมรีสหวาน ชสีย่าง
โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปย่าง ตอ๊กโบก ีเคก้ขา้วทขีนึชอืของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหลี
เมนูนีมอียู่เกอืบทกุซอกทกุมุมทใีนตลาดเมยีงดง บะหมดํีาจาจังมยอน หนงึในเมนูสดุฮติทเีห็นกันบอ่ยในซรีีสเ์กาหลี
มันฝรังเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดทั้วไปในเมอืงไทย แตข่องทนีีจะมไีสก้รอกเพมิเขา้มาอกีหนงึชนั ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ
เสยีบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แตห่ากคนทชีอบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดัง ซงึไอตมิทกีดมาใสโ่คนนันสงูถงึ 2 ฟตุ

ค่าํ
อสิระอาหารเย็น 1 มอื (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

ทพีกั
BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี5
สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทสิ - วดัโชเกซา - ฮนุไดเอา้ทเ์ลท - ละลายเงนิวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - สนามบนิอนิชอน - กรุงเทพฯ
(สวุรรณภมู)ิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันพาทา่นชม ศนูยส์มุนไพรบํารุงตบั ตน้ไมช้นดินีเจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทปีราศจากมลภาวะ และสงูเหนือระดับน ้าํทะเล 50-800
เมตร ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดมืแอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

จากนันนําทา่นชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแหง่สขุภาพและนําโชค
โดยมตัีงแตส่มี่วงอ่อนเย็นตา จนถงึสมี่วงไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจะงามจับตาเมอืมาทําเป็นแหวน จ ีตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน เมนู โอซมับูลโกก ิปลาหมกึและหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย
โดยนําปลาหมกึและหมูลงในกระทะพรอ้มน ้าํซปุปรุงรส เมอืสกุรับประทานพรอ้มเครืองเคยีงและขา้วสวย

บา่ย
จากนันนําทา่นเยียมชม วดัโชเกซา ในอดตีนันวัดแหง่นีเป็นเหมอืนศนูยก์ลางของศาสนาพทุธนกิายเซนในเกาหลี
ซงึเป็นวัดเกา่แกแ่ละมชีอืเสยีงเป็นอย่างยงิ เมอืเดนิเขา้มาในวัดสงิแรกทจีะสงัเกตเุห็นคอื ตน้ไมใ้หญ่ดา้นหนา้ประตทูางเขา้ มคีวามสงูถงึ 26 เมตร
สว่นอาคารหลักของวัดนันมอีายุมากกวา่ 500 ปี เป็นอาคารขนาดใหญ่ชอืวา่ Daeungjeon สรา้งขนึในปี 1938
ภายในมพีระประธานสทีองขนาดใหญ่ 3 องค ์ซงึชาวเกาหลเีชอืกันวา่มคีวามศักสทิธ ิจงึนยิมไปนมัสการในวันสําคัญตา่งๆ
ในชว่งเดอืนพฤษภาคมทนีียังเป็นหนงึในวัดทจีะประดับโคมดอกบัวหลากสสีนั ในชว่งเทศกาล Lotus Lantern Festival เป็นประจําทกุปี 

จากนันนําทา่นไปยัง ฮนุได พรเีมยีม เอา้ทเ์ลท แหลง่ชอ๊บปิงขนาดใหญ่มทัีงหมด 3 ชนั เต็มไปดว้ยรา้นแบรนดแ์ฟชนักวา่ 230 รา้น
มรีา้นสนิคา้แบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลอืกมากมาย อาทเิชน่ GUCCI, COACH, GIORDANO, DKNY, CALVIN KLEIN เป็นตน้
รวมถงึสนิคา้แบรนดดั์งจากเกาหลทีมีใีหท้า่นไดเ้ลอืกสรรกันอย่างละลานตา 

จากนันนําทา่นเพลนิเพลนิกับการแวะซอืของฝากท ีซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซอื 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมตา่ง  ๆช็อกโกแล็ตหนิ
ซเีรียลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เครืองสําอางโสม
และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกเีกาหล)ี ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้

18.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตอินิชอน

21.25 น.
เดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีTG655 (บรกิารอาหารบนเครือง)

01.25 น.
ถงึ ประเทศไทย สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิพรอ้มดว้ยความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์กาหลี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :



วันพฤหัสบดที ี18 เมษายน 2562 เวลา 10:17 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์กาหลี

หมายเหตุ

•  รบัเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีว คา่ทัวรท์จี่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผูจ้ัดไดช้ําระใหก้บัสายการบนิและสถานทตีา่งๆ
แบบชําระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง
ฉะนันหากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุดหรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจ้ัดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทังคา่ตวัเครอืงบนิใหแ้กท่่าน ***และทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิ
ราคานเีฉพาะนักท่องเทยีวชาวไทยเท่านัน ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพมิจากราคาคา่ทัวรป์กตอิกี 100 USD** **กรณตีดักรุป๊เหมาทเีป็น เดก็นักเรยีน
นักศกึษา คร ูธรุกจิขายตรงเครอืงสาํอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุป๊ทมีกีารขอดงูาน จะตอ้งสอบถามราคาใหมทุ่กครงั**

• หากมเีพอืนหรอืญาตขิองท่านตอ้งการรว่มเดนิทางท่องเทยีวระหวา่งท่องเทยีวในประเทศเกาหล ีหรอืปัญหาตา่งๆ
ตลอดจนขอ้แนะนํากรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ททีรีบัผดิชอบ หากท่านมคีวามจําเป็นตอ้งรบัฝากของจากผูอ้นืเพอืทจีะนําไปยังประเทศนันๆ หรอืนํากลบัประเทศไทย
ควรตรวจสงิของนันวา่ตอ้งไมเ่ป็นสงิของผดิกฎหมาย ซงึของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขนัประหารชวีติ
เจา้หนา้ทจีะไมร่บัฝากกระเป๋าหรอืสงิของใดใด

• โรงแรมทพีกัทปีระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลบัปรบัเปลยีนขนึอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั

• ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชี่างภาพมาถา่ยรปู และช่วยดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสดุทา้ยช่างภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหนา่ยกบัลกูทัวร์
หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซอืได ้แตถ่า้ท่านใดไมส่นใจกไ็มต่อ้งซอื เพราะทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบังคบัลกูทัวรซ์อืแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้

• ทัวรค์รงันมีวีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีวเป็นหมูค่ณะเท่านัน ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุป๊ทัวร ์โดยไมล่งรา้นชอ้ปปิง เช่น น ้าํมนัสน / รา้นโสม /
ฮอ็ตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ดาํเนนิการในการแยกท่องเทยีวเอง 300 USD ตอ่ท่าน

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทมีี

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.

• คา่รถรบั-สง่ และนําเทยีวตามรายการ

• คา่ทพีกัตามทรีะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ

• คา่อาหารตามมอืทรีะบุในรายการ

• คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

•  คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่ทําหนังสอืเดนิทาง , คา่โทรศพัท  ์, คา่โทรศพัทท์างไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต , คา่ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง
รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)

• คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่วซีา่สาํหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว

เอกสารประกอบในการยนืวซีา่

•  พาสปอรต์



• ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว

• ใบสาํคญัถนิทอียู่

• สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี

• สมดุบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี

• รปูถา่ยสขีนาด 2 นวิ 2 รปู (สาํหรบัหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรอืงแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยนืวซีา่)

เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร

•  นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพอืสาํรองทนัีง ภายใน 3 วันหลงัจากการจอง

• นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กรณนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซไีมช่ําระเงนิ
หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกาํหนด รวมถงึกรณเีช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณใีดๆ ใหถ้อืวา่นักท่องเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ

• กรณทีนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ีจองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน จะตอ้งชําระครบเตม็จํานวนเลย

• การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงัน ีวันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรีฐับาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง

•  กรณทีนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล์
หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษร
ทางบรษัิทไมร่บัยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณใีดๆ

• กรณนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล์
หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรบัเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื
โดยแนบหนังสอืมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ
และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น

โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี

•  ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร

• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร

• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด

• ทังน ีทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เช่น
การสาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพีกัฯลฯ

• การเดนิทางทตีอ้งการนัตมีดัจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลาํ Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทังหมด

• การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงัน ีวันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรีฐับาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณมีนัีกท่องเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน

เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ

•  ทัวรน์สีาํหรบัผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีวเท่านัน

• ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่่าน

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน



โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทไีมม่วีซีา่ และอยา่งนอ้ย 10
วันกอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทมีวีซีา่
แตห่ากทางนักท่องเทยีวทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกาํหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้
ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คาํนําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง และอนืๆ
เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ ในกรณทีนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจํา

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภมูอิากาศ และเวลา ณ
วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังน ีบรษัิทจะคาํนงึถงึความปลอดภยัของนักท่องเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักท่องเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น
ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้

• อตัราคา่บรกิารนคีาํนวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณทีมีกีารเปลยีนแปลงอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตวัเครอืงบนิ คา่ภาษีเชอืเพลงิ
คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อีาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทกาํกบัเท่านัน

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง

•  กรณุาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทุกชนิไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร
โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิลอ็คปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซเ์รย ์อนญุาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ทกีาํหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ , มดีพก , แหนบ , อปุกรณก์ฬีาฯ
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑท์ทีํามาจากพชื และเนอืสตัวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไมส้ด , ไข ่, เนอืสตัว ์, ไสก้รอกฯ
เพอืเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทจีะมาจากสงิเหลา่น ีหากเจา้หนา้ทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรบัในอตัราทสีงูมาก
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