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วันแรก              กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
23.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA X 

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เคร่ือง (หวัหน้าทวัร์แนะน าการเดินทาง) สายการ
บิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน (หาก
ต้องการซือ้น า้หนกัเพิ่ม ต้องเสยีคา่ใช้จ่าย)  
**หมายเหต*ุ* เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้ โดยสารพร้อม ณ ประตขูึน้เคร่ือง
ก่อนเวลาเคร่ืองออก 40 นาที (**ขอสงวนสทิธ์ิในการเลอืกท่ีนัง่บนเคร่ือง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน**) 

 
02.35 น. บินลดัฟา้สู ่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ700 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
 
วันที่สอง            เกาหลีใต้ (อินชอน) - สวนสนุก EVERLAND  
 
10.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ินเพ่ือ

สะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว ขอต้อนรับทกุทา่นสูส่าธารณะรัฐเกาหลใีต้ รถ
โค้ชน าทกุทา่นข้ามทะเลตะวนัตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติที่ยาวกวา่ 4.42กม. และ
มียอดโดมสงู 107 เมตร  
 
น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนกุกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ ถกูขนานนามวา่เป็นดิสนีย์แลนด์แห่ง
เกาหลีใต้ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ประกอบไปด้วยโซนต่างๆ ดังนี  ้Global Fair, Magic Land, European Adventure, 

American Adventure, Zootopia เมื่อท่านก้าวผา่นประตเูข้าไปในสวนสนกุเอเวอร์แลนด์ พบกบัอาคารทรงสวยที่ตกแต่งด้วย
สถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียตะวนัออก และอินเดีย ซึ่งผสมผสานจนเข้ากนัลงตวั แวะถ่ายรูปสวยๆ ที ่Magic Tree ต้นไม้แฟน
ตาซีขนาดใหญ่ที่จะเปลีย่นธีมไปตามเทศกาลตา่งๆ ถือเป็นอีกจดุแลนด์มาร์คส าหรับนกัทอ่งเที่ยว 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (1) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยน าหมูลงใน

กระทะพร้อมน า้ซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงและข้าวสวย 
 



 

 

 
 
ใครชอบเคร่ืองเล่นหวาดเสียวต้องห้ามพลาดเด็ดขาด !! สนุกกับเคร่ืองเล่นนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตีลงักา 
(Rolling X-Train) ที่เร็วสดุๆ และตีลงักาถึง 2 รอบ เฮอร์ริเคน (Hurricane) เคร่ืองเล่นที่จะหมุนๆ เหวี่ยงๆ ให้หวัใจเต้นรัวกับ
ความสงูเกือบ 20 เมตรจากพืน้ดิน! ดบัเบิล้ร็อกสปิน (Double Rock Spin) ที่จะหมนุๆ ตีลงักา 3 ตลบบนอากาศด้วยความสงูที่
แทบกลัน้หายใจ เรือเหาะไวกิง้ (Columbus Adventure) เตรียมตวัเตรียมใจไปกบัเจ้าเรือเหาะยกัษ์ที่จะเหวี่ยทกุคนขึน้ไปสงูถึง 
30 เมตร ในมมุ 75 องศา และไฮไลค์ที่พลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งนี ้รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) รถไฟเหาะราง
ไม้ที่สูงชันเป็นอันดับ 4 ของโลก ซึ่งมีความชันถงึ 77 องศา และวิ่งด้วยความเร็ว 104 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
 

 



 

 

 
พิเศษ!!! ทางเลือกใหม่ส าหรับทา่นที่ไม่ชอบการรอคิวนานๆ สามารถซือ้บตัร Q-Pass เพื่อขึน้ไปรอเลน่ได้เลย โดยซือ้แพคเกจ
เฉพาะ T-Xpress จ่ายเพิ่มเพียง 30,000 วอน (ราคาส าหรับ 2 ท่าน) จะได้รับตั๋ว Q-Pass และ SD Card ขนาด 16 GB ใส่
กล้อง Action Camera มาให้ เมื่อถึงด้านบนให้น ากล้องสง่ให้เจ้าหน้าที่เพื่อติดตัง้ ซึง่จะเป็นโบกีส้ดุท้ายของขบวนรถไฟ 1 รอบ
จะนั่งได้เพียง 2 ท่าน เพราะจุดติดตัง้กล้องมีเพียง 1 ชุด จากนัน้ก็ลุย !! และหลงัจากลงจากรถไฟแล้ว ท่านสามารถน า SD 
Card มาตรวจสอบการบนัทกึวีดีโอ หากวีดีโอเสยีจะสามารถขึน้ไปเลน่ใหมไ่ด้อีก 1 รอบ 

 

 
 
พักเหน่ือยจากเคร่ืองเล่น หลุดเข้ามาในโลกของเหล่าสัตว์มากมาย!! ในโลกของ Zootopia หนึ่งในสวนสตัว์ที่ใหญ่ที่สดุ
ของเกาหลี มีสตัว์มากกว่า 2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพนัธุ์  พาทุกท่านท่องไปกับโลกของสตัว์ป่าซาฟารี ขึน้ไปบนรถบัส
ซาฟารีเพื่อใกล้ชิดกบัเหลา่สตัว์ป่ายิ่งขึน้อย่างโซน Safari World พบกบัสตัว์ที่น่าเกรงขามอยา่งสงิโตเจ้าป่า เสืออนัดรุ้าย และ
หมีตวัใหญ่ที่อาจจะโผลม่าทกัทายคณุได้ทกุเมื่อ 
 



 

 

 
 

จะมีอะไรตื่นเต้นไปกว่าการน่ังรถสะเทิน้น า้สะเทิน้บก!! ตะลยุเข้าไปในโซน Lost Valley พร้อมเพลดิเพลินกบัการชมสตัว์
ตา่งๆ ที่เดินเลน่อยา่งอิสระ ถ้าโชคดีอาจจะได้พบกบัสตัว์เหลา่นีม้าขอขนมกินถึงหน้าตา่งรถเลยทีเดียว 
 

 
 

เปลี่ยนบรรยากาศจากเหล่าสัตว์โลกมาเจอความสวยงามของหมู่พฤกษา!! เดินชมสวนดอกไม้ที่ก าลงัออกดอกบาน
สะพร่ังอวดสีสนั ณ สวนดอกไม้สี่ฤดู (Four Season Garden) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพนัธุ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่



 

 

หลากหลายตลอดทัง้ปี (ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ด้วยสีสันที่สดของดอกไม้แต่ละชนิดจึงได้รับความนิยมอย่างมาก 
นกัทอ่งเที่ยวที่มาสวนสนกุจึงไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดช่ืนกลบัไปเป็นท่ีระลกึ รวมทัง้ยังมีการจดัเทศกาล
ในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือนเมษายน – มิถุนายน เป็นสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ 

ในช่วงฤดรู้อน ประมาณเดือนมิถนุายน - สิงหาคม เป็นสวนดอกลิลลี่หลากสีสนั ยงัไม่หมดแค่นัน้ ในช่วงเดือนนีจ้ะมีเทศกาล
คลายร้อนไปกับสายน า้ (Summer Splash) ในฤดูใบไม้ร่วง ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ 
พร้อมกบัมีจดัตกแตง่สวนสนกุให้เข้ากบัเทศกาลฮลัโลวีน (Happy Halloween) มีการจดัขบวนรถแฟนซีแหร่อบสวนสนกุ และมี
เจ้าหน้าที่แตง่ตวัเป็นผีมาเดินแกล้งนกัทอ่งเที่ยวด้วย ในช่วงฤดหูนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธนัวาคม มีการจดังานเฉลิม
ฉลองเทศกาลคริสต์มาส และต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ทุกเทศกาลจะตกแต่งด้วย แสง สี เสียง สดุอลงัการ พร้อมทัง้มีขบวน
พาเหรดมาสร้างความบนัเทิงให้กบัเด็กๆ เช่น White Christmas Parade, Moonlight Parade 
 

 
 
การแสดขบวนพาเหรดอันน่าตื่นตาตื่นใจ! ชมขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่อย่าง คานิวัล แฟนตาซี พาเหรด (Carnival 
Fantasy Parade) พบกบัโชว์ตา่งๆ จากทัว่ทกุมมุโลก มีทัง้ธีมสไตล์บราซิลอยา่งแซมบาเฟสติวลั (Samba festival) ไปจนถึงธีม
เวนิสคานิวลั (Venice Carnival) จากอิตาลก็ีตบเท้าเข้าร่วมขบวนด้วย สนกุสนานกบัการเต้นร าไปพร้อมๆกนั ช่วงหวัค ่าเป็นอีก
หนึ่งการแสดงที่พลาดไม่ได้เช่นกนั อย่าเพิ่งรีบกลบั! หากท่านยงัไม่ได้ชมการแสดงพลสุดุอลงัการหลงัจากพระอาทิตย์ตกดิน 
และยงัมีขบวนพาเหรดที่จดัเต็มทัง้แสง ส ีเสยีง อยา่งมนูไลท์พาเหรด (Moonlight parade) ให้ทา่นได้ชมอีกด้วย ขบวนพาเหรด
จะมีรอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น. 
 



 

 

 
 
เยน็ บริการอาหารเย็น (2) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี เนือ้หมู เนือ้ไก่ เนือ้วัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี เติม

ไม่อัน้ 
พักที่    JM HOTEL / NEW M SUWON หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สาม            ป้อมฮวาซอง - ริมทะเลสาบซอกซน - คอสเมติก - เรียนรู้วิธีการท าคิมบับข้าวห่อสาหร่าย  
                       ผลิตภณัฑ์น า้มนัสน - โซลทาวเวอร์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านชม ป้อมฮวาซอง ซึ่งเป็นป้อมและก าแพงเมืองโบราณที่สร้างรายล้อมตวัเมืองซูวอน ระยะทางยาวประมาณ 5,500 
เมตร ประกอบด้วยเชิงเทิน 48 หลงั แต่บางสว่นได้ถกูท าลายไปในสมยัสงครามเกาหลี ป้อมแห่งนีส้ร้างขึน้โดยกษัตริย์ชอนโจ 
กษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โชซอน เพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระราชบิดา ซึ่งถูกใส่ร้ายจากราชส านกั และถูกขงัจนสิน้พระชนม์ 
ปัจจบุนัปอ้มนีไ้ด้รับการสถาปนาจากองค์การ UNESCO ให้เป็นมรดกโลก 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

จากนัน้น าท่านไป ทะเลสาบซอกชน เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ของกรุงโซลที่ถูกแบ่งเป็น 2 ฝ่ังด้วยถนนคนเดินตรงกลาง มี
สวนสาธารณะล้อมรอบทะเลสาบส าหรับชาวเมืองได้มาพกัผ่อนและออกก าลงักาย รวมทัง้เป็นจุดชมดอกพอทกวกหรือดอก
ซากุระเกาหล ีและใบไม้เปลี่ยนสทีี่มีช่ือเสยีงของเมือง แตเ่ดิมจะเป็นสว่นท่ีแมน่ า้ฮนัไหลผา่นเป็นทะเลสาบเดียวขนาดใหญ่ แต่
ตอ่มาได้มีการตดัถนนใหญ่ผา่กลางทะเลสาบจนกลายเป็น 2 ฝ่ังอยา่งในปัจจบุนั มีขนาดรวมกนัประมาณ 136 ไร่ 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (4) เมนู บิบิมบับ เสิร์ฟบริการพร้อมซุปชาบูหม้อร้อนๆ 
 

จากนัน้น าทา่นแวะช้อปท่ีร้านเคร่ืองส าอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนกัช้อปชาวไทย เพื่อเลอืกซือ้กลบัไป
เป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บ ารุงผิวแบรนด์อย่าง DEWINS และแบรนด์ JSM ที่
เป็นสินค้าหลกัของทางร้าน ไม่วา่จะเป็นครีมหอยทาก ครีมน า้แตก ครีมขดัขีไ้คล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็นต้น และยงัมีสนิค้า
อื่นๆ อาทิเช่น ครีมวา่นหางจระเข้ แปง้ม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ยาสระผม ฯลฯ 



 

 

 
 
พาไปเรียนรู้ การท าข้าวห่อสาหร่าย (คิมบบั) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลนีิยมรับประทาน โดยการน าข้าวสกุ และสว่นผสมอื่นๆ
หลากชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผกัโขม ไข่เจียว ปอูดั แฮม เป็นต้น วางแผ่บนแผน่สาหร่าย ม้วนเป็นแทง่ยาวๆ แล้วหัน่เป็นชิน้
พอดีค า เสร์ิฟพร้อมหวัไชเท้าดอง และกิมจิ ชาวเกาหลนีิยมรับประทานคิมบบัระหวา่งการปิกนิก หรืองานกิจกรรมกลางแจ้ง 

 

 
 

จากนัน้น าท่านเรียนรู้การท าผลิตภณัฑ์ที่สกดัจาก ผลิตภัณฑ์น า้มันสน มีสรรพคณุช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคมุ
อาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย 

 
จากนัน้น าทา่นไปยงัหนึง่ในทาวเวอร์ที่มวีิวที่สวยที่สดุในเอเชีย โซลทาวเวอร์ ตัง้อยูบ่นภเูขานมัซานใจกลางกรุงโซล มีความสงู
จากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพืน้ดิน ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวัน ช่วงกลางคืน หรือ
ฤดกูาลไหนๆ ก็ยงัได้รับความนิยมเสมอมา ทัง้จากนกัทอ่งเที่ยวและคู่รักชาวเกาหลี เพราะเป็นจดุชมวิวที่มองเห็นวิวทัว่ทัง้กรุง
โซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นบัเป็นอีกสถานท่ีสดุแสนโรแมนติกแห่งหนึง่ที่คู่รักทกุคู่ไมค่วรพลาด นอกจากนีย้งัมีไฮ



 

 

ไลท์ส าคญัของกรุงโซลที่นกัท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะเช็คอินคือ สถานที่คล้องกุญแจช่ือดงั Love Key Ceremony ที่มี
ความเช่ือว่า คู่รักที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล ** ราคาทัวร์น้ีไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์ 
10,000 วอน**  

 
 

 
เยน็ บริการอาหารเย็น (5) เมนู ชาบู ชาบู สุกีส้ไตล์เกาหลี คล้ายการต้มรวมมิตรสุกีห้ม้อไฟ ประกอบไปด้วยเนือ้หมู

สไลด์ ผัก เห็ด และวุ้นเส้นเกาหลี เป็นอีกหน่ึงเมนูยอดฮิตในเกาหลี และยงัเป็นอาหารพืน้เมืองที่มีมาอย่างยาวนาน
อีกด้วย 

 
พักที่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกนั 
 
วันที่สี่               ศูนย์สมุนไพรโสม - สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง - ดวิตีฟ้รี - ตลาดเมยีงดง                
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

 
จากนัน้น าท่านออกเดินทางไปยงั ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี สมนุไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด 
ช่วยท าให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละก าลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม
ประสทิธิภาพทางเพศ ลดและปอ้งกนัมะเร็ง 

 



 

 

น าทา่นชม ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ต้นไม้ชนิดนีเ้จริญเติบโตในป่าลกึบนภเูขาที่ปราศจากมลภาวะ และสงูเหนือระดบัน า้ทะเล 
50-800 เมตร ช่วยดแูลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถกูท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บหุร่ี สารตกค้าง
จากอาหาร และยาจากนัน้น าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่ง
สขุภาพและน าโชค โดยมีตัง้แตส่มีว่งออ่นเยน็ตา จนถึงสมีว่งไวน์ มีเสนห์่เย้ายวนใจ พลอยนีจ้ะงามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี ้
ตา่งห ูและสร้อยข้อมือ 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (7) เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลงัเหมาะ ยดัไส้ด้วยโสม แปะก๊วย และ

สมุนไพรบ ารุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดนิร้อนๆ 
 
จากนัน้น าท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง พระราชวงัล าดบัที่สองที่ถกูสร้างต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง เคยใช้เป็นท่ีพ านกั
ของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมยัราชวงศ์โชซอน และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัส าคญัที่ยงัคงรักษาไว้ พระราชวงั
หลวงทัง้ 5 ที่ในโซลนัน้ จะมีลกัษณะหน้าตาคล้ายๆ กนั แตกต่างกนัที่ทศันียภาพ รวมถึงความพิเศษของแต่ละสถานที่ด้วย 
อยา่งตวัพระราชวงัชางดอ็กกงุแหง่นีก็้มีไฮไลท์ที่นา่สนใจคือ สวนฮวูอน หรือสวนแหง่ความลบันัน่เอง (Secret Garden) ภายใน
พระราชวังประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชัน้นอก พระราชฐานชัน้ใน และสวนด้านหลังที่ใช้ส าหรับเป็นที่ พักผ่อนของ
พระมหากษัตริย์ในสมยัโบราณ เมื่อเดินเข้ามาบริเวณด้านในพระราชวงัจะเจอกบัลานกว้าง เป็นพืน้ท่ีสาธารณะที่นกัท่องเที่ยว
สามารถเดินชมได้ พระราชวงัแห่งนีเ้คยถูกเผาท าลายไปในช่วงปี 1592 ก่อนจะถกูบูรณะในปี 1611 และได้กลายเป็นสมบตัิ
ทางวฒันธรรมนบัตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา ปัจจุบนัยงัคงเหลือความงดงามบางสว่นของพระราชวงัเอาไว้ นอกจากนัน้ยั งมีต้นไม้
ขนาดยกัษ์มีอายกุวา่ 300 ปี บอ่น า้ และศาลาริมน า้  

 
 



 

 

 
หมายเหตุ : กรณีที่ พระราชวังชางด็อกกุงไม่เปิดท าการ ขอสงวนสิทธ์ิปรับรายการท่องเที่ ยว ทดแทนเป็น 
พระราชวังถ็อกซูกุง 1 ใน 5 พระราชวงัเก่าแก่ของราชวงศ์โชซอน มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ตัง้โดดเด่นสง่างามอยู่ท่ามกลาง
อาคารสไตล์ตะวนัตกใจกลางกรุงโซล แตส่วยงามร่มร่ืนไปด้วยต้นไม้ ยิ่งช่วงฤดใูบไม้เปลีย่นสแีล้วยิ่งสวยงามไปอีก ในแตล่ะวนั
จะมีการเปลี่ยนเวรยามของทหาร หากมาได้ถูกจังหวะจะได้ชมพิธีเปลี่ยนเวรยามประจ าวนั ซึ่งในหนึ่งวนันัน้จะมี 3 รอบ คือ 
รอบแรกตอน 11.00 น. รอบที่สอง 14.00 น. และรอบสดุท้ายตอน 15.30 น. 

 
จากนัน้น าท่านเลือกซือ้สินค้าปลอดภาษี ดิวตีฟ้รี (DUTY FREE) ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สดุในโซล แหลง่รวมสินค้าแบ
รนด์เนมมากมาย ไม่วา่จะเป็น น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบัหลากหลายแบรนด์ดงั และสินค้า
แบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดยชัน้ใต้ดินจะเป็นสินค้าแบรนด์หรู และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS 
VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นต้น ในสว่นของชัน้ที่ 1 
เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดงัหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นต้น ชัน้ 2 เป็นช็
อป MCM ชัน้ที่ 3 เป็นโซนเคร่ืองส าอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, 
L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นต้น ชัน้ 4 จะเป็นสินค้าแบ
รนด์เนมอื่นๆ และชัน้ท่ี 5 จะเป็นแบรนด์ของเกาหล ีและโซนร้านอาหาร 

 
 
จากนัน้น าท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิง้ ย่านเมียงดง แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควร์
เกาหล ีตลาดแหง่นีจ้ะมีเสือ้ผ้า กางเกง รองเท้า น า้หอม เคร่ืองส าอางค์ทัง้แบรนด์เนมช่ือดงั และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง 
รูปดารา และศิลปินเกาหล ีหรืออะไรท่ีวยัรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดนี ้อาทิเช่น ร้านเคร่ืองส าอางค์ค์ที่คุ้นหคูนไทยที่
ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเคร่ืองส าอางค์ค์จะถูก
กว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นร้านขายรองเท้าแบรนด์ดังอย่างร้าน 
MBC MART ก็มี รองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, 
CONVERSE, FILA เป็นต้น  

 



 

 

 
 

ในส่วนของอาหารบริเวณข้างทางที่ฮอทฮิตไม่แพ้กันอย่างโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด มีอาหารหรือของทานเล่นให้ได้ลิม้ลอง
มากมาย ไม่วา่จะเป็น หอยเชลล์ย่างตวัใหญ่อบนา่กิน ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุ้ งล็อบสเตอร์
ตวัใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชีสเสียบไม้แล้วเอาไปย่าง ต๊อกโบกี เค้กข้าวที่ขึน้ช่ือของเกาหล ี
ปรุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหล ีเมนนูีม้ีอยูเ่กือบทกุซอกทกุมมุที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ด าจาจงัมยอน หนึง่ในเมนสูดุฮิตที่เห็น
กนับอ่ยในซีร่ีส์เกาหลี มนัฝร่ังเกลียวทอดกรอบเสยีบไม้ พบเห็นได้ทัว่ไปในเมืองไทย แต่ของที่นี่จะมีไส้กรอกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่ง
ชัน้ ปลาหมกึยกัษ์ทอดกรอบ เสยีบไม้แบบอลงัการโรยด้วยเกลอื เป็นต้น แตห่ากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจ้าดงั ซึ่ง
ไอติมที่กดมาใสโ่คนนัน้สงูถึง 2 ฟตุ 
 

 
 
เยน็  อิสระอาหารเยน็ 1 มือ้ (ให้ทุกท่านได้อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย) 
พักที่    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกนั 



 

 

 
วันที่ห้า              ละลายเงนิวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบนิอนิชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
เช้า  บริการอาหารเช้า เมนู อูด้ง (8) 

น าท่านเพลินเพลินกบัการแวะซือ้ของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็
ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม 

เคร่ืองส าอางโสม และยงัมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชินราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกล้วย เป็นต้น 
 
11.15 น.  เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที่ XJ701 (ไม่มบีริการอาหารบนเคร่ือง) 

15.05 น.  ถึงประเทศไทย สนามบนินานาชาตดิอนเมือง พร้อมด้วยความประทบัใจ 
 
 
  

 
*** ส าคัญมากโปรดอ่าน *** 

ในกรณีที่ต้องออกตั๋วภายใน เคร่ืองบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่อนท าการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้  
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบนิหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 
 

มิเช่นนัน้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดใดทัง้สิน้ 
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

***หมายเหต*ุ** 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความ
เหมาะสม 

**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วนั 3 คืน (AIR ASIA X) 
KOREA FIN & FUN ซูวอน – โซล – โซล 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
มีนาคม – เมษายน 2562 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 
2-3 ท่าน 

ราคา 
จอยแลนด์ 
(ไม่รวมตั๋ว) 

ราคา 
เด็กอายุไม่เกนิ 

2 ขวบ 

พัก 
เดี่ยว 
เพิ่ม 

01 – 05 มนีาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
06 – 10 มนีาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
07 – 11 มนีาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
08 – 12 มนีาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
13 – 17 มนีาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
14 – 18 มนีาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
15 – 19 มนีาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
20 – 24 มนีาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
21 – 25 มนีาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

ในกรณียกเลิกการเดนิทาง ต้องยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ ทางบริษัทจะไม่คนืมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ
ทัง้สิน้ เพราะทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วกับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วน ก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ 

เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

 
ข้อความส าคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด 

ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ท าให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัว
กลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถงึค่าบริการอื่นๆที่เกิดขึน้ด้วย ฉะนัน้ ลูกค้าจะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึน้ที่ทางประเทศนัน้ๆเรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ทุกกรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถดัไปที่มีที่ น่ังว่าง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน ทัง้นี ้ขึน้อยู่ทาง
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็นผู้พิจารณา ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  

** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้าเมือง
เรียกสัมภาษณ์นัน้ ขึน้อยู่กับทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้พิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริษัททัวร์ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่วนนีไ้ด้ ** 

*** ทัวร์ครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัท
จะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 
 



 

 

22 – 26 มนีาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
27 – 31 มนีาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

 
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทปิ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 50,000 วอน /ทริป/ท่าน  
หรือท่านละ 1,750 บาท/ทริป/ท่าน** 

 
 
**หมายเหตุ** 

1. รับเฉพาะผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยว ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กบัผู้จดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จดัได้ช าระให้กบัสายการบิน
และสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตใุด
หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้) ทางผู้จดัขอสงวนสทิธ์ิการคนื
เงินสดสว่นใดๆ รวมทัง้ค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านัน้ ถ้า
หากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** กรณีตดักรุ๊ปเหมาที่เป็นเด็กนกัเรียน นกัศึกษา ครู  ธุรกิจ
ขายตรงเคร่ืองส าอางค์  หมอ  พยาบาล  ชาวตา่งชาติ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดงูาน **จะต้องสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ  ตลอดจนข้อแนะน า
กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะน าไปยงัประเทศนัน้ๆ  หรือน ากลบัประเทศ
ไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้ว่าต้องไมเ่ป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่ของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่
รับฝากกระเป๋าหรือสิง่ของใดใด 

3. โรงแรมที่พกัที่ประเทศเกาหลใีต้อาจะมีการสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถึงผลประโยชน์ลกูค้าเป็นหลกั 
4. ประเทศเกาหลใีต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสดุท้ายช่างภาพจะน าภาพถ่ายมา

จ าหน่ายกบัลกูทวัร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ได้ แต่ถ้าทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซือ้ เพราะทางบริษัททวัร์ไม่มีการบงัคบัลกูทวัร์ซือ้
แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า 

5. ทวัร์ครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลกุค้าต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลงร้านช้ อปปิง้ เช่น 
น า้มนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดคา่ด าเนินการในการแยกทอ่งเที่ยวเอง 300 USD ตอ่ทา่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนั

การมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี ้
- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลไีด ้(เช่น เงนิสด บตัร

เครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีม
ให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

 
 
 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กก.    คา่รถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ทา่น    คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ      คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น คา่ท าหนงัสือเดินทาง , คา่โทรศพัท์ , คา่โทรศพัท์ทางไกล , คา่อินเตอร์เน็ต , คา่ซักรีด , มินิ
บาร์ในห้อง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 คา่วีซา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว  
 
เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า  
1) พาสปอร์ต  
2) ใบประจ าตวัคนตา่งด้าว  
3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ 
4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)  
5) สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้ามี)  
6) รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ 2 รูป  
(ส าหรับหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว เจ้าของหนงัสอืเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่) 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อส ารองที่ น่ัง ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง  

2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการสว่นที่เหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั กรณีนกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่
ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ  ให้ถือว่านกัท่องเที่ยวสละ
สทิธ์ิการเดินทางในทวัร์นัน้ๆ 

3. กรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั จะต้องช าระครบเต็มจ านวนเลย 

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ

ถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

 



 

 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

• กรณีที่นกัทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลกิการเดินทาง หรือเลือ่นการเดินทาง นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มช่ืีอในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อแจ้งยกเลกิการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทางบริษัทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

• กรณีนกัทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ 
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อท าเร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบหนงัสอืมอบอ านาจ
พร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้
ครบถ้วน  

โดยมีเงื่อนไขการคนืเงนิค่าบริการดังนี ้
- ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของเงินคา่บริการ 
- ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 50 ของเงินคา่บริการ 
- ยกเลกิก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินคา่บริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 

ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัคา่ใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นกัทอ่งเที่ยว เช่น 
การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

1. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือ
ผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมด   

2. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 9.00 
น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่า
เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางกรณีมีนกัทอ่งเที่ยวเดินทางไมถ่ึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ด้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออก
เมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไมค่ืนเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบันกัท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่ทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซา่  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  
แต่หากทางนกัท่องเที่ยวทกุท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะ
เดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง และอื่นๆ 
เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้สง่หน้าหนงัสอืเดินทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ า 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ภมูิอากาศ และเวลา ณ 
วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้บริษัทจะค านงึถึงความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนกัท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท 

เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตัิ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าช้า 

เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับ
ราคาคา่บริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภยัสาย
การบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของ
บริษัทก ากบัเทา่นัน้  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกิน 
1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ 
อนญุาตให้ถือได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถ้าสิง่ของดงักลา่วมีขนาดบรรจภุณัฑ์มากกวา่ที่ก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลด
ใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้ 

• สิง่ของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใ ต้
ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้  

• ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั , ผลไม้สด , ไข่ , เนือ้สตัว์ , ไส้ก รอกฯ 
เพื่อเป็นการปอ้งกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีคา่ปรับในอตัราที่สงูมาก  

 
 


