
 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

วันแรก             กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
23.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR 

ASIA X เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เคร่ือง (หัวหน้าทัวร์
แนะน าการเดนิทาง) สายการบนิ AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-
3-3 น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน (หากต้องการซือ้น า้หนกัเพิ่ม ต้องเสียคา่ใช้จา่ย) **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์
เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ือง
ก่อนเวลาเคร่ืองออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ือง เน่ืองจากต้องเป็นไปตาม
ระบบของสายการบิน**) 

 
อัพเกรด ที่น่ัง HOT SEAT ราคา 1,600 บาท / เที่ยว (หมายเหต:ุ ราคาอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตาม

ข้อก าหนดของสายการบิน) 
HOT SEAT เป็นทีน่ัง่ภายในหอ้งโดยสารบริเวณดา้นหนา้ของเคร่ืองบิน ซ่ึงเป็นทีน่ัง่แบบมีพืน้ทีว่างขามากเป็น

พิเศษ 

 

 
วันที่สอง          เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) – สะพานแขวนมาจังโฮซู – โซลทาวเวอร์ 
02.35 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเท่ียวบนิท่ี XJ700 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
10.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็น

เวลาท้องถ่ินเพ่ือสะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว ขอต้อนรับทกุ
ท่านสู่สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชน าทกุท่านข้ามทะเลตะวนัตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพ่ือ
ความหวงัในการรวมชาตท่ีิยาวกวา่ 4.42กม. และมียอดโดมสงู 107 เมตร เดนิทางตอ่ไปยงั เมืองพาจู 

 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (1) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี มีรสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยน า
หมูลงในกระทะพร้อมน า้ซุปปรุงรส เม่ือสุกรับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงและข้าวสวย 

 
จากนัน้น าท่านออกเดินทางไปยงั สะพานแขวนมาจังโฮซู สะพานแขวนท่ียาวท่ีสดุในประเทศเกาหลี ก่อนจะ
พบกบัวิวทะเลสาบอนังดงามจะต้องเดนิเท้าเข้าไปประมาณ 500 เมตร ด้านหน้ามีหอคอยตัง้ตระหง่านอยู ่ก่อน
จะถึงตวัสะพานจะมีร้านกาแฟไว้คอยบริการส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีอยากนัง่จิบกาแฟรับลมเย็นๆ  ท่ีโชยมาจาก
ทะเลสาบ ขวามือของร้านกาแฟจะเป็นทางเดินลงไปยงัตวัสะพาน ตรงคอสะพานทัง้สองฝ่ังด้านซ้ายขวาจะมี
จดุให้ยืนถ่ายรูปวิวสวยๆ ส่วนใหญ่จะมีแตค่นเกาหลีมาเท่ียวพกัผ่อนในวันหยดุ ตวัสะพานมีความยาวถึง 220 
เมตร พืน้ตรงกลางสะพานฝ่ังนงึจะเป็นพืน้กระจกใสยาวประมาณ 100 เมตร ท่ีสามารถมองเห็นผืนน า้ด้านล่าง
ได้ นอกจากชมวิวทะเลสาบมมุกว้างจากบนสะพานแล้ว ด้านล่างยงัมีสะพานไม้เป็นทางยาวให้ชมธรรมชาติ 
และเดนิลดัเลาะริมฝ่ังทะเลสาบได้อีกด้วย  
 

 

 
  

จากนัน้น าท่านไปยงัหนึ่งในทาวเวอร์ท่ีมีวิวท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย โซลทาวเวอร์ ตัง้อยู่บนภูเขานมัซานใจกลาง
กรุงโซล มีความสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสงู 479 เมตรจากพืน้ดนิ ไมว่า่จะเป็นชว่ง
กลางวนั ช่วงกลางคืน หรือฤดกูาลไหนๆ ก็ยงัได้รับความนิยมเสมอมา ทัง้จากนกัท่องเท่ียวและคูรั่กชาวเกาหลี 
เพราะเป็นจดุชมวิวท่ีมองเห็นวิวทัว่ทัง้กรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นบัเป็นอีกสถานท่ีสุดแสนโร



 

 

แมนติกแห่งหนึ่งท่ีคูรั่กทุกคูไ่ม่ควรพลาด นอกจากนีย้งัมีไฮไลท์ส าคญัของกรุงโซลท่ีนกัท่องเท่ียวทกุคนจะต้อง
มาแวะเช็คอินคือ สถานท่ีคล้องกุญแจช่ือดงั Love Key Ceremony ท่ีมีความเช่ือว่า คู่รักท่ีมาคล้องกุญแจท่ีน่ี
จะมีความรักท่ียืนยาวไปตลอดกาล ** ราคาทัวร์นีไ้ม่รวมกุญแจและค่าขึน้ลิฟท์ 10,000 วอน**   

 

 
 
เยน็ บริการอาหารเย็น (2) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี เนือ้หมู เนือ้ไก่ เนือ้วัว ปลาหมึก 

อาหารเกาหลี เตมิไม่อัน้  
พักที่    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
วันท่ีสาม          วัดพงอึนซา - ถนนกาโรซูกิล - สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล – ดวิตีฟ้รี – เคร่ืองส าอางค์คอสเมตคิ – 
ผลิตภัณฑ์ 
                       น า้มันสน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงั วัดพงอึนซา วดัดงัท่ามกลางย่านธุรกิจและตกึสงูย่านกงันมั สร้างขึน้ตัง้แตส่มยั
อาณาจกัรชิลลา ประตหูน้าวดัมีช่ือว่า จินยอมุน หมายถึง สรรพสิ่งท่ียงัคงอยู่ในสภาพเดิม เม่ือเดินเข้ามาใน
ประตแูหง่นีก็้จะส่ือถึงความหมายถึงการจะได้เข้ามาสูภ่พขององค์สมัมาสมัพทุธเจ้า สญัลกัษณ์โดดเดน่ของวดั
คือ พระพทุธรูปแกะสลกัหินออ่นท่ีใหญ่ท่ีสดุในโซลท่ีทกุคนตัง้ใจมาสกัการะขอพร มีความสงูกวา่ 23 เมตร 



 

 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นไป ถนนกาโรซูกิล ในชว่งฤดใูบไม้ร่วงต้นไม้มากมายหลายพนัธ์ทัว่เกาหลีก็จะเร่ิมเปล่ียนสีเป็น 
เหลือง ส้ม แดง น า้ตาล ให้สีสนัท่ีสวยงามก่อนท่ีจะร่วงไป ถนนแหง่นีก็้เปน้อีกจดุหนึง่ท่ีสามารถชมใบไม้เปล่ียน
สีได้ สองข้างทางเต็มไปด้วยเจ้าต้นกิงโกะ หรือต้นแปะก๊วยนัน่เอง มีความยาวประมาณ 700 เมตร ทอดยาว
เรียงตวัไปตลอดสองข้างทาง นอกจากมีต้นแปะก๊วยสวยๆ ให้เก้บภาพความประทับใจกันแล้ว ยังมีทัง้ร้าน
เสือ้ผ้า รองเท้า เคร่ืองประดับ ในแบบท่ีแนวและยูนิคสุดๆ ส่วนใหญ่จะเป็นร้านของเหล่านักออกแบบท่ีมี
ช่ือเสียง และนกัออกแบบอิสระรุ่นใหมข่องเกาหลีไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนม 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (4) เมนู บิบิมบับ ข้าวย าเกาหลี ประกอบด้วยผักต่างๆพร้อมกับเนือ้สัตว์หมัก 
เสิร์ฟบริการพร้อมซุปชาบูหม้อร้อนๆ 
 
จากนัน้เดินทางไปยงั สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล หนึ่งในสวนสนกุท่ีดงัท่ีสดุของเกาหลี ตัง้อยู่ท่ีเขตชมัซิล ในเมือง
โซล เป็นสวนสนกุในร่มขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุแหง่หนึ่งในโลก การมาเท่ียวท่ีน่ีจงึสามารถท าได้ทัง้ปีโดยไม่
ต้องดสูภาพอากาศลว่งหน้า ภายในมีเคร่ืองเลน่ท่ีน่าต่ืนเต้นมากมาย รวมถึงลานไอซ์สเก็ต สวนสนกุลอตเต้เวิล์
ดแบง่ออกเป็น 2 โซน ได้แก่ ธีมผจญภยั โซนท่ีเป็นสวนสนกุในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และ เกาะเวทมนต์ โซนท่ี



 

 

เป็นสวนสนกุกลางแจ้งท่ีสร้างเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน ทัง้ยงัมีร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก ร้านอาหาร
นานาชาต ิและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆอีกมากมาย นอกจากนี ้ท่ีน่ียงัรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า ช้อป
ปิง้มอลล์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงแรมหรู เป็นต้น *** หมายเหตุ เคร่ืองเล่น Lotis Climing, Tomb of Horror, 
Mirror Maze, VR Game Zone, Fantasy Forest และ Poporo Park ไม่รวมอยู่ในตั๋ว หากลูกค้าต้องการ
เล่นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ***    
 

 
 

จากนัน้น าท่านเลือกซือ้สินค้าปลอดภาษี LOTTE WORLD TOWER DUTY FREE แหล่งรวมสินค้าแบรนด์
เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบัหลากหลายแบรนด์ดงั 
และสินค้าแบรนด์อ่ืนๆ อีกมากมาย โดยจะเป็นสินค้าแบรนด์หรู และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, 
DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU 
MIU เป็นต้น  

 
จากนัน้น าทา่นแวะช้อปท่ีร้านเคร่ืองส าอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนกัช้อปชาวไทย เพ่ือ
เลือกซือ้กลบัไปเป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บ ารุงผิวแบรนด์อย่าง 
DEWINS และแบรนด์ JSM ท่ีเป็นสินค้าหลกัของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน า้แตก ครีมขดัขีไ้คล 



 

 

สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็นต้น และยงัมีสินค้าอ่ืนๆ อาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข้ แปง้ม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ค
รีม ยาสระผม ฯลฯ 
 
จากนัน้น าท่านเรียนรู้การท า ผลิตภัณฑ์น า้มันสน ท่ีสกดัจากน า้มนัสนเข็มแดง มีสรรพคณุช่วยบ ารุงร่างกาย 
ลดไขมนั ชว่ยควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย 
 

เยน็ บริการอาหารเยน็ (5) เมนู จิมทัค ไก่อบซีอิว๊วุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพืน้เมืองดัง้เดมิ เป็นไก่ผัด
รวมกับวุ้นเส้น มันฝร่ัง แครอท พริก และซอสด า เนือ้ไก่ที่น่ิม รสชาตคิล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี  

พักที่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
วันท่ีส่ี              โอลิมปิคพาร์ค – ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พระราชวังถอ็กซูกุง – ถนน
เลียบก าแพง 
                       หนิ – พลอยอเมทสิ – ตลาดเมียงดง  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

จากนัน้น าท่านเดินไปสดูโอโซนให้ชุม่ปอด SEOUL OLYMPIC PARK อีกหนึง่สถานท่ีขึน้ช่ือสดุๆ ในการไปชม
ใบไม้เปล่ียนสี สวนสาธารณะท่ีมีพืน้ท่ีใหญ่กว่า 1.45 ล้านตารางเมตร! เพราะท่ีน่ีล้อมรอบไปด้วยป่า และสวน
ศิลปะวฒันธรรม อุทยานประวตัิศาสตร์ และอ่ืนๆ อีกมากมาย เดิมเคยใช้เป็นสถานท่ีจดัการแข่งขนัโอลิมปิก 
ปัจจุบันใช้เป็นสถานท่ีจัดคอนเสิร์ตระดับประเทศมากมาย และอีกหนึ่งจุดส าหรับผู้ ท่ีอยากมาซึมซับ
ประวตัศิาสตร์ เพราะท่ีแหง่นีมี้การขดุพบโบราณวตัถใุนสมยัแพ็คเจ จะเห็นได้วา่ Olympic park ท่ีโซลนัน้ ไมใ่ช่
แคใ่หญ่ด้วยเพราะแค่ขนาดพืน้ท่ีเพียงอย่างเดียว แตมี่ประวตัิความเป็นมาท่ีน่าสนใจและยิ่งใหญ่ด้วยเช่นกัน 
สมัผสัความสดใสจากต้นแปะก๊วยท่ีเร่ิมพากนัผลดัใบเปล่ียนเป็นสีเหลืองสลบัส้มไปทัว่ทัง้สวน 
 



 

 

 
 

พบกบัจดุไฮไลท์สวยๆ อาทิ จดุแรก สวนดอกไม้ป่า ตรงนีจ้ะมีดอกไม้นานาชนิดสลบัพลดัเปล่ียนทกุฤดูกาล 
จุดท่ีสอง ทุ่งหญ้ามูล่ีย์สีชมพู ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนีจ้ะได้เห็นทุ่งดอกไม้ชมพูเรียงรายสวยงาม จุดท่ีสาม 
ALONE TREE จะเป็นเนินโลง่ๆ กว้างๆ ซึง่เป็นท่ีตัง้ของต้นไม้โดดเด่ียว ‘นาฮลโลนาม’ู สถานท่ียอดนิยมแบบนี ้
ใครๆตา่งก็อยากจะมาถ่ายรูปกบัเจ้าต้นไม้ต้นนี ้ถือเป็นอีกหนึง่จดุนดัพบระหวา่งครอบครัวหรือแก๊งค์เพ่ือนท่ีมา
สงัสรรค์พกัผอ่นหยอ่นใจกบัใบไม้เขียวขจี สว่นในฤดใูบไม้ร่วงยงัสามารถชมใบไม้เปล่ียนสีได้ตลอดทาง  
 

 
 

จากนัน้น าท่านชม ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี สมนุไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด 
ช่วยท าให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละก าลงั มีสรรพคณุทางการแพทย์ช่วยบ ารุงหวัใจ ปอ้งกนัโรคหวัใจขาดเลือด 
เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและปอ้งกนัมะเร็ง 



 

 

 
จากนัน้น าท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู ต้นไม้ชนิดนีเ้จริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ 
และสงูเหนือระดบัน า้ทะเล 50-800 เมตร ช่วยดแูลตบัให้สะอาดแข็งแรง ปอ้งกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถกูท าลายจาก
การด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บหุร่ี สารตกค้างจากอาหาร และยา 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (7) เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลังเหมาะ ยัดไส้ด้วยโสม 
แปะก๊วย และสมุนไพรบ ารุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ 
 
จากนัน้น าท่านเดินทางตอ่ไปยงั พระราชวังถ็อกซูกุง 1 ใน 5 พระราชวงัเก่าแก่ของราชวงศ์โชซอน มีขนาดไม่
เล็กไม่ใหญ่โดดเดน่สง่างามท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวนัตกใจกลางกรุงโซล แตส่วยงามร่มร่ืนไปด้วยต้นไม้ ยิ่ง
ช่วงฤดใูบไม้เปล่ียนสีแล้วยิ่งสวยงามไปอีก ในแตล่ะวนัจะมีการเปล่ียนเวรยามของทหาร หากมาได้ถกูจงัหวะ
จะได้ชมพิธีเปล่ียนเวรยามประจ าวนั ซึง่ในหนึง่วนันัน้จะมี 3 รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบท่ีสอง 14.00 
น. และรอบสดุท้ายตอน 15.30 น. 

 

 
 

*** หมายเหตุ : กรณีท่ีพระราชวังถอ็กซูกุงไม่เปิดท าการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับรายการทดแทน
เป็น พระราชวังชางด็อกกุง *** พระราชวงัล าดบัท่ีสองท่ีถูกสร้างต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 
1405 และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัส าคญัท่ียงัคงรักษาไว้ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยกัษ์มีอายกุว่า 300 ปี บอ่น า้ 



 

 

และศาลาริมน า้ พระราชวังแห่งนีเ้ป็นท่ีพ านักของพระมหากษัตริย์ถึง  9 พระองค์ ปัจจุบนัยังคงเหลือความ
งดงามบางส่วนของพระราชวงั ได้แก่ พระต าหนกั INJEONGJEON พระต าหนกั DAEJOJEON พระต าหนกั 
SEONJEONGJEON และพระต าหนกั NAKSEONJAE  
 
นอกจากนี ้ยงัมีอีกไฮไลท์ท่ีส าคญัของพระราชวงัแห่งนีคื้อ ถนนเลียบก าแพงหิน ซึ่งรู้จกักนัดีในช่ือ ถนนจอง
ดง หรือ ถนนถ็อกซูกงุ-ทลดมั มกัมีผู้นิยมไปเดินเล่นพกัผ่อนช่ืนชมควาามงดงามของพระราชวงั  พร้อมกบัเดิน
ชมวิวต้นแปะก๊วยสีเหลืองท่ีปลกูเรียงรายเลาะเลียบรัว้วงั ทอดยาวจากพระราชวงัถ็อกซูไปจนถึงโรงละครชอง
ดงตามแนวโค้งของถนน ขนานกับแนวก าแพงหินสีน า้ตาลเทาสวยงาม ท าให้ถนนเส้นนีมี้เสน่ห์ และมี
เอกลกัษณ์ในตวัเป็นอย่างมาก ถนนท่ีสวยงามแห่งนีย้าวประมาณ 1 กิโลเมตร ท่ีน่ีได้ช่ือว่าเป็นถนนเส้นท่ีโร
แมนติกแห่งหนึ่งในโซล และยงัเป็นสถานท่ียอดนิยมส าหรับการเดินเล่นในฤดใูบไม้ร่วง ใบแปะก๊วยสีเหลืองท่ี
เรียงรายเลียบก าแพงไปนัน้ ยิ่งเพิ่มบรรยากาศให้โรแมนตกิมากขึน้ไปอีก  

 

 
 
 
 



 

 

จากนัน้น าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสขุภาพ
และน าโชค โดยมีตัง้แตสี่มว่งออ่นเย็นตา จนถึงสีมว่งไวน์ มีเสนห์่เย้ายวนใจ พลอยนีจ้ะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็น
แหวน จี ้ตา่งห ูและสร้อยข้อมือ 

 
จากนัน้น าท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิง้ ย่านเมียงดง แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือ
สยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนีจ้ะมีเสือ้ผ้า กางเกง รองเท้า น า้หอม เคร่ืองส าอางค์ทัง้แบรนด์เนมช่ือดัง 
และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวยัรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากท่ี
ตลาดนี ้อาทิเช่น ร้านเคร่ืองส าอางค์ค์ท่ีคุ้นหคูนไทยท่ีไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเคร่ืองส าอางค์ค์จะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และ
บางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นร้านขายรองเท้าแบรนด์ดังอย่างร้าน MBC MART ก็มีรองเท้า
หลากหลายแบรนด์ดงัให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, 
FILA เป็นต้น 

 

 
 
ในสว่นของอาหารบริเวณข้างทางท่ีฮอทฮิตไม่แพ้กนัอย่างโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด มีอาหารหรือของทานเล่นให้
ได้ลิม้ลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์ย่างตวัใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาล
ของเมียงดง กุ้ งล็อบสเตอร์ตวัใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไม้แล้วเอาไป
ย่าง ต๊อกโบกี เค้กข้าวท่ีขึน้ช่ือของเกาหลี ปรุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนนีูมี้อยู่เกือบทุกซอกทกุมุมท่ีใน



 

 

ตลาดเมียงดง บะหม่ีด าจาจงัมยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตท่ีเห็นกันบ่อยในซีร่ีส์เกาหลี มนัฝร่ังเกลียวทอดกรอบ
เสียบไม้ พบเห็นได้ทัว่ไปในเมืองไทย แต่ของท่ีน่ีจะมีไส้กรอกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่ งชัน้ ปลาหมึกยกัษ์ทอดกรอบ 
เสียบไม้แบบอลงัการโรยด้วยเกลือ เป็นต้น แตห่ากคนท่ีชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจ้าดงั ซึ่งไอติมท่ีกดมา
ใสโ่คนนัน้สงูถึง 2 ฟตุ 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ 1 มือ้ (ให้ทุกท่านได้อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช็อปป้ิง) 
พักที่    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
วันท่ีห้า            ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
เช้า  บริการอาหารเช้า เมนู อูด้ง (8) 

น าท่านเพลินเพลินกับการแวะซือ้ของฝากท่ี ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนม
ตา่งๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภณัฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอก
หน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม และยงัมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหลี) ชินราเมง (มามา่เกาหลี) นม
กล้วย เป็นต้น 

11.15 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี XJ701 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

15.05 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตดิอนเมือง พร้อมด้วยความประทบัใจ 
 

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

*** ส าคัญมากโปรดอ่าน *** 
ในกรณีที่ต้องออกตั๋วภายใน เคร่ืองบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่อนท าการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ 

ทุกครัง้ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเที่ยวบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
มิเช่นนัน้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดใดทัง้สิน้ 

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  
 
 

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน AIR ASIA X 
เกาหลี พาจู โซล เลสโก โอ้โหใบไม้หลากสี (พักโซล 3 คืน) 

 

***หมายเหต*ุ** 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 
**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน

รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 



 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 
2-3 ท่าน 

ราคา 
จอยแลนด์ 
(ไม่รวมตั๋ว) 

ราคา 
เดก็อายุไม่เกิน 

2 ขวบ 
พักเดี่ยว 

02 - 06 ตุลาคม 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

04 - 08 ตุลาคม 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

10 - 14 ตุลาคม 2562 
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 

16,999 6,999 5,900 5,000 

11 - 15 ตุลาคม 2562 
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 

16,999 6,999 5,900 5,000 

18 - 22 ตุลาคม 2562 
(วันปิยมหาราช) 

16,999 6,999 5,900 5,000 

23 - 27 ตุลาคม 2562 
(วันปิยมหาราช) 

16,999 6,999 5,900 5,000 

25 - 29 ตุลาคม 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

30 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

31 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

05 - 09 พฤศจิกายน 2562 13,999 6,999 5,900 5,000 

06 - 10 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

07 - 11 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

08 - 12 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

09 - 13 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

12 - 16 พฤศจิกายน 2562 14,999 6,999 5,900 5,000 

13 - 17 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

14 - 18 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

15 - 19 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

16 - 20 พฤศจิกายน 2562 14,999 6,999 5,900 5,000 

19 - 23 พฤศจิกายน 2562 14,999 6,999 5,900 5,000 



 

 

 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทปิ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทปิ ท่านละ 50,000 วอน/ทริป/ท่าน 
 
 

 
 
**หมายเหตุ** 
 

20 - 24 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

21 - 25 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

22 - 26 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

23 - 27 พฤศจิกายน 2562 14,999 6,999 5,900 5,000 

26 - 30 พฤศจิกายน 2562 14,999 6,999 5,900 5,000 

27 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

28 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไม่
วา่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋กบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้น กอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท า
ใหลู้กคา้ตอ้งถูกส่งตวักลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ในการเปลีย่นต ัว๋ขากลบั และ
รวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆทีเ่กดิข ึน้ดว้ย ฉะน ัน้ ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทีท่าง
ประเทศน ัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทุกกรณี หรอื
ตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่ว่าง หรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ ท ัง้นี ้
ข ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ดั
ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ใน
การทีท่างตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสมัภาษณ์น ัน้ ข ึน้อยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยู่
ในดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษิทัทวัร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนีไ้ด ้** 

*** ทวัรค์ร ัง้น ีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเทา่น ัน้ ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวั
ออกจากกรุป๊ทวัร ์ทางบรษิทัจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



 

 

1. รับเฉพาะผู้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว คา่ทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผู้จดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จดัได้ช าระ
ให้กับสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตใุดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ทา่น ***และทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ ถ้าหากเป็นชาวต่างชาต ิจะต้องเพิ่มจากราคา
ค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนกัเรียน นกัศกึษา ครู  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค์  หมอ  
พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดงูาน จะต้องสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้ อ่ืนเพ่ือท่ีจะน าไป
ยงัประเทศนัน้ๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนัน้ว่าต้องไมเ่ป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่ของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิต เจ้าหน้าท่ีจะไมรั่บฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถึงผลประโยชน์
ลกูค้าเป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลีใต้จะมีชา่งภาพมาถ่ายรูป และช่วยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสดุท้ายช่างภาพ
จะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลูกทวัร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ได้ แตถ้่าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซือ้ เพราะทาง
บริษัททวัร์ไมมี่การบงัคบัลกูทวัร์ซือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า 

5. ทวัร์ครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียวเป็นหมูค่ณะเท่านัน้ ถ้าลกุค้าต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไมล่งร้านช้
อปปิง้ เชน่ น า้มนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อะเมทิส ทางบริษัทจะคดิคา่ด าเนินการในการแยกท่องเท่ียว
เอง 300 USD ตอ่ทา่น 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
อัตราค่าบริการนีร้วม 

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 ้



 

 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั พร้อมคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ท่ีมี 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กก.    คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 
 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ทา่น    คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ท่ีระบใุนรายการ      คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่า
อินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 คา่วีซา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว  
 
เอกสารประกอบในการย่ืนวีซ่า  
1) พาสปอร์ต  
2) ใบประจ าตวัคนตา่งด้าว  
3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ 
4) ส าเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)  
5) สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้ามี)  
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ 2 รูป  
(ส าหรับหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว เจ้าของหนงัสือเดนิทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซา่) 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อส ารองที่ น่ัง ภายใน 3 
วนัหลงัจากการจอง  

2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินคา่บริการส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั กรณีนกัท่องเท่ียว
หรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี
ใดๆ ให้ถือวา่นกัทอ่งเท่ียวสละสิทธ์ิการเดนิทางในทวัร์นัน้ๆ 

3. กรณีท่ีนกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดนิทางน้อยกวา่ 30 วนั จะต้องช าระครบเตม็จ านวนเลย 
4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบริษัท เชน่ แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ 

ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตั

ฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 



 

 

• กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอยกเลิกการเดนิทาง หรือเล่ือนการเดนิทาง นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผู้ มีช่ือใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพ่ือแจ้งยกเลิก
การจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

• กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้ มีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอย่างหนึง่เพ่ือท าเร่ืองขอรับเงิน
คา่บริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการ
ตา่งๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน  

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี ้
- ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของเงินคา่บริการ 
- ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 50 ของเงินคา่บริการ 
- ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 

ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัคา่ใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากคา่บริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ี ยวให้แก่
นกัทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบนิ การจองท่ีพกัฯลฯ 

1. การเดินทางท่ีต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบนิ หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมด   

2. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบริษัท เชน่ แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึง
ศกุร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์
ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัทอ่งเท่ียวเดนิทางไมถึ่ง 15 คน  
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบไุว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถกู
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนั
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากกา รท่ีมี
นกัทอ่งเท่ียวร่วมเดนิทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดนิทางได้  ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการตอ่ไป 



 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนงัสือเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดนิทางจริงของประเทศท่ีเดนิทาง ทัง้นี ้บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ  อบุตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นต้น 

7. อตัราคา่บริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาคา่บริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่
ภาษีเชือ้เพลิง คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิฯลฯ  

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่อ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแตมี่เอกสารลงนามโดย
ผู้ มีอ านาจของบริษัทก ากบัเทา่นัน้  

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 

• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ท่ีจะน าตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิ ต้องมีขนาดบรรจภุณัฑ์ไมเ่กิน 100 มิลลิลิตรตอ่ชิน้ และรวมกนั
ทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจภุัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนด
จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเทา่นัน้ 

• สิ่งของท่ีมีลกัษณะคล้ายกับอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเทา่นัน้  

• ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเนือ้สัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้สด , ไข่ , 
เนือ้สตัว์ , ไส้กรอกฯ เพ่ือเป็นการปอ้งกนัโรคติดตอ่ท่ีจะมาจากสิ่งเหล่านี ้หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอตัราท่ี
สงูมาก  

 


