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อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ

วนัที ่12-16 ตลุาคม 62 16,888 16,888 5,000 8,888  

วนัที ่19-23 ตลุาคม 62 16,888 16,888 5,000 8,888  

วนัที ่30 ต.ค.-03 พ.ย. 62 14,888 14,888 5,000 6,888  

วนัที ่02-06 พฤศจกิายน 62 14,888 14,888 5,000 6,888  

วนัที ่16-20 พฤศจกิายน 62 14,888 14,888 5,000 6,888  

วนัที ่20-24 พฤศจกิายน 62 14,888 14,888 5,000 6,888  

วนัที ่23-27 พฤศจกิายน 62 14,888 14,888 5,000 6,888  

วนัที ่30 พ.ย.-04 ธ.ค. 62 15,888 15,888 5,000 7,888  

วนัที ่04-08 ธนัวาคม 62 16,888 16,888 5,000 8,888  



 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                      

 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
 ***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิอนิชอน                                                                             ( - / - / - ) 
12.30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตู 4 แถวที ่4 สายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์(XJ)              

มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
15.40 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ702 (ไมร่วมอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
23.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง) หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 
ทีพ่กั  GOLDEN HOTEL / PREMIERS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงอนิชอน) 
 
วนัทีส่อง อนิชอน ไชนา่ทาวน ์– สวนซาย ุ- อนสุาวรยีน์ายพลแมคอาเธอร ์– สวนสนุกวอลม ิ(ไมร่วมคา่บตัร

เครือ่งเลน่) - ศนูยโ์สมเกาหล ี– SEOULLO 7017                                                           ( B / L / D)                                   
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางสู ่อนิชอน ไชนา่ทาวน ์(Incheon China Town) เกดิขึน้ชว่งปีเดยีวกับการเปิดทา่เรอือนิชอน 

เมือ่ปี ค.ศ. 1883 โดยมอบเป็นพืน้ทีพ่เิศษใหกั้บชาวจนี ราชวงศฉ์งิ ในยคุนัน้ เดมิเคยมรีา้นขายของประเภทตา่งๆ 
ทีม่าจากเมอืงจนี เป็นย่านทีม่รีา้นอาหารทีม่กีลิน่อายความเป็นจนีอยูม่ากทีส่ดุ แลว้ย่านนี้ยังเป็นไชน่าทาวนเ์พยีง
แห่งเดียวในเกาหลีดว้ย แวะถ่ายรูปชคิๆ ณ ย่านวฒันธรรมถนนแคฮงันูร ีที่เต็มไปดว้ยกลิน่อายผสมผสาน
ระหวา่งจนี เกาหล ีญีปุ่่ น ชมิอาหารอร่อยมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนั้นพาท่านชมวิวเมืองอินชอน ท่าเรือส าคัญและชายหาด Wolmi-do จากบนยอดภูเขาอุงบองซาน 

(Eungbongsan) ซึง่แปลความหมายไดว้่า สวนแห่งอสิรภาพ ที่นี่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสวนซายุ (Jayu 
Park) หรืออกีชือ่คอื Freedom Park ถอืไดว้่าเป็นอกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคัญของเมอืงอนิชอน เนื่องจาก

เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่กลางใจเมอืงและตัง้อยู่บนยอดเขา ท่านจะไดพ้บกับอนุสาวรยีน์ายพลแมคอา
เธอร ์(The statue of MacArthur) ซึง่เป็นการสือ่ถงึความสัมพันธท์ีอั่นดขีองเกาหลใีตกั้บอเมรกิาไดเ้ป็นอยา่งด ี

น าคณะเดนิทางสูส่วนสนุกวอลม ิหรอื Wolmi Theme Park (ราคาทัวรไ์มร่วมคา่บัตรเครือ่งเลน่) เป็นสวนสนุก
ขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองอนิชอนตัง้อยู่รมิทะเลบนเกาะวอลม ิ(Wolmi) มีชือ่เดมิว่า สวนสนุกมายแลนด์ (My 
Land) ไดร้ับการรโีนเวทครัง้ใหญเ่มือ่ปี 2009 พรอ้มกับชือ่ใหมว่า่ วอลม ิธมี พารค์ ภายในมเีครือ่งเลน่หลากหลาย
แบบ สว่นมากจะเป็นเครือ่งเลน่กลางแจง้ทีเ่นน้สรา้งความหวาดเสยีว เชน่ เครือ่งทิง้ตัวทีค่วามสงู 70 เมตร Hyper 
Shoot Drop เรือไวกิง้ และชงิชา้สวรรคส์ุง 115 เมตร และยังมสีวนสนุกในอาคารทีเ่หมาะส าหรับเด็ก อาท ิโรง
ภาพยนตร ์4D หรอืซุม้เล่นเกมสป์ระลองความทา้ทายอกีหลายซุม้ ทีน่ี่ยังเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรเ์กาหลชีือ่
ดังหลายเรือ่ง เชน่ “We Got Married”, “Two Days and One Night” และ รายการ “Running Man” ดว้ย พรอ้ม
กับชมบรรยากาศรมิทะเลของเมอืงอนิชอน 

วนัที ่07-11 ธนัวาคม 62 16,888 16,888 5,000 8,888  

INFANT (เด็กเล็ก ต ัง้แตแ่รกเกดิ - อายไุมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 7,000 บาท 

ราคาทีร่ะบขุา้งตน้ ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเทา่น ัน้ 
หากผูเ้ดนิทางถอืหนงัสอืเดนิทางประเทศอืน่ๆ โปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่กอ่นท าการจอง 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) เมนูชาบู ชาบู หมอ้ไฟสไตลเ์กาหล ีจะใชเ้นือ้หมูห ัน่ชิน้บางๆ ปูอดั ห ัน่

ยาวๆ เกีย๊วกุง้ เกีย๊วหมู ใสผ่กัสารพดัชนดิลงไปท ัง้เห็ดเข็มทอง เห็ดฟาง เห็ดหอม ถ ัว่งอก กระหล า่ปล ี
ผกักาดขาว ใสล่งไปในหมอ้ แลว้เตมิดว้ยน า้ซปุรอ้นๆ ตม้ตอ่จนเดอืด กอ่นจะเร ิม่รบัประทาน ก็จะน าอดุง้
ลงตม้อกีคร ัง้ พอสุกก็ตกัมาทานกบัขา้วสวย กมิจแิละน า้จ ิม้ 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูศู่นยโ์สมเกาหล ี(Red ginger) ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปี
ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและน า

กลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรักและนับถอืทางบา้น น าชม Seoullo 7017 หรือทีเ่รยีกว่า 
Seoul Sky Garden หรอื Sky Park เป็นสวนเชงิเสน้ระดับสูงในกรุงโซล ซึง่ตัง้อยู่บนยอดสะพานลอยทางหลวง
เดมิ เสน้ทางซึง่มคีวามยาวประมาณหนึง่กโิลเมตรและเรยีงรายไปดว้ยพชืกวา่ 200 สายพันธุ ์เพือ่เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว
และเป็นสถานทีส่ าหรับพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนและนักท่องเทีย่ว ลักษณะคลา้ยกับ High Line ของ New 
York City Sky Ggarden ออกแบบโดย MVRDV ซึง่เป็น บรษัิท ชาวดัตชแ์ละเปิดใหส้ัมผัสในเดอืนพฤษภาคม 
2017 เป็นแลนดม์ารก์แหง่ใหมก่รุงโซลและถอืเป็นอกีหนึง่สถานทีเ่ทีย่วใหมข่องเกาหลใีต ้ทีเ่กดิจากการปรับปรุง
ทัศนียภาพ รื้อสะพานบางจุด แลว้ปรับใหเ้ป็นถนนลอยฟ้า แถวบรเิวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station) ช่วง
กลางคนืจะเปิดไฟบนสะพาน ท าใหไ้ดค้วามรูส้กึสวยงามอกีแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่3) เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารยอดนยิมในวงัหลวงในสมยัก่อน ปัจจุบนัเป็น

อาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวงเชือ่กนัวา่บ ารุงสุขภาพ ในตวัไกจ่ะมขีา้วเหนยีว รากโสม พุทราแดง และ
เคล็ดลบัในการตุน๋เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกวา่ กกัตุก ีคอื เสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด าและ
เกลอื 

ทีพ่กั  L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (กรงุโซล) 
 
วนัทีส่าม สะพานแขวนคมัอกัซนัในเมอืงพาจ ู- สวนยางจนูาร ิ– กรงุโซล – ศนูยเ์ครือ่งส าอาง - ดวิตีฟ้ร ี                

( B / L / D) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกทา่นไปชมความงดงามของฤดใูบไมร้่วงที ่"สะพานแขวนคมัอกัซนัในเมอืงพาจู" ความสงู 
46 เมตร กวา้ง 1.5 เมตร และยาวถงึ 150 เมตร เป็นสะพานแขวนทีย่าวทีส่ดุในเกาหลี สามารถรองรับคนไดม้าก
ถงึ 900 คน ตัง้อยู่ในภูเขาคัมอักซาน เมอืงคยองก ีสามารถชมววิรอบๆ และสัมผัสอากาศอันบรสิทุธบ์นภูเขาคัม
อักซาน เหมาะส าหรับผูท้ีช่อบความตืน่เตน้ระหวา่งเดนิขา้มไดเ้ป็นอยา่งด ี 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5) เมนู จมิดกั หรอื ไกอ่บซอี ิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงด ัง้เดมิ 
เป็นไก่ผดัรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร ัง่ แครอท พรกิ และซอสด า เนือ้ไก่ทีน่ ิม่ รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลสู้ตร
เกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 

บา่ย น าชม สวนยางจูนาร ิ(Yangju Nari Park) ความงดงามขอพรรณไมต้ามฤดูกาลทีจ่ะเบ่งบานผลัดเปลีย่นสี

ตามฤดกูาล อาท ิดอกหญา้มลูีย่ส์ชีมพู ทุง่คอสมอส ทุง่โคเชยี เป็นตน้ 
 (หากไม่สามารถเขา้ชมดอกไมท้ี่สวนยางจูนารีได ้เปลี่ยนเป็นน าชมความงดงามขอพรรณไมต้ามฤดูกาลที่ 

สวนสาธารณะโอลมิปิก Olympic Park หรอื สวนฮานลึ Haneul Park แทน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่6) เมนูหมูยา่งเกาหลหีรอืพอรค์คาลบี ้เป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ล ือ่ง

ชือ่และรูจ้กักนัดที ัว่โลก โดยน าหมสูว่นทีต่ดิกบักระดกูไปยา่งบนเตาถา่นแบบด ัง้เดมิเสริฟ์พรอ้มขา้วสวย
รอ้นๆ และเครือ่งเคยีงหลากชนดิกบัน า้จ ิม้เตา้เจีย้วสูตรเฉพาะและน า้ซุปสาหรา่ย 
หลังอาหารเดินทางกลับกรุงโซล แวะชอ้ป ณ ศูนยเ์ครือ่งส าอาง (Cosmetic gallery) เป็นศูนย์รวมของ
เครื่องส าอางแบรนด์ของเกาหลี อาท ิROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลาย อสิระท่าน

เลือกซือ้ไดต้ามอัธยาศัย น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่ ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) ที่นี่มีสนิคา้ชัน้น าใหท้่าน

เลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนดิ อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯ 
ทีพ่กั  L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (กรงุโซล) 
  
วนัทีส่ ี ่ HERB SHOP – RED PINE – ยา่นอแีด  - ยา่นเมยีงดง – ซปุเปอรม์าเก็ต – สนามบนิอนิชอน 
                       ( B / L / อสิระ ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่7) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปดแูลสขุภาพกันทีศ่นูยส์มนุไพรฮอกเก็ตนาม ู(Raisin Tree) ซึง่เป็นสมนุไพรทีท่ั่วโลก
รวมถงึสถาบันตา่งๆยอมรับวา่เป็นสมนุไพรทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุในการบ ารุงตับและดแูลตับของเรา เป็นสมนุไพรทีห่า
ไดย้ากในปัจจุบัน ท่านจะไดช้มการสาธิตการทดลองตัวยาจากสมุนไพรชนิดนี้มีฮอกเกนามู เป็นตน้ไมท้ี่
เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหมน่ยิม

น ามารับประทานเพือ่ชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง จากน่ันน าทา่นเดนิทางไป น า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) 
ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเขม็แดงจากยอดเขาทีป่ระเทศเกาหลเีหนอืมาผลติโดย
ใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับการวจิัยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็น น ้ามันสนเข็มแดง ภูมปิระเทศของประเทศเกาหลี
เป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต ์โดยกวา่จะมาเป็นน ้ามนัสนเขม็แดงได ้1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 
2.7 กโิลกรัม มาสกัดเอาน ้ามันมาผลติและวจิัยออกมาเป็นน ้ามัน สามารถชว่ยในการลดระดับไขมันในเสน้เลอืดได ้
เป็นอย่างด ีเดนิยา่นอแีด เป็นย่านทีอ่ยู่หนา้ Ewha Womans University เป็นแหล่ง Shopping Street เนน้ไปที่
รา้นขายเสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ สนิคา้แนววัยรุ่นแฟชัน่วัยใสสไตลเ์กาหล ีเรยีงรายสองขา้งทาง 
 
 



 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่8) เมนู ปลายา่งเตาถา่น ปลาเนือ้แนน่ยา่งรอ้นๆ ออกรสเค็มนดิๆ หอมถา่นทีใ่ช้

ยา่ง รบัประทานเคยีงกบักมิจนิานาชนดิ  

บา่ย น าทา่น ชอ้ปป้ิงยา่นเมยีงดงอยา่งจุใจ หากทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไร กา้ว
ล ้าน าสมัยเพียงใด ท่านจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี้เท่านัน้ พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสือ้ผา้แฟชั่นแบบอนิเทรน 
เครือ่งส าอางแบรนดด์ังของเกาหล ีเป็นแหลง่รวมตัวของวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมจ านวนมากในแตล่ะวัน  

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
จากนัน้แวะซือ้ของฝากทีร่า้นซุปเปอรม์าเก็ต เลอืกซือ้สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต ผลติภัณฑข์องใบและ
รากฝอยของโสมทีแ่ปรรปูเป็นขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม กมิจ ิเป็บ
เปโรห้รอืป๊อกกีเ้กาหล ีชนิราเมงหรอืมามา่เกาหล ีเป็นตน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สมควรแกเ่วลา น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน เช็คอนิรับบอรด์ดิง้พาส 
วนัทีห่า้ สนามบนิอนิชอน – สนามบนิดอนเมอืง                                                                             ( - / - / - ) 
00.20 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ สายสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ703  
 (ไมร่วมอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
04.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 
 
 

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิดอนเมอืงเทา่น ัน้  
กรณทีา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิขึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 



 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.   คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.   คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.   คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.   หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่ว ตามรายการ 
9. คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากับภาษี) 
2.   คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. คา่ท าวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,500 บาท หรอื 50,000 วอน (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท  หรอืทา่นละ 10,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกว่า 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกว่า 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันก่อนออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์ม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระค่าต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากคา่
ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่
ประเทศเกาหลใีต ้ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทกุกรณี   

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเกาหลใีตเ้รยีกเก็บ   
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ   

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  

และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 



 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                      

 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมดของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
เนื่องจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจัดเตรยีมน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืเป็นเทีย่วบนิเช่าเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มกีารคนื
เงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. การตดิตอ่ประสานงานกับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้  

วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น  

 

 

 

 

 
 
 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทกุ
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศเกาหลใีต ้มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์   
ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 
 
หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลใีต้

ไมเ่กนิ 90 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจ
เขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต ้ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลใีตไ้ด ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลใีต ้
(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลใีต ้ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                      

 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหกั้บ 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการ 
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง 
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิท 
พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษี 
เชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
8. กรณีลูกคา้ไมเ่ขา้รา้นช็อปของรฐับาล ช าระเพิม่รา้นละ 50 USD ตอ่ทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
หมายเหต ุ: คณะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเทีย่วหลงัเวลาเครือ่งลงแลว้ ประมาณ 2 ช ัว่โมง  

ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอทา่นทีต่ดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
หากทา่นสามารถผา่นเขา้เมอืงไดภ้ายหลงั ทา่นจะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง 

และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเทีย่วอยา่งเต็มเวลา  

ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


