
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัแรก             กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

23.00 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ AIR ASIA X 
เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง (หัวหนา้ทัวร์แนะน าการเดนิทาง) 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./
ท่าน (หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีค่าใชจ่้าย) **หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลา

เครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 40 นาท ี(**ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ**) 

 
อพัเกรด ทีน่ ัง่ HOT SEAT ราคา 1,600 บาท / เทีย่ว (หมายเหตุ: ราคาอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามขอ้ก าหนดของสายการบนิ) 

HOT SEAT เป็นทีน่ั่งภายในหอ้งโดยสารบรเิวณดา้นหนา้ของเครือ่งบนิ ซ ึง่เป็นทีน่ั่งแบบมพีืน้ทีว่างขามากเป็นพเิศษ 

 

 

วนัทีส่อง          เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) – สะพานแขวนมาจงัโฮซู – โซลทาวเวอร ์

02.35 น. บนิลัดฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่XJ700 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
10.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิชอน (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่

สาธารณะรัฐเกาหลใีต ้รถโคช้น าทุกท่านขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพือ่ความหวังในการ

รวมชาตทิีย่าวกว่า 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร เดนิทางต่อไปยัง เมอืงพาจู 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (1) เมนู บูลโกก ิหมหูมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยน าหมลูง

ในกระทะพรอ้มน า้ซุปปรงุรส เมือ่สุกรบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้วสวย 

 
จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยัง สะพานแขวนมาจงัโฮซู สะพานแขวนที่ยาวทีส่ดุในประเทศเกาหล ีก่อนจะพบกับววิ
ทะเลสาบอันงดงามจะตอ้งเดนิเทา้เขา้ไปประมาณ 500 เมตร ดา้นหนา้มหีอคอยตัง้ตระหง่านอยู่ ก่อนจะถงึตัวสะพานจะ
มรีา้นกาแฟไวค้อยบรกิารส าหรับนักท่องเที่ยวที่อยากน่ังจบิกาแฟรับลมเย็นๆ ทีโ่ชยมาจากทะเลสาบ ขวามือของรา้น

กาแฟจะเป็นทางเดนิลงไปยังตัวสะพาน ตรงคอสะพานทัง้สองฝ่ังดา้นซา้ยขวาจะมีจุดใหย้ืนถา่ยรูปววิสวยๆ สว่นใหญ่จะ
มีแต่คนเกาหลีมาเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด ตัวสะพานมีความยาวถงึ 220 เมตร พื้นตรงกลางสะพานฝ่ังนงึจะเป็นพื้น
กระจกใสยาวประมาณ 100 เมตร ที่สามารถมองเหน็ผนืน ้าดา้นล่างได ้นอกจากชมววิทะเลสาบมุมกวา้งจากบนสะพาน
แลว้ ดา้นล่างยังมสีะพานไมเ้ป็นทางยาวใหช้มธรรมชาต ิและเดนิลัดเลาะรมิฝ่ังทะเลสาบไดอ้กีดว้ย  

 
 



 

  
จากนัน้น าท่านไปยังหนึง่ในทาวเวอรท์ี่มวีวิทีส่วยทีสุ่ดในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ตัง้อยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล 
มคีวามสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสงู 479 เมตรจากพื้นดนิ ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวัน ช่วง

กลางคืน หรอืฤดูกาลไหนๆ ก็ยังไดร้ับความนยิมเสมอมา ทัง้จากนักท่องเทีย่วและคู่รักชาวเกาหล ีเพราะเป็นจุดชมววิที่
มองเหน็ววิทั่วทัง้กรุงโซล และบรเิวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นับเป็นอีกสถานทีส่ดุแสนโรแมนตกิแหง่หนึง่ทีคู่่รักทุกคู่ไม่
ควรพลาด นอกจากนี้ยังมไีฮไลทส์ าคัญของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะตอ้งมาแวะเชค็อนิคือ สถานที่คลอ้งกุญแจ
ชือ่ดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชือ่ว่า คู่รักที่มาคลอ้งกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล ** ราคา
ทวัรน์ ีไ้มร่วมกุญแจและคา่ขึน้ลฟิท ์10,000 วอน**   

 

 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (2) เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ีเนือ้หม ูเนือ้ไก ่เนือ้ววั ปลาหมกึ อาหารเกาหล ี
เตมิไมอ่ ัน้  

พกัที ่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 



วนัทีส่าม          วดัพงอนึซา - ถนนกาโรซูกลิ - สวนสนกุล็อตเตเ้วริล์ – ดวิต ีฟ้ร ี– เครือ่งส าอางคค์อสเมตคิ – ผลติภณัฑ ์

                       น า้มนัสน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง วดัพงอนึซา วัดดังท่ามกลางย่านธุรกจิและตกึสูงยา่นกังนัม สรา้งขึน้ตัง้แต่สมัย
อาณาจักรชลิลา ประตหูนา้วัดมชีือ่วา่ จนิยอมนุ หมายถงึ สรรพสิง่ทียั่งคงอยูใ่นสภาพเดมิ เมือ่เดนิเขา้มาในประตู
แห่งนี้ก็จะสื่อถงึความหมายถงึการจะไดเ้ขา้มาสู่ภพขององคส์ัมมาสัมพุทธเจา้ สัญลักษณ์โดดเด่นของวัดคือ 

พระพทุธรปูแกะสลักหนิออ่นทีใ่หญท่ีส่ดุในโซลทีท่กุคนตัง้ใจมาสักการะขอพร มคีวามสงูกวา่ 23 เมตร 
 

 
 

จากนัน้น าท่านไป ถนนกาโรซูกลิ ในชว่งฤดูใบไมร้่วงตน้ไมม้ากมายหลายพันธท่ั์วเกาหลีก็จะเริม่เปลี่ยนสีเป็น 

เหลอืง สม้ แดง น ้าตาล ใหส้สีันทีส่วยงามกอ่นทีจ่ะรว่งไป ถนนแหง่นี้ก็เป้นอกีจุดหนึง่ทีส่ามารถชมใบไมเ้ปลีย่นสี

ได ้สองขา้งทางเต็มไปดว้ยเจา้ตน้กงิโกะ หรอืตน้แปะก๊วยน่ันเอง มคีวามยาวประมาณ 700 เมตร ทอดยาวเรยีงตัว
ไปตลอดสองขา้งทาง นอกจากมตีน้แปะก๊วยสวยๆ ใหเ้กบ้ภาพความประทับใจกันแลว้ ยังมทัีง้รา้นเสือ้ผา้ รองเทา้ 

เครือ่งประดับ ในแบบทีแ่นวและยนูคิสดุๆ สว่นใหญจ่ะเป็นรา้นของเหลา่นักออกแบบทีม่ชี ือ่เสยีง และนักออกแบบ
อสิระรุน่ใหมข่องเกาหลไีปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นม 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (4) เมนู บบิมิบบั ขา้วย าเกาหล ีประกอบดว้ยผกัตา่งๆพรอ้มกบัเนือ้สตัวห์มกั เสริฟ์
บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รอ้นๆ 
 

จากนัน้เดนิทางไปยัง สวนสนุกล็อตเตเ้วริล์ หนึง่ในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี ตัง้อยู่ที่เขตชัมซลิ ในเมอืงโซล 
เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดแหง่หนึง่ในโลก การมาเทีย่วทีน่ีจ่งึสามารถท าไดท้ัง้ปีโดยไม่ตอ้งดูสภาพ
อากาศล่วงหนา้ ภายในมเีครือ่งเล่นที่น่าตื่นเตน้มากมาย รวมถงึลานไอซส์เก็ต สวนสนุกลอตเตเ้วลิ์ดแบ่งออกเป็น 2 
โซน ไดแ้ก่ ธมีผจญภัย โซนทีเ่ป็นสวนสนุกในร่มทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก และ เกาะเวทมนต ์โซนทีเ่ป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่

สรา้งเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน ทัง้ยังมีรา้นจ าหน่ายของที่ระลกึ รา้นอาหารนานาชาต ิและสิง่อ านวยความ
สะดวกอืน่ๆอกีมากมาย นอกจากนี้ ที่นียั่งรายลอ้มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ ชอ้ปป้ิงมอลล์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงแรมหรู 
เ ป็นตน้  *** หมายเหตุ เครื่องเล่น Lotis Climing, Tomb of Horror, Mirror Maze, VR Game Zone, 
Fantasy Forest และ Poporo Park ไมร่วมอยูใ่นต ัว๋ หากลูกคา้ตอ้งการเลน่ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ***    
 



 
 

จากนั้นน าท่านเลือกซื้อสนิคา้ปลอดภาษี LOTTE WORLD TOWER DUTY FREE แหล่งรวมสนิคา้แบรนด์เนม
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับหลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบ

รนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดยจะเป็นสนิคา้แบรนด์หรู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS 
VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้  

 
จากนัน้น าท่านแวะชอ้ปที่รา้นเครื่องส าอางค์ยอดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพือ่เลือก

ซือ้กลับไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไม่ว่าจะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิแบรนดอ์ย่าง DEWINS และ
แบรนด ์JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไม่ว่าจะเป็นครมีหอยทาก ครมีน ้าแตก ครมีขดัขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์
เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีว่านหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

 
จากนัน้น าท่านเรยีนรูก้ารท า ผลติภณัฑน์ า้มนัสน ที่สกัดจากน ้ามันสนเขม็แดง มสีรรพคุณชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน 
ชว่ยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น (5) เมนู จมิทคั ไก่อบซอีิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงด ัง้เดมิ เป็นไกผ่ดัรวมกบั

วุน้เสน้ มนัฝร ัง่ แครอท พรกิ และซอสด า เนือ้ไกท่ ีน่ ิม่ รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลสู้ตรเกาหล ี 
พกัที ่  BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่             โอลมิปิคพารค์ – ศนูยส์มนุไพรโสม – ศนูยส์มนุไพรฮอตเกนาม ู– พระราชวงัถ็อกซูกุง – ถนนเลยีบก าแพง 
                       หนิ – พลอยอเมทสิ – ตลาดเมยีงดง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

จากนัน้น าท่านเดนิไปสดูโอโซนใหชุ้่มปอด SEOUL OLYMPIC PARK อกีหนึง่สถานทีข่ ึน้ชือ่สดุๆ ในการไปชม
ใบไมเ้ปลี่ยนสี สวนสาธารณะที่มีพื้นที่ใหญ่กว่า 1.45 ลา้นตารางเมตร! เพราะที่นี่ลอ้มรอบไปดว้ยป่า และสวน
ศลิปะวัฒนธรรม อุทยานประวัตศิาสตร ์และอืน่ๆ อกีมากมาย เดมิเคยใชเ้ป็นสถานทีจั่ดการแขง่ขันโอลมิปิก ปัจจุบันใช ้

เป็นสถานทีจั่ดคอนเสริต์ระดับประเทศมากมาย และอกีหนึง่จุดส าหรับผูท้ีอ่ยากมาซมึซบัประวัตศิาสตร ์เพราะทีแ่หง่นี้มี
การขุดพบโบราณวัตถุในสมัยแพ็คเจ จะเห็นไดว้่า Olympic park ที่โซลนัน้ ไม่ใช่แค่ใหญ่ดว้ยเพราะแค่ขนาดพื้นที่

เพยีงอย่างเดียว แต่มปีระวัตคิวามเป็นมาที่น่าสนใจและยิง่ใหญ่ดว้ยเชน่กัน สมัผัสความสดใสจากตน้แปะก๊วยที่เร ิม่พา
กันผลัดใบเปลีย่นเป็นสเีหลอืงสลับสม้ไปท่ัวทัง้สวน 
 



 
 

พบกับจุดไฮไลทส์วยๆ อาท ิจุดแรก สวนดอกไมป่้า ตรงนี้จะมดีอกไมน้านาชนดิสลับพลัดเปลีย่นทุกฤดูกาล จุดทีส่อง 
ทุง่หญา้มลู ีย่ส์ชีมพู ในชว่งฤดูใบไมร่้วงนีจ้ะไดเ้หน็ทุ่งดอกไมช้มพูเรยีงรายสวยงาม จุดทีส่าม ALONE TREE จะเป็น
เนนิโล่งๆ กวา้งๆ ซ ึง่เป็นที่ตัง้ของตน้ไมโ้ดดเดี่ยว ‘นาฮลโลนามู’ สถานที่ยอดนยิมแบบนี ้ใครๆต่างก็อยากจะมาถา่ยรูป
กับเจา้ตน้ไมต้น้นี ้ถอืเป็นอกีหนึง่จุดนัดพบระหว่างครอบครัวหรอืแก๊งคเ์พือ่นทีม่าสงัสรรคพ์ักผ่อนหย่อนใจกับใบไมเ้ขยีว

ขจ ีสว่นในฤดูใบไมร้่วงยังสามารถชมใบไมเ้ปลีย่นสไีดต้ลอดทาง  
 

 
 

จากนัน้น าท่านชม ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหล  ีสมุนไพรทีช่่วยเสรมิความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ชว่ยท า

ใหจ้ิตใจสงบ และเพิ่มพละก าลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม
ประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง 
 
จากนัน้น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนาม ูตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูง

เหนือระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดื่ม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (7) เมนู ไกตุ่น๋โสม อาหารบ ารงุสุขภาพ ไกข่นาดก าลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย 

และสมนุไพรบ ารงุรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 
 
จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยัง พระราชวงัถ็อกซูกุง 1 ใน 5 พระราชวังเก่าแก่ของราชวงศโ์ชซอน มขีนาดไม่เล็กไม่
ใหญ่โดดเด่นสง่างามท่ามกลางอาคารสไตลต์ะวันตกใจกลางกรุงโซล แต่สวยงามร่มรืน่ไปดว้ยตน้ไม ้ยิง่ชว่งฤดูใบไม ้

เปลีย่นสแีลว้ยิง่สวยงามไปอกี ในแต่ละวันจะมกีารเปลี่ยนเวรยามของทหาร หากมาไดถู้กจังหวะจะไดช้มพธิีเปลีย่นเวร
ยามประจ าวัน ซ ึง่ในหนึง่วันนัน้จะมี 3 รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบที่สอง 14.00 น. และรอบสุดทา้ยตอน 
15.30 น. 

 



 
 

*** หมายเหตุ : กรณีทีพ่ระราชวงัถ็อกซูกุงไมเ่ปิดท าการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิป์รบัรายการทดแทนเป็น 

พระราชวงัชางด็อกกุง *** พระราชวังล าดับทีส่องทีถ่กูสรา้งต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และยัง
เป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังส าคัญที่ยังคงรักษาไว ้ซ ึง่มีตน้ไมข้นาดยักษ์มีอายุกว่า 300 ปี บ่อน ้า และศาลารมิน ้า 
พระราชวังแหง่นีเ้ป็นทีพ่ านักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองค ์ปัจจุบันยังคงเหลอืความงดงามบางสว่นของพระราชวัง 
ไดแ้ก่ พระต าหนัก INJEONGJEON พระต าหนัก DAEJOJEON พระต าหนัก SEONJEONGJEON และพระต าหนัก 

NAKSEONJAE  
 
นอกจากนี ้ยังมอีีกไฮไลทท์ี่ส าคัญของพระราชวังแหง่นีค้อื ถนนเลยีบก าแพงหนิ ซึง่รูจั้กกันดใีนชือ่ ถนนจองดง หรือ 
ถนนถอ็กซกูุง-ทลดัม มักมผูีน้ยิมไปเดนิเล่นพักผ่อนชืน่ชมควาามงดงามของพระราชวัง พรอ้มกับเดนิชมววิตน้แปะก๊วยสี

เหลืองทีป่ลูกเรยีงรายเลาะเลยีบรัว้วัง ทอดยาวจากพระราชวังถ็อกซไูปจนถงึโรงละครชองดงตามแนวโคง้ของถนน 
ขนานกับแนวก าแพงหนิสนี ้าตาลเทาสวยงาม ท าใหถ้นนเสน้นี้มีเสน่ห ์และมีเอกลักษณ์ในตัวเป็นอย่างมาก ถนนที่
สวยงามแห่งนี้ยาวประมาณ 1 กโิลเมตร ทีน่ี่ไดช้ ือ่ว่าเป็นถนนเสน้ทีโ่รแมนตกิแหง่หนึง่ในโซล และยังเป็นสถานที่ยอด
นยิมส าหรับการเดนิเล่นในฤดูใบไมร่้วง ใบแปะก๊วยสเีหลอืงทีเ่รยีงรายเลยีบก าแพงไปนัน้ ยิง่เพิม่บรรยากาศใหโ้รแมนติ

กมากขึน้ไปอกี  
 

 
 
 



 
จากนัน้น าท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแหง่สุขภาพและน า
โชค โดยมตีัง้แต่สมี่วงอ่อนเย็นตา จนถงึสมี่วงไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี้ ต่างหู 
และสรอ้ยขอ้มอื 

 
จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามส
แควร์เกาหล ีตลาดแหง่นีจ้ะมเีสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เครือ่งส าอางคทั์ง้แบรนดเ์นมชือ่ดัง และโลคอลแบรนด์ 
รวมถงึซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที่ตลาดนี้ อาทเิช่น รา้น

เครื่องส าอางค์ค์ที่คุ น้หูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 
INNISFREE ราคาเครื่องส าอางคค์์จะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย 
หรือจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนด์ดังอย่างรา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนด์ดังใหเ้ลอืกมากมาย อาทิ
เชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้ 

 

 
 
ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางที่ฮอทฮติไม่แพก้ันอย่างโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของทานเล่นใหไ้ดล้ ิม้

ลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลลย่์างตัวใหญ่อบน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็
อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ ย่างชสีมรีสหวาน ชสีย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปย่าง ต๊อกโบก ีเคก้ขา้วที่
ข ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนูนี้มอียู่เกือบทุกซอกทุกมุมทีใ่นตลาดเมียงดง บะหมีด่ าจาจังม
ยอน หนึง่ในเมนูสุดฮติทีเ่ห็นกันบ่อยในซรีี่สเ์กาหลี มันฝร่ังเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท่ั้วไปในเมอืงไทย แต่

ของทีน่ีจ่ะมไีสก้รอกเพิม่เขา้มาอกีหนึง่ชัน้ ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แต่หาก
คนทีช่อบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดัง ซ ึง่ไอตมิทีก่ดมาใสโ่คนนัน้สงูถงึ 2 ฟตุ 

เย็น  อสิระอาหารเย็น 1 มือ้ (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการช็อปป้ิง) 
พกัที ่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้            ละลายเงนิวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – สนามบนิอนิชอน – กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ เมนู อูดง้ (8) 
น าท่านเพลนิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ 
ชอ็กโกแล็ตหนิ ซเีรยีลชอ็กโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมี
ลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 

11.15 น. เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่XJ701 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

15.05 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

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

 
 
 
 

 
 



 
*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 

ในกรณีท ีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เคร ือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที ่

ทกุคร ัง้ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี5 วนั 3 คนื AIR ASIA X 
เกาหล ีพาจ ูโซล เลสโก โอโ้หใบไมห้ลากส ี(พกัโซล 3 คนื) 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ตุลาคม – พฤศจกิายน 2562 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ราคา 
จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ัว๋) 

ราคา 
เด็กอายุไมเ่กนิ 

2 ขวบ 
พกัเดีย่ว 

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 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 16,999 6,999 5,900 5,000 

11 - 15 ตุลาคม 2562 
(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 

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

18 - 22 ตุลาคม 2562 

(วนัปิยมหาราช) 
16,999 6,999 5,900 5,000 

23 - 27 ตุลาคม 2562 

(วนัปิยมหาราช) 
16,999 6,999 5,900 5,000 

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

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

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

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

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

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

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

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

***หมายเหต*ุ** 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 
**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 



 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่*** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน/ทรปิ/ทา่น 
 
 

 
 
**หมายเหต*ุ* 
 

1. รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว ค่าทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับสาย

การบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดนิทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามรายการไม่

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27 พฤศจกิายน - 01 ธนัวาคม 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

28 พฤศจกิายน - 02 ธนัวาคม 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

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

ขอ้ความใหถ้ ีถ่ว้น กอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท า
ใหลู้กคา้ตอ้งถูกส่งตวักลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้่ายที่เกดิข ึน้ในการเปลีย่นต ัว๋ขากลบั และ

รวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆทีเ่กดิข ึน้ดว้ย ฉะน ัน้ ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทีท่าง
ประเทศน ัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทุกกรณี หรอื
ตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปที่มทีี่น ัง่วา่ง หรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบิน ท ัง้นี้ 
ข ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ดั
ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

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

*** ทวัรค์ร ัง้นีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเป็นหมูค่ณะเท่าน ัน้ ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวั
ออกจากกรุป๊ทวัร ์ทางบรษิทัจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



ดว้ยสาเหตุใดหรือไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผู ้
จัดขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงนิสดส่วนใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครื่องบนิใหแ้ก่ท่าน ***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ราคานีเ้ฉพาะ
นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100 USD** **กรณีตัด
กรุ๊ปเหมาทีเ่ป็น เด็กนักเรยีน นักศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรงเครือ่งส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาต ิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารขอดูงาน 

จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุกครัง้** 
2. หากมีเพื่อนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเทีย่วระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรอืปัญหาต่างๆ ตลอดจน

ขอ้แนะน ากรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ที่รับผดิชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ื่นเพื่อที่จะน าไปยังประเทศนัน้ๆ  
หรอืน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้ว่าตอ้งไม่เป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้

ประหารชวีติ เจา้หนา้ทีจ่ะไม่รับฝากกระเป๋าหรอืส ิง่ของใดใด 
3. โรงแรมทีพ่ักทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์ูกคา้เป็น

หลัก 
4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสุดทา้ยช่างภาพจะน า

ภาพถา่ยมาจ าหน่ายกับลูกทัวร ์หากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททัวร์ไม่มี
การบังคับลูกทัวรซ์ือ้แต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

5. ทัวร์ครัง้นี้มวีัตถปุระสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง 
เชน่ น ้ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิค่าด าเนนิการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD 

ต่อท่าน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.    ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 ค่าทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน    ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ      ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพทท์างไกล , ค่าอนิเตอร์เน็ต , ค่า

ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถิน่  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าวซีา่ส าหรับพาสปอรต์ต่างดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว  

3) ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู่  

4) ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี  

5) สมุดบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไม่

วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เย ีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนั
การมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี ้
- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 
- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลไีด ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 

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

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



6) รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ 2 รูป  

(ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซีา่) 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ ภายใน 3 วันหลังจาก

การจอง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักท่องเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกว่า 30 วัน จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อีเมล์ , หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึ

ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

 กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
- ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 
- ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 
- ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

1. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรอืเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

2. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล์ หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางส าหรับประเทศที่มวีีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทาง

นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอืเดนิทาง 

และอื่นๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 



7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และรวมกันทุกช ิน้

ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 
จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

 สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
 ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนือ้สตัวทุ์กชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไมส้ด , ไข ่, เนือ้สตัว ์, ไส ้

กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราทีส่งูมาก  

 


