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วันแรก             กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาตดิอนเมือง) 

23.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA X 

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะน าการเดินทาง) 
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ท่ีนั่ง จัดท่ีนั่งแบบ 3-3-3 น้ าหนักกระเป๋า 20 กก./

ท่าน (หากต้องการซื้อน้ าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)  

**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้น
เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีนั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของ

สายการบิน**) 

 

วันท่ีสอง          เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) – โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMIA – ป้อมปราการฮวาชอง 

02.35 น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเท่ียวบินที ่XJ700 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) 

10.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา
ท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่

สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชน าทุกท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพื่อความหวังในการ

รวมชาติท่ียาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร  
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (1) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยน าหมูลง
ในกระทะพร้อมน้ าซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMIA สถานท่ีเท่ียวเกาหลีท่ีคอซีรีส์ไม่ควรจะพลาด 

สร้างขึ้นบนพื้นท่ีกว่า 30,000 ตารางเมตรของเมืองยงอิน ซึ่งถูกเนรมิตเป็นหมู่บ้านโบราณเพื่อใช้เป็นโลเคชั่นหลักใน

การถ่ายซีรี่ย์อิงประวัติศาสตร์ของค่าย MBC อาคารต่างๆท่ีอยู่ในสถานท่ีนี้ ได้ถูกศึกษาอย่างละเอียด และสร้างให้มี
ความใกล้เคียงกับประวัติศาสตร์มากท่ีสุด ซึ่งซีรี่ย์เกาหลีแนวอิงประวัติศาสตร์ท่ีคนไทยได้ดูส่วนมากมาจากการถ่ายท า

ในสถานท่ีแห่งนี้ เมื่อได้เข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศภายใน Yongin MBC Drama ก็จะรับรู้ได้ถึงความเป็นมาเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์ของเกาหลี สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้าง และวัฒนธรรมของเกาหลีสมัยโบราณ ซีรีส์ดังๆท่ีถ่ายท่ีนี่ก็เช่น 

จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์, ทงอ ีจอมนางคู่บัลลังก์, The Moon That Embraces The Sun เป็นต้น 

 

 
 

จากนั้นน าท่านชมมรดกโลก ป้อมปราการฮวาซอง ป้อมและก าแพงเมืองโบราณท่ีสร้างรายล้อมตัวเมืองซูวอน ป้อม

แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์ชอนโจแห่งราชวงศ์โชซอน ระยะทางยาวประมาณ 5.5 กิโลเมตร ประกอบด้วยประตู
ทางเข้าท้ัง 4 ด้าน เชิงเทิน 48 หลัง ก าแพงป้อมสร้างขึ้นด้วยอิฐโดยมีการเจาะรูขนาดท่ีพอดี และมีสถาปัตยกรรม

เกาหลีโบราณที่งดงามและยิ่งใหญ่มาก ในสมัยสงครามเกาหลีมบีางส่วนได้ถูกท าลายไป ส าหรับใช้ยิงปืนใหญ่ โดยเชื่อ
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กันว่ามีการใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างท่ีทันสมัยมากท่ีสุดของยุคนั้น ปัจจุบันป้อมนี้ได้รับการสถาปนาจากองค์การ 

UNESCO ให้เป็นมรดกโลก  
 

 
 

 พิเศษ !!! เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ขึ้นบอลลูนชมเมือง ลืมภาพวิวทิวทัศน์ในเมืองท่ีมองจากบนยอดตึก
ไปได้เลย กับการชมวิวแปลกใหม่ด้วยการขึ้นบอลลูน FLYING SUWON เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองซูวอนในมุมท่ี

ท่านไม่เคยเห็นมาก่อน ตัวบอลลูนสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 20 คน ใต้บอลลูนฮีเลียมขนาดมหึมาจะเป็นตะกร้า
ขนาดใหญ่ท่ีมีรูตรงกลางคล้ายโดนัท บอลลูนจะลอยสูงขึ้นไปจากพื้นดิน 150 เมตร เมื่อมองลงมาด้านล่างจะสามารถ

มองเห็นแนวก าแพงป้อมฮวาซองไดท้ั้งหมด ** กิจกรรมน้ีส าหรับท่านท่ีสนใจเท่าน้ัน อัตราค่าบริการน้ี ไม่รวมค่า
ขึ้นบอลลูน **   

 

 
 

** หมายเหตุ : การเปิดให้บริการของบอลลูนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน  

ในวันท่ีมีสภาพอากาศแปรปรวน บอลลูนอาจจะถูกปิดให้บริการเพ่ือความปลอดภัย ** 
   

เย็น บริการอาหารเย็น (2) เมนู บิบิมบับ ข้าวย าเกาหลี ประกอบด้วยผักต่างๆพร้อมกับเน้ือสัตว์หมัก เสิร์ฟบริการ
พร้อมซุปชาบูหม้อร้อนๆ 

พักท่ี    JM HOTEL / NEW M SUWON หรือระดับเดียวกัน 
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วันท่ีสาม          เรียนรู้วิธีการท าคิมบับข้าวห่อสาหร่าย – สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล – SEOUL SKY TOWER – ศูนย์สมุนไพร 

                       โสม – คอสเมติค   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 
พาไปเรียนรู้วิธีการการท า ข้าวห่อสาหร่าย (คิมบับ) อาหารง่ายๆ ท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน โดยการน าข้าวสุก และ

ส่วนผสมอ่ืนๆหลากชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผักโขม ไข่เจียว ปูอัด แฮม เป็นต้น วางแผ่บนแผ่นสาหร่าย ม้วนเป็น

แท่งยาวๆ แล้วหั่นเป็นชิ้นพอดีค า เสิร์ฟพร้อมหัวไชเท้าดอง และกิมจิ ชาวเกาหลีนิยมรับประทานคิมบับระหว่างการ
ปิกนิก หรืองานกิจกรรมกลางแจ้ง 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล หนึ่งในสวนสนุกท่ีดังท่ีสุดของเกาหลี เป็นสวนสนุกในร่มขนาด

ใหญ่ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแห่งหนึ่งในโลก ไม่ว่าจะมาเท่ียวกับแก๊งค์เพื่อนหรือครอบครัว สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ก็ตอบโจทย์

ไดทุ้กรูปแบบ ภายในมีเครื่องเล่นท่ีน่าตื่นเต้นมากมาย รวมถึงลานไอซ์สเก็ต สวนสนุกลอตเต้เวิล์ดแบ่งออกเป็น 2 โซน 
ได้แก่ ธีมผจญภัย (Adventure) โซนท่ีเป็นสวนสนุกในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และ เกาะเวทมนต์ (Magic Island) โซน

ท่ีเป็นสวนสนุกกลางแจ้งท่ีสร้างเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน การมาเท่ียวท่ีนี่จึงสามารถท าได้ท้ังปีโดยไม่ต้องดู
สภาพอากาศล่วงหน้า ท้ังยังมีร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก ร้านอาหารนานาชาติ และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ อีก

มากมาย นอกจากนี้ ท่ีนี่ยังรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า ช้อปป้ิงมอลล์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงแรมหรู พิพิธภัณฑ์สัตว์
น้ า พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน รวมไปถึงยังเป็นที่ต้ังของอาคารท่ีมีความสูงติดอันดับโลกอีกด้วย  

 

 
 
*** หมายเหตุ เครื่องเล่น Lotis Climing, Tomb of Horror, Mirror Maze, VR Game Zone, Fantasy 

Forest และ Poporo Park ไม่รวมอยู่ในตั๋ว หากลูกค้าต้องการเล่นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม ***    

 
จากนั้นน าท่านขึ้นตึก SEOUL SKY TOWER ตึกระฟ้าท่ีสูงท่ีสุดในกรุงโซล รูปแบบของอาคารนั้นได้รับแรงบันดาลใจ

จากภาพวาดเซรามิกเกาหลีและพู่กันเขียน ภายในตึกแทบจะรวบรวมทุกส่ิงอย่างมาไว้ในท่ีเดียว ไม่ว่าจะเป็นท่ีอยู่อาศัย 
โรงแรม ส านักงานต่างๆ ห้องสัมมนา และแหล่งช็อปป้ิง เรียกได้ว่าครบเครื่องสุดๆ นับเป็นตึกท่ีสูงเป็นล าดับท่ี 6 ของ

โลก (556 เมตร) มีท้ังหมด 123 ชั้น พาท่านทยานขึ้นสู่ชั้นท่ี 118 ด้วยลิฟท์ความเร็วสูงท่ีการันตีโดยกินเนสบุคเวิร์ล

เรคคอร์ด บันทุกสถติไว้ว่าเป็นลิฟท์ท่ีเร็วท่ีสุด โดยมีความเร็ว 600 เมตรต่อนาที และลิฟท์ท่ีครอบคลุมระยะทางท่ียาว
ท่ีสุด ในส่วนของชั้นท่ี 118 ส าหรับคนชอบความท้าทายจะมีพื้นกระจกโปร่งใส สามารถมองลงไปจนเห็นพื้นด้านล่างได้ 

และยังสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของตัวเมืองกรุงโซลได้อย่างท่ัวถึง วันไหนท่ีฟ้าเปิดสามารถมองไปไกลถึง
เมืองอินชอนเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีชั้นท่ี 119 บนชั้นนี้มีร้านกาแฟ ซึ่งมีโปรเจ็คเตอร์สกรีนฉายภาพสวยๆ บนผนัง 

ในกรณีท่ีท้องฟ้าไม่เปิดจะไม่สามารถชมวิวได้ (**อัตราค่าบริการน้ี รวมค่าขึ้นลิฟท์แล้ว**) 
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (4) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือวัว ปลาหมึก อาหาร

เกาหลี เติมไม่อั้น 
 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร 

ปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละก าลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด 
เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง 

 
จากนั้นน าท่านแวะช้อปท่ีร้านเครื่องส าอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพื่อเลือก

ซื้อกลับไปเป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บ ารุงผิวแบรนด์อย่าง DEWINS และ

แบรนด์ JSM ท่ีเป็นสินค้าหลักของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน้ าแตก ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ 
เป็นต้น และยังมีสินค้าอ่ืนๆ อาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ยาสระผม ฯลฯ 

 
เย็น บริการอาหารเย็น (5) เมนู  คัมจาทัง เเกงมันฝรั่งกระดูกหมู ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนผสมท่ีส าคัญคือ 

กระดูกหมูส่วนซี่โครง สันหลัง มันฝรั่ง ต้นหอม พริกแกง งาด าป่า ใบงาเขียว และเห็ด 
 

พักท่ี   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

วันท่ีส่ี              ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – ผลิตภัณฑ์น้ ามันสน – หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก+ชุดฮันบก – พลอยอเมทิส  
                       ดิวต้ีฟรี – ตลาดเมียงดง                

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือ

ระดับน้ าทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ 
กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา 

 
น าท่านเรียนรู้การท า ผลิตภัณฑ์น้ ามันสน ท่ีสกัดจากน้ ามันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วย

ควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (7) เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลังเหมาะ ยัดไส้ด้วยโสม แปะก๊วย 

และสมุนไพรบ ารุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสบัเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินจิของหัวหน้าทัวร์และผู้
ประสานงานท้องถิ่นในครัง้นั้นๆ โดยจะยดึถือประโยชนข์องท่านเป็นส าคัญ และขึน้อยู่กับสภาพการณ์ปัจจบุัน 

 

 

 
จากนั้นน าท่านไปยัง หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก ย้อนรอยอดีตกลับไปยังสมัยโชซอน หมู่บ้านโบราณท่ีซ่อนตัวอยู่

ท่ามกลางเมืองใหญ่ ซึ่งมีบรรยากาศท่ีแตกต่างกันโดยส้ินเชิงในแต่ละฤดูกาล หมู่บ้านแห่งนี้ยังรักษาความสวยงามของ
หมู่บ้านโบราณดั้งเดิมเอาไว้ได้เป็นอย่างดี ท าให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านแบบฮันอกท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดในประเทศเกาหลี 

ซึ่งปัจจุบันกลายได้เป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม และยังถูกล้อมรอบด้วยสถานท่ีเชิงประวัติศาสตร์ อาทิ พระราชวัง

เคียงบกกุง พระราชวังชางด็อกกุง ในปัจจุบันบ้านฮันอกหลายหลังในหมู่บ้านถูกดัดแปลงให้เป็นศูนย์วัฒนธรรม เกสต์
เฮ้าส์ ร้านอาหาร ท่ีนี่มีมุมถ่ายรูปชิคๆ ท่ีพลาดไม่ได้ถึง 8 จุด หากใครท่ีมีเป้าหมายว่าจะเก็บให้ครบท้ัง 8 จุดแล้วก็

เตรียมฟิตร่างกายให้ดีๆ เพราะในบางจุดจะเป็นเนินท่ีค้อนข้างลาดชัน พิเศษ!!! ใส่ชุดฮันบกเดินเล่นถ่ายรูปสวยๆ 
เพ่ือเก็บภาพไว้เป็นความทรงจ าดีๆ ส าหรับทริปเกาหลีของทุกคน **อัตราค่าบริการน้ี รวมค่าเช่าชุดฮันบก

แล้ว** 
 

 

จากนั้นน าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน า
โชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี้ ต่างหู 

และสร้อยข้อมือ 
 

จากนั้นน าท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ท่ีร้านค้าปลอดภาษีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโซล แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนม

มากมาย ไม่ว่าจะเป็น น้ าหอม เส้ือผ้า เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ดัง และสินค้าแบ
รนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดยชั้นใต้ดินจะเป็นสินค้าแบรนด์หรู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS 

VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นต้น ในส่วนของ
ชั้นท่ี 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็น

ต้น ชั้น 2 เป็นช็อป MCM ชั้นท่ี 3 เป็นโซนเครื่องส าอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, 
HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นต้น 

ชั้น 4 จะเป็นสินค้าแบรนด์เนมอ่ืนๆ และชั้นท่ี 5 จะเป็นแบรนด์ของเกาหลี และโซนร้านอาหาร 

 
จากนั้นน าท่านเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิง ย่านเมียงดง แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามส

แควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้จะมีเส้ือผ้า กางเกง รองเท้า น้ าหอม เครื่องส าอางค์ท้ังแบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ 
รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากท่ีตลาดนี้ อาทิเช่น ร้าน

เครื่องส าอางค์ค์ท่ีคุ้นหูคนไทยท่ีไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 

INNISFREE ราคาเครื่องส าอางค์ค์จะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย 
หรือจะเป็นร้านขายรองเท้าแบรนด์ดังอย่างร้าน MBC MART ก็มีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิ

เช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นต้น 
 



 

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสบัเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินจิของหัวหน้าทัวร์และผู้
ประสานงานท้องถิ่นในครัง้นั้นๆ โดยจะยดึถือประโยชนข์องท่านเป็นส าคัญ และขึน้อยู่กับสภาพการณ์ปัจจบุัน 

 

 
 

ในส่วนของอาหารบริเวณข้างทางท่ีฮอทฮิตไม่แพ้กันอย่างโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด มีอาหารหรือของทานเล่นให้ได้ลิ้ม

ลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์ย่างตัวใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุ้งล็
อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไม้แล้วเอาไปย่าง ต๊อกโบกี เค้กข้าวท่ี

ขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนูนี้มีอยู่เกือบทุกซอกทุกมุมท่ีในตลาดเมียงดง บะหมี่ด าจาจังม
ยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตท่ีเห็นกันบ่อยในซีรี่ส์เกาหลี มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบเห็นได้ท่ัวไปในเมืองไทย แต่

ของท่ีนี่จะมีไส้กรอกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งชั้น ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไม้แบบอลังการโรยด้วยเกลือ เป็นต้น แต่

หากคนท่ีชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจ้าดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใส่โคนนั้นสูงถึง 2 ฟุต 
 

เย็น  อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ให้ทุกท่านได้อิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช็อปปิ้ง) 
พักท่ี    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

วันท่ีห้า            ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง) 

เช้า  บริการอาหารเช้า เมนู อูด้ง (8) 

น าท่านเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากท่ี ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ 
ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม 

ครีมล้างหน้าโสม เครื่องส าอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็นต้น 
11.15 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี XJ701 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) 

15.05 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมด้วยความประทับใจ 
 

 

*** ส าคัญมากโปรดอ่าน *** 
ในกรณีท่ีต้องออกตั๋วภายใน เครื่องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่อนท าการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ี 

ทุกครั้ง เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
มิเช่นน้ัน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดใดท้ังส้ิน 

ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหตุ*** 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ท้ังน้ีขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน และขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท** 

**พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง** 



 

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสบัเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินจิของหัวหน้าทัวร์และผู้
ประสานงานท้องถิ่นในครัง้นั้นๆ โดยจะยดึถือประโยชนข์องท่านเป็นส าคัญ และขึน้อยู่กับสภาพการณ์ปัจจบุัน 

 

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (AIR ASIA X) 
เกาหลี ยงอิน โซล เลสโก โอ้โหสุดฟิน  

 

 

 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 1,750 บาท/ทริป/ท่าน** 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ก าหนดการเดินทาง 
สิงหาคม – กันยายน 2562 

ผู้ใหญ ่
ห้องละ 
2-3 ท่าน 

ราคา 
จอยแลนด์ 
(ไม่รวมตั๋ว) 

ราคา 
เด็กอายุไมเ่กิน 

2 ขวบ 
พักเด่ียว 

02 – 06 สิงหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

09 – 13 สิงหาคม 2562 
(วันแม่) 

13,999 7,900 5,900 5,000 

14 – 18 สิงหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

16 – 20 สิงหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

21 – 25 สิงหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

23 – 27 สิงหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

04 – 08 กันยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

11 – 15 กันยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

18 – 22 กันยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

25 – 29 กันยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 



 

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสบัเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินจิของหัวหน้าทัวร์และผู้
ประสานงานท้องถิ่นในครัง้นั้นๆ โดยจะยดึถือประโยชนข์องท่านเป็นส าคัญ และขึน้อยู่กับสภาพการณ์ปัจจบุัน 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

**หมายเหตุ** 
 

1. รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว ค่าทัวร์ท่ีจ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสาย

การบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่
ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้

จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมท้ังค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคาน้ีเฉพาะ
นักท่องเท่ียวชาวไทยเท่าน้ัน ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพ่ิมจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตัด

กรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องส าอางค์  หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดูงาน 
จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน

ข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อ่ืนเพื่อท่ีจะน าไปยังประเทศนั้นๆ  
หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นว่าต้องไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้น

ประหารชีวิต เจ้าหน้าท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 
3. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็น

หลัก 

4. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้ายช่างภาพจะน า
ภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มี

การบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 
5. ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้อปป้ิง 

เช่น น้ ามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD 
ต่อท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วัน ไม่

ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยัน
การมีคุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปน้ี 

- พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง 
- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

- ส่ิงท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็นต้น) 

- ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียม

ให้ 
- ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

ในกรณียกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไมเ่ช่นน้ัน ทางบริษัทจะไม่คืนมดัจ าไม่
ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะทางบริษัทได้ท าการจา่ยค่าตั๋วกับการสายการบนิเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่าน

ข้อความให้ถี่ถว้น ก่อนการจองทัวร์ทกุคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

 
ข้อความส าคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด 

ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ท า
ให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และ
รวมถึงค่าบริการอ่ืนๆที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทาง
ประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรือ
ต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่าง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็นผู้พิจารณา ทางผู้จัด
ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  

** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ใน
การที่ทางตรวจคนเข้าเมืองเรียกสัมภาษณ์นั้น ขึ้นอยู่กับทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้พิจารณา และอยู่
ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริษัททัวร์ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่วนนี้ได้ ** 

*** ทัวร์คร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัว
ออกจากกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 

 



 

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสบัเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินจิของหัวหน้าทัวร์และผู้
ประสานงานท้องถิ่นในครัง้นั้นๆ โดยจะยดึถือประโยชนข์องท่านเป็นส าคัญ และขึน้อยู่กับสภาพการณ์ปัจจบุัน 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.    ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน    ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ      ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่า

ซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว  

 

เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า  

1) พาสปอร์ต  

2) ใบประจ าตัวคนต่างด้าว  

3) ใบส าคัญถิ่นที่อยู่  

4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)  

5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)  

6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป  

(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพ่ือส ารองท่ีน่ัง ภายใน 3 วันหลังจาก

การจอง  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอ
เจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ  ให้ถือว่า

นักท่องเท่ียวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. กรณีที่นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะต้องช าระครบเต็มจ านวนเลย 

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง

ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาล

ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 กรณีที่นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 

อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือ

มอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้
น าเงินเข้าให้ครบถ้วน  

 
 

 



 

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสบัเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินจิของหัวหน้าทัวร์และผู้
ประสานงานท้องถิ่นในครัง้นั้นๆ โดยจะยดึถือประโยชนข์องท่านเป็นส าคัญ และขึน้อยู่กับสภาพการณ์ปัจจบุัน 

 

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังน้ี 
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วท้ังหมด 
ท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวให้แก่

นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ 

1. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ

บิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการท้ังหมด   

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาล

ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ

เดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทาง
น้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง  

และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการ
ช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของ

ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 

ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่า
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้น

ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ 
จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
 ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ี

โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้สด , ไข่ , เนื้อสัตว์ , 

ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่านี้ หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราท่ีสูงมาก  

 

 

 
 

 

 

 


