
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

วนัแรก              กรุงเทพฯ (สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง) 
23.00 น. คณะพรอ้มกันที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ช ั�น 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ AIR ASIA X 

เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการขึ(นเครื�อง (หัวหนา้ทัวร์แนะนําการเดนิทาง) 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�นั�ง จัดที�นั�งแบบ 3-3-3 นํ(าหนักกระเป๋า 20 กก./
ทา่น (หากตอ้งการซื(อนํ(าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  
**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครื�องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึ(น
เครื�องกอ่นเวลาเครื�องออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิEในการเลอืกที�นั�งบนเครื�อง เนื�องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของ
สายการบนิ**) 

 
 

วนัที*สอง            เกาหลใีต ้(สนามบนินานาชาตอินิชอน) - โรงถา่ยละคร YONGIN MBC DRAMIA - ป้อมปราการฮวาชอง 

02.35 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเที�ยวบนิที� XJ700 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื*อง) 
10.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิชอน (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิ�น

เพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทกุท่านสูส่าธารณะรัฐ
เกาหลใีต ้รถโคช้นําทกุทา่นขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพื�อความหวังในการรวมชาตทิี�
ยาวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (1) เมนู บูลโกก ิหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยนําหมูลง
ในกระทะพรอ้มนํ�าซุปปรุงรส เมื*อสกุรบัประทานพรอ้มเครื*องเคยีงและขา้วสวย 
จากนั(นนําท่านเดนิทางสู ่โรงถา่ยละคร YONGIN MBC DRAMIA สถานที�เที�ยวเกาหลทีี�คอซรีีสไ์ม่ควรจะพลาด 
สรา้งขึ(นบนพื(นที�กวา่ 30,000 ตารางเมตรของเมอืงยงอนิ ซึ�งถูกเนรมติเป็นหมู่บา้นโบราณเพื�อใชเ้ป็นโลเคชั�นหลักใน
การถา่ยซรีี�ยอ์งิประวตัศิาสตรข์องคา่ย MBC อาคารตา่งๆที�อยูใ่นสถานที�นี( ไดถ้กูศกึษาอยา่งละเอยีด และสรา้งใหม้คีวาม
ใกลเ้คยีงกับประวัตศิาสตร์มากที�สดุ ซึ�งซรีี�ยเ์กาหลแีนวองิประวัตศิาสตร์ที�คนไทยไดดู้สว่นมากมาจากการถ่ายทําใน
สถานที�แห่งนี( เมื�อไดเ้ขา้ไปสัมผัสกับบรรยากาศภายใน Yongin MBC Drama ก็จะรับรูไ้ดถ้ึงความเป็นมาเกี�ยวกับ
ประวัตศิาสตรข์องเกาหล ีสะทอ้นใหเ้ห็นถงึโครงสรา้ง และวัฒนธรรมของเกาหลสีมัยโบราณ ซรีสีด์ังๆที�ถ่ายที�นี�ก็เชน่ 
จมูง มหาบรุุษกูบ้ลัลงัก,์ ทงอ ีจอมนางคูบ่ลัลงัก,์ The Moon That Embraces The Sun เป็นตน้ 
 

 
 

 

จากนั(นนําทา่นชมมรดกโลก ป้อมปราการฮวาซอง ป้อมและกําแพงเมอืงโบราณที�สรา้งรายลอ้มตัวเมอืงซูวอน ป้อม
แห่งนี(ถูกสรา้งขึ(นโดยกษัตรยิ์ชอนโจแห่งราชวงศโ์ชซอน ระยะทางยาวประมาณ 5.5 กโิลเมตร ประกอบดว้ยประตู



  

 

 

 

 

 

 

ทางเขา้ทั (ง 4 ดา้น เชงิเทนิ 48 หลัง กําแพงป้อมสรา้งขึ(นดว้ยอฐิโดยมีการเจาะรูขนาดที�พอด ีและมสีถาปัตยกรรม
เกาหลโีบราณที�งดงามและยิ�งใหญม่าก ในสมัยสงครามเกาหลมีบีางสว่นไดถู้กทําลายไป สาํหรับใชย้งิปืนใหญ ่โดยเชื�อ
กันว่ามีการใชเ้ทคโนโลยีการก่อสรา้งที�ทันสมัยมากที�สุดของยุคนั(น ปัจจุบันป้อมนี(ไดรั้บการสถาปนาจากองค์การ 
UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลก  

 

 
 

 พเิศษ !!! เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ  ข ึ�นบอลลนูชมเมอืง ลมืภาพววิทวิทัศน์ในเมอืงที�มองจากบนยอดตกึ
ไปไดเ้ลย กับการชมววิแปลกใหม่ดว้ยการขึ(นบอลลนู FLYING SUWON เพื�อชมทัศนียภาพของเมอืงซูวอนในมุมที�
ทา่นไมเ่คยเห็นมากอ่น ตวับอลลนูสามารถรองรับผูโ้ดยสารไดส้งูสดุ 20 คน ใตบ้อลลนูฮเีลยีมขนาดมหมึาจะเป็นตะกรา้
ขนาดใหญ่ที�มรีูตรงกลางคลา้ยโดนัท บอลลนูจะลอยสงูขึ(นไปจากพื(นดนิ 150 เมตร เมื�อมองลงมาดา้นลา่งจะสามารถ
มองเห็นแนวกําแพงป้อมฮวาซองไดท้ั (งหมด ** กจิกรรมนี�สําหรบัทา่นที*สนใจเทา่น ั�น อตัราคา่บรกิารนี� ไมร่วมคา่
ขึ�นบอลลนู **   

 

 
 

** หมายเหตุ : การเปิดใหบ้รกิารของบอลลูนขึ�นอยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะวนั  
ในวนัที*มสีภาพอากาศแปรปรวน บอลลนูอาจจะถกูปิดใหบ้รกิารเพื*อความปลอดภยั ** 

   
เย็น บรกิารอาหารเย็น (2) เมนู บบิมิบบั ขา้วยําเกาหล ีประกอบดว้ยผกัตา่งๆพรอ้มกบัเนื�อสตัวห์มกั เสริฟ์บรกิาร

พรอ้มซุปชาบูหมอ้รอ้นๆ 
พกัที*    JM HOTEL / NEW M SUWON หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที*สาม            เรยีนรูว้ธิกีารทําคมิบบัขา้วหอ่สาหรา่ย - สวนสนุกล็อตเตเ้วริล์ - SEOUL SKY TOWER - ศนูยส์มุนไพร 
                         โสม - คอสเมตคิ   



  

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
พาไปเรยีนรูว้ธิกีารการทํา ขา้วหอ่สาหรา่ย (คมิบับ) อาหารง่ายๆ ที�คนเกาหลนียิมรับประทาน โดยการนําขา้วสกุ และ
สว่นผสมอื�นๆหลากชนิด เชน่ แตงกวา แครอท ผักโขม ไข่เจยีว ปูอัด แฮม เป็นตน้ วางแผ่บนแผ่นสาหร่าย มว้นเป็น
แท่งยาวๆ แลว้หั�นเป็นชิ(นพอดคํีา เสริ์ฟพรอ้มหัวไชเทา้ดอง และกมิจ ิชาวเกาหลนีิยมรับประทานคมิบับระหว่างการ
ปิกนกิ หรอืงานกจิกรรมกลางแจง้ จากนั(นนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่สวนสนุกล็อตเตเ้วริล์ หนึ�งในสวนสนุกที�ดังที�สดุของ
เกาหล ีเป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ที�มชี ื�อเสยีงที�สดุแห่งหนึ�งในโลก ไม่ว่าจะมาเที�ยวกับแก๊งคเ์พื�อนหรือครอบครัว 
สวนสนุกล็อตเตเ้วลิดก็์ตอบโจทยไ์ดทุ้กรูปแบบ ภายในมเีครื�องเล่นที�น่าตื�นเตน้มากมาย รวมถงึลานไอซส์เก็ต สวน
สนุกลอตเตเ้วลิด์แบ่งออกเป็น 2 โซน ไดแ้ก่ ธมีผจญภัย (Adventure) โซนที�เป็นสวนสนุกในร่มที�ใหญ่ที�สุดในโลก 
และ เกาะเวทมนต ์(Magic Island) โซนที�เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที�สรา้งเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน การมา
เที�ยวที�นี�จงึสามารถทําไดท้ั (งปีโดยไมต่อ้งดสูภาพอากาศลว่งหนา้ ทั (งยังมรีา้นจําหน่ายของที�ระลกึ รา้นอาหารนานาชาต ิ
และสิ�งอํานวยความสะดวกอื�นๆ อกีมากมาย นอกจากนี( ที�นี�ยังรายลอ้มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ ชอ้ปปิ(งมอลล ์ซปุเปอร์
มารเ์ก็ต โรงแรมหรู พพิธิภัณฑส์ตัวนํ์(า พพิธิภัณฑพ์ื(นบา้น รวมไปถงึยังเป็นที�ตั (งของอาคารที�มคีวามสงูตดิอันดับโลกอกี
ดว้ย  
 

 
 

*** หมายเหตุ เครื*องเล่น Lotis Climing, Tomb of Horror, Mirror Maze, VR Game Zone, Fantasy 
Forest และ Poporo Park ไมร่วมอยูใ่นต ัqว หากลกูคา้ตอ้งการเลน่ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ*ม ***    
 

จากนั(นนําทา่นขึ(นตกึ SEOUL SKY TOWER ตกึระฟ้าที�สงูที�สดุในกรุงโซล รูปแบบของอาคารนั(นไดรั้บแรงบันดาลใจ
จากภาพวาดเซรามกิเกาหลแีละพู่กนัเขยีน ภายในตกึแทบจะรวบรวมทกุสิ�งอยา่งมาไวใ้นที�เดยีว ไมว่า่จะเป็นที�อยู่อาศัย 
โรงแรม สํานักงานตา่งๆ หอ้งสมัมนา และแหลง่ช็อปปิ(ง เรยีกไดว้า่ครบเครื�องสดุๆ นับเป็นตกึที�สงูเป็นลําดับที� 6 ของ
โลก (556 เมตร) มทีั (งหมด 123 ชั (น พาทา่นทยานขึ(นสูช่ั (นที� 118 ดว้ยลฟิทค์วามเร็วสงูที�การันตโีดยกนิเนสบุคเวริ์ล
เรคคอรด์ บันทกุสถตไิวว้า่เป็นลฟิทท์ี�เร็วที�สดุ โดยมคีวามเร็ว 600 เมตรตอ่นาท ีและลฟิทท์ี�ครอบคลมุระยะทางที�ยาว
ที�สดุ ในสว่นของชั (นที� 118 สาํหรับคนชอบความทา้ทายจะมพีื(นกระจกโปร่งใส สามารถมองลงไปจนเห็นพื(นดา้นล่างได ้
และยังสามารถชื�นชมทัศนียภาพอันงดงามของตัวเมอืงกรุงโซลไดอ้ย่างทั�วถงึ วันไหนที�ฟ้าเปิดสามารถมองไปไกลถงึ
เมอืงอนิชอนเลยทเีดยีว นอกจากนี(ยังมชีั (นที� 119 บนชั (นนี(มรีา้นกาแฟ ซึ�งมโีปรเจ็คเตอรส์กรนีฉายภาพสวยๆ บนผนัง 
ในกรณีที�ทอ้งฟ้าไมเ่ปิดจะไม่สามารถชมววิได ้(**อตัราคา่บรกิารนี� รวมคา่ขึ�นลฟิทแ์ลว้**) 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (4) เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิปิ� งยา่งสไตลเ์กาหล ีเนื�อหมู เนื�อไก ่เนื�อววั ปลาหมกึ อาหาร
เกาหล ีเตมิไมอ่ ั�น 
จากนั(นนําทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหล ีสมนุไพรที�ชว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบย่อยอาหาร 
ปอด ชว่ยทําใหจ้ติใจสงบ และเพิ�มพละกําลัง มสีรรพคุณทางการแพทยช์่วยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง จากนั(นนําทา่นแวะชอ้ปที�รา้นเครื�องสําอางคย์อดนยิม COSMETIC 
OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพื�อเลอืกซื(อกลบัไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะ
เป็นสกนิแครบํ์ารุงผวิแบรนดอ์ย่าง DEWINS และแบรนด ์JSM ที�เป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไม่วา่จะเป็นครมีหอยทาก 
ครมีนํ(าแตก ครมีขัดขี(ไคล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อื�นๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก 
ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (5) เมนู  คมัจาทงั เเกงมนัฝร ั*งกระดูกหมู ซึ*งประกอบไปดว้ยส่วนผสมที*สําคญัคอื 
กระดกูหมูสว่นซี*โครง สนัหลงั มนัฝร ั*ง ตน้หอม พรกิแกง งาดําป่า ใบงาเขยีว และเห็ด 

พกัที*   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที*ส ี*                ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู - ผลติภณัฑนํ์�ามนัสน – หมูบ่า้นโบราณบุกชนฮนัอก+ชุดฮนับก - พลอยอเมทสิ  
                         ดวิตี�ฟร ี- ตลาดเมยีงดง                

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
นําท่านชม ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดนี(เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที�ปราศจากมลภาวะ และสงูเหนือ
ระดับนํ(าทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดื�มแอลกอฮอล ์
กาแฟ บหุรี� สารตกคา้งจากอาหาร และยา นําทา่นเรยีนรูก้ารทํา ผลติภณัฑนํ์�ามนัสน ที�สกัดจากนํ(ามันสนเข็มแดง มี
สรรพคณุชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (7) เมนู ไกตุ่น๋โสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไกข่นาดกําลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย 
และสมุนไพรบํารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 
จากนั(นนําทา่นไปยัง หมูบ่า้นโบราณบุกชอนฮนัอก ยอ้นรอยอดตีกลับไปยังสมัยโชซอน หมูบ่า้นโบราณที�ซอ่นตัวอยู่
ทา่มกลางเมอืงใหญ ่ซึ�งมบีรรยากาศที�แตกตา่งกนัโดยสิ(นเชงิในแตล่ะฤดกูาล หมูบ่า้นแหง่นี(ยังรักษาความสวยงามของ
หมู่บา้นโบราณดั (งเดมิเอาไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีทําใหเ้ป็นหนึ�งในหมู่บา้นแบบฮันอกที�มชี ื�อเสยีงมากที�สดุในประเทศเกาหล ี
ซึ�งปัจจุบันกลายไดเ้ป็นแหล่งท่องเที�ยวยอดนิยม และยังถูกลอ้มรอบดว้ยสถานที�เชงิประวัตศิาสตร์ อาท ิพระราชวัง
เคยีงบกกงุ พระราชวังชางด็อกกงุ ในปัจจุบันบา้นฮันอกหลายหลังในหมู่บา้นถูกดัดแปลงใหเ้ป็นศนูยว์ัฒนธรรม เกสต์
เฮา้ส ์รา้นอาหาร ที�นี�มมีุมถ่ายรูปชคิๆ ที�พลาดไม่ไดถ้งึ 8 จุด หากใครที�มเีป้าหมายว่าจะเก็บใหค้รบทั (ง 8 จุดแลว้ก็
เตรียมฟิตร่างกายใหด้ีๆ  เพราะในบางจุดจะเป็นเนินที�คอ้นขา้งลาดชัน พเิศษ!!! ใสชุ่ดฮนับกเดนิเลน่ถา่ยรูปสวยๆ 
เพื*อเก็บภาพไวเ้ป็นความทรงจําดีๆ  สําหรบัทรปิเกาหลขีองทุกคน **อตัราคา่บรกิารนี� รวมคา่เช่าชุดฮนับก
แลว้** 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั(นนําท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่งสขุภาพและนํา
โชค โดยมตีั (งแตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี(จะงามจับตาเมื�อมาทําเป็นแหวน จี( ตา่งหู 
และสรอ้ยขอ้มอื จากนั(นนําทา่นเลอืกซื(อสนิคา้ปลอดภาษี ดวิตี�ฟร ีที�รา้นคา้ปลอดภาษีที�ใหญ่ที�สดุในโซล แหลง่รวม
สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ไมว่า่จะเป็น นํ(าหอม เสื(อผา้ เครื�องสาํอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื�องประดับหลากหลายแบรนด์
ดัง และสนิคา้แบรนด์อื�นๆ อีกมากมาย โดยชั (นใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนด์หรู และเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ อาทเิช่น 
PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU 
MIU เป็นตน้ ในสว่นของชั (นที� 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX, HERMES, 
OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชั (น 2 เป็นชอ็ป MCM ชั (นที� 3 เป็นโซนเครื�องสําอางคห์ลากหลายแบรนดด์ัง ไมว่า่จะเป็นแบ
ร น ด์  SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, 
BIOTHERM, MAC เป็นตน้ ชั (น 4 จะเป็นสนิคา้แบรนด์เนมอื�นๆ และชั (นที� 5 จะเป็นแบรนด์ของเกาหลี และโซน
รา้นอาหาร จากนั(นนําท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ( ง ยา่นเมยีงดง แหล่งละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน 
หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีตลาดแห่งนี(จะมเีสื(อผา้ กางเกง รองเทา้ นํ(าหอม เครื�องสําอางคท์ั (งแบรนดเ์นมชื�อดัง และโล
คอลแบรนด ์รวมถงึซดีเีพลง รูปดารา และศลิปินเกาหล ีหรอือะไรที�วยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที�ตลาดนี( อาทเิชน่ 
รา้นเครื�องสําอางคค์ท์ี�คุน้หูคนไทยที�ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 
INNISFREE ราคาเครื�องสาํอางคค์จ์ะถกูกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เทา่ และบางรุ่นไมม่ขีายในประเทศไทย หรอื
จะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอย่างรา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลอืกมากมาย อาทเิชน่ 
ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้ 
 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางที�ฮอทฮติไม่แพก้ันอย่างโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้ิ(ม
ลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตวัใหญอ่บน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็
อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ ย่างชสีมรีสหวาน ชสีย่าง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปย่าง ต๊อกโบก ีเคก้ขา้วที�
ข ึ(นชื�อของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนี(มอียู่เกอืบทกุซอกทุกมุมที�ในตลาดเมยีงดง บะหมี�ดําจาจังม
ยอน หนึ�งในเมนูสดุฮติที�เห็นกันบอ่ยในซรีี�สเ์กาหล ีมันฝรั�งเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ั�วไปในเมอืงไทย แต่
ของที�นี�จะมไีสก้รอกเพิ�มเขา้มาอกีหนึ�งชั (น ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลงัการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แตห่าก
คนที�ชอบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดงั ซึ�งไอตมิที�กดมาใสโ่คนนั(นสงูถงึ 2 ฟตุ 

เย็น  อสิระอาหารเย็น 1 มื�อ (ใหทุ้กทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพื*อความสะดวกในการช็อปปิ� ง) 
พกัที*    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที*หา้              ละลายเงนิวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - สนามบนิอนิชอน - กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ เมนู อูดง้ (8) 
นําทา่นเพลนิเพลนิกบัการแวะซื(อของฝากที� ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซื(อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมตา่งๆ ชอ็ก
โกแล็ตหนิ ซเีรยีลชอ็กโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้ง
หนา้โสม เครื�องสาํอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกี(เกาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 

11.15 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� XJ701 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื*อง) 
15.05 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
  

 
*** สําคญัมากโปรดอา่น *** 

ในกรณีที*ตอ้งออกต ัqวภายใน เครื*องบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นทําการออกต ัqวโดยสาร กรุณาสอบถามที*เจา้หนา้ที*ทุกคร ั�ง  
เนื*องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี*ยนเที*ยวบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

มเิชน่น ั�น ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ั�งส ิ�น 
ขอบพระคณุทกุทา่นที*ใชบ้รกิาร  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี5 วนั 3 คนื (AIR ASIA X) 
เกาหล ีเลสโก...ฮติตดิเทรนด ์ซูวอน – โซล – โซล  

 

กาํหนดการเดนิทาง 
พฤษภาคม – มถินุายน 2562 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

ราคา 
จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ัqว) 

ราคา 
เด็กอายไุมเ่กนิ 

2 ขวบ 

พกั 
เด ี*ยว 
เพิ*ม 

01 – 05 พฤษภาคม 2562  14,999 6,900 4,900 5,000 
02 – 06 พฤษภาคม 2562  14,999 6,900 4,900 5,000 
03 – 07 พฤษภาคม 2562  14,999 6,900 4,900 5,000 
08 – 12 พฤษภาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 
09 – 13 พฤษภาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 
10 – 14 พฤษภาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 

16 – 20 พฤษภาคม 2562 (วนัหยดุ) 14,999 6,900 4,900 5,000 
17 – 21 พฤษภาคม 2562 (วนัหยดุ) 14,999 6,900 4,900 5,000 

22 – 26 พฤษภาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 
23 – 27 พฤษภาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 

***หมายเหต*ุ** 
ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี*ยนแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ท ั�งนี�ข ึ�นอยูต่ามความเหมาะสม 
**กรณีที*กองตรวจคนเขา้เมอืง ท ั�งที*กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที*ระบุใน
รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ั�งส ิ�น และขอสงวนสทิธิ�ท ี*จะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึ*งอยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั** 
**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 



  

 

 

 

 

 

 

24 – 28 พฤษภาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 
29 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 
30 พ.ค. – 03 ม.ิย. 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 
31 พ.ค. – 04 ม.ิย. 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 
05 – 09 มถินุายน 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 
06 – 10 มถินุายน 2562 12,999 6,900 4,900 5,000 
07 – 11 มถินุายน 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 
12 – 16 มถินุายน 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 
13 – 17 มถินุายน 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 
14 – 18 มถินุายน 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 
19 – 23 มถินุายน 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 
20 – 24 มถินุายน 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 
21 – 25 มถินุายน 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 
26 – 30 มถินุายน 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 
27 ม.ิย. – 01 ก.ค. 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 
28 ม.ิย. – 02 ก.ค. 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 

12 – 16 กรกฎาคม 2562 (วนัหยดุ) 14,999 6,900 4,900 5,000 
13 – 17 กรกฎาคม 2562 (วนัหยดุ) 14,999 6,900 4,900 5,000 

15 – 19 กรกฎาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 
25 – 29 กรกฎาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 
26 – 30 กรกฎาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 
27 – 31 กรกฎาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 
02 – 06 สงิหาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 
08 – 12 สงิหาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 
09 – 13 สงิหาคม 2562 15,999 6,900 4,900 5,000 
14 – 18 สงิหาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 
16 – 20 สงิหาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 
21 – 25 สงิหาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 
23 – 27 สงิหาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 
04 – 08 กนัยายน 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 
11 – 15 กนัยายน 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 
18 – 22 กนัยายน 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 
25 – 29 กนัยายน 2562 14,999 6,900 4,900 5,000 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ*น*** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน /ทรปิ/ทา่น  
หรอืทา่นละ 1,750 บาท/ทรปิ/ทา่น** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
**หมายเหต*ุ* 

1. รับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว คา่ทวัรท์ี�จ่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการชาํระแบบจ่ายชําระขาด และผูจั้ดไดช้าํระใหก้ับสาย
การบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง ฉะนั(นหากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผู ้
จัดขอสงวนสทิธิEการคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั (งค่าตั�วเครื�องบนิใหแ้ก่ท่าน ***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ� ราคานี�เฉพาะ
นกัทอ่งเที*ยวชาวไทยเทา่น ั�น ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิ*มจากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100 USD** **กรณีตัด
กรุ๊ปเหมาที�เป็น เด็กนักเรยีน นักศกึษา ครู  ธรุกจิขายตรงเครื�องสาํอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุ๊ปที�มกีารขอดงูาน 
จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครั(ง** 

2. หากมเีพื�อนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเที�ยวระหว่างท่องเที�ยวในประเทศเกาหล ีหรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะนํากรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ที�รับผดิชอบ หากทา่นมคีวามจําเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ื�นเพื�อที�จะนําไปยังประเทศนั(นๆ  หรอื
นํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ�งของนั(นว่าตอ้งไม่เป็นสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขั (น
ประหารชวีติ เจา้หนา้ที�จะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิ�งของใดใด 

3. โรงแรมที�พักที�ประเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลบัปรับเปลี�ยนขึ(นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็น
หลกั 

4. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชี่างภาพมาถ่ายรูป และชว่ยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสุดทา้ยช่างภาพจะนํา
ภาพถ่ายมาจําหน่ายกับลกูทัวร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซื(อได ้แตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื(อ เพราะทางบรษัิททัวรไ์ม่มี
การบงัคบัลกูทวัรซ์ื(อแตอ่ย่างใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวรค์รั (งนี(มวีัตถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเทา่นั(น ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลงรา้นชอ้ปปิ( ง 
เชน่ นํ(ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเที�ยวเอง 300 USD 
ตอ่ทา่น 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ี*ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื*อการทอ่งเที*ยว เยี*ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื*นเอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื*อยนืยนั
การมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี� 
- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 
- ต ัqวเครื*องบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- ส ิ*งที*ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที*อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที*พํานกัในประเทศเกาหลไีด ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 
- ชื*อ ที*อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที*พํานกัในประเทศเกาหล ี(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื*นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที*พํานกัในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั�น ไมเ่ชน่น ั�น ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไม่
วา่ดว้ยกรณีใดๆท ั�งสิ�น เพราะทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ต ัqวกบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ี*ถว้น กอ่นการจองทวัรท์กุคร ั�ง เพื*อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
ขอ้ความสาํคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีที*ลกูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้ -ออก นอกประเทศได ้ทํา
ใหลู้กคา้ตอ้งถูกส่งตวักลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้่ายที*เกดิข ึ�นในการเปลี*ยนต ัqวขากลบั และ
รวมถงึคา่บรกิารอื*นๆที*เกดิข ึ�นดว้ย ฉะน ั�น ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยที*เกดิข ึ�นที*ทาง
ประเทศน ั�นๆเรยีกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที*เกดิข ึ�นทุกกรณี หรอื
ตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที*ยวบนิถดัไปที*มที ี*น ั*งว่าง หรอืตามวนัเดนิทางของต ัqวเครื*องบนิ ท ั�งนี� 
ข ึ�นอยูท่างเจา้หนา้ที*ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ดั
ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ใน
การที*ทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสมัภาษณ์น ั�น ข ึ�นอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยู่
ในดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที* ตม. ทางบรษิทัทวัร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนี�ได ้** 

*** ทวัรค์ร ั�งนี�มวีตัถุประสงคเ์พื*อการทอ่งเที*ยวเป็นหมูค่ณะเทา่น ั�น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวั
ออกจากกรุป๊ทวัร ์ทางบรษิทัจะคดิคา่ดาํเนนิการในการแยกทอ่งเที*ยวเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



  

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
� คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
� คา่นํ(าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   � คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   � คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื(อที�ระบใุนรายการ     � คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง , คา่โทรศัพท ์, คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต , คา่
ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
� คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น  
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
� คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  
 
เอกสารประกอบในการยื*นวซีา่  
1) พาสปอรต์  
2) ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว  
3) ใบสาํคญัถิ�นที�อยู ่ 
4) สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  
5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  
6) รูปถา่ยสขีนาด 2 นิ(ว 2 รูป  
(สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื�นวซีา่) 
 
เง ื*อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเที*ยวหรอืเอเจนซี*ตอ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพื*อสํารองที*น ั*ง ภายใน 3 วนัหลงัจาก
การจอง  

2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั (งหมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอ
เจนซี�ไม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเที�ยวสละสทิธิEการเดนิทางในทวัรนั์(นๆ 

3. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งชาํระครบเต็มจํานวนเลย 

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี( วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั(นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ื*อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

• กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�(ผูม้ชี ื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

• กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอย่างใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที�ตอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงื*อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี� 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ทั (งหมด 

ทั (งนี( ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรียมการจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั�วเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

1. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรือซื(อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั (งหมด   

2. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี( วันจันทร ์ถงึศกุร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั(นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  



  

 

 

 

 

 

 

 
เง ื*อนไขและขอ้กําหนดอื*นๆ 
1. ทวัรน์ี(สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั(น 
2. ทวัรน์ี(เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทั (งหมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทั (งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิEในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซี่า  แตห่ากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง 
และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั (งนี( บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEไม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ(นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี(คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันั(น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ(น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครื�องบนิ ค่าภาษีเชื(อเพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั(น  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ(นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ(น และรวมกันทกุชิ(น

ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 
จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั(น ถา้สิ�งของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั(น 

• สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�
โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั(น  

• ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพชื และเนื(อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไมส้ด , ไข ่, เนื(อสตัว ์, ไส ้
กรอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี( หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที�สงูมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


