
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

วนัแรก              กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - เกาหลใีต ้- RAIL BIKE 

 
05.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ AIR 

ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง (หัวหนา้ทัวร์
แนะน าการเดนิทาง) สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 

3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น (หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย)  
**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและ
ผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขู ึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่

บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ**)  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
08.05 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่XJ708 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

15.20 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณา
ปรับนาฬกิาเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

แลว้ ขอตอ้นรับทกุทา่นสู ่สาธารณะรัฐเกาหลใีต ้รถโคช้พาทา่นขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง 
หรอืสะพานเพือ่ความหวังในการรวมชาตทิีย่าวกว่า 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร  
จากนัน้พาทา่นไปสมัผัสกบัการทอ่งเทีย่วป่ัน RAIL BIKE บนรางรถไฟทีม่ีความมีสเน่หท์างธรรมชาตทิีห่า

ไดย้าก ใหท้า่นไดช้มทศันียภาพตลอดการป่ัน ซึง่การป่ันเรยีลไบทจ์ะตา่งจากรถรางทั่วไป ตรงทีต่อ้งใชแ้รง
ถบีในการป่ันใหร้ถเคลือ่นตวัไปขา้งหนา้ นอกจากจะไดพ้ักผ่อนชมววิธรรมชาตแิลว้ยังไดอ้อกก าลงัอกีดว้ย  

 

 
 
เย็น บรกิารอาหารเชา้ (1) เมน ูบลูโกก ิ 

พกัที ่   JM HOTEL / M SUWON HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
 

 



 

 

วนัทีส่อง            เรยีนการท ากมิจ ิ+ ใสชุ่ดฮนับก - EVERLAND - NAKSEONGDAE PARK  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
จากนัน้น าทา่นเรยีนรูว้ัฒนธรรมการท ากมิจขิองชาวเกาหลทีี ่โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิอาหารเกาหลปีระเภท

ผักดองที่อาศัยภูมปัิญญากน้ครัวของชาวเกาหลี ดว้ยการหมักพรกิสแีดงและผักต่างๆ โดยทั่วไปจะเป็น
ผักกาดขาว ชาวเกาหลนียิมรับประทานกมิจเิกอืบทุกมื้อ และยังน าไปปรุงเป็นสว่นประกอบอาหารอีกหลาย

อย่าง ปัจจุบันกมิจมิีมากกว่า 187 ชนดิ สว่นใหญ่แลว้จะมีรสเผ็ด เปรี้ยว นอกจากนี้ยังสามารถสวมใส ่ชุด
ประจ าชาตฮินับก ซ ึง่เป็นชดุประจ าชาตขิองเกาหล ีพรอ้มถา่ยภาพสวยๆ เก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่
ทีส่ดุของประเทศ ถกูขนานนามว่าเป็น ดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา โดยมีบรษัิทซัม
ซงุเป็นเจา้ของ ทกุคนจะไดท้อ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร ์สงิโตเจา้ป่า และเสอืดนิแดนแห่ง
เทพนยิาย และสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนดิ ไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตลีังกา (Rolling X-Train) เฮอรร์เิคน 
(Double Rock Spin) เรอืเหาะไวกิง้ (Columbus Adventure) และไฮไลทท์ีพ่ลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งนี้ 

รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ดว้ยบัตรเขา้ชมแบบไม่จ ากัดจ านวนรอบ 
นอกจากนี้ยังมีสวนดอกไมท้ี่ก าลังออกดอกบานสะพรั่งอวดสสีัน ณ สวนดอกไมส้ีฤ่ดู (Four Season 
Garden) ซ ึง่จะเปลีย่นแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบทีห่ลากหลายตลอดทัง้ปี (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ
สภาพอากาศ) ดว้ยสสีนัทีส่ดของดอกไมแ้ตล่ะชนดิจงึไดร้ับความนยิมอย่างมาก นักท่องเทีย่วทีม่าสวนสนุก
จงึไม่พลาดทีจ่ะมาถา่ยรูปเก็บบรรยากาศความสดชืน่กลบัไปเป็นทีร่ะลกึ รวมทัง้ยังมกีารจัดเทศกาลในแต่ละ

เดอืน อาทเิชน่ ในฤดใูบไมร้่วง ประมาณเดอืนตลุาคม - พฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ พรอ้มกับมีจัด
ตกแตง่สวนสนุกใหเ้ขา้กบัเทศกาลฮัลโลวีน (Happy Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซแีห่รอบสวนสนุก 
และมเีจา้หนา้ทีแ่ตง่ตวัเป็นผมีาเดนิแกลง้นักทอ่งเทีย่วดว้ย  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (3) เมน ูบฟุเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ีเนือ้หมู เนือ้ไก ่เนือ้ววั ปลาหมกึ 

อาหารเกาหล ีเตมิไมอ่ ัน้ 
 

จากนัน้น าท่านไป GWANAKSAN MOUNTAIN NAKSEONGDAE PARK สวนกวานักซานนักซองแด 
ตัง้อยู่ในย่านกวานัก ซึง่สวนเเห่งนี้นัน้เเตเ่ดมิมกีารสรา้งข ึน้มาเพือ่เป็นเกยีรตใิหก้ับนายพลใหญ่เเห่งกองทัพ
โครยอ นายพลคงักงัชาน ทีม่ผีลงานในดา้นการสงครามอย่างมาก ก่อนทีใ่นปัจจุบันนัน้มันจะถูกปรับเปลีย่น
ใหก้ลายมาเป็นสวนสาธารณะ ในชว่งฤดใูบไมร้่วงจะมีความสวยงามเป็นอย่างมาก ภายในสวนประกอบดว้ย 
ศาลเจา้อันกกุซา สรา้งขึน้ในปี 1974 เป็นสถาปัตยกรรมไมยุ้คโครยอ บา้นเกดิของนายพล เป็นพื้นทีต่ัง้เดมิ
ของเจดยีห์นิ 3 ชัน้ ปัจจุบันเจดยีไ์ดถ้กูยา้ยไปอยู่ใกลก้บัศาลเจา้อันกกุซา นอกจากนี้บรเิวณใกล ้ๆ  ยังมรีูปปั้น

ของทา่นนายพล สงู 2 เมตร ตัง้อยู่เพือ่เป็นอนุสรณ์อกีดว้ย  



 

 

 

 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น (4) เมน ูขา้วย าบบิมิบบั  

พกัที ่   THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม         วดัโชเกซา - ยา่นอนิซาดง - น า้มนัสน - ศนูยส์มนุไพรโสม - พระราชวงัชางด็อกกงุ -        
COSMETIC DUTY FREE - ตลาดเมยีงดง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
จากนัน้น าท่านเยี่ยมชม วดัโชเกซา (JOGYESA TEMPLE) ในอดตีนัน้วัดแห่งนี้เป็นเหมือนศูนยก์ลางของ

ศาสนาพุทธนกิายเซนในเกาหล ีซึง่เป็นวัดเกา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงเป็นอย่างยิง่ เมือ่เดนิเขา้มาในวัดส ิง่แรกทีจ่ะ
สงัเกตุเห็นคอื ตน้ไมใ้หญ่ดา้นหนา้ประตูทางเขา้ มีความสงูถงึ 26 เมตร สว่นอาคารหลักของวัดนัน้มีอายุ

มากกว่า 500 ปี สรา้งข ึน้ในปี 1938 ภายในมพีระประธานสทีองขนาดใหญ่ 3 องค ์ซึง่ชาวเกาหลเีชือ่กันว่ามี
ความศกัสทิธิ ์จงึนยิมไปนมัสการในวันส าคญัตา่งๆ 
 

 



 

 

จากนั้นใหท้่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงที่ ย่านอนิซาดง หรือที่เรียกกันว่า ถนนสายวัฒนธรรม (ANTIQUE 

STREET) อกีหนึง่สถานทีท่ีอ่ยากจะแนะน าใหม้าเดนิเล่น ประกอบดว้ยถนนหลักอนิซาดง มีตรอกซอกซอย
แยกออกไปทัง้สองขา้งทาง ภายในตรอกเป็นรา้นอาหารแบบดัง้เดมิ โรงน ้าชา รา้นกาแฟ และแกลลอรี่ ใน

ย่านแห่งนี้เป็นแหลง่รวมแกลลอรีต่า่งๆ กว่า 100 แห่ง หรือเดนิทางไปยังสถานทีท่่องเทีย่วอื่นๆ ในย่านนี้ ก็
จะมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าในการเดนิทาง อาท ิ
 

- ALIVE MUSEUM พพิธิภัณฑท์ี่ไม่ไดม้ีแค่ 3 มติ ิแต่มีถงึ 4 มติ ิศลิปะที่มีชวีติภายในพพิธิภัณฑ ์
ประกอบดว้ยผลงานศลิปะ 45 ช ิน้งานที่หลากหลาย โดยแบ่งออกเป็น 2 หอ้งจัดแสดงนิทรรศการ
ภาพวาด 3 มติผิสมกับภาพลวงตา ซึง่ผูเ้ขา้ชมจะตอ้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาพวาดดว้ยการโพสท่า

ตา่งๆใหส้อดคลอ้ง เหมาะกบัทกุเพศทกุวัยเป็นอกีสถานทีห่นึง่ 
 

- RUNNING MAN THEME PARK ศูนยป์ระสบการณ์แห่งใหม่ในย่านอนิซาดง กับภารกจิต่างๆ กว่า 
10 ภารกจิ กบัจุดสะสมคะแนน R-Point ทีผู่เ้ลน่จะตอ้งสะสมคะแนนใหไ้ดม้ากกว่า 80 คะแนน เพือ่รับใบ
ประกาศนียบัตรทีร่ะบุว่า คณุคอืสมาชกิคนใหม่ของ RUNNING MAN 

 
*** หมายเหตุ : ราคาทวัรน์ ีย้งัไมร่วมคา่เขา้ ALIVE MUSEUM และ RUNNING MAN THEME 
PARK ส าหรบัผูท้ ีส่นใจ *** 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

จากนัน้น าท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็นผลติภัณฑท์ีส่กัดจากน ้ามันสน มีสรรพคุณชว่ยบ ารุงร่างกาย ลด
ไขมัน ชว่ยควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย  

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหล ี(GINSENG CENTER) สมุนไพรโสมขึน้ทีช่ ือ่ว่า
เป็นราชาแห่งมวลสมุนไพร ถกูน ามาใชเ้พือ่สขุภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในต ารายาแผนระบุว่า โสม

เป็นสมุนไพรที่ชว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบ มีสรรพคุณทาง
การแพทยค์อืชว่ยบ ารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง  

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (6) เมนู ไกตุ่๋นโสม เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพ ไกข่นาดก าลงัเหมาะ ยดัไส้

ดว้ยโสม แปะกว๊ย และสมนุไพรบ ารงุรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 

 
จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวังล าดับทีส่องทีถู่ก
สรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกกงุ เคยใชเ้ป็นทีพ่ านักของพระมหากษัตรยิ์หลายพระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ช

ซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังส าคัญทีย่ังคงรักษาไว ้พระราชวังหลวงทัง้ 5 ทีใ่นโซลนัน้ จะมี



 

 

ลกัษณะหนา้ตาคลา้ยๆ กนั แตกตา่งกนัทีท่ศันียภาพเท่านัน้ รวมถงึความพเิศษของแต่ละสถานทีด่ว้ย อย่าง

ตัวพระราชวังชางด็อกกุงแห่งนี้ก็มีไฮไลทท์ี่น่าสนใจคอื สวนฮูวอน หรือสวนแห่งความลับน่ันเอง (Secret 
Garden) ภายในพระราชวังประกอบไปดว้ยเขตพระราชฐานชัน้นอก พระราชฐานชัน้ใน และสวนดา้นหลังที่

ใชส้ าหรับเป็นทีพ่ักผ่อนของพระมหากษัตรยิใ์นสมัยโบราณ เมือ่เดนิเขา้มาบรเิวณดา้นในพระราชวังจะเจอกับ
ลานกวา้งๆ เป็นพื้นที่สาธารณะที่นักท่องเที่ยวสามารถเดนิชมได ้พระราชวังแห่งนี้เคยถูกเผาท าลายไป
ในชว่งปี 1592 ก่อนจะถูกบูรณะในปี 1611 และไดก้ลายเป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมนับตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา 

ปัจจุบันยังคงเหลอืความงดงามบางสว่นของพระราชวังเอาไว ้นอกจากนัน้ยังมีตน้ไมข้นาดยักษ์มีอายุกว่า 
300 ปี บ่อน ้า และศาลารมิน ้า  
 

*** หมายเหตุ: กรณีทีพ่ระราชวงัชางด็อกกุงไมเ่ปิดท าการ ขอสงวนสทิธิป์รบัรายการทอ่งเทีย่ว 
ทดแทนเป็น พระราชวงัถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5 พระราชวังเก่าแก่ของราชวงศโ์ช

ซอน มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ตัง้โดดเด่นสง่างามอยู่ท่ามกลางอาคารสไตลต์ะวันตกใจกลางกรุงโซล แต่
สวยงามร่มรืน่ไปดว้ยตน้ไม ้ยิง่ชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสแีลว้ยิง่สวยงามไปอกี ในแตล่ะวันจะมกีารเปลีย่นเวรยาม
ของทหาร หากมาไดถ้กูจังหวะจะไดช้มพธิเีปลีย่นเวรยามประจ าวัน ซึง่ในหนึง่วันนัน้จะม ี3 รอบ *** 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

น าท่านแวะชอ้ปทีร่า้นเครื่องส าอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพื่อ
เลอืกซือ้กลับไปเป็นของฝาก มีใหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไม่ว่าจะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิแบรนด ์
DEWINS และ JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน ้าแตก ครีมขัดขี้ไคล 

สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อื่นๆ อาทเิชน่ ครีมว่านหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮ
นดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

 
 
 

 
 

 
 
จากนัน้น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ี(DUTY FREE) ทีร่า้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีส่ดุในโซล 

แหล่งรวมสนิคา้แบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น ้ าหอม เสื้อผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา 
เครือ่งประดบัหลากหลายแบรนดด์งั และสนิคา้แบรนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู 
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, 

COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในสว่นของชัน้ที ่1 เป็นช็อป CHANNEL 



 

 

และนาฬกิาดงัหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชัน้ 2 เป็นช็อป 

MCM ชัน้ที ่3 เป็นโซนเครื่องส าอางคห์ลากหลายแบรนดด์ัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด ์SULWHASOO, HERA, 
LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็น

ตน้ ชัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ และชัน้ที ่5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 
 
 

 
 
 

 
 

 
จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ย่านเมยีงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรัพยใ์นดวงใจ
ของสาวๆหลายคน หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีตลาดแห่งนี้จะมเีสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เครือ่งส าอางค์

ทัง้แบรนดเ์นมชือ่ดัง และโลคอลแบรนด ์รวมถงึซีดีเพลง รูปดารา และศลิปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่น
ตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากทีต่ลาดนี้ อาทเิชน่ รา้นเครื่องส าอางคค์ท์ีคุ่น้หูคนไทยทีไ่ม่ว่าจะเป็น ETUDE, 

SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่องส าอางคค์จ์ะถูกกว่า
ประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เทา่ และบางรุ่นไม่มขีายในประเทศไทย หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้ชือ่ดงั รา้น 
MBC MART ก็มีรองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลือกมากมาย อาทเิช่น ADIDAS, NIKE, NEW 

BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
เย็น  อสิระอาหารเย็น 1 มือ้ (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 
พกัที ่   THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่         สมุนไพรฮอตเกนาม ู- พลอยอะเมทสิ - โซลทาวเวอร ์– ละลายเงนิวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  
                  สนามบนิอนิชอน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
จากนัน้พาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่

ปราศจากมลภาวะ และสงูเหนือระดบัน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิมน ามารบัประทานเพือ่ชว่ย
ดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถกูท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี่ สารตกคา้ง
จากอาหาร และยา 

 



 

 

จากนัน้น าชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ (AMETHYST) เกาหลเีป็นถิน่ของพลอยสมี่วง พลอยแห่ง

สขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แตส่มี่วงอ่อนเย็นตาจนถงึสมี่วงไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อ
มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งหู และสรอ้ยขอ้มอื  

 
พบกับหนึง่ในทาวเวอรท์ีม่ีววิทีส่วยทีส่ดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) ตัง้อยู่บนภูเขานัม
ซานใจกลางกรุงโซล มคีวามสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสงู 479 เมตรจากพื้นดนิ 

ซึง่ยังคงไดร้ับความนยิมเสมอมา ทัง้จากนักทอ่งเทีย่วและคูร่ักชาวเกาหล ีไม่ว่าจะเป็นชว่งกลางวันหรือชว่ง
กลางคนื ไม่ว่าจะฤดูกาลไหนๆ เพราะเป็นจุดชมววิที่มองเห็นววิทั่วทัง้กรุงโซล และบรเิวณรอบๆแบบพา
โนราม่า นับเป็นอกีสถานทีส่ดุแสนโรแมนตกิแห่งหนึง่ทีคู่ร่ักทกุคูไ่ม่ควรพลาด ถอืเป็นไฮไลทส์ าคัญของกรุง

โซลทีนั่กทอ่งเทีย่วทกุคนจะตอ้งมาแวะเชค็อนิ นอกจากนี้ยังมไีฮไลทส์ าคญัของกรุงโซลทีนั่กท่องเทีย่วทุก
คนจะตอ้งมาแวะเช็คอนิ คอื สถานทีค่ลอ้งกุญแจชือ่ดัง Love Key Ceremony ทีม่ีความเชือ่ว่า คู่รักทีม่า

คลอ้งกญุแจทีน่ี่จะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล **ราคาทวัรน์ ีไ้มร่วมกญุแจและคา่ขึน้ลฟิท*์* 
 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (8) เมนู ชาบู ชาบู สุกีห้มอ้ไฟสไตลเ์กาหล ี อาหารพืน้เมอืงของเกาหล ี

ลกัษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟ  
 

จากนัน้น าทา่นแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมตา่งๆ ชอ็ก
โกแล็ตหนิ ซเีรยีลชอ็กโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้
โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี นม

กลว้ย เป็นตน้ 
 
 

 
 

 
 
 

16.25 น. เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่XJ709 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
04.55 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 



 

 

  

 
*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 

ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่
ทกุคร ัง้  

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้  

ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บั
การสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
**พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน นบัรวมถงึวนักลบั และพาสปอรต์จะตอ้งไมช่ ารดุหรอืฉกีขาด การ

ผา่นเขา้-ออกประเทศ ขึน้อยูก่บัการพจิารณานาของทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง ทางบรษิทัไมส่ามารถเขา้
ไปแทรกแซงได*้* 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ ทางบรษิทัจะไมค่นื

มดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋กบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 
โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้น กอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหลู้กคา้ตอ้งถูก
สง่ตวักลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ในการเปลีย่นตัว๋ขากลบั และรวมถงึค่าบรกิารอื่นๆทีเ่กดิข ึน้ดว้ย ฉะนัน้ 

ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบในค่าใชจ้่ายที่เกดิข ึน้ที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ัดและทางสายการบินจะไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ทีีน่ั่งว่าง หรอืตามวันเดนิทางของ
ตัว๋เครือ่งบนิ ทัง้นี้ ข ึน้อยู่ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ัดไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้

เมืองเรียกสมัภาษณ์นัน้ ข ึน้อยู่กับทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้จิารณา และอยู่ในดุลพนิิจของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทาง

บรษัิททวัร ์ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนี้ได ้** 
*** ทัวรค์รัง้นี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์

ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี4 วนั 3 คนื (AIR ASIA X) 
KOREA FULL COLOR (ซูวอน - โซล – โซล) 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
พฤศจกิายน 2561 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ราคา 
จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ัว๋) 

ราคา 
เด็กอายุไม่
เกนิ 2 ปี 

พกัเดีย่ว 
เพ ิม่ 

01 – 04 พฤศจกิายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000 

02 – 05 พฤศจกิายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000 

03 – 06 พฤศจกิายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000 

04 – 07 พฤศจกิายน 2561 12,999 7,900 5,900 5,000 

05 – 08 พฤศจกิายน 2561 12,999 7,900 5,900 5,000 

06 – 09 พฤศจกิายน 2561 12,999 7,900 5,900 5,000 

07 – 10 พฤศจกิายน 2561 12,999 7,900 5,900 5,000 

08 – 11 พฤศจกิายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000 

09 – 12 พฤศจกิายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000 

10 – 13 พฤศจกิายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000 

11 – 14 พฤศจกิายน 2561 12,999 7,900 5,900 5,000 

12 – 15 พฤศจกิายน 2561 12,999 7,900 5,900 5,000 

13 – 16 พฤศจกิายน 2561 12,999 7,900 5,900 5,000 

14 – 17 พฤศจกิายน 2561 12,999 7,900 5,900 5,000 

15 – 18 พฤศจกิายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000 

16 – 19 พฤศจกิายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000 

17 – 20 พฤศจกิายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000 

18 – 21 พฤศจกิายน 2561 12,999 7,900 5,900 5,000 

19 – 22 พฤศจกิายน 2561 12,999 7,900 5,900 5,000 

20 – 23 พฤศจกิายน 2561 12,999 7,900 5,900 5,000 

21 – 24 พฤศจกิายน 2561 12,999 7,900 5,900 5,000 

22 – 25 พฤศจกิายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000 

23 – 26 พฤศจกิายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000 

24 – 27 พฤศจกิายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000 

25 – 28 พฤศจกิายน 2561 12,999 7,900 5,900 5,000 

26 – 29 พฤศจกิายน 2561 12,999 7,900 5,900 5,000 

27 – 30 พฤศจกิายน 2561 12,999 7,900 5,900 5,000 

29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 13,999 7,900 5,900 5,000 

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

** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน /ทรปิ/ทา่น** 
 
**หมายเหต*ุ* 

1. รับเฉพาะผูม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว ค่าทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจ้ัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ัดได ้
ช าระใหก้ับสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเชน่กันก่อนออกเดนิทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทาง

หรือใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจ้ัดขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครื่องบนิใหแ้ก่ท่าน 
***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ราคานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิและ

พระ จะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาทีเ่ป็น เด็กนักเรียน นักศกึษา ครู  
ธุรกจิขายตรงเครือ่งส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิพระ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารขอดงูาน จะตอ้งสอบถามราคาใหม่
ทกุครัง้** 

2. หากมเีพือ่นหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเทีย่วระหว่างท่องเทีย่วในประเทศเกาหล ีหรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนขอ้แนะน ากรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีร่ับผดิชอบ หากทา่นมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่เพือ่ทีจ่ะน าไป

ยังประเทศนัน้ๆ  หรอืน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้ว่าตอ้งไม่เป็นส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมาย
บางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้ประหารชวีติ เจา้หนา้ทีจ่ะไม่รับฝากกระเป๋าหรอืส ิง่ของใดใด 



 

 

3. ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วันกอ่นการเดนิทางเทา่นัน้ ไม่เชน่นัน้ทางบรษัิทจะไม่คนืมัดจ าไม่ว่าดว้ย

กรณีใดๆทัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษัิทไดท้ าการจ่ายคา่ตัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ี่
ถว้นกอ่นการจองทวัรท์กุครัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

4. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง
ผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

5. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรูป และชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสดุทา้ยชา่งภาพ

จะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลูกทัวร ์หากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ เพราะ
ทางบรษัิททวัรไ์ม่มกีารบังคบัลกูทวัรซ์ือ้แตอ่ย่างใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

6. ทวัรค์รัง้นี้มวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลง

รา้นชอ้ปป้ิง เชน่ น ้ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยก
ทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ     

 คา่รถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่น   
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอุบตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง ือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง , คา่โทรศพัท ์, คา่โทรศพัทท์างไกล , 

คา่อนิเตอรเ์น็ต , คา่ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพ ิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  

 คา่ภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่วซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 
เอกสารประกอบในการยืน่วซีา่  

1) พาสปอรต์  
2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว  
3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่ 

4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  
5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รปูถา่ยสขีนาด 2 น ิว้ 2 รปู  
(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเร ือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 
90 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจ
เขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี ้

1. พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 
2. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
3. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลไีด ้(เชน่ 

เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
4. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหล ี(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทาง

ทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
5. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่ส ารองทีน่ั่ง ภายใน 3 วันหลงัจาก
การจอง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณี
ใดๆ ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกว่า 30 วัน จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 
4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี้ วัน

จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยุด

นักขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ี
ชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้

ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีง ือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบั
สายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์

ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือ

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วัน

ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มี
นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับ
ทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว
สว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  



 

 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวข ึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกนัทกุช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่า
ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

 สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ , มดีพก , แหนบ , อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไมส้ด , ไข่ , 
เนื้อสตัว ์, ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับใน

อัตราทีส่งูมาก  
 

 

 


