
 

  

 

KOREABANANA 
โซล เอเวอรแ์ลนด ์แดนโอปป้า5D3N 

(AIR ASIA X) 
นํ  าหนกักระเป๋า 20 กก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทะเลสาบมาจัง-โรงถา่ยละคร YONGIN MBC DRAMA–ป้อมปราการฮวาซอง- 
สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด-์โรงเรยีนสอนทํากมิจ-ิโซลทาวเวอร(์ไมร่วมคา่ลฟิต)์-COSMETIC- 
ชอ็ปปิ9งทงแดมนุ-ศนูยโ์สมเกาหล-ีนํ9ามันสนเข็มแดง-บลเูฮาส+์พระราชวังชางดอ๊ก-ดวิตี9ฟร-ี 
ชอ้ปปิ9งยา่นเมยีงดง-ศนูยส์มนุไพรเกาหล-ีโรงงานพลอยอเมทสิ-KING’S CROSS CAFE- 
ยา่นฮงแด-ฮนุไดเอา้ทเ์ลท-ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต 
 

วนัที+1 กรงุเทพฯ 
18.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศสนามบนิดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์าย

การบนิAIR ASIA X (XJ)พบเจา้หนา้ทีEของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 



 

  

 

21.05 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีตโ้ดยสายการบนิAIR ASIA X เทีEยวบนิทีE XJ704(ไม่มี
บรกิารอาหารและเครืEองดืEมบนเครืEองบนิ ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5.25 ชัEวโมง) 

 (ขอสงวนสทิธิNในการเลอืกทีEนัEงบนเครืEอง เนืEองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที+2 อนิชอน-ทะเลสาบมาจงั-โรงถา่ยละคร YONGIN MBC DRAMA – 
   ป้อมปราการฮวาซอง 

04.35 น. เดนิทางถงึสนามบนินานชาตอินิชอนประเทศเกาหลใีต ้
(เวลาทอ้งถิEนเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.)หลงัผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร...เมนอูดูง 
 จากนั9นนําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงพาจ ูชม ทะเลสาบมาจงั(Majang Lake)เป็นสถานทีEทอ่งเทีEยวทีE
เหมาะสําหรับนักทอ่งเทีEยวทีEรักการถา่ยรปูเป็นอยา่งยิEง รับรองวา่ทา่นจะตอ้งประทบัใจ และไดภ้าพ
สวยๆกลบับา้นตดิไมต้ดิมอืไปคนละไมน่อ้ยทเีดยีว นักทอ่งเทีEยวจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศซึEงมี
ความยาว 220 เมตร กวา้ง 1.5 เมตร สว่นหนึEงของสะพานจะเป็นกระจกใส และสว่นทีEเป็นตะแกรง
เหล็กเป็นทีEชมใบไมเ้ปลีEยนสพีรอ้มสดูอากาศสดชืEนเย็นสบายLandmark ใหม ่ ของเมอืง Paju 
ประเทศเกาหลใีต ้ซึEงปีนี9ถอืไดว้า่เป็นหนึEงในสถานทีEๆ  เหมาะแกก่ารชมใบไมเ้ปลีEยนสหีลากสสีนั 
ชลิลรั์บลม สดูอากาศแสนบรสิทุธิNรมิทะเลสาบ และทีEขาดไมไ่ดก้บัไฮไลทส์ดุปัง สะพานแขวนมาจัง
ทีEเพิEงเปิดตวัเมืEอตน้ปีนี9ตรงกลางๆสะพานมพีื9นกระจกใสส่ามารถมองเห็นความสงูจากพื9นนํ9า 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...เมนชูาบ ูชาบสูกุี9สไตลเ์กาหล ี
จากนั9นนําทา่นสู ่โรงถา่ยละคร YONGIN MBC DRAMAสถานทีEเทีEยวเกาหลทีีEคอซรีสีไ์มค่วรจะ
พลาดสรา้งขึ9นบนพื9นทีEกว่า 30,000 ตารางเมตร ของเมอืงยงอนิซึEงถูกเนรมติเป็นหมู่บา้นโบราณ
เพืEอใชเ้ป็นโลเคชัEนหลักในการถา่ยซรีีEยอ์งิประวัตศิาสตรข์องคา่ย MBC อาคารตา่งๆ ทีEอยูใ่นสถาน
ทีEนี9ไดถ้กูศกึษาอยา่งละเอยีดและสรา้งใหม้คีวามใกลเ้คยีงกบัประวตัศิาสตรม์ากทีEสดุ ซึEงซรีีEยเ์กาหลี
แนวองิประวัตศิาสตรท์ีEคนไทยไดด้สูว่นมากมาจากการถา่ยทําในสถานทีEแหง่นี9เมืEอไดเ้ขา้ไปสัมผัส
กับบรรยากาศภายใน Yongin MBC Drama ก็จะรับรูไ้ดถ้งึความเป็นมาเกีEยวกับประวัตศิาสตรข์อง
เกาหลสีะทอ้นใหเ้ห็นถงึโครงสรา้งและวัฒนธรรมของเกาหลสีมัยโบราณ ซรีสีด์ังๆ ทีEถา่ยทีEนีEก็เชน่
จูมงมหาบุรุษกูบ้ัลลังก์, ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์, The Moon That Embraces The Sun เป็นตน้
จากนั9นนําท่านชม ป้อมปราการฮวาซอง ตั 9งอยู่ใจกลางเมอืงซวูอน โดยสรา้งขึ9นจากพระบัญชา
ของพระเจา้ซองโจ กษัตรยิอ์งคท์ีE 22 แหง่อาณาจักรโชซอน แฟนซีEรยีเ์กาหลน่ีาจะรูจั้กกันดจีากซี
รยีเ์รืEอง ลซีาน ซึEงก็คอืพระเจา้ซองโจนัEนเอง เพืEอเป็นเกยีรตติอ่บดิาคอื ซาโดเซจา องครั์ชทายาท
ของอาณาจักรทีEล่วงลับก่อนจะไดข้ึ9นครองราชย์ เ ป็นอนุสรณ์แสดงความเคารพบูชา
นอกเหนอืไปจากการเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ใหแ้กร่าชวงศ ์

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร...เมนูOSAM BULGOGI เนื9อหมแูละปลาหมกึยา่งบารบ์คีวิ
หมักสไตลส์มัยใหมเ่กาหล ี

  พกัที+SUWON CENTER HOTEL, DONO HOTEL, SUWON PACIFIC  
  หรอืเทยีบเทา่ 
   
 

           



 

  

 

 
 
 
   
 
 
 

วนัที+3 สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด-์โรงเรยีนสอนทํากมิจ-ิโซลทาวเวอร(์ไมร่วมคา่ลฟิต)์-
COSMETIC-ช็อปปิ งทงแดมนุ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  จากนั9นนําท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนดเ์ป็นสวนสนุกกลางแจง้ของประเทศเกาหลี

ใต ้สวนสนุกนี9ถูกขนานนามว่า ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีEตั 9งอยู่ท่ามกลางหุบ
เขา ท่านจะไดนั้Eงกระเชา้ลฟิทแ์ละท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร ์(สงิโตผสมกับ
เสอื) แฝดคูแ่รกของโลก ทีEนีEทา่นจะพบวา่เจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยูด่ว้ยกันไดอ้ยา่งเป็นสขุ 
ชมความน่ารักของหมทีีEสามารถสืEอสารกบัคนขับรถไดเ้ป็นอยา่งด ีเขา้สูด่นิแดนแหง่เทพนยิาย สวน
ดอกไมส้ีEฤดู ซึEงจะปลูกดอกไมเ้ปลีEยนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครืEองเล่นนานาชนิด อาทเิช่น 
สเปสทัวร ์รถไฟเหาะ หนอนสะบัด และไฮไลคท์ีEพลาดไมไ่ดข้องสวนสนุกแหง่นี9 รถไฟเหาะรางไม ้
ชมกจิกรรมและการแสดงตา่ง ๆมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...เมนบูารบ์คีวิปิ งยา่งสไตลเ์กาหล ี
  จากนั9นนําทา่นเดนิทางสู ่โรงเรยีนสอนทาํกมิจ ิอาหารเกาหลปีระเภทผักดองทีEอาศัยภมูปัิญญากน้

ครัวของชาวเกาหล ีดว้ยการหมักพรกิสแีดงและผักตา่งๆ โดยทัEวไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหล ี
นยิมรับประทานกมิจเิกอืบทกุมื9อ และยงันําไปปรงุเป็นสว่นประกอบอาหารอกีหลายอยา่ง ปัจจบุนักมิ
จมิมีากกวา่ 187 ชนดิ สว่นใหญ่แลว้จะมรีสเผ็ด และเปรี9ยว นอกนั9นยังสามารถสวมใส ่ชุดประจํา
ชาตฮินับกซึEงเป็นชดุประจําชาตขิองเกาหล ีพรอ้มถา่ยภาพสวยๆเก็บไวเ้ป็นทีEระลกึ จากนั9นนําทา่น
สู่ หอคอยเอ็นโซล(N Seoul Tower)ไม่รวมค่าลฟิตเ์ป็นหนึEงในแหล่งท่องเทีEยวสําคัญของโซล 
เปิดใหเ้ขา้ชมเมืEอ ปี ค.ศ. 1980เป็นหอคอยสําหรับชมเมอืง ตั 9งอยูใ่นกรงุโซล หรอืบางครั 9งเรยีก หอ
คอยนัมซัน (Namsan Tower) เพราะตั 9งอยู่บนภูเขานัมซัน เป็นหอคอยทีEมีความสูงจากฐาน
ประมาณ 236.7 เมตร และไดรั้บการ renovate ใหม่ปี 2005 จงึไดช้ืEอใหม่เป็น N Seoul Tower 
โดย N ทีEเพิEมขึ9นมานั9นยอ่มาจาก new look หรอื รปูแบบใหม ่โดยมกีารปรับเปลีEยนและพัฒนาการ
ตา่งๆ ทั 9งการใหแ้สงไฟทีEหลากหลายและสวยงามขึ9น รวมถงึภายในทีEตกแตง่ใหม ่โดยมรีา้นอาหาร
บนหอคอยทีEจะหมนุครบรอบทกุๆ 48 นาทจีุดไฮไลทท์ีEพลาดไมไ่ดเ้ลยเมืEอมาเทีEยว Seoul Tower 
นัEนก็คอื สถานทีEคลอ้งกญุแจชืEอดัง  Love Key Ceremony ทีEมคีวามเชืEอวา่คูรั่กทีEมาคลอ้งกญุแจทีE
จะมคีวามรักทีEยนืยาวไปตลอดกาล โดยทีEจะเขยีนขอ้ความหรือชืEอของคู่รักไวบ้นแม่กุญแจ แลว้
นําไปคลอ้งไวก้บัราวเหล็กบรเิวณฐานของ N Seoul Tower ยังเป็นสถานทีEถา่ยทําละครเกาหลแีนว
น่ารักๆเรืEอง“กับดักหัวใจยัยแม่มด” อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัย
หรอืคลอ้งกญุแจคูรั่กจากนั9นนําทา่นแวะชอ้ปรา้นเครืEองสําอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET
สวรรคข์องนักชอ้ป เพืEอเลอืกซื9อกลบัไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะ



 

  

 

เป็นสกนิแคร์บํารุงผวิ ครีมหอยทาก ครีมนํ9าแตก ครีมขัดขี9ไคล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์และยังมี
สนิคา้อกีมากมาย อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม เป็นตน้ 

  จากนั9นนําท่านสู่  ตลาดทงแดมุนหา้งสรรพสนิคา้กว่า 10 แห่ง ทีEบางหา้งเปิดตลอด 24 ชัEวโมง 
เชน่ MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB ท่านสามารถเลอืกซื9อสนิคา้
หลากหลายประเภทไดท้ีEนีE อาทเิชน่ เสื9อผา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขัด ของ
ทีEระลกึ ชดุเครืEองครัว ถงุเทา้ ผา้พันคอ ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร...เมนไูกตุ่น๋โสม(SAMGYETANG)เป็นอาหารเกาหลสีตูร
ดั 9งเดมิ นําไกทั่ 9งตัวไปตุน๋กบัรากโสม 

 พกัที+GALAXY HOTEL, RICHDIAMOND HOTEL, BLVD HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

วนัที+4 ศนูยโ์สมเกาหล-ีนํ  ามนัสนเข็มแดง-บลเูฮาส+์พระราชวงัชางดอ๊ก- 
ดวิตี ฟร-ีชอ้ปปิ งยา่นเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนั9นนําทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยโ์สมเกาหล(ีGINSEN CENTER) สมนุไพรทีEชว่ยเสรมิความ
แข็งแรงใหแ้กร่ะบบทางเดนิอาหาร ปอด ทําใหร้่ายกายสดชืEน และเพิEมพละกําลัง มสีรรพคุณทาง
การแพทยช์ว่ยบํารุงหัวใจ โลหติจาง เบาหวาน ความดันโลหติสงู ความเครยีด เสรมิประสทิธภิาพ
ทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง  นําท่านเรียนรูก้ารทําผลติภัณฑ์ทีEสกัดจาก นํ  ามนัสนเข็มแดง 
(RED PINE) มีสรรพคุณช่วยบํารุงร่างกาย ลดไขมันทีEอุดตันในเสน้เลือด และรักษาสมดุลใน
ร่างกาย จากนั9นนําทา่นสู ่บลูเฮาส(์Blue House) ทําเนียบประธานาธบิดเีกาหลใีต ้มอีกีชืEอหนึEงวา่ 
“ชองวาแด”ชืEอนี9ถกูตั 9งมาจากหลังคาของอาคารซึEงมงุดว้ยกระเบื9องสฟ้ีาออ่นทั 9งหลัง ทําใหอ้าคารมี
ความโดดเด่นเนืEองจากสีฟ้าของหลังคา ตัดกับฉากหลังซื9อเป็นภูเขาพูกักซานสเีขียวเขม้ เป็น
ทัศนียภาพทีEสวยงามเป็นอย่างยิEงอาคารทีEเด่นทีEสุดก็คือ Main OfiiceซึEงเป็นอาคารหลังของบลู
เฮาส ์หลังคาทําจากกระเบื9องมากถงึ 150,000 อัน ซึEงมีอายุมากกว่า 100 ปี จากนั9นนําท่านสู่ 
พระราชวงัชางดอ๊ก(Changdeok Palace)หรอื ชางดอ๊กกงุ ไดช้ืEอวา่ “พระราชวังอนัเป็นทีEรักแหง่
ราชวงศโ์ชซอน” สรา้งขึ9นในปี ค.ศ. 1405 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1412 ในสมัยของพระเจา้แทจง เป็น
หนึEงในหา้ของพระราชวังหลักแห่งราชวงศโ์ชซอนทีEสําคัญและมคีวามสวยงามดา้นสถาปัตยกรรม 
เป็นพระราชวังทีEไดรั้บการดูแลดีทีEสุดในบรรดาพระราชวังทั 9งหมด อีกทั 9งยังทรงคุณค่าในแง่
ประวัตศิาสตร์มาอย่างยาวนานใกล ้ๆ กันภายในพื9นทีEของ พระราชวังชางด๊อก ยังม ีสวนลับฮูวอน 
เป็นสวนขนาดใหญท่ีEถกูออกแบบและจัดแตง่ไวอ้ยา่งสวยงามสําหรับทีEพักผอ่น เดนิเลน่ ผอ่นคลาย
พระอริยิาบถของกษัตรยิแ์ละราขวงศ ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...เมนคูมัจาทงั(KAMJATANG) ตุน๋หรอืสตวูเ์นื9อหมู
เป็นซปุเกาหลเีผ็ดทีEทําจากกระดกูสนัหลังหรอืคอของหม ู
จากนั9นนําท่านเลือกซื9อสนิคา้ปลอดภาษี ดวิตี ฟร(ีDUTY FREE)ทีEนีEมีรา้นคา้ปลอดภาษีชั 9นนําทีE
ใหญ่ทีEสุดในโซล แหล่งรวมสินคา้ใหเ้ลือกซื9อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ นํ9าหอม เสื9อผา้
เครืEองสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครืEองประดับ ฯลฯ จากนั9นนําท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ9ง ยา่น
เมยีงดงแหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรอื สยามสแควรเ์กาหล ีตลาดนี9กา้วลํ9า
นําสมยัเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีEเมยีงดงแหง่นี9 พบกบัสนิคา้วยัรุน่ อาท ิเสื9อผา้แฟชัEนแบบอนิเทรน  
เครืEองสําอางดังๆ ของเกาหล ีพบกบัความแปลกใหมใ่นการชอ้ปปิ9งอกีรปูแบบหนึEง ซึEงเมยีงดงแหง่
นี9จะมวียัรุน่หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตวักนัทีEนีEกวา่ลา้นคนในแตล่ะวนั 



 

  

 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพืEอไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิ9งของทา่น 
 พกัที+GALAXY HOTEL, RICHDIAMOND HOTEL, BLVD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที+5 ศนูยส์มนุไพรเกาหล-ีโรงงานพลอยอเมทสิ-KING’S CROSS CAFE- 
ยา่นฮงแด-ฮนุไดเอา้ทเ์ลท-ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต-กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 จากนั9นนําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรเกาหล(ีHERB SHOP) ใหท้า่นไดรั้บชมสมนุไพรทีEคัดเลอืก

และดแูลอยา่งพถิพีถิัน อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและ เลอืกซื9อสนิคา้กลับไปเป็นของฝาก จากนั9นนํา
ท่านสู ่โรงงานพลอยอเมทสิ(AMETHYST) พลอยสมี่วงทีEมชีืEอเสยีงของประเทศเกาหล ี ซึEงชาว
โสมเชืEอวา่ถา้ไดม้พีลอยชนดินี9ตดิตัวไว ้จะทําใหม้โีชคลาภและสิEงดีๆ เกดิขึ9นกับชวีติ โดยมตีั 9งแต่สี
มว่งออ่น จนถงึสมีว่งไวน ์เมืEอนํามาทําเป็นแหวน จี9 ตา่งหแูละสรอ้ยขอ้มอื จะสวยงามจับตา เยา้ยวน
ใจ จากนัEนนําทา่นสู ่king's cross cafeคาเฟ่สดุแนวทีEจําลองบรรยากาศมาจากหนังเรืEองดงั แฮรร์ ี+ 
พอตเตอร ์สาวกตอ้งหา้มพลาด!! ถา่ยรูปกับมมุสดุฮติ ชานชาลาทีEเกา้เศษสามสว่นสีE ชานชาลาทีE
อยูใ่นสถานีรถไฟคงิสค์รอส กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึEงเป็นทางเชืEอมตอ่ระหวา่งโลกมักเกิ9ล
กบัโลกเวทมนตร ์ตั 9งอยูร่ะหวา่งชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 นัEงจบิเครืEองดืEมพรอ้มสมัผัสกลิEนอาย
เวทมนต ์เพลดิเพลนิกับมุมถ่ายรูปต่างๆ(หมายเหตุ:ในกรณีทีEท่านตอ้งการเขา้ไปถ่ายรูปดา้นใน
จะตอ้งซื9อเครืEองดืEมจากทางรา้น สําหรับคา่เครืEองดืEมและอาหารไมร่วมกบัคา่ทวัร)์ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนัรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร..เมนจูมิดกัไกตุ่น๋กบัซอสสไตลเ์กาหล ี
จากนั9นนําทา่นเดนิทางต่อไปยัง ยา่นฮงแด(Hongdae) เป็นย่านชอ้ปปิ9งบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ 

จงึเป็นศนูยร์วมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวทิยาลัย เป็นอกีเสน้หนึEงทีEมบีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทั 9งยังมี
รา้นกาแฟทีEเป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรีE รา้นคา้จําหน่ายสินคา้แฟชัEน คลับ ตลาดศิลปะ และ
รา้นอาหารทีEน่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีทีEนยิมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และรา้นอาหาร
ตา่งๆก็ยังไมแ่พงอกีดว้ย ซึEงจะคกึคักเป็นพเิศษตั 9งแตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แตล่ะรา้นจะ
ทยอยเปิดใหบ้รกิาร  จากนั9นนําทา่นไปยงั ฮนุไดเอา้ทเ์ลท แหลง่ชอ้ปปิ9งสนิคา้ทีEรวบรวมแบรนดด์ัง
ตา่งๆทีEเต็มไปดว้ยรา้นแฟชัEนกวา่ 200 รา้น ใหท้า่นไดช้อ้ปปิ9งอยา่งจใุจ  จากนั9นนําทา่นเพลดิเพลนิ
กบัการแวะซื9อของฝากทีE ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตซื9อของ(ละลายเงนิวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมตา่งๆ 



 

  

 

ช็อกโกแล๊ตหนิ ซเีรียลช็อกโก ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม 
โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครืEองสําอางโสม หมอนสขุภาพ กมิจ ิ 

 เป็บโปโร(้ป๊อกกี9เกาหล)ี ชนิราเมง(มามา่เกาหล)ี เป็นตน้  
20.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานชาตอินิชอน 
01.05 น.  ออกเดนิทางจากประเทศเกาหลใีตก้ลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิAIR ASIA XเทีEยวบนิทีEXJ703(ไม่

มบีรกิารอาหารและเครืEองดืEมบนเครืEองบนิ ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5.25 ชัEวโมง) 
04.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
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สําคญั  กรณุาอา่นเงืEอนไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพืEอประโยชนส์งูสดุแกต่วัทา่นเอง หากชาํระเงนิแลว้ทางบรษัิทฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงืEอนไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีEยนแปลงเงืEอนไขใดๆ ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดี+ยว 

26ม.ิย.-01ก.ค.2562 13,999 13,999 5,000 
27ม.ิย.-02ก.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
28ม.ิย.-03ก.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
29ม.ิย.-04ก.ค.2562 14,999 14,999 5,000 

02-07ก.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
03-08ก.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
04-09ก.ค.2562 14,999 14,999 5,000 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี+ยนหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

อนัเนืEองมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิหรอื
เหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทั 9งนี9จะคํานงึถงึความปลอดภัย ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

  ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนื+องมาจากไดร้บัทราบเงื+อนไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิqเร ิ+มและจบการใหบ้รกิาร ที+สนามบนิตน้ทางขาไปเทา่น ั น  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั�วเครืEองบนิ หรอืยานพาหนะอืEน ๆ
เพืEอใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิดอนเมอืงทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนืEองจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีE
นอกเหนอืจากโปรแกรม 



 

  

 

05-10ก.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
06-11ก.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
09-14ก.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
10-15ก.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
11-16ก.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
12-17ก.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
13-18ก.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
14-19ก.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
15-20ก.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
16-21ก.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
17-22ก.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
18-23ก.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
19-24ก.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
20-25ก.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
23-28ก.ค.2562 13,999 13,999 5,000 
24-29ก.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
25-30ก.ค.2562 15,999 15,999 5,000 
26-31ก.ค.2562 16,999 16,999 5,000 

27ก.ค.-01ส.ค.2562 16,999 19,999 5,000 
28ก.ค.-02ส.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
29ก.ค.-03ส.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
30ก.ค.-04ส.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
31ก.ค.-05ส.ค.2562 14,999 14,999 5,000 

01-06ส.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
02-07ส.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
03-08ส.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
06-11ส.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
07-12ส.ค.2562 15,999 15,999 5,000 
08-13ส.ค.2562 15,999 15,999 5,000 
09-14ส.ค.2562 16,999 16,999 5,000 
10-15ส.ค.2562 15,999 15,999 5,000 
13-18ส.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
14-19ส.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
15-20ส.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
16-21ส.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
17-22ส.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
20-25ส.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
21-26ส.ค.2562 14,999 14,999 5,000 
22-27ส.ค.2562 14,999 14,999 5,000 

23-28ส.ค.2562 14,999 14,999 5,000 

24-29ส.ค.2562 14,999 14,999 5,000 

27ส.ค.-01ก.ย.2562 14,999 14,999 5,000 

28ส.ค.-02ก.ย.2562 15,999 15,999 5,000 

29ส.ค.-03ก.ย.2562 14,999 14,999 5,000 

30ส.ค.-04ก.ย.2562 14,999 14,999 5,000 

31ส.ค.-05ก.ย.2562 14,999 14,999 5,000 



 

  

 

03-08ก.ย.2562 14,999 14,999 5,000 

04-09ก.ย.2562 14,999 14,999 5,000 

05-10ก.ย.2562 14,999 14,999 5,000 

06-11ก.ย.2562 15,999 15,999 5,000 

08-13ก.ย.2562 15,999 15,999 5,000 

10-15ก.ย.2562 14,999 14,999 5,000 

11-16ก.ย.2562 14,999 14,999 5,000 

12-17ก.ย.2562 14,999 14,999 5,000 

13-18ก.ย.2562 14,999 14,999 5,000 

14-19ก.ย.2562 15,999 15,999 5,000 

17-22ก.ย.2562 14,999 14,999 5,000 

18-23ก.ย.2562 14,999 14,999 5,000 

19-24ก.ย.2562 14,999 14,999 5,000 

20-25ก.ย.2562 14,999 14,999 5,000 

21-26ก.ย.2562 14,999 14,999 5,000 

24-29ก.ย.2562 14,999 14,999 5,000 

25-30ก.ย.2562 14,999 14,999 5,000 

26ก.ย.-01ต.ค.2562 14,999 14,999 5,000 

27ก.ย.-02ต.ค.2562 14,999 14,999 5,000 

28ก.ย.-03ต.ค.2562 15,999 15,999 5,000 

01-06ต.ค.2562 15,999 15,999 5,000 

02-07ต.ค.2562 16,999 16,999 5,000 

03-08ต.ค.2562 16,999 16,999 5,000 

04-09ต.ค.2562 15,999 15,999 5,000 

05-10ต.ค.2562 15,999 15,999 5,000 

08-13ต.ค.2562 15,999 15,999 5,000 

09-14ต.ค.2562 18,999 18,999 5,000 

10-15ต.ค2562 18,999 18,999 5,000 

11-16ต.ค.2562 18,999 18,999 5,000 

12-17ต.ค.2562 18,999 18,999 5,000 

13-18ต.ค.2562 16,999 16,999 5,000 

16-21ต.ค.2562 15,999 15,999 5,000 

17-22ต.ค.2562 15,999 15,999 5,000 

18-23ต.ค.2562 18,999 18,999 5,000 

19-24ต.ค.2562 16,999 16,999 5,000 

22-27ต.ค2562 18,999 18,999 5,000 

23-28ต.ค.2562 18,999 18,999 5,000 

24-29ต.ค.2562 15,999 15,999 5,000 

25-30ต.ค.2562 15,999 15,999 5,000 

ราคาเด็กทารก 
อายตุํ+ากวา่ 2ปี 

5,900 บาท 

 
 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก เนื+องจากเป็นราคาพเิศษ/ ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 



 

  

 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนื+องจากเป็นราคาโปรโมช ั+น  
(แตส่ามารถเปลี+ยนผูเ้ดนิทางไดต้ามเงื+อนไของสายการบนิ) 

ชําระ
ที+

สนามบนิในวนัเช็คอนิ สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
ขอสงวนสทิธิqในการคนืคา่ทปิ ในกรณีไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง(ต.ม.) 

ในการเขา้-ออกท ั งประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้

 

 ขอ้ควรทราบ 
 

� ในกรณีที+ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง(ต.ม.)ในการเขา้-ออกท ั ง
ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต  ้อนัเนื+องจากการกระทําที+ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหนเีขา้ออกเมอืง หรอืการถูกปฏเิสธในกรณีอื+นๆทุกกรณี ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไม่
คนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆท ั งส ิ น เนื+องจากทางบรษิทัไดท้าํการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไป
ลว่งหนา้ท ั งหมดแลว้ 

� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิq ราคานี เฉพาะนกัท่องเที+ยวชาวไทยเท่าน ั นถา้หากเป็นชาวต่างชาต ิ
จะตอ้งแจง้กบัทางเซลลท์ี+จองมา และหากเป็นชาวตา่งชาตชิาวเกาหล ีจะตอ้งเพิ+มจากราคาทวัร ์
ปกตอิกี 300 USD 

� กรณีตดักรุป๊เหมาที+เป็น เด็กนกัเรยีนระดบัอนุบาล, ประถม, มธัยมและโรงเรยีนกวดวชิา นกัศกึษา
ทกุระดบัช ั น ครอูาจารย ์ธุรกจิขายตรงเครื+องสําอางและอาหารเสรมิ กลุม่ธุรกจิขายของออนไลน ์
หมอพยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุป๊ที+มกีารดงูานตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุคร ั ง 

� ทวัรน์ี จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ที+ประสงคจ์ะไปทอ่งเที+ยวตามรายการของทวัรท์ุกวนัเทา่น ั น หากทา่นไม่
สามารถรว่มทวัรท์ุกวนัหรอืแยกตวัออกจากกรุป๊ทวัร ์โดยไมล่งรา้นชอ้ปปิ ง เช่น คอสเมทสิ, ดวิตี 
ฟร,ีอะเมทสิ, ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต,ศนูยส์มนุไพรโสมเกาหล,ี ศนูยส์มนุไพรเกาหล,ี นํ  ามนัสนเข็มแดง
ทางบรษิทัจะคดิคา่ดาํเนนิการในการแยกทอ่งเที+ยวเอง 350 USDตอ่ทา่น 

� ทวัรน์ี จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ที+ประสงคจ์ะไปทอ่งเที+ยวตามรายการของทวัรท์ุกวนัเทา่น ั น หากทา่นได้
ไม่สามารถร่วมทวัรท์ุกวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พยีงเพื+อการใชต้ ัwวเครื+องบนิและที+พกัในราคา
พเิศษ หากทา่นไมแ่จง้และปรากฏวา่ ทา่นไมร่ว่มทวัรใ์นบางวนั ทางบรษิทัจะคดิคา่ดําเนนิการใน
การแยกทอ่งเที+ยวเอง 300 USD (กอ่นซื อทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี+เป็นจรงิ เพื+องทางผูจ้ดั
จะไดค้ดิคา่บรกิารที+เหมาะสม) 

 
 
 

เง ื+อนไขพเิศษเพิ+มเตมิสําคญั! 

 

• เง ื+อนไขการออกเดนิทาง 
ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางข ั นตํ+าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี  กําหนดใหม้ผีู ้

เดนิทางข ั นตํ+า 15ท่าน  หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึที+กําหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิ+มค่าทวัร ์หรอื 
เลื+อนการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบ
ลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิชอบใดๆ ท ั งส ิ น ดงัน ั นกรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่น
จองไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุคร ั ง 

 
• การออกต ัwวโดยสายภายในประเทศ 

ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ+นตามธรรมเนยีมชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ) 2 ปี ยกเวน้ให(้ 

ทา่นละ 50,000 วอนทรปิ//ทา่น 

 



 

  

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

หากท่านมคีวามจําเป็นจะตอ้งซื อต ัwวเครื+องบนิภายในประเทศ เพื+อบนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ 
กรณุาสอบถามเที+ยวบนิเพื+อยนืยนักบัทางเจา้หนา้ที+กอ่นทําการจองและขอแนะนําใหท้า่นซื อต ัwวเครื+องบนิ
ประเภทที+สามารถเลื+อนวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนื+องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการ
บนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเที+ยวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเที+ยวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทาง
มกีารเปลี+ยนแปลง ซึ+ง สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการ
บนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ั นเหตผุลเหลา่นี  อยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิqท ี+จะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั งส ิ น อนึ+ง บรษิทัฯ 
จะยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางประมาณ 7-10 วนัก่อนเดนิทาง หากไม่ม ั+นใจกรุณาสอบถามพนกังานขาย
โดยตรง  

 
 
 
• หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลื+อนการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ั น ทา่นจะไมส่ามารถเลื+อนการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ 

ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนื+องมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปน ั นประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของ
ทา่น หากทา่นถอนตวัออก ทําใหก้รุป๊มคีา่ใชจ้า่ยเพิ+มเตมิขึ น หรอือาจทําใหก้รุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทาง
ได ้ดงัน ั น ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิqมอินุญาตใหเ้ลื+อนวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ั งส ิ นและเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั งหมด
ตามจาํนวนเงนิของราคาทวัร ์

 
• การชําระเงนิหมายถงึการยนืยนัจาํนวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลี+ยนได ้  
การชําระเงนิเขา้มาน ั น หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจํานวนตามที+ทา่นไดจ้องเขา้มา 

หากทา่นชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลี+ยนแปลงจํานวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจําเป็น
จะตอ้งเปลี+ยนแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยที+ทางบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลา
ในการขาย อยา่งนอ้ยที+สดุเทา่จาํนวนเงนิมดัจาํ ท ั งนี ท ั งน ั นใหเ้ป็นไปตามเงื+อนไขของบรษิทัฯ  
 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 
 คา่ตั�วเครืEองบนิไป-กลบัตามทีEระบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีนํ9ามนั  

(ยกเวน้หากมีการประกาศปรับขึ9นจากทางสายการบนิจะมีการเรียกเก็บเพิEมเตมิจากท่านภายหลัง)และ
เนืEองจากเป็นตั�วกรุ๊ปไมส่ามารถเลืEอนวนัเดนิทางไป-กลบัได ้ทั 9งนี9เป็นไปตามเงืEอนของสายการบนิ 

 นํ9าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครืEองทา่นละ 20กโิลกรัม 1ใบ และกระเป๋าถอืขึ9นเครืEอง 1 ใบ  
ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวนัทีEระบ ุ
 โรงแรมทีEพักตามทีEระบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีEตา่งๆ ตามรายการทีEระบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีEระบ ุ  
 คา่มคัคเุทศนห์รอืหวัหนา้ทวัรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 คา่เบี9ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีEยว วงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท   

(เงืEอนไขตามกรรมธรรม)์ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

 
 
 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครืEองดืEม  
คา่ซกัรดีคา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีEมไิดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนยีมการยืEนขอวซีา่ 
     คา่นํ9าหนักกระเป๋าทีEเกนิกวา่ทีEสายการบนิกําหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
  คา่ภาษีนํ9ามนั ทีEสายการบนิเรยีกเก็บเพิEม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครืEองบนิไปแลว้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิEม 7% และภาษีหกั ณ ทีEจา่ย 3% 
  คา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศนท์อ้งถิEน(ถา้ม)ี ทา่นละ50,000 วอน/ทรปิ 
 (ชาํระทีEสนามบนิในวนัเชค็อนิ) คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 
 

 เง ื+อนไขการใหบ้รกิาร 
 

  เง ื+อนไขการสํารองที+น ั+ง 
- การชาํระมดัจําและชาํระสว่นทีEเหลอื 
 กรณุาสํารองทีEนัEงและชําระมัดจํา จํานวน 10,000บาทตอ่ทา่น เพืEอสํารองสทิธิNในการเดนิทาง และ
ชําระสว่นทีEเหลอืทั 9งหมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วัน มเิชน่นั9น บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดย
อตัโนมัตทิา่นจะโดนยดึมดัจําโดยทีEทา่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้อนัเนืEองมาจากบรษัิทฯ จําเป็นทีE
จะตอ้งสํารองจา่ยคา่ใชจ้า่ยในสว่นของทีEพักและตั�วเครืEองบนิไปกอ่นหนา้นั9นแลว้ หากทา่นสํารองทีEนัEงนอ้ย
กว่า 30 วัน ทางบรษัิทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันท ีหลังจากทําการจองแลว้ กรุณาเตรียมเอกสาร
สําหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพืEอออกตั�วหรอืคําขอพเิศษเพิEมเตมิตา่งๆ  ใหแ้กพ่นักงาน
ขาย และหากทา่นชําระเงนิเขา้มาไมว่า่จะบางสว่นหรอืทั 9งหมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงืEอนไขทีE
ระบไุวท้ั 9งหมดนี9แลว้ 
 
- จํานวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิNในการเรยีกเก็บเงนิเพิEมเตมิ ยกเลกิหรอืเลืEอนการเดนิทางหากมผีูเ้ดนิทาง
นอ้ยกวา่ 15ทา่น ซึEงทําใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ทา่นลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7-
10วันกอ่นออกเดนิทาง และหากไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีีEจะคนืเงนิทั 9งหมดใหท้า่น
หรอืจัดหาทวัรอ์ืEนใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 
- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 

กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ 
อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนั9นบรษัิทฯ จะไมส่ามารถจัดการลว่งหนา้ได ้เนืEองจากการขอใช ้
วลีแชรใ์นสนามบนินั9น ตอ้งมขีั 9นตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทั 9ง
ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึEงผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกบัเจา้หนา้ทีEไดโ้ดยตรงกอ่นทําการ
จองและหากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ เช่นผูท้ีEนัEงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุและผูท้ีEมีโรค
ประจําตัวหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีEยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัEวโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งให ้
การดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนืEองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทวัรท์ั 9งหมด 
 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

 ในกรณีทีEกองการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่จะเป็นประเทศไทย



 

  

 

หรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิNในการไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่จะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึEงการตรวจคน
เขา้เมอืงนั9นเป็นสทิธิNของเจา้หนา้ทีEของรัฐของประเทศนั9นๆ และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบวา่ทางบรษัิทฯ
และมัคคุเทศกห์รือหัวหนา้ทัวร์ ไม่มีสทิธิNทีEจะช่วยเหลือใดๆ ทั 9งสิ9น เพราะอํานาจการตัดสนิใจเป็นของ
เจา้หนา้ทีEทางกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึEง ทางบรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ีEทําธุรกจิเพืEอการ
ท่องเทีEยวเท่านั9น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอย่างผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทาง
จะตอ้งมอีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 
 หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทีEในรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืEน ทา่นจะไมส่ามารถ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ั 9งสิ9น บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีEจะสละสทิธิNและไมร่ว่มเดนิทางพรอ้มคณะ 
 

 เง ื+อนไขการยกเลกิการจอง 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางไดเ้นืEองจากเป็นราคาโปรโมชัEน (แตท่า่นสามารถเปลีEยนชืEอผูเ้ดนิทางได ้

ตามเงืEอนไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 
 

 เง ื+อนไขพเิศษเพิ+มเตมิ  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิNในการเรยีกเก็บคา่ภาษีนํ9ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิEม หากสายการบนิมี
การปรับขึ9นกอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิNในการเปลีEยนเทีEยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนืEองจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั 9งสิ9น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิEงของผดิกฎหมาย ซึEงอยู่

นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 9งสิ9น หากเกดิสิEงของสญูหาย อนัเนืEองเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีEยวเอง  

 เมืEอชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั 9งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงืEอนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั 9งหมด  

 รายการท่องเทีEยวนี9เป็นเพียงขอ้เสนอทีEตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั 9งหนึEง หลังจากได ้
สํารองโรงแรมทีEพักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึEงอาจจะ
ปรับเปลีEยนตามทีEระบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรืEองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีEเขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผู ้
สบูบุหรีE / ปลอดบุหรีEได ้โดยอาจจะขอเปลีEยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีEพัก ทั 9งนี9ข ึ9นอยู่กับ
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

 มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 9งสิ9นแทนผู ้
จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั9น 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นืEองจากเป็นการจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ใน
กรณีทีEผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีEยว อันเนืEองมาจากการกระทําทีEสอ่ไปในทาง
ผดิกฎหมาย การหลบหน ีการเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืEนๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิNไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชืEอ นามสกุล คํา
นําหนา้ชืEอ เลขทีEหนังสอืเดนิทางและอืEนๆ เพืEอใชใ้นการจองตั�วเครืEองบนิ ในกรณีทีEนักทอ่งเทีEยวหรอื
เอเจนซีEมไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมดัจําหรอืสง่ใหผ้ดิ 



 

  

 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิNไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีEเพิEมขึ9นของ
นักท่องเทีEยวทีEมไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน 
การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีEยนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืEน เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นั9นแตกตา่งกนั ซึEงทาง
บรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีEสดุ  

 
เอกสารที+ลกูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 

จากการทีEรัฐบาลประเทศเกาหลีใต ้ประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใตใ้หก้ับคนไทยผูท้ีEจะเขา้
ประเทศไดนั้9น จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีEตรวจคนเขา้เมอืงกอ่นจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้
(เชน่เดยีวกับผูท้ีEยืEนขอวซีา่กับทางสถานทตูฯ) ทางเจา้หนา้ทีEตรวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถปุระสงค์
ในการเขา้ประเทศ หรือขอตรวจเอกสารทีEนํามา เช่น ตั�วเครืEองบินขากลับ หรือเอกสารอืEนๆ สําหรับ
รายละเอยีดของเอกสารทีEจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั�วเครืEองบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต(้ทางบรษัิทฯเตรยีมให)้ 
(2)  สิEงทีEยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีEอาจเกดิขึ9นในระหวา่งทีEพํานักในประเทศเกาหลใีตไ้ด ้
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ)  
(3)  ชืEอ-ทีEอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีEพํานักในประเทศเกาหลใีต ้เชน่ โรงแรมทีEพัก (ทางบรษัิทฯ 
เตรยีมให)้  
(4)  กําหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีEพํานักในประเทศเกาหลใีต ้(ทางบรษัิทฯเตรยีมให)้ 

 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลใีต(้สําหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีEจะกระทําในประเทศเกาหลใีตจ้ะตอ้งไมเ่ป็นสิEงทีEขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิ
การพํานักระยะสั 9น 
(3)  ในขั 9นตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 90 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีEไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศเกาหลใีต ้มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธ
ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบตัทิีEจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

 


