
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัแรก         กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) 



 
 
 
 

 

23.00 น. คณะพรอ้มกันที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ช ั น 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ AIR ASIA 
X เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการขึ$นเครื�อง (หัวหนา้ทัวร์แนะนําการ
เดนิทาง) สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�นั�ง จัดที�นั�งแบบ 3-3-3 นํ$าหนัก
กระเป๋า 20 กก./ทา่น (หากตอ้งการซื$อนํ$าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  
***หมายเหตุ*** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครื2องออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสาร
พรอ้ม ณ ประตูข ึ นเครื2องก่อนเวลาเครื2องออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิ<ในการเลอืกที2น ั2งบนเครื2อง 
เนื2องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ**)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที2สอง       เกาหลใีต ้– เทศกาลตกปลา – เทศกาลไฟประดบั THE GARDEN OF MORNING CLAM 

02.40 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเที�ยวบนิที� XJ700 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื2อง) 
10.05 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับ

นาฬกิาเป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอ
ตอ้นรับทกุทา่นสู ่สาธารณรัฐเกาหลใีต ้รถโคช้พาทา่นขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอืสะพานเพื�อ
ความหวงัในการรวมชาตทิี�ยาวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (1) เมนู บลโูกก ิ
 

นําท่านเดนิทางไปร่วมฉลองเทศกาลสดุยิ�งใหญ่ เทศกาลตกปลานํ าแข็ง หนึ�งปีมเีพยีงครั$งเดยีว จัดขึ$นประมาณ
ชว่งเดอืนมกราคมของทกุปี (**หมายเหตุ... กําหนดการเทศกาลตกปลานํ าแข็ง ยงัไม่ระบุวนัที2แน่ชดั และ
อาจมกีารเปลี2ยนแปลง ท ั งนี ข ึ นอยูก่บัสภาพภูมอิากาศในแตล่ะ่ปี**) เทศกาลนี$มนัีกท่องเที�ยวมาเยอืนนับ
ลา้นคนตอ่ปี ไม่วา่จะเป็นเด็กหรอืผูใ้หญ่จะมาเทศกาลนี$เพื�อตกปลาเทรา้ท ์ฉายาของมันคอื The Queen of Valley 
หรอืราชนิีแห่งขนุเขา โดยปลาเทรา้ทภ์ูเขาจะอาศัยอยู่ในนํ$าเย็นที�มอีณุหภูมติั $งแต ่20 องศาเซลเซยีสลงไป นับวา่
เป็นปลาที�สวยงามและหายาก ซึ�งนักท่องเที�ยวที�ตกปลามาไดส้ามารถนําปลามาทําเป็นซูชหิรือซาชมิ ิก็สามารถ
รับประทานไดเ้ลย ภายในงานจะมกีจิกรรมทา้ความหนาวตา่งๆ อาทเิชน่ การแขง่ขันจับปลาเทรา้ทด์ว้ยมอืเปลา่ ตก
ปลาใตน้า้แข็ง การโชวแ์กะสลักนํ$าแข็ง ฟุตบอลนํ$าแข็ง และเลน่เลื�อนหมิะ และอื�นๆ ถอืไดว้า่เป็นงานใหญ่ที�หลาย
คนเฝ้ารอคอย เนื�องจากจัดแค่ปีละครั$งในชว่งเวลาสั $นๆ ถอืเป็นแหล่งท่องเที�ยวเพื�อการพักผ่อนและผจญภัยที�ได ้
มาตรฐาน เทศกาลนี$ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นเทศกาลตัวอย่าง โดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที�ยวของเกาหล ี
นอกจากนั$นยังมรีายการบันเทงิ และเกมสก์ารเล่นต่างๆมากมาย เชน่ สนามการเล่นสไลเดอรนํ์$าแข็ง การแข่งขัน
ฟตุบอลบนนํ$าแข็ง และ กฬีานํ$าแข็งอื�นๆ มแีขง่ขันชงิแชมป์สนัุขลากเลื�อนหมิะและรถแขง่หมิะ ซึ�งเหมาะกับเด็กๆ 
และครอบครัวไดส้นุกสนานกับกจิกรรมนานาชนดิตลอดทั $งงาน (ราคานี ไมร่วมอุปกรณต์กปลา) 
 
หมายเหต ุ: เนื2องดว้ยเทศกาลตกปลานี จดัข ึ นที2เมอืงฮวาชอน (ช่วงประมาณกลางเดอืน ม.ค. ถงึตน้เดอืน 
ก.พ. วนัเวลาอาจมกีารเปลี2ยนแปลง ขึ นอยูก่บัสภาพอากาศในปีน ั นๆ) หากไมส่ามารถไปตกปลานํ าแข็ง
ได ้ในกรณีที2นํ  าแข็งยงัไม่สามารถลงไปยนืตกปลาได ้ท ั งนี ทางบรษิทัจะนําท่านไปตกปลาที2ซาราซอม 
หรอืหากเกดิเหตุสุดวสิยัขดัขอ้งอื2นๆ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ<ในการปรบัเปลี2ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทดแทนโปรแกรมเป็น >> เกาะนาม ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

นําท่านไปเทศกาลประดับไฟสุดอลังการประจําฤดูหนาวที�สวน THE GARDEN OF THE MORNING CALM 
สวนนี$ไดรั้บฉายาของประเทศเกาหลทีี�ไดช้ ื�อวา่เป็นดนิแดนแห่งความสงบยามเชา้ (The Land Of Morning Calm) 
สวนดอกไมท้ี�งดงามและกวา้งใหญ่ เปิดใหบ้รกิารแกนั่กทอ่งเที�ยวตลอดทั $งปี โดยสวนนั$นตั $งอยูใ่นเขตเมอืงในเมอืง
คาพยอง ดว้ยขนาดพื$นที�กว่า 330,000 ตารางเมตร โดยแบ่งพื$นที�ออกเป็นทั $งหมด 6 สวนหลักคือ Hakyung 
Garden, Hometown House Garden, Bonsai Garden, Moonlight Garden, Sky Path และ Garden of Eden 
เนื�องจากสวนแห่งนี$เต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพรรณที�สง่กลิ�นหอมหวานอบอวลไปทั�วทั $งสวน รวมถงึตน้สนมากมายที�
มอบทัศนียภาพแห่งความงามที�ไม่เหมอืนที�ไหน จงึถอืไดว้า่เป็นสวรรคส์ําหรับคนที�ช ื�นชอบการถ่ายภาพ ครอบครัว 
คูรั่กและผูท้ี�ช ื�นชอบธรรมชาต ิที�มักจะมาพักผ่อนรวมทั $งถ่ายภาพสวยๆของที�นี�เสมอ ที�นี�ยังเป็นสถานที�ถ่ายทําในซี
รยีช์ ื�อดงั You're beautiful อกีดว้ย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น (2) เมนู ชาบู ชาบู สุกี หมอ้ไฟสไตลเ์กาหล ีอาหารพื นเมอืงของเกาหล ีลกัษณะคลา้ยสุ

กี หมอ้ไฟ 
 
พกัที2    JM HOTEL / NEW M HOTEL SUWON หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที2สาม      เลน่สกบีนลานสกขีนาดใหญ ่- ไรส่ตรอเบอรร์ ี2 – เรยีนรูว้ธิกีารทําคมิบบัขา้วหอ่สาหรา่ย - สวนสนุก 
EVERLAND     
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

เมื�อเขา้สูฤ่ดหูนาวภูเขาของเกาหลจีะถูกปกคลมุไปดว้ยหมิะขาวโพลน นําทา่นไปสมัผัสประสบการณ์หนา้หนาวสดุ
สนุกบน ลานสกขีนาดใหญ ่พรอ้มเสริฟ์ความฟินขั $นสดุใหท้กุทา่นดว้ยการพาไปเลน่สกแีละนอนพักที�สกรีสีอรท์ มี
เวลาใหท้า่นไดส้นุกกับการเลน่สกอีย่างเต็มที� ซึ�งปลอดภัยไม่มอีันตราย การเตรยีมตัวกอ่นเลน่สกคีวรเตรยีมถุงมอื
สก ีผา้พันคอ แวน่กันแดด เสื$อแจ๊คเก็ตกันนํ$าหรอืผา้ร่ม และกางเกงรัดรูป พรอ้มกับรับฟังขอ้แนะนํา และฝึกวธิกีาร
เลน่จากไกดท์อ้งถิ�นกอ่นลงสนามจรงิ ทั $งนี$เพื�อความปลอดภัยของทา่นเองเป็นสําคญั (**ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่
อุปกรณก์ารเลน่สก ีสกลีฟิท ์สโนวส์เลด สกคีา่เลน่รวมชุดประมาณ 50,000 วอน**) 

 
จากนั$น นําท่านเดินทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอร์ร ี2 เปิด
ประสบการณ์การท่องเที�ยวเชิงเกษตร สัมผัสวิถีชีว ิต
ชาวไร่ของคนเกาหลี ใหท้่านไดเ้ก็บผลไมส้ดๆ จากไร่
ในช่วงของฤดูกาลเก็บเกี�ยว และชิมสตรอเบอร์รี�สดๆ 
หวานฉํ�าจากไร่ นอกจากนั$น ท่านยังสามารถซื$อกลับมา
ฝากคนที�ท่านรักที�เมืองไทยไดอ้ีกดว้ย สตรอเบอร์รี�สด
ใหม่จะถูกแพ็คใส่กล่องสวยงาม และนําส่งใหท้่านวัน
สดุทา้ยที�สนามบนิ  

 
 
 

พาไปเรียนรู ้การทําขา้วห่อสาหร่าย (คมิบับ) อาหาร
ง่ายๆ ที�คนเกาหลนีิยมรับประทาน โดยการนําขา้วสกุ และสว่นผสมอื�นๆหลากชนิด เชน่ แตงกวา แครอท ผักโขม 



 
 
 
 

 

ไขเ่จยีว ปอูดั แฮม เป็นตน้ วางแผบ่นแผ่นสาหร่าย มว้นเป็นแทง่ยาวๆ แลว้หั�นเป็นชิ$นพอดคํีา เสริฟ์พรอ้มหัวไชเทา้
ดอง และกมิจ ิชาวเกาหลนียิมรับประทานคมิบบัระหวา่งการปิกนกิ หรอืงานกจิกรรมกลางแจง้ 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (4) เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิปิ งย่างสไตลเ์กาหล ีเนื อหมู เนื อไก่ เนื อววั ปลาหมกึ 

อาหารเกาหล ีเตมิไมอ่ ั น 
 

จากนั$นนําท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สุด
ของประเทศ ถูกขนานนามวา่เป็น ดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ตั $งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ทุกคนจะไดท้่องไปกับโลก
ของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร ์สงิโตเจา้ป่า และเสอืดนิแดนแห่งเทพนยิาย และสนุกกับเครื�องเลน่นานาชนดิ ไม่วา่
จะเป็น รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train) เฮอร์ริเคน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวกิ$ง (Columbus 
Adventure) และไฮไลคท์ี�พลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งนี$ รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) นอกจากนี$ ยังมสีวน
ดอกไมท้ี�กําลังออกดอกบานสะพรั�งอวดสสีนั ณ สวนดอกไมส้ี�ฤด ู(Four Season Garden) ซึ�งจะเปลี�ยนแปลงพันธุ์
ดอกไมไ้ปตามฤดกูาลในรูปแบบที�หลากหลายตลอดทั $งปี (ทั $งนี$ข ึ$นอยู่กับสภาพอากาศ) ดว้ยสสีันที�สดของดอกไม ้
แต่ละชนิดจงึไดรั้บความนิยมอย่างมาก นักท่องเที�ยวที�มาสวนสนุกจงึไม่พลาดที�จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความ
สดชื�นกลับไปเป็นที�ระลึก รวมทั $งยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือน
พฤศจกิายน - ธันวาคม มีการจัดงานเฉลมิฉลองเทศกาลครสิต์มาส และตอ้นรับเทศกาลปีใหม่ ทุกเทศกาลจะ
ตกแต่งดว้ย แสง ส ีเสียง สุดอลังการ พรอ้มทั $งมีขบวนพาเหรดมาสรา้งความบันเทิงใหก้ับเด็กๆ เช่น White 
Christmas Parade, Moonlight Parade 
 

 
 
 เย็น บรกิารอาหารเย็น (5) ไกตุ่น๋โสม อาหารบํารุงสขุภาพ ไกข่นาดกําลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย และ

สมุนไพรบํารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 
 
พกัที2   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที2ส ี2          วดัโชเกซา – ศูนยส์มุนไพรโสม – COSMETIC OUTLET – พระราชวงัชางด็อกกงุ – ฮอกเกนามู     
                   DUTY FREE – ตลาดเมยีงดง  
  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 



 
 
 
 

 

จากนั$นนําท่านเยี�ยมชม วดัโชเกซา (JOGYESA TEMPLE) ในอดตีนั$นวัดแห่งนี$เป็นเหมอืนศูนยก์ลางของศาสนา
พุทธนกิายเซนในเกาหล ีซึ�งเป็นวัดเกา่แกแ่ละมชีื�อเสยีงเป็นอยา่งยิ�ง เมื�อเดนิเขา้มาในวัดสิ�งแรกที�จะสงัเกตเุห็นคอื 
ตน้ไมใ้หญ่ดา้นหนา้ประตูทางเขา้ มคีวามสงูถงึ 26 เมตร สว่นอาคารหลักของวดันั$นมอีายุมากกวา่ 500 ปี สรา้งขึ$น
ในปี 1938 ภายในมพีระประธานสทีองขนาดใหญ ่3 องค ์ซึ�งชาวเกาหลเีชื�อกนัวา่มคีวามศักสทิธิ� จงึนยิมไปนมัสการ
ในวนัสาํคญัตา่งๆ 
 
จากนั$นนําท่านออกเดนิทางไปยัง ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหล ี(GINSEN CENTER) สมุนไพรที�ช่วยเสริมความ
แข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ชว่ยทําใหจ้ติใจสงบ และเพิ�มพละกําลัง มสีรรพคณุทางการแพทยช์ว่ยบํารุง
หัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 
 
จากนั$นนําท่านแวะชอ้ปที�รา้นเครื�องสําอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพื�อ
เลือกซื$อกลับไปเป็นของฝาก มีใหเ้ลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกนิแคร์บํารุงผวิแบรนด์อย่าง 
DEWINS และแบรนด ์JSM ที�เป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมนํ$าแตก ครีมขัดขี$ไคล 
สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อื�นๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี 
ยาสระผม ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (7) เมนู บบิมิบบั  
 

จากนั$นนําทา่นชม พระราชวงัชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวังลําดับที�สองที�ถูกสรา้งต่อ
จากพระราชวังเคยีงบกกงุ เคยใชเ้ป็นที�พํานักของพระมหากษัตรยิห์ลายพระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน และยังเป็น 
1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญที�ยังคงรักษาไว ้พระราชวังหลวงทั $ง 5 ที�ในโซลนั$น จะมลีักษณะหนา้ตาคลา้ยๆ กัน 
แตกตา่งกันที�ทัศนียภาพ รวมถงึความพเิศษของแตล่ะสถานที�ดว้ย อย่างตัวพระราชวังชางด็อกกงุแห่งนี$ก็มไีฮไลท์
ที�น่าสนใจคอื สวนฮูวอน หรือสวนแห่งความลับนั�นเอง (Secret Garden) ภายในพระราชวังประกอบไปดว้ยเขต
พระราชฐานชั $นนอก พระราชฐานชั $นใน และสวนดา้นหลังที�ใชส้ําหรับเป็นที�พักผ่อนของพระมหากษัตรยิใ์นสมัย
โบราณ เมื�อเดนิเขา้มาบรเิวณดา้นในพระราชวังจะเจอกับลานกวา้ง เป็นพื$นที�สาธารณะที�นักทอ่งเที�ยวสามารถเดนิ
ชมได ้พระราชวงัแห่งนี$เคยถกูเผาทําลายไปในชว่งปี 1592 กอ่นจะถูกบรูณะในปี 1611 และไดก้ลายเป็นสมบตัทิาง
วัฒนธรรมนับตั $งแต่นั$นเป็นตน้มา ปัจจุบันยังคงเหลอืความงดงามบางส่วนของพระราชวังเอาไว ้นอกจากนั$นยังมี
ตน้ไมข้นาดยักษ์มอีายกุวา่ 300 ปี บอ่นํ$า และศาลารมินํ$า  



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** หมายเหตุ: กรณีที2พระราชวงัชางด็อกกงุไมเ่ปิดทําการ ขอสงวนสทิธิ<ปรบัรายการทอ่งเที2ยว ทดแทน

เป็น พระราชวงัถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5 พระราชวังเก่าแก่ของ
ราชวงศโ์ชซอน มขีนาดไมเ่ล็กไมใ่หญ่ ตั $งโดดเดน่สงา่งามอยูท่า่มกลาง
อาคารสไตลต์ะวันตกใจกลางกรงุโซล แตส่วยงามรม่รื�นไปดว้ยตน้ไม ้ยิ�ง
ชว่งฤดูใบไมเ้ปลี�ยนสแีลว้ยิ�งสวยงามไปอกี ในแต่ละวันจะมกีารเปลี�ยน
เวรยามของทหาร หากมาไดถู้กจังหวะจะไดช้มพิธเีปลี�ยนเวรยามประจําวัน ซึ�งในหนึ�งวันนั$นจะม ี3 
รอบ คอื รอบแรกตอน 11.00 น. รอบที�สอง 14.00 น. และรอบสดุทา้ยตอน 15.30 น. *** 
 
จากนั$นพาทา่นชม ศูนยส์มุนไพรบํารุงตบั (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นดินี$เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาที�ปราศจาก
มลภาวะ และสงูเหนือระดบันํ$าทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตบัแข็ง ไมถู่กทําลาย
จากการดื�มแอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี� สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 
จากนั$นนําทา่นเลอืกซื$อสนิคา้ปลอดภาษี ดวิตี ฟร ี(DUTY FREE) ที�รา้นคา้ปลอดภาษีที�ใหญ่ที�สดุในโซล แหลง่รวม
สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ไมว่า่จะเป็น นํ$าหอม เสื$อผา้ เครื�องสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื�องประดับหลากหลายแบ
รนดด์งั และสนิคา้แบรนดอ์ื�นๆ อกีมากมาย โดยชั $นใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู และเครื�องดื�มแอลกอฮอล ์อาทเิชน่ 
PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, 
MIU MIU เป็นตน้ ในส่วนของชั $นที� 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิช่น ROLEX, 
HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชั $น 2 เป็นช็อป MCM ชั $นที� 3 เป็นโซนเครื�องสําอางคห์ลากหลายแบรนดด์ัง 
ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น แ บ ร น ด์  SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, 
CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ ชั $น 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอื�นๆ และชั $นที� 5 จะเป็นแบรนดข์อง
เกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 

 
 
จากนั$นนําทา่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ$ง ยา่นเมยีงดง (MYEONG-DONG) แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆ
หลายคน หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีตลาดแห่งนี$จะมเีสื$อผา้ กางเกง รองเทา้ นํ$าหอม เครื�องสําอางคท์ั $งแบรนดเ์นม
ชื�อดัง และโลคอลแบรนด ์รวมถงึซดีเีพลง รูปดารา และศลิปินเกาหล ีหรอือะไรที�วยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้าก
ที�ตลาดนี$ อาทเิช่น รา้นเครื�องสําอางคค์ท์ี�คุน้หูคนไทยที�ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื�องสําอางคค์จ์ะถกูกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เทา่ และบางรุ่น
ไม่มขีายในประเทศไทย หรือจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอย่างรา้น MBC MART ก็มีรองเทา้หลากหลายแบ
รนดด์งัใหเ้ลอืกมากมาย อาทเิชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น  อสิระอาหารเย็น 1 มื อ (ใหทุ้กทา่นไดอ้สิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 
พกัที2    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที2หา้        นํ  ามนัสน - พลอยอเมทสิ - ละลายเงนิวอนซุปเปอรม์าเก็ต - สนามบนิอนิชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (8) เมนูอูดง้ 

จากนั$นนําท่านเรียนรูก้ารทําผลติภัณฑท์ี�สกัดจาก นํ  ามนัสนเข็มแดง (RED PINE) มสีรรพคุณช่วยบํารุงร่างกาย 
ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย 
 
จากนั$นนําทา่นชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลเีป็นแดน
ของพลอยสมี่วง พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมีตั $งแต่สมี่วงอ่อนเย็นตา จนถงึสมี่วงไวน์ มี
เสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี$จะงามจับตาเมื�อมาทําเป็นแหวน จี$ ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 

 
นําท่านแวะซื$อของฝากที� ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซื$อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ 
ชอ็กโกแล็ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม 
ครมีลา้งหนา้โสม เครื�องสําอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกี$เกาหล)ี ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี นมกลว้ย เป็น
ตน้ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.25 น. เดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� XJ709 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื2อง) 
20.45 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

��������������� 

 
*** สําคญัมากโปรดอา่น *** 

ในกรณีที2ตอ้งออกต ัhวภายใน เครื2องบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นทําการออกต ัhวโดยสาร กรุณาสอบถามที2เจา้หนา้ที2ทุกคร ั ง  
เนื2องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี2ยนเที2ยวบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

มเิชน่น ั น ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ั งส ิ น 
ขอบพระคณุทกุทา่นที2ใชบ้รกิาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหต*ุ** 
ขอสงวนสทิธิ<ในการเปลี2ยนแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั งนี ข ึ นอยูต่าม

ความเหมาะสม 
**กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืง ทั $งที�กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที�ระบใุนรายการเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทั $งสิ$น และขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิท** 
**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัไปถงึ** 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั น ไมเ่ชน่น ั น ทางบรษิทัจะไมค่นื
มดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ั งส ิ น เพราะทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ต ัhวกบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 

โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ ี2ถว้น กอ่นการจองทวัรท์ุกคร ั ง เพื2อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 
ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีที�ลกูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่
ตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้่ายที�เกดิขึ$นในการเปลี�ยนตั�วขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอื�นๆที�เกดิขึ$นดว้ย ฉะนั$น 
ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ$นที�ทางประเทศนั$นๆเรียกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ$นทุกกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเที�ยวบนิถัดไปที�มทีี�นั�งว่าง หรอืตามวันเดนิทางของ
ตั�วเครื�องบนิ ทั $งนี$ ขึ$นอยูท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจั้ดไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสัมภาษณ์ ในการที�ทางตรวจคนเขา้
เมอืงเรยีกสมัภาษณ์นั$น ขึ$นอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที� ตม. ทางบรษัิท
ทัวร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนี$ได ้** 

*** ทัวรค์รั $งนี$มวีัตถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเป็นหมูค่ณะเท่านั$น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์ทาง
บรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเที�ยวเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



 
 
 
 

 

อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี5 วนั 3 คนื (AIR ASIA X) 
KOREA LIGHT FEST ซูวอน - โซล – โซล  

 

กําหนดการเดนิทาง 
มกราคม – กมุภาพนัธ ์2562 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

ราคา 
จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ัhว) 

ราคา 
เด็กอายุไมเ่กนิ 

2 ขวบ 

พกั 
เดี2ยว 
เพิ2ม 

03 – 07 มกราคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 
04 – 08 มกราคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 
05 – 09 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
06 – 10 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
07 – 11 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
08 – 12 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
09 – 13 มกราคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 
10 – 14 มกราคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 
11 – 15 มกราคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 
12 – 16 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
13 – 17 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
14 – 18 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
15 – 19 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
16 – 20 มกราคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 
17 – 21 มกราคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 
18 – 22 มกราคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 
19 – 23 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
20 – 24 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
21 – 25 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
22 – 26 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
23 – 27 มกราคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 
24 – 28 มกราคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 
26 – 30 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
27 – 31 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

09 – 13 กมุภาพนัธ ์2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
10 – 14 กมุภาพนัธ ์2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
11 – 15 กมุภาพนัธ ์2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
12 – 16 กมุภาพนัธ ์2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
13 – 17 กมุภาพนัธ ์2562 18,999 7,900 5,900 5,000 
14 – 18 กมุภาพนัธ ์2562 18,999 7,900 5,900 5,000 
19 – 23 กมุภาพนัธ ์2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
20 – 24 กมุภาพนัธ ์2562 18,999 7,900 5,900 5,000 
21 – 25 กมุภาพนัธ ์2562 18,999 7,900 5,900 5,000 
22 – 26 กมุภาพนัธ ์2562 18,999 7,900 5,900 5,000 
23 – 27 กมุภาพนัธ ์2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
24 – 28 กมุภาพนัธ ์2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
25 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
26 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 

 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ2น*** 
** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน /ทรปิ/ทา่น  

หรอืทา่นละ 1,750 บาท/ทรปิ/ทา่น** 
 
 
 
 
**หมายเหต*ุ* 

1. รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว คา่ทัวรท์ี�จ่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผูจั้ดไดช้ําระใหก้ับ
สายการบนิและสถานที�ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดนิทาง ฉะนั$นหากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตาม



 
 
 
 

 

รายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
เกาหลใีต)้ ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธิ�การคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั $งค่าตั�วเครื�องบนิใหแ้ก่ท่าน ***และทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิ< ราคานี เฉพาะนกัทอ่งเที2ยวชาวไทยเทา่น ั น ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิ2มจากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100 
USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที�เป็น เด็กนักเรยีน นักศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรงเครื�องสําอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิ
หรอืกรุ๊ปที�มกีารขอดงูาน จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครั$ง** 

2. หากมเีพื�อนหรอืญาตขิองทา่นตอ้งการร่วมเดนิทางทอ่งเที�ยวระหวา่งทอ่งเที�ยวในประเทศเกาหล ีหรอืปัญหาตา่งๆ ตลอดจน
ขอ้แนะนํากรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ที�รับผดิชอบ หากทา่นมคีวามจําเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ื�นเพื�อที�จะนําไปยังประเทศนั$นๆ  
หรอืนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ�งของนั$นวา่ตอ้งไม่เป็นสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษ
ถงึขั $นประหารชวีติ เจา้หนา้ที�จะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิ�งของใดใด 

3. โรงแรมที�พักที�ประเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลับปรับเปลี�ยนขึ$นอยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้
เป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถ่ายรูป และชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสดุทา้ยชา่งภาพจะนํา
ภาพถ่ายมาจําหน่ายกับลูกทัวร ์หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซื$อได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื$อ เพราะทางบรษัิททัวร์
ไมม่กีารบงัคบัลกูทวัรซ์ื$อแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวรค์รั $งนี$มวีัตถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั$น ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลงรา้นชอ้ป
ปิ$ง เชน่ นํ$ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิค่าดําเนนิการในการแยกท่องเที�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 , 

คา่ซักรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใช้

บรกิาร) 

� คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น  

� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 

� คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

 

เอกสารประกอบในการยื2นวซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ี2ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั นในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื2อการทอ่งเที2ยว เยี2ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื2นเอกสารในข ั นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื2อยนืยนั
การมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี  
- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 
- ต ัhวเครื2องบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิ2งที2ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที2อาจเกดิขึ นในระหวา่งที2พํานกัในประเทศเกาหลไีด ้(เช่น เงนิสด บตัร

เครดติ เป็นตน้) 
- ชื2อ ที2อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที2พํานกัในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื2นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีม

ให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที2พํานกัในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 
 
 
 

 

3) ใบสาํคญัถิ�นที�อยู ่ 

4) สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถา่ยสขีนาด 2 นิ$ว 2 รูป  

(สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื�นวซีา่) 

 
เง ื2อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเที2ยวหรอืเอเจนซี2ตอ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื2อสํารองที2น ั2ง ภายใน 3 วัน
หลงัจากการจอง  

2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั $งหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอื
เอเจนซี�ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อื
วา่นักทอ่งเที�ยวสละสทิธิ�การเดนิทางในทวัรนั์$นๆ 

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

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี$ วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขัตฤกษ์ที�
รัฐบาลประกาศในปีนั$นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เง ื2อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
• กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�(ผูม้ชี ื�อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

• กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอย่างใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชี
ธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงื2อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี  
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ทั $งหมด 

ทั $งนี$ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบรกิารที�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 กับสาย
การบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั $งหมด   

2. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี$ วันจันทร ์ถงึ
ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�
รัฐบาลประกาศในปีนั$นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ื2อนไขและขอ้กําหนดอื2นๆ 
1. ทวัรน์ี$สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั$น 
2. ทวัรน์ี$เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทั $งหมด หรอืถกูปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั $งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซีา่ และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสาํหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นยนิดทีี�จะชาํระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกทอ่งเที�ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง 
และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั $งนี$ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ$นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 



 
 
 
 

 

7. อตัราคา่บรกิารนี$คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันั$น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ใน
การปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ$น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั�วเครื�องบนิ คา่ภาษีเชื$อเพลงิ 
คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั$น  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ$นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ$น และรวมกันทกุ

ชิ$นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั$น ถา้สิ�งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั$น 

• สิ�งของที�มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั$น  

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

 
 
 

 

 


