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วันแรก        กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  

23.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สาย

การบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการ

ขึ้นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะน าการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-

300 จ านวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ 

(น้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)  

**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที 

และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูข้ึนเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที 

 

 

 

 

 

 

02.20 น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินท่ี XJ700 (บริการอาหารบนเครื่อง) 
วันที่สอง      ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – วันชินฮึงซา – อุทยานซอรัคซาน + CABLE CAR  

09.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 

ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธี

การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้  รถโค้ชพา

ท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาว

กว่า 4.42กม.  และมียอดโดมสูง 107 เมตร  

กลางวัน บริการอาหาร (1) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ด

เล็กน้อย โดยน้าหมูลงในกระทะพร้อมน้้าซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียง

และข้าวสวย หากต้องการแบบรสชาติเกาหลีแท้ๆ ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงต้มด้วยจะได้

รสชาติอีกแบบหนึ่ง 
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จากนั้นน าท่านเดินทางไป อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน หรือ สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี เป็น

อุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่มีเนื้อที่ ถึง 354 ตารางกิโลเมตร จัดได้ว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมาก

ที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีซึ่งประกอบด้วย โอซอรัค เนซอรัค และนัมซอรัค เทือกเขาแนวนอกแนว

ใน และแนวใต้ มีหุบเขาที่มีดอกไม้บานสะพรั่งทั้งฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้เปลี่ยนสี หุบเขาแห่ง

นี้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีทองทั่วทั้งหุบเขา น าท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่จุดชมวิวของอุทยาน

แห่งชาติเขาซอรัค ท่ีได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาสี่ฤดู และสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี เขาซอรัคต้ังอยู่ใจ

กลางภูเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขา ป่าไม้ หุบเขา 

สายน้ า ทะเลสาบ หินรูปร่างต่างๆ ที่สวยงาม ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่ง ตาม

รอยต านานที่เล่าขานของจุดก าเนิดเพลงอารีรัง ภูเขาซอรัคซานมีความงามเฉพาะตัวตลอดปี  

แต่ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเป็นช่วงที่งดงามที่สุด นักท่องเที่ยวจะชอบเดินทางกันในช่วงนี้  เพ่ือ

ชมความงามของใบไม้สีต่างๆ ประมาณเดือนตุลาคม ท่ัวทั้งบริเวณใบไม้จะกลายเป็นสีแดง และ

สีเหลือง นอกจากนี้บริเวณโดยรอบของอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ยังมี  วัดชินฮึงซา 

(SINHEUNGSA TEMPLE) วัดเก่าแก่สร้างในสมัย อาณาจักรชิลล่าอายุกว่า  1,000 ปี ท่าน

สามารถนมัสการกราบไหว้พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ที่ ประดิษฐานเป็น

สัญลักษณ์ของอุทยาน ก่อนจะผ่านสะพานช าระล้างจิตใจเข้าสู่เขตวัดเพ่ือไหว้พระขอพร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เย็น บริการอาหาร (2) เมนู เมนู ชาบู ชาบู สุก้ีหม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื้นเมืองของเกาหลี

ตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุก้ีหม้อไฟ 
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พักที่   JM HOTEL / NEW M SUWON HOTEL  หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สาม      โรงเรียนสอนท้ากิมจิ + ชุดประจ้าชาติฮันบก – สวนสนุก EVERAND – ฮอตเกนามู  

                  COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)  

จากนั้นท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนท้ากิมจิ เพ่ือให้ท่านเรียนรู้วัฒนธรรมการท ากิมจิของชาว

เกาหลี กิมจิเป็นอาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการ

หมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบ

ทุกมื้อ และยังน าไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกิมจิมีมากกว่า 187 

ชนิด ส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ด เปรี้ยว และมีกลิ่นฉุน ท่านยังสามารถลองสวมใส่ ชุดฮันบก ซึ่ง

เป็นชุดประจ าชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพสวยๆเก็บไว้เป็นที่ระลึก  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK) ซึ่งถูกขนาน

นามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุง

เป็นเจ้าของ ต้ังอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า

ซาฟารี ชมไลเกอร์ ที่น่ีท่านจะพบเจ้าป่าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเครื่อง

เล่นนานาชนิด อาทิเช่น รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train), เฮอร์ริเคน (Double Rock 

Spin), เรือเหาะไวกิ้ง (Columbus Adventure) และที่พลาดไม่ได้ !! รถไฟเหาะรางไม้  (T-

EXPRESS) ซึ่งเป็นไฮไลค์ของสวนสนุกแห่งนี้ ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชม

แบบไม่จ ากัดจ านวนรอบ นอกจากนี้ ชมสวนดอกไม้ที่ก าลังบานสะพรั่งอวดสีสันท่ี สวนดอกไม้สี่

ฤดู (Four Season Garden) ซึ่ งจะเปลี่ยนแปลงพันธุ์ดอกไม้ ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่

หลากหลายตลอดทั้งปี ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ ด้วยสีสันท่ีสดของดอกไม้แต่ละชนิดจึงได้รับ

ความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาสวนสนุกจึงไม่พลาดที่จะเข้ามาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสด

ชื่นกลับไปเป็นที่ระลึก รวมทั้งยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ

ประมาณเดือนเมษายน – มิถุนายน จะเป็นสวนดอกทิวลิป (Tulip Festival) และดอกกุหลาบ 

ในช่วงฤดูร้อนประมาณเดือนมิถุนายน - สิงหาคม จะเป็นสวนดอกลิลลี่หลากสีสัน ยังไม่หมด
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แค่นั้น ในช่วงเดือนนี้จะมีเทศกาลคลายร้อนไปกับสายน้ า (Summer Splash) ส่วนในฤดูใบไม้

ร่วงประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน จะเป็นสวนดอกเบญจมาศ พร้อมกับมีจัดตกแต่งสวน

สนุกให้เข้ากับเทศกาลฮัลโลวีน (Happy Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซีแห่รอบสวนสนุก 

และมีเจ้าหน้าที่แต่งตัวเป็นผีมาเดินแกล้งนักท่องเที่ยวด้วย ในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือน

พฤศจิกายน - ธันวาคม มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส และต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 

(Romantic illumination) และในช่วงเดือนมกราคมมีนาคมจะเป็นเทศกาลหิมะ (Snow 

Festival) มี Snow Slate ให้เลื่อนไถลลงมา ซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ทุกเทศกาลจะตกแต่ง

ด้วย แสง สี เสียง สุดอลังการ พร้อมทั้งมีขบวนพาเหรดที่มาสร้างความบันเทิงให้กับเด็กๆ เช่น 

White Christmas Parade, Moonlight Parade เป็นต้น 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหาร (4) เมนู บุฟเฟต์บาร์บีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว 

ปลาหมึก กุ้ง อาหารเกาหลี เติมไม่อั้น 
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จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบ้ารุงตับ ฮอตเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบน

ภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม

น ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการ

ด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา 

จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งร้านเครื่องส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET ของนักช้อปชาวไทยให้

ท่านได้เลือกซื้อกลับไปฝากเป็นของที่ระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย

เกือบเท่าตัวและบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย 

จากนั้นน าท่านเดินทางไป  โซลทาวเวอร์  (N SEOUL TOWER) หรือ ‘นัมซันทาวเวอร์ ’ 

(NAMSAN TOWER) ต้ังอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล 

ที่น่ียังคงได้รับความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเที่ยวและคู่รัก

ชาวเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันหรือช่วงกลางคืน ไม่ว่าจะ

ฤดูกาลไหนๆ ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวไฮไลท์ส าคัญของกรุงโซล

ที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะเช็คอิน เพราะเป็นจุดชมวิว

ที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆแบบพาโนราม่า 

ซึ่งเป็นอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่งที่เรียกได้ว่า คู่รัก

ทุกคู่...ไม่ควรพลาด อีกหนึ่งในทาวเวอร์ที่มีวิวที่สวยที่สุดใน

เอเชีย มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และ

มีความสูง 479 เมตรจากพ้ืนดิน คนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็นคู่รัก จุดไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้

เลยเมื่อมาเที่ยวคือ สถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่า...คู่รักที่มา

คล้องกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล **ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้น

ลิฟท์** 

 

เย็น บริการอาหาร (5) เมนูบุฟเฟ่ต์ SEA FOOD ส้าหรับท่านที่ชื่นชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ 

ให้ท่านได้เลือกสรรอาหารทะเลที่สดๆใหม่ และ อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยักษ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินจิของหัวหน้าทัวร์และผู้

ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยู่กับสภาพการณป์ัจจบุัน 
 

พักที่    HOTEL RIVER PARK / THE M หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่ส่ี          น้้ามันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม – ถนนยออีโด - พระราชวังชางด็อกกุง   

                  พลอยอะเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง – รร.โซล   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)  

จากนั้นพาท่านรู้จัก และเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูก

น ามาใช้เพ่ือสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี  ในต ารายาแผน

โบราณจีน ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่

ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบเพ่ิมพละก าลัง โดย

ส่วนรวมมีสรรพคุณทางการแพทย์ในด้านช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกัน

โรคหัวใจขาดเลือด เสริมสมรรถภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง ซึ่ง

โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้

ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ส าหรับผู้ที่ค านึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน 

จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม RED PINE ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้้ามันสน  มีสรรพคุณช่วยบ ารุง

ร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย 

จากนั้นน าท่านผ่านชม ความงามของดอก ซากุระ ณ ถนนยออีโด ซึ่งก าลังบานอยู่ทั่วเกาหลี 

ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นก็ได้ก็สามารถชมซากุระได้ เพราะไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหน สองข้างทางจะ

เต็มไปด้วยงามของดอกซากุระสีชมพูอ่อนละลานตา ให้ท่านได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพดอก

ซากุระเก็บไว้เป็นที่ระลึก อีกทั้งได้เห็นภาพของคนเกาหลีออกมาปิคนิคตามสวนสาธารณะ ทั้ง

ที่มาเป็นเพ่ือนกลุ่มใหญ่ๆ คู่รัก และครอบครัว ชวนกันมาพักผ่อนท าอาหารมานั่งทานไปคุยไป

ดูดอกซากุระไปด้วย (ดอกซากุระจะเริ่มบานประมาณช่วงเดือนเมษายน ตั้งแต่กรุ๊ป

ประมาณวันที่ 08 – 15 เมษายน 2561 หรือในช่วงที่ดอกซากุระบาน หลังจากประมาณ

วันที่ 15 เมษายน จะไม่มีโปรแกรมไปดูซากุระ) หมายเหตุ **ทั้งนี้การบานของดอกซากุระ

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากดอกซากุระไม่บาน ทางบริษัทขออนุญาตไม่น าท่านไป และไม่มีการ

หักคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น**  
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จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม โรงงานเจียระไนพลอยอะเมทิส ซึ่งเกาหลีใต้นั้นเป็นดินแดนแห่ง

พลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค มีต้ังแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้า

ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ 

 

 

 

 

 

จ

า

จากนั้นน าท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ ภาพวาด

ลวงตาสามมิติ โดยท่านจะได้สนุกสนานกับการ

ถ่ายรูปแอ็คชั่นท าท่าต่างๆ ที่เกิดจากความคิด

สร้างสรรค์ และจินตนาการของการสร้างภาพ 

โดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎี

ทางวิทยาศาสตร์ และการซ้อนภาพโดยกระตุ้น

ความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดย

ให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื่อผ่านเข้าไป

ในภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ่ง

เหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามันเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอัน

ไหนภาพวาดและของจริง และ ICE MUSEUM เป็นโซนน้ าแข็งแกะสลักรูปต่างๆ อุณหภูมิข้างใน 

ประมาณ -4 องศา  

 

จากนั้นน าท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวังล าดับที่

สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และมีความส าคัญ เป็นที่พ านัก

ของพระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ในสมัย

ราชวงศ์โชซอน (JOSEON) ที่นี่ ได้รับการขึ้น

ทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทาง

วัฒนธรรม ในปี 1997 ซึ่งยังคงสภาพสมบูรณ์

ที่สุดใน 5 พระราชวังส าคัญที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ 

ประกอบไปด้วย เขตพระราชฐานชั้นนอก

พระราชฐาน ชั้นใน และสวนด้านหลัง ส าหรับ
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เป็นที่พักผ่อนของพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยักษ์ที่มีอายุกว่า 300 ปี รวมไปถึงบ่อน้ า 

และศาลาริมน้ า ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวัง ได้แก่ พระต าหนัก 

INJEONGJEON, พระต าหนัก DAEJOJEON, พระต าหนัก SEONJEONGJEON, และพระต าหนัก 

NAKSEONJAE สวนลับ หรือสวนต้องห้าม หรือฮูวอน (HOWON) ต้ังอยู่บริเวณด้านหลังของ

พระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์ TAEJONG เพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อนส าหรับพระราชวงศ์ 

เดิมสวนแห่งนี้มีชื่อว่า ‘BUKWON’ หรือ ‘GEUMWON’ แต่ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ‘BIWON’ ในรัชสมัย

ของกษัตริย์ KOJONG สวนแห่งนี้ถูกดู แลและบ ารุงรักษาไว้เป็นอย่างดี และดูสวยงามมาก

โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วง 

กลางวัน บริการอาหาร (7) เมนู ไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบ้ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก้าลังเหมาะ ยัดไส้

ด้วยโสม แปะก๊วย และสมุนไพรบ้ารุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที ่DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม

มากมาย อาทิเช่น นาฬิกา, แว่นตา, เครื่องส าอาง, กระเป๋า, กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบรนด์

เนมอื่นๆ อีกมากมาย 

จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หนึ่งในสถานที่ยอดฮิตของ

นักท่องเที่ยว และนักช้อปตัวยง เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ และร้านอาหารมากมายนับไม่ถ้วน 

ภายในตลาดเมียงดงนี้จะมีเสื้อผ้า กางเกง รองเท้า น้ าหอม เครื่องส าอางค์ ทั้งแบรนด์เนมชื่อดัง 

และโลคอลแบรนด์ ซีดีเพลง รูปดารา หรืออะไรที่วัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดแห่ง

นี้ได้ รวมถึงบรรดาร้านเครื่องส าอางค์ที่คุ้นหูคนไทย เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE 

SHOP ซึ่งร้านค้าเหล่านี้หาได้ไม่ยากในตลาดเมียงดง ที่ส าคัญราคาเครื่องส าอางค์จะถูกกว่า

ประเทศไทยมากประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นยังไม่วางขายในประเทศไทยอีกด้วย พลาด

ไม่ได้ส าหรับนักชิมทั้งหลาย เพราะในตลาดเมียงดงจะมีไอติมโคนเจ้าดังอยู่ ซึ่งมีขนาดสูงถึง 2 

ฟุต !!! 

เย็น   อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารมือเย็นตามอัธยาศัย 

พักที่   HOTEL RIVER PARK / THE M หรือระดับเดียวกัน 
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วันที่ห้า        ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหาร (8) เมนูอูด้ง  

จากนั้นน าท่านเพลิดเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 

แถม 1) ภายในซุปเปอร์มาร์เก็ตมีทั้งสาหร่าย ขนมต่างๆ  ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโกแลต 

รวมถึงผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม 

ครีมล้างหน้าโสม เครื่องส าอางโสม เป็นต้น อีกทั้งยังมีหมอนเพ่ือสุขภาพ กิมจิ เปเปโร่ (ป๊อกกี้

เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) และนมกล้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

11.35 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย เที่ยวบินที่ XJ701 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

15.10 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมด้วยความประทับใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินจิของหัวหน้าทัวร์และผู้

ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยู่กับสภาพการณป์ัจจบุัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (AIR ASIA X) 

CHERRY BLOSSOM IN KOREA (ซูวอน - โซล – โซล)  

 

ก้าหนดการเดินทาง 

มีนาคม – เมษายน 2561 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 

2-3 ท่าน 

จอย 

แลนด ์

พัก 

เดี่ยว 

เพิ่ม 

01 – 05 มีนาคม 2561 19,999 7,900 5,000 

02 – 06 มีนาคม 2561 19,999 7,900 5,000 

03 – 07 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

04 – 08 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

05 – 09 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

06 – 10 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

07 – 11 มีนาคม 2561 18,999 7,900 5,000 

08 – 12 มีนาคม 2561 18,999 7,900 5,000 

09 – 13 มีนาคม 2561 18,999 7,900 5,000 

10 – 14 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

11 – 15 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

12 – 16 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม 
**กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดนิทาง ทาง
บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัท** 

**พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง** 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่
คืนมัดจ าไม่วา่ด้วยกรณีใดๆท้ังสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบิน
เรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

 



รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินจิของหัวหน้าทัวร์และผู้

ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยู่กับสภาพการณป์ัจจบุัน 
 

13 – 17 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

14 – 18 มีนาคม 2561 18,999 7,900 5,000 

15 – 19 มีนาคม 2561 18,999 7,900 5,000 

16 – 20 มีนาคม 2561 18,999 7,900 5,000 

17 – 21 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

18 – 22 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

19 – 23 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

20 – 24 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

21 – 25 มีนาคม 2561 18,999 7,900 5,000 

22 – 26 มีนาคม 2561 18,999 7,900 5,000 

23 – 27 มีนาคม 2561 18,999 7,900 5,000 

24 – 28 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

25 – 29 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

26 – 30 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

27 – 31 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

28 มีนาคม – 01 เมษายน 2561 18,999 7,900 5,000 

29 มีนาคม – 02 เมษายน 2561 18,999 7,900 5,000 

30 มีนาคม – 03 เมษายน 2561 19,999 7,900 5,000 

31 มีนาคม – 04 เมษายน 2561 19,999 7,900 5,000 

01 – 05 เมษายน 2561 19,999 7,900 5,000 

02 – 06 เมษายน 2561 19,999 7,900 5,000 

03 – 07 เมษายน 2561 19,999 7,900 5,000 

04 – 08 เมษายน 2561 21,999 7,900 5,000 

05 – 09 เมษายน 2561 21,999 7,900 5,000 

06 – 10 เมษายน 2561 21,999 7,900 5,000 

07 – 11 เมษายน 2561 21,999 7,900 5,000 

08 – 12 เมษายน 2561 22,999 7,900 5,000 

11 – 15 เมษายน 2561 27,999 7,900 5,000 

12 – 16 เมษายน 2561 29,999 7,900 5,000 



รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินจิของหัวหน้าทัวร์และผู้

ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยู่กับสภาพการณป์ัจจบุัน 
 

13 – 17 เมษายน 2561 29,999 7,900 5,000 

14 – 18 เมษายน 2561 29,999 7,900 5,000 

15 – 19 เมษายน 2561 22,999 7,900 5,000 

16 – 20 เมษายน 2561 22,999 7,900 5,000 

17 – 21 เมษายน 2561 22,999 7,900 5,000 

18 – 22 เมษายน 2561 19,999 7,900 5,000 

19 – 23 เมษายน 2561 19,999 7,900 5,000 

20 – 24 เมษายน 2561 19,999 7,900 5,000 

21 – 25 เมษายน 2561 18,999 7,900 5,000 

22 – 26 เมษายน 2561 18,999 7,900 5,000 

23 – 27 เมษายน 2561 18,999 7,900 5,000 

24 – 28 เมษายน 2561 18,999 7,900 5,000 

25 – 29 เมษายน 2561 19,999 7,900 5,000 

 

**เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคา 5,900 บาท** 

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

** ทางบริษัทขออนญุาตเกบ็ค่าธรรมเนยีม ค่าทิป ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่าน  

หรือท่านละ 1,050 บาท/ทริป/ท่าน** 

**หมายเหตุ** 
1. รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระ

ให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ  (ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าต๋ัวเครื่องบินให้แก่ท่าน ***และทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคา

ค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องส าอางค์  หมอ  
พยาบาล  ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปที่มีการขอดูงาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อ่ืนเพื่อที่จะน าไป
ยังประเทศนั้นๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 



รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินจิของหัวหน้าทัวร์และผู้

ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยู่กับสภาพการณป์ัจจบุัน 
 

3. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลูกค้าเป็นหลัก 

4. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้ายช่างภาพจะ
น าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ เพราะทางบริษัท
ทัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

5. ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลง
ร้านช้อปปิ้ง เช่น น้ ามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยก

ท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน    ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

ประกาศจากสายการบิน AIR ASIA X 

ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR ASIA X แล้วไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
เกาหลีใต้ ท าให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนต๋ัวขากลับรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆ
ที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ลูกค้าอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ หรือลูกค้าต้องรอกลับ
ประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของต๋ัวเครื่องบิน  ทั้งนี้แล้วแต่ ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศเกาหลีและสายการบินทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ้านักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วัน 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อ

ยืนยันการมคีุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี้ 

- พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง 

- ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

- สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ้านักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงินสด 

บัตรเครดิต เป็นต้น) 

- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ้านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์

จัดเตรียมให้ 

- ก้าหนดการเดินทางระหว่างที่พ้านักในประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 



รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินจิของหัวหน้าทัวร์และผู้

ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยู่กับสภาพการณป์ัจจบุัน 
 

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต 
, ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ) 
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 30,000 วอน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว  
 
เอกสารประกอบในการย่ืนวีซ่า  
1) พาสปอร์ต  
2) ใบประจ าตัวคนต่างด้าว  
3) ใบส าคัญถิ่นที่อยู่  
4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)  
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)  
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป  
(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ า เพื่อส ารองท่ีนั่ง ภายใน 2 วันหลังจากการจอง  
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี
ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. กรณีทีน่ักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะต้องช าระครบเต็มจ านวนเลย 
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท นอกจากวัน

เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิก
การจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงิน



รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินจิของหัวหน้าทัวร์และผู้

ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยู่กับสภาพการณป์ัจจบุัน 
 

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน  

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านั้น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว  
2.2 หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี 

1. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อน
การเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 



รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินจิของหัวหน้าทัวร์และผู้

ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยู่กับสภาพการณป์ัจจบุัน 
 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษั ทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่า
ภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนด
จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น 

 สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้สด , ไข่ , เน้ือสัตว์ 
, ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก  

 
 
 
 

 


