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วนัแรก              กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) - เกาหลใีต ้- RAIL BIKE 

05.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ AIR ASIA X 
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง (หัวหนา้ทัวร์แนะน าการเดนิทาง) 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./

ทา่น (หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  
**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม 

ณ ประตูข ึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้ง
เป็นไปตามระบบของสายการบนิ**)  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

08.05 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่XJ708 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
15.20 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับ

นาฬกิาเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ ขอตอ้นรับ
ทกุทา่นสู ่สาธารณะรัฐเกาหลใีต ้รถโคช้พาทา่นขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอืสะพานเพือ่ความหวัง

ในการรวมชาตทิีย่าวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร  

จากนัน้พาทา่นไปสมัผัสกับการทอ่งเทีย่วป่ัน RAIL BIKE บนรางรถไฟทีม่คีวามมสีเน่หท์างธรรมชาตทิีห่าไดย้าก ให ้
ท่านไดช้มทัศนียภาพตลอดการป่ัน ซึง่การป่ันเรียลไบทจ์ะต่างจากรถรางทั่วไป ตรงทีต่อ้งใชแ้รงถบีในการป่ันใหร้ถ

เคลือ่นตวัไปขา้งหนา้ นอกจากจะไดพั้กผอ่นชมววิธรรมชาตแิลว้ยังไดอ้อกก าลงัอกีดว้ย  
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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เย็น บรกิารอาหารเชา้ (1) เมนู บูลโกก ิ 
พกัที ่   JM HOTEL / M SUWON HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง            เรยีนการท ากมิจ ิ+ ใสชุ่ดฮนับก - EVERLAND - NAKSEONGDAE PARK  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
จากนัน้น าท่านเรยีนรูว้ัฒนธรรมการท ากมิจขิองชาวเกาหลทีี ่โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิอาหารเกาหลปีระเภทผักดองที่

อาศัยภูมปัิญญากน้ครัวของชาวเกาหล ีดว้ยการหมักพรกิสแีดงและผักต่างๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลี
นยิมรับประทานกมิจเิกอืบทกุมือ้ และยังน าไปปรุงเป็นสว่นประกอบอาหารอกีหลายอย่าง ปัจจุบันกมิจมิมีากกวา่ 187 

ชนิด สว่นใหญ่แลว้จะมรีสเผ็ด เปรี้ยว นอกจากนี้ยังสามารถสวมใส ่ชุดประจ าชาตฮินับก ซึง่เป็นชดุประจ าชาตขิอง

เกาหล ีพรอ้มถา่ยภาพสวยๆ เก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของ
ประเทศ ถกูขนานนามวา่เป็น ดสินยีแ์ลนดแ์หง่เกาหลใีต ้ตัง้อยู่ทา่มกลางหุบเขา โดยมบีรษัิทซัมซงุเป็นเจา้ของ ทกุคน
จะไดท้อ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร ์สงิโตเจา้ป่า และเสอืดนิแดนแห่งเทพนยิาย และสนุกกับเครือ่งเลน่
นานาชนิด ไม่วา่จะเป็น รถไฟเหาะตลีังกา (Rolling X-Train) เฮอร์รเิคน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวกิง้ 

(Columbus Adventure) และไฮไลทท์ีพ่ลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) ชมกจิกรรม

และการแสดงต่างๆ ดว้ยบัตรเขา้ชมแบบไม่จ ากัดจ านวนรอบ นอกจากนี้ยังมสีวนดอกไมท้ีก่ าลังออกดอกบานสะพร่ัง
อวดสสีัน ณ สวนดอกไมส้ีฤ่ดู (Four Season Garden) ซึง่จะเปลีย่นแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบที่
หลากหลายตลอดทัง้ปี (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพอากาศ) ดว้ยสสีนัทีส่ดของดอกไมแ้ตล่ะชนดิจงึไดรั้บความนยิมอย่างมาก 
นักทอ่งเทีย่วทีม่าสวนสนุกจงึไม่พลาดทีจ่ะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชืน่กลับไปเป็นทีร่ะลกึ รวมทัง้ยังมกีารจัด

เทศกาลในแตล่ะเดอืน อาทเิชน่ ในฤดใูบไมร้่วง ประมาณเดอืนตลุาคม - พฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ พรอ้มกับ

มจัีดตกแตง่สวนสนุกใหเ้ขา้กับเทศกาลฮัลโลวนี (Happy Halloween) มกีารจัดขบวนรถแฟนซแีห่รอบสวนสนุก และมี
เจา้หนา้ทีแ่ตง่ตวัเป็นผมีาเดนิแกลง้นักทอ่งเทีย่วดว้ย  
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (3) เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ีเนือ้หมู เนือ้ไก ่เนือ้ววั ปลาหมกึ อาหาร
เกาหล ีเตมิไมอ่ ัน้ 

 

จากนัน้น าทา่นไป GWANAKSAN MOUNTAIN NAKSEONGDAE PARK สวนกวานักซานนักซองแด ตัง้อยู่ใน
ย่านกวานัก ซึง่สวนเเห่งนี้นัน้เเตเ่ดมิมกีารสรา้งขึน้มาเพือ่เป็นเกยีรตใิหก้ับนายพลใหญ่เเห่งกองทัพโครยอ นายพลคัง
กงัชาน ทีม่ผีลงานในดา้นการสงครามอย่างมาก กอ่นทีใ่นปัจจุบันนัน้มันจะถูกปรับเปลีย่นใหก้ลายมาเป็นสวนสาธารณะ 
ในชว่งฤดใูบไมร้่วงจะมคีวามสวยงามเป็นอย่างมาก ภายในสวนประกอบดว้ย ศาลเจา้อันกกุซา สรา้งขึน้ในปี 1974 เป็น

สถาปัตยกรรมไมย้คุโครยอ บา้นเกดิของนายพล เป็นพืน้ทีต่ัง้เดมิของเจดยีห์นิ 3 ชัน้ ปัจจุบันเจดยีไ์ดถู้กยา้ยไปอยู่ใกล ้
กบัศาลเจา้อนักกุซา นอกจากนีบ้รเิวณใกล ้ๆ  ยังมรีูปปัน้ของทา่นนายพล สงู 2 เมตร ตัง้อยูเ่พือ่เป็นอนุสรณ์อกีดว้ย  
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เย็น บรกิารอาหารเย็น (4) เมนู ขา้วย าบบิมิบบั  

พกัที ่   THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากนัน้น าทา่นเยีย่มชม วดัโชเกซา (JOGYESA TEMPLE) ในอดตีนัน้วัดแห่งนี้เป็นเหมอืนศนูยก์ลางของศาสนาพุทธ
นกิายเซนในเกาหล ีซึง่เป็นวัดเก่าแกแ่ละมชีือ่เสยีงเป็นอย่างยิง่ เมือ่เดนิเขา้มาในวัดสิง่แรกทีจ่ะสงัเกตเุห็นคอื ตน้ไม ้

ใหญด่า้นหนา้ประตทูางเขา้ มคีวามสงูถงึ 26 เมตร สว่นอาคารหลักของวัดนัน้มอีายุมากกวา่ 500 ปี สรา้งขึน้ในปี 1938 

ภายในมพีระประธานสทีองขนาดใหญ่ 3 องค ์ซึง่ชาวเกาหลเีชือ่กันวา่มคีวามศักสทิธิ ์จงึนยิมไปนมัสการในวันส าคัญ
ตา่งๆ 
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จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงที ่ยา่นอนิซาดง หรอืทีเ่รยีกกันวา่ ถนนสายวัฒนธรรม (ANTIQUE STREET) อกีหนึ่ง

สถานทีท่ีอ่ยากจะแนะน าใหม้าเดนิเลน่ ประกอบดว้ยถนนหลักอนิซาดง มตีรอกซอกซอยแยกออกไปทัง้สองขา้งทาง 
ภายในตรอกเป็นรา้นอาหารแบบดัง้เดมิ โรงน ้าชา รา้นกาแฟ และแกลลอรี่ ในย่านแห่งนี้เป็นแหล่งรวมแกลลอรี่ตา่งๆ 

กวา่ 100 แหง่ หรอืเดนิทางไปยังสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆ ในยา่นนี ้ก็จะมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าในการเดนิทาง อาท ิ
 

- ALIVE MUSEUM พพิธิภัณฑท์ีไ่ม่ไดม้แีค ่3 มติ ิแตม่ถีงึ 4 มติ ิศลิปะทีม่ชีวีติภายในพพิธิภัณฑ ์ประกอบดว้ย
ผลงานศลิปะ 45 ชิน้งานทีห่ลากหลาย โดยแบ่งออกเป็น 2 หอ้งจัดแสดงนทิรรศการภาพวาด 3 มติผิสมกับภาพ

ลวงตา ซึง่ผูเ้ขา้ชมจะตอ้งร่วมเป็นสว่นหนึง่ของภาพวาดดว้ยการโพสทา่ตา่งๆใหส้อดคลอ้ง เหมาะกับทกุเพศทกุวัย

เป็นอกีสถานทีห่นึง่ 
 

- RUNNING MAN THEME PARK ศนูยป์ระสบการณ์แห่งใหม่ในย่านอนิซาดง กับภารกจิตา่งๆ กวา่ 10 ภารกจิ 
กบัจดุสะสมคะแนน R-Point ทีผู่เ้ลน่จะตอ้งสะสมคะแนนใหไ้ดม้ากกวา่ 80 คะแนน เพือ่รับใบประกาศนียบัตรทีร่ะบุ

วา่ คณุคอืสมาชกิคนใหมข่อง RUNNING MAN 

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

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

จากนัน้น าท่านเยีย่มชม RED PINE เป็นผลติภัณฑท์ีส่กัดจากน ้ามันสน มสีรรพคณุชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ย
ควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยัง ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหล ี(GINSENG CENTER) สมุนไพรโสมขึน้ทีช่ ือ่วา่เป็นราชาแห่ง
มวลสมุนไพร ถูกน ามาใชเ้พือ่สขุภาพเป็นเวลานานากวา่ 2,000 ปี ในต ารายาแผนระบวุ่า โสมเป็นสมุนไพรทีช่ว่ยเสรมิ

ความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบย่อยอาหาร ปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบ มสีรรพคณุทางการแพทยค์อืชว่ยบ ารุงหัวใจ ป้องกัน
โรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง  

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (6) เมนู ไกตุ่๋นโสม เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม 

แปะกว๊ย และสมุนไพรบ ารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 

 
จากนัน้น าทา่นชม พระราชวงัชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวังล าดับทีส่องทีถู่กสรา้งตอ่จาก

พระราชวงัเคยีงบกกงุ เคยใชเ้ป็นทีพ่ านักของพระมหากษัตรยิห์ลายพระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 
ของพระราชวงัส าคญัทีย่ังคงรักษาไว ้พระราชวงัหลวงทัง้ 5 ทีใ่นโซลนัน้ จะมลีักษณะหนา้ตาคลา้ยๆ กัน แตกตา่งกันที่

ทศันยีภาพเทา่นัน้ รวมถงึความพเิศษของแตล่ะสถานทีด่ว้ย อย่างตัวพระราชวังชางด็อกกงุแห่งนี้ก็มไีฮไลทท์ีน่่าสนใจ

คอื สวนฮูวอน หรือสวนแห่งความลับน่ันเอง (Secret Garden) ภายในพระราชวังประกอบไปดว้ยเขตพระราชฐาน
ชัน้นอก พระราชฐานชัน้ใน และสวนดา้นหลังทีใ่ชส้ าหรับเป็นทีพั่กผ่อนของพระมหากษัตรยิใ์นสมัยโบราณ เมือ่เดนิเขา้

มาบรเิวณดา้นในพระราชวงัจะเจอกบัลานกวา้งๆ เป็นพืน้ทีส่าธารณะทีนั่กทอ่งเทีย่วสามารถเดนิชมได ้พระราชวังแห่งนี้
เคยถกูเผาท าลายไปในชว่งปี 1592 กอ่นจะถูกบรูณะในปี 1611 และไดก้ลายเป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมนับตัง้แตนั่น้เป็น

ตน้มา ปัจจบุนัยังคงเหลอืความงดงามบางสว่นของพระราชวังเอาไว ้นอกจากนัน้ยังมตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายุกวา่ 300 ปี 
บอ่น ้า และศาลารมิน ้า  

 

*** หมายเหตุ: กรณีทีพ่ระราชวงัชางด็อกกุงไม่เปิดท าการ ขอสงวนสทิธิป์รบัรายการทอ่งเทีย่ว ทดแทน
เป็น พระราชวงัถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5 พระราชวังเกา่แกข่องราชวงศโ์ชซอน มขีนาดไม่เล็ก

ไม่ใหญ่ ตัง้โดดเดน่สง่างามอยู่ทา่มกลางอาคารสไตลต์ะวันตกใจกลางกรุงโซล แตส่วยงามร่มรืน่ไปดว้ยตน้ไม ้ยิง่ชว่ง
ฤดูใบไมเ้ปลีย่นสแีลว้ยิง่สวยงามไปอกี ในแตล่ะวันจะมกีารเปลีย่นเวรยามของทหาร หากมาไดถู้กจังหวะจะไดช้มพธิี

เปลีย่นเวรยามประจ าวนั ซึง่ในหนึง่วนันัน้จะม ี3 รอบ *** 
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น าท่านแวะชอ้ปทีร่า้นเครื่องส าอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพื่อเลอืกซือ้
กลบัไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไม่วา่จะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิแบรนด ์DEWINS และ JSM ที่

เป็นสนิคา้หลกัของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีน ้าแตก ครมีขดัขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยัง
มสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

 

 
 

 
 

 
 

จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ี (DUTY FREE) ทีร่า้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีส่ดุในโซล แหลง่รวม

สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ไมว่า่จะเป็น น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับหลากหลายแบรนด์
ดัง และสนิคา้แบรนดอ์ื่นๆ อกีมากมาย โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนด์หรู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทเิช่น 

PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU 
MIU เป็นตน้ ในสว่นของชัน้ที ่1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX, HERMES, 

OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชัน้ 2 เป็นชอ็ป MCM ชัน้ที ่3 เป็นโซนเครือ่งส าอางคห์ลากหลายแบรนดด์ัง ไม่วา่จะเป็นแบ

รนด ์SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, 
BIOTHERM, MAC เป็นตน้ ชัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ และชัน้ที ่5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซน

รา้นอาหาร 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง (MYEONG-DONG) แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆ

หลายคน หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีตลาดแหง่นีจ้ะมเีสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เครือ่งส าอางคท์ัง้แบรนดเ์นมชือ่ดัง 
และโลคอลแบรนด ์รวมถงึซดีเีพลง รูปดารา และศลิปินเกาหล ีหรอือะไรทีว่ัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากทีต่ลาดนี ้

อาทเิชน่ รา้นเครือ่งส าอางคค์ท์ีคุ่น้หูคนไทยทีไ่ม่วา่จะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL 

REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่องส าอางคค์จ์ะถูกกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เทา่ และบางรุ่นไม่มขีายใน
ประเทศไทย หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้ชือ่ดัง รา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลอืกมากมาย 

อาทเิชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้    
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
เย็น  อสิระอาหารเย็น 1 มือ้ (ใหทุ้กทา่นไดอ้สิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

พกัที ่   THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่         สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอะเมทสิ - โซลทาวเวอร ์– ละลายเงนิวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  

                  สนามบนิอนิชอน 

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

มลภาวะ และสงูเหนือระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาด

แข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไมถ่กูท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 
 

จากนัน้น าชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ (AMETHYST) เกาหลเีป็นถิน่ของพลอยสมี่วง พลอยแห่งสขุภาพและ
น าโชค โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตาจนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่ง

ห ูและสรอ้ยขอ้มอื  
 

พบกับหนึง่ในทาวเวอรท์ีม่วีวิทีส่วยทีส่ดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) ตัง้อยู่บนภูเขานัมซานใจกลาง

กรุงโซล มคีวามสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสงู 479 เมตรจากพืน้ดนิ ซึง่ยังคงไดรั้บความนยิม
เสมอมา ทัง้จากนักท่องเทีย่วและคู่รักชาวเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันหรือช่วงกลางคนื ไม่ว่าจะฤดูกาลไหนๆ 

เพราะเป็นจุดชมววิทีม่องเห็นววิทั่วทัง้กรุงโซล และบรเิวณรอบๆแบบพาโนราม่า นับเป็นอกีสถานทีส่ดุแสนโรแมนติ
กแห่งหนึ่งที่คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด ถือเป็นไฮไลท์ส าคัญของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอนิ 

นอกจากนี้ยังมไีฮไลทส์ าคัญของกรุงโซลทีนั่กท่องเทีย่วทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอนิ คอื สถานทีค่ลอ้งกุญแจชือ่ดัง 

Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่วา่ คูรั่กทีม่าคลอ้งกญุแจทีน่ี่จะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล **ราคาทวัรน์ีไ้ม่
รวมกญุแจและคา่ขึน้ลฟิท*์* 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (8) เมนู ชาบู ชาบู สุกีห้มอ้ไฟสไตลเ์กาหล ีอาหารพืน้เมอืงของเกาหล ีลกัษณะคลา้ย

สกุีห้มอ้ไฟ  
 

จากนัน้น าทา่นแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมตา่งๆ ช็อกโกแล็ตหนิ 
ซเีรยีลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม 

เครือ่งส าอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

16.25 น. เดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่XJ709 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

20.45 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 

 

 

 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้
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*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 

ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ั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 
**พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 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 

โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ ีถ่ว้น กอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหลู้กคา้ตอ้งถูก
สง่ตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นตั๋วขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ 
ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งวา่ง หรอืตามวันเดนิทางของ
ตั๋วเครือ่งบนิ ทัง้นี ้ข ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ัดไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้
เมอืงเรยีกสัมภาษณ์นัน้ ขึน้อยู่กับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยู่ในดุลพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทาง
บรษัิททัวร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนีไ้ด ้** 

*** ทัวรค์รัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์
ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

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 
เด็กอายไุม่
เกนิ 2 ปี 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

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*** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน /ทรปิ/ทา่น** 
 

**หมายเหต*ุ* 
1. รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับสาย

การบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง ฉะนัน้หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่

ดว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผู ้
จัดขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครื่องบนิใหแ้ก่ทา่น ***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ราคานีเ้ฉพาะ

นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิและพระ จะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100 USD** **
กรณีตดักรุ๊ปเหมาทีเ่ป็น เด็กนักเรยีน นักศกึษา ครู  ธรุกจิขายตรงเครือ่งส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิพระ หรอืกรุ๊ปทีม่ี

การขอดงูาน จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเทีย่วระหว่างท่องเทีย่วในประเทศเกาหล ีหรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะน ากรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ หากท่านมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่เพื่อทีจ่ะน าไปยังประเทศนัน้ๆ  

หรอืน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ตอ้งไมเ่ป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้
ประหารชวีติ เจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

3. ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วันก่อนการเดนิทางเท่านัน้ ไม่เชน่นัน้ทางบรษัิทจะไม่คนืมัดจ าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ
ทัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษัิทไดท้ าการจา่ยคา่ตัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทัวร์

ทกุครัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

4. โรงแรมทีพั่กทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็น
หลกั 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

5. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสุดทา้ยช่างภาพจะน า

ภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลกูทัวร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททัวรไ์ม่มี
การบงัคบัลกูทวัรซ์ือ้แตอ่ย่างใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

6. ทัวร์ครัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง 

เชน่ น ้ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD 
ตอ่ทา่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ     คา่รถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอุบตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เช่น คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง , คา่โทรศพัท ์, คา่โทรศพัทท์างไกล , คา่

อนิเตอรเ์น็ต , คา่ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  

 คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่วซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 
เอกสารประกอบในการยืน่วซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว  
3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่ 

4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  
5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ 2 รูป  

(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่ส ารองทีน่ั่ง ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ไมช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่ว

สละสทิธิก์ารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 
90 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจ
เขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี ้
1. พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 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 ้



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 
การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้

ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 
จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไมส้ด , ไข ่, เนื้อสตัว ์, 

ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  
 

 

 


