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วนัแรก         กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) 

23.00 น. 📢 คณะพรอ้มกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์4 สาย

การบิน AIR ASIA X เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึ้น

เคร่ือง (หัวหนา้ทัวรแ์นะน าการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-300 

จ านวน 377 ท่ีนัง่ จัดท่ีนัง่แบบ 3-3-3 น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน (หากตอ้งการซ้ือน า้หนกัเพ่ิม 

ตอ้งเสียคา่ใชจ้่าย)  

***หมายเหต*ุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที และ

ผ ูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตข้ึูนเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออก 30 นาที  

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

☛  ชมดอกพ็อตกตบานสะพรัง่ ณ ถนนยออิโด ☛  ถ่ายรปูสดุฮิป เกไ๋ม่เหมือนใคร สวนศิลปะอนัยาง 

☛  ชิมสตรอเบอรร์ีส่ด ๆ หวานฉ ่าจากไร ่ ☛  ไม่พลาดสถานท่ี ชิค ชิค  HANEUL PARK 

☛  สดุมนัส ์สวนสนกุ EVERLAND    

☛  ชมวิวถ่ายรปูสะพานกระจก THE ARA SKYWALK    

☛  ชอ้ปป้ิงสดุเหว่ียง ตลาดเมียงดง  

☛  บินตรงส ูอิ่นชอนโดยสายการบิน AIR ASIA X น ้าหนกักระเป๋า 20 KG  

☛  พกัซวูอน 1 คืน โซล 2 คืน เท่ียวเต็มไม่มีอิสระ   

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัท่ีสอง       ท่าอากาศยานอินชอน – THE ARA SKYWALK – สวนศิลปะ อนัยาง – ชมดอกพ็อตกตบาน 

                   สะพรัง่@UIWANG 

02.40 น. บินลดัฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเที่ยวบินท่ี XJ700  

10.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 

2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ ขอตอ้นรับทกุท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต ้รถโคช้พาท่านขา้มทะเล

ตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพ่ือความหวังในการรวมชาติท่ียาวกว่า 4.42 กม. และมี

ยอดโดมสงู 107 เมตร 

กลางวนั 🍴 บรกิารอาหาร เมนชูาบชูาบ ูสก้ีุหมอ้ไฟสไตลเ์กาหลี 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ THE ARA SKYWALK สรา้งขึน้อยู่เหนอืคลองที่ยาวท่ีสดุในเกาหลีท่ีมีความยาวถึง 18 

กิโลเมตร ท่านสามารถเดินเล่นบนสกายวอลค์กระจกเหมือนท่านเดินอยู่บนผิวน า้ พรอ้มชมทัศนียภาพ

โดยรอบของคลองท่ียาวสดุสายตา นอกจากนีย้งัมีน า้ตกจ าลองขนาดใหญ่สรา้งขึน้ริมคลอง มีเวลาอิสระ

ถ่ายรปูเก็บความประทบัใจตามอธัยาศัย 

 น าท่านเขา้ชม สวนศิลปะ อนัยาง (Anyang Art Park) หาก

ท่านตอ้งการสถานท่ีถ่ายรปู ชิค ชิค สวนศิลปะกลางแจง้แห่งนี้

ตอบโจทยท่ี์สดุ ผลงานของศิลปินจากเกาหลีและนานาชาติดว้ย

แนวคิดใหศิ้ลปะเป็นสว่นหนึง่ของชีวิตของพลเมือง เป็นงานศิลป์

ผสมผสานกับงานสถาปัตยกรรม ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการ

ถ่ายรปูในมมุมองแปลกใหมท่ี่เกไ๋ก ๋ไมซ่ า้ใคร 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะเมืองอึยวงั (UIWANG CITYHALL) **ในช่วงเดือนเมษายน 

จะมีดอกซากรุะ หรือท่ีชาวเกาหลีเรียกว่า พ็อตกต (CHERRY BLOSSOM) บานสะพรัง่เต็ม

สวนสาธารณะแห่งน้ี (ทั้งน้ีข้ึนอย ู่กบัสภาพอากาศ)** สถานท่ีแห่งนี้เป็นสถานท่ีๆนักท่องเท่ียว

ชาวตา่งชาตอิาจจะยงัไมค่อ่ยร ูจ้กั ส่วนมากเป็นชาวเกาหลีท่ีนิยมเดินทางมาพักผ่อนปิกนิกกบัครอบครัว 

เนื่องจากเป็นสถานท่ีเงียบสงบ ใหท้่านไดอิ้สระพักผ่อนพรอ้มถ่ายรปูเก็บความประทับใจกับบรรยากาศ

ดอกพ็อตกตบานสะพรัง่เป็นท่ีระลึก 

  

 

 

 

 

เยน็  🍴 บรกิารอาหารเยน็ดว้ย เมน ูBIMBIMBAB + SOUP 

พกัท่ี   ★★★ โรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาว ★★★ 
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วนัท่ีสาม ไร่สตรอเบอรร์ี่ - สวนสนกุ EVERLAND - LINE FRIEND STORE – ศนูยเ์ครื่องส าอาง-  

  Duty Free- ตลาดเมียงดง 

เชา้  🍴 บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอรร์ี่ ลกูสตรอเบอรร่ี์ลกูโตๆ ท่ีเห็นแลว้ตอ้ง

วา้ว ใหท้่านไดล้องลิ้มชิมรสสตรอเบอร่ีสดๆหวานฉ า่จากไร่ และยังสามารถซ้ือ

กลับมาฝากคนท่ีท่านรักท่ีเมืองไทยไดด้ว้ย โดยจะมีการแพ็คใส่กล่องสวยงาม

และสง่ใหท้่านวันสดุทา้ย  

กลางวนั 🍴บรกิารอาหารเมน ูหมยูา่งเกาหลี (PORK CALBI)  

บ่าย น าท่านเดินทางสูส่วนสนกุ EVERLAND ซ่ึงถกูขนานนามว่า ดิสนยีแ์ลนดเ์กาหลี

เป็นสวนสนกุกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซงุเป็น

เจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหบุเขา ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้ลิฟท ์และท่องไปกับ

โลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์  ท่ีนี่ท่านจะพบเจา้ป่าสิงโต และเสือ

ดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น 

สเปสวร ์หนอนสะบัด รถไฟเหาะรางไม ้ซ่ึงเป็นไฮไลทข์องสวนสนกุแห่งนี ้

และชมสวนดอกไมซ่ึ้งก าลงับานสะพรัง่อวดสีสนัเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบั

สภาพอากาศ) ดว้ยบัตรเขา้ชมแบบไม่จ ากัดจ านวนรอบและในสวนสนกุเอเวอร์แลนดท์่านจะไดพ้บกับ 

LINE FRIEND STORE ซ่ึงภายในจะเป็นสินคา้ท่ีออกแบบตามตวัสติ๊กเกอรใ์น แอพพลิเคชัน่ไลน ์ไม่ว่าจะ

เป็น ต ุก๊ตา ซองใส่พาสปอรต์ ร่ม  สมดุโนต้ แกว้น า้ สรอ้ยคอ และอ่ืนๆอีกมากมาย ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ

สินคา้ และบริเวณหนา้รา้นก็ตกแตง่สวยงาม มีหมี BROWN และกระตา่ย CONY อยู่บริเวณหนา้ตึกใหไ้ด ้

ถ่ายรปูเลน่อีกดว้ย   

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ ศนูยเ์ครื่องส าอาง ใหท้่านชมและเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางและเวชส าอางแบรนดช์ั้นน า

ของเกาหลี ท่ี COSMETIC ย่ีหอ้คณุภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวตา่งใหค้วามส าคญักบัเร่ือง

ผิวหนา้ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารงุผิวพ้ืนฐาน Skin Care และเคร่ืองส าอางผสมสมนุไพร 

จากนัน้ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ หา้งปลอดภาษีท่ี DUTY FREE   ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้

แบรนดเ์นมน าเขา้จากตา่งประเทศมากมายหลากหลายชนดิรวมทัง้สินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนยิม 

 น าท่านช้อปป้ิงตลาดดังท่ีส ุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ

สยามสแควรเ์กาหลี หากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลีเป็น

อย่างไร กา้วล า้น าสมัยเพียงใดท่านจะตอ้งมาท่ีเมียงดงแห่งนี้พบกับ

สินคา้วัยร ุ่นอาทิเสื้อผา้บุรษุ-สตรี เคร่ืองส าอางดังๆอาทิ ETUDE 

HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 

LANEIGE หรืออีกมากมายใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือซ่ึง ราคาถกูกว่าท่ี

เมืองไทย 2-3 เท่า 

เยน็  🍴 บรกิารอาหารเยน็เมน ูโอซมัพลโุกกิ 

พกัท่ี   ★★★โรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาว  ในโซล ★★★ 
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วนัท่ีสี่           ศนูยโ์สม - ศนูยส์มนุไพรฮอกเกตนาม ู- ชมดอกพ็อตกตบานสะพรัง่@ถนนยออีโด –             

                    ฮานึลปารค์ - Ewha Womans University  

เชา้  🍴 บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านร ูจ้ักและเขา้ใจ สมนุไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมนุไพรโสม ถกูน ามาใชเ้พ่ือสขุภาพเป็น

เวลานานกว่า 2,000ปี ในต ารายาแผนโบราณจีนระบวุ่าโสมเป็นสมนุไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่

ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าใหจิ้ตใจสงบและเพ่ิมพละก าลงั โดยส่วนรวมสรรพคณุทางการแพทย์

ช่วยบ ารงุหัวใจป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง และเร็วๆนี้

โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ทกุวันนี้ผลิตภณัฑโ์สมเป็นสิ่งท่ีขาดไม่ได ้

ส าหรบัผูท่ี้ค านงึถึงสขุภาพในปัจจบุนั และน าท่านเดินทางไปดแูลสขุภาพกนัตอ่ที่ ศนูยส์มนุไพรฮอกเกต

นาม ูเป็นสมนุไพร ตน้ไมช้นิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภเูขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือน า้

ทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลีร ุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนั

โรคตบัแข็ง ไมถ่กูท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ บหุร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา 

จากนัน้ น าท่านชมความงามของดอกซากรุะ ณ ถนนยออีโด ซ่ึงก าลงับานอยู่ทัว่เกาหลี ไม่ตอ้งไปถึงญ่ีปุ่นก็

ไดก็้สามารถชมซากรุะได ้เพราะไม่ว่าจะเดินทางไปท่ีไหน สองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยความงามของดอก

ซากรุะสีชมพอู่อนละลานตา ใหท้่านไดห้ยิบกลอ้งขึน้มาถ่ายภาพดอกซากรุะเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก อีกทัง้ไดเ้ห็น

ภาพของคนเกาหลีออกมาปิคนิคตามสวนสาธารณะ ทั้งท่ีมาเป็นเพ่ือนกลุ่มใหญ่ๆ คู่รัก และครอบครัว 

ชวนกนัมาพักผ่อนท าอาหารมานัง่ทานไปคยุไป ดดูอกซากรุะไปดว้ย **ในช่วงเดือนเมษายน จะมีดอก

ซากรุะ หรือท่ีชาวเกาหลีเรียกว่า พ็อตกต (CHERRY 

BLOSSOM) บานสะพรั่ง (ทั้งน้ี ข้ึนอย ู่กับสภาพ

อากาศ)** 

จากนัน้น าท่านเดินทางไปดแูลสขุภาพตอ่กบั น ้ามนัสนเข็ม

แดง ผลิตภัณฑ์ท่ีสกัดจากน ้ามันสนท่ีมีสรรพคุณช่วย

บ ารงุร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษา

สมดลุในร่างกาย 

น าท่านเดินทางไปยงั สวนฮานึล (HANEUL PARK) ตัง้อยู่

บนเนินเขาท่ีสงูท่ีสดุในบรรดาสวนทั้ง 5 แห่ง  จึงไดช้ื่อว่า 

ฮานึล ท่ีแปลว่า ‘ทอ้งฟ้า’ สวนแห่งนี้ไดร้ับความนิยมเป็น

อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก ครอบครัว วัยร ุ่น หรือแมแ้ต่

ผูส้งูอาย ุเพราะสามารถเท่ียวไดท้กุฤดกูาล ทัศนียภาพ

สวยงามและมองเห็นวิวทิวทัศนท่ี์งดงามของกรงุโซลได ้

ในชว่งหนา้รอ้นจะมีดอกทานตะวันบานใหไ้ดช้ม ส่วนในช่วง

ใบไมเ้ปลี่ยนสี จะมีเทศกาลดอกหญา้บาน (Seoul Eulalia Festival) หลายคนนิยมมาชมความสวยงาม 

รวมถึงในชว่งฤดใูบไมร้่วงมีตน้ Redwood ท่ียาวเรียงรายไปถึง 900 เมตร สลบักบัสีสนัของใบไมเ้ปลี่ยน

สีท่ีอยู่บนยอดเขา สวนฮานึลแห่งนี้จึงกลายเป็นสถานท่ีท่ีมีความทั้งสวยงามและความโรแมนติก สถานท่ี

ยอดฮิตของคนเกาหลีอีกแห่งนงึท่ีไมค่วรพลาด 

กลางวนั 🍴 บรกิารอาหารกลางวนัดว้ยเมนไูก่พะโลว้ ุน้เสน้ (JIMDAK) 

 จากนัน้เดินทางส ู ่มหาวิทยาลยัหญิงลว้นอีฮวา Ewha Womans University เป็นมหาวิทยาลยัเอกชน

ชื่อดงัของเกาหลี ซ่ึงถือเป็นอีกหนึง่แลนดม์ารก์ท่ีผูม้าเท่ียวเกาหลีนยิมมาเก็บภาพกนั เพราะนอกจากมหา
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ลัยอีฮวาจะเป็นมหาวิทยาลัยหญิงลว้นท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสดุในโลกแลว้ รอบๆ มหาวิทยาลัย ยังมีจดุ

ถ่ายรปูฮิปๆ มากมาย  

เยน็ 🍴 บรกิารอาหารเยน็ดว้ย เมน ูBBQ BUFFET 

พกัท่ี ★★★โรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาว  ในโซล ★★★ 

วนัท่ีหา้ SUPERMARKET – สนามบินอินชอน – กรงุเทพ ฯ (ดอนเมือง) 

เชา้  🍴 บรกิารอาหารเชา้ เมน ูอดูง้ 

จากนัน้ น าท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต สาหร่าย ขนม

ตา่ง ๆ  ช็อกโกแล็ตหินซีเรียลช็อกโก  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม 

ในรปู ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เคร่ืองส าอางโสม 

เป็นตน้  และยังมีหมอนสขุภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง 

(มามา่เกาหลี) นมกลว้ย สมควรแกเ่วลา น าท่านเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติอินชอน 

11.15 น. ✈ น าท่านเดินทางส ู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ701 

15.10 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

 

ก าหนดการเดินทาง 2562 

**หยดุเทศกาลสงกรานต*์* 
ผ ูใ้หญ่หอ้งละ 2-3 ท่าน พกัเด่ียวเพ่ิม 

12-16 เม.ย. 23,900 5,000 

 

ค่าบรกิารขา้งตน้รบัเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ 

ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน   

ช าระท่ีสนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง ในสว่นหวัหนา้ทวัร ์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการสลบัสบัเปลี่ยนหรอืเปลีย่นแปลงไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทัง้น้ีโดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผ ูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

และหากลกูคา้ท่านใดจะตอ้งมีการจองตัว๋เครือ่งบินภายในประเทศ รถโดยสารภายในประเทศ หรอืรถไฟกรณุาแจง้ให้

เจา้หนา้ท่ีของบรษิทัทราบกอ่นจองทกุครัง้ ไม่เช่นนัน้บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทกุกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลง

ใดๆ***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายกุารใชง้านไดไ้มน่อ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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หมายเหต ุ

1. รบัเฉพาะผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว ค่าทัวรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ัดได ้

ช าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีตา่งๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทาง

หรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตใุดหรือไดร้ับการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศใน

รายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ัดขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋

เคร่ืองบินใหแ้กท่่าน***และทางบรษิทัขอสงวนสิทธ์ิ ราคาน้ีเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ ถา้หากเป็น

ชาวต่างชาติ จะตอ้งเพ่ิมจากราคาค่าทวัรป์กติอีก 100 USD** **กรณีตดักร ุป๊เหมาท่ีเป็น เด็กนกัเรียน 

นกัศึกษา  ธรุกิจขายตรงเครือ่งส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  หรอืชาวต่างชาติ จะตอ้งสอบถามราคาใหม่

ทกุครัง้** 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหา

ต่างๆ ตลอดจนขอ้แนะน ากรณุาติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบหากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้น

เพ่ือท่ีจะน าไปยังประเทศนัน้ๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนัน้ว่าตอ้งไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย 

ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิตเจา้หนา้ท่ีจะไมร่บัฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง

ผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรปู และช่วยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสดุทา้ย

ชา่งภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหนา่ยกบัลกูทวัร ์หากว่าท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แตถ่า้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ 

เพราะทางบริษทัทวัรไ์มม่ีการบงัคบัลกูทวัรซ้ื์อแตอ่ย่างใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวรค์รั้งนี้มีวัตถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดย

ไมล่งรา้นชอ้ปป้ิง เชน่ น า้มนัสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนินการ

ในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ตอ่ท่าน 
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6. หากลกูคา้ท าจองเกิน 20 ท่าน ท่านท่ี 21 เป็นตน้ไปช าระเพ่ิม 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกนัจองเกิน 20 

ท่าน แมว่้าท่านจะจองทวัรม์าคนละบริษทัก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหช้ าระเพ่ิมตามเงือ่นไขของบริษทั 

ราคาทวัรร์วม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเสน้ทางที่ระบใุนรายการชัน้ทศันาจรไป-กลบัพรอ้มคณะ 

 คา่อาหารทกุมื้อตามท่ีระบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 

 คา่ท่ีพกัตามระบใุนรายการพกัหอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบหุรือเทียบเท่า 

 คา่รถรบั-สง่และน าเที่ยวตามรายการ 

 คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี 

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. 

 คา่หวัหนา้ทวัรผ์ูช้  านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในตา่งประเทศ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดินทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาทิคา่ท าหนงัสือเดินทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตวั, คา่ซักรีด, มินบิารใ์นหอ้ง, รวมถึงคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนอืรายการ(หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิมกรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรแ์ลว้จ่ายเพิ่มเอง

ตา่งหาก) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง  

(ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน) ช าระท่ีสนามบินดอนเมืองในวนัเดินทาง 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย3% 

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 

 คา่วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีมีประกาศใชวี้ซ่า 

 คา่วีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้วกรณุาเตรียมเอกสารคือ 

1) พาสปอรต์ 

2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 

3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 

4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  

5) สมดุบญัชีเงนิฝาก(ถา้มี)  

6) รปูถ่ายส2ี นิว้ 2 รปูแลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนนิการย่ืนวีซ่าใหท้่านโดยจ่ายค่าบริการตา่งหาก 

ส าหรบัหนงัสือเดินทางตา่งดา้วเจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะย่ืนวีซ่า 
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เง่ือนไขการจอง 

 การช าระเงนิหากช าระมดัจ าครัง้แรก 10,000 บาท 

 คา่ทวัรส์ว่นที่เหลือตอ้งช าระกอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 35 วัน 

การยกเลิก 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิคา่มดัจ าทกุกรณี  

 ระหว่างการเดินทางถา้ท่านไมไ่ดท้่องเท่ียวพรอ้มคณะหรือถอนตวัออกจากคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไมอ่าจ

เรียกรอ้งเงนิหรือบริการบางสว่นที่ขาดไปได ้

 ในกรณีผูเ้ดินทางไมผ่า่นการตรวจพิจารณาในการตรวจเขา้-ออกเมืองทัง้ประเทศไทยและเกาหลีอนัเนือ่งมาจาก

การกระท าท่ีสอ่ไปในทางผดิกฎหมายการหลบหนเีขา้ออกเมืองเอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้งหรือการถกูปฎิเสธใน

กรณีอ่ืนๆทางบริษทัจะไมร่บัผิดชอบและไมคื่นคา่ใชจ้่ายตา่งๆไมว่่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น 

 ถา้สถานท่ีท่องเท่ียวปิดไมส่ามารถเขา้ชมไดท้างบริษทัฯจะจดัสถานท่องเท่ียวอ่ืนทดแทนใหต้ามความเหมาะสม

โดยไมม่ีคา่ชดเชยใดๆจากทางบริษทัฯ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวอนัเนือ่งจากเหตสุดุวิสยัเพ่ือความเหมาะสมของหมู่คณะ

ทัง้นีจ้ะถือเอาผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบใุน

รายการบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

ความรบัผิดชอบ 

 ทางบริษทัฯในฐานะตวัแทนของสายการบินและยานพาหนะอ่ืนๆพรอ้มทัง้โรงแรมและส านกังานจดัน าเที่ยวเพ่ือ

ใหบ้ริการแกน่กัทศันาจรจะไมร่บัผิดชอบใดๆตอ่การไดร้บับาดเจ็บสญูหายเสียหายหรือคา่ใชจ้่ายตา่งๆซ่ึงอาจเกิดขึน้จาก

ความลา่ชา้การยกเลิกเท่ียวบินอบุตัเิหตภุยัทางธรรมชาตกิารนดัหยดุงานปัญหาทางการเมือง 

 ** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลกูคา้ท่ีมีวัตถปุระสงคเ์พ่ือท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านัน้หากทา่นถกู

เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและเกาหลีใตป้ฏิเสธการเขา้-ออกเมืองถือเป็นเหตผุลท่ีอยู่นอกเหนอืความ

รบัผิดชอบของทางบริษทัทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนคา่ใชจ่้ายใดๆทัง้ส้ินแกท่่าน  * 
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****ประกาศจากสายการบิน AIR ASIA X**** 

ในกรณีท่ีลกูคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้ โดยสายการบิน AIR ASIA X แลว้ไม่ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง

ของประเทศเกาหลีใต ้ ท าใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตวักลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการเปลี่ยนตัว๋

จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผ ูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศ

เกาหลีไม่เกิน 90 วนั ไมว่่าจะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยีย่มญาติ หรอืธรุกิจ จะตอ้งยืน่

เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคณุสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัต่อไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายมุากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศเกาหลีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิ่งท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลีได ้

(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ช่ือ ท่ีอย ู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนร ูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ)

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลีทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

หมายเหต ุ

จ านวนผูเ้ดินทางขัน้ต า่ผูใ้หญ่ 30 ท่านขึน้ไป 

 เที่ยวบินราคาและรายการท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผู้

เดินทางเป็นส าคญั 

 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือนและบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจดุประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่านัน้ 

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้นหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การกอ่จลาจลหรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หนา้ท่ีกรม

แรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนอืความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้นหากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไมค่รบอาทิไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมื้อเพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก

เดินทางแลว้ 

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้นหากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษกรณีท่ีท่านไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงนิไดเ้มื่อท่าน

ตกลงช าระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯทางบริษทัฯจะถือว่าทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
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ขากลบัรวมถึงค่าบรกิารอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดว้ยฉะนัน้ลกูคา้ตอ้งเป็นผ ูร้บัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนท่ีประเทศ

เกาหลีเรยีกเก็บ ทางผ ูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทกุกรณี ลกูคา้อาจจะตอ้ง

รบัผิดชอบค่าปรบัท่ีประเทศเกาหลีเรยีกเก็บหรอืลกูคา้ตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่ว่าง

หรอืตามวนัเดินทางของตัว๋เครือ่งบิน ทัง้น้ีแลว้แต่ ทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลี  สาย

การบินและทางผ ูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

หมายเหต ุ: เรยีนใหท้ราบว่า หลงัจากผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใตแ้ลว้นัน้ทางทวัรจ์ะออกเดินทาง

ท่องเท่ียวหลงัเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 

***ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายใหค้ณะรอ สว่นท่านใดท่ีติดด่านตรวจคนเขา้เมือง หากท่านสามารถผา่นเขา้เมืองได้

จะตอ้งเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง และไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเดินทางจากทวัรไ์ด ้เพ่ือความเป็น

ระเบียบและคณะไดท่้องเท่ียวอยา่งเต็มเวลา ขออภยัในความไม่สะดวก*** 


