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วนัแรก         กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานอินชอน – โรงแรมทีพ่กั 

13.00 น. 📢 คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR 
ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการข้ึนเคร่ือง (หัวหน้าทวัร์
แนะน าการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-
3-3 น ้าหนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน (หากตอ้งการซ้ือน ้าหนกัเพิ่ม ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย)  
***หมายเหตุ*** เคาน์เตอร์เช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาท ีและผู้โดยสารพร้อม ณ 

ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี

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

 
 

☛  ชมดอกพอ็ตกตบานสะพร่ัง ณ ถนนยออโิด  ☛  ถ่ายรูปสุดฮิป เก๋ไม่เหมือนใคร สวนศิลปะอนัยาง 

☛  ชิมสตรอเบอร์ร่ีสด ๆ หวานฉ ่าจากไร่  ☛  ไม่พลาดสถานที ่ชิค ชิค  HANEUL PARK 

☛  สุดมันส์ สวนสนุก EVERLAND    

☛  ชมววิถ่ายรูปสะพานกระจก THE ARA SKYWALK    

☛  ช้อปป้ิงสุดเหวีย่ง ตลาดเมยีงดง  

☛  บินตรงสู่อนิชอนโดยสายการบิน AIR ASIA X น า้หนักกระเป๋า 20 KG  

☛  พกัซูวอน 1 คืน โซล 2 คืน เทีย่วเต็มไม่มีอสิระ   

http://bit.ly/2NMk5YE
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16.00 น. ✈ น าท่านบินลดัฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลใีต้ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบินที ่XJ702 
23.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต ้รถโคช้พาท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวน
ยองจองหรือสะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกว่า 4.42 กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร น าท่าน
เดินทางสู่ โรงแรมทีพ่กั 

พกัที ่  ★★★ โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ★★★ 

 
วนัทีส่อง       THE ARA SKYWALK – สวนศิลปะ อนัยาง – ชมดอกพอ็ตกตบานสะพร่ัง@UIWANG 

เช้า  🍴 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ THE ARA SKYWALK สร้างข้ึนอยูเ่หนือคลองท่ียาวท่ีสุดในเกาหลี ท่านสามารถเดินเล่นบน

สกายวอล์คกระจกเหมือนท่านเดินอยู่บนผิวน ้ า พร้อมชมทัศนียภาพโดยรอบของคลองท่ียาวสุดสายตา 
นอกจากน้ียงัมีน ้าตกจ าลองขนาดใหญ่สร้างข้ึนริมคลอง มีเวลาอิสระถ่ายรูปเก็บความประทบัใจตามอธัยาศยั 

กลางวนั 🍴 บริการอาหาร เมนูชาบูชาบู สุกีห้ม้อไฟสไตล์เกาหล ี
น าท่านเขา้ชม สวนศิลปะ อันยาง (Anyang Art Park) หากท่าน
ตอ้งการสถานท่ีถ่ายรูป ชิค ชิค สวนศิลปะกลางแจง้แห่งน้ีตอบโจทย์
ท่ีสุด ผลงานของศิลปินจากเกาหลีและนานาชาติด้วยแนวคิดให้
ศิลปะเป็นส่วนหน่ึงของชีวติของพลเมือง เป็นงานศิลป์ผสมผสานกบั
งานสถาปัตยกรรม ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูปในมุมมอง
แปลกใหม่ท่ีเก๋ไก๋ ไม่ซ ้ าใคร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะเมืองอึยวัง (UIWANG CITYHALL) **ในช่วงเดือนเมษายน จะมีดอก
ซากุระ หรือที่ชาวเกาหลีเรียกว่า พ็อตกต (CHERRY BLOSSOM) บานสะพร่ังเต็มสวนสาธารณะแห่งนี้ (ทั้งนี้
ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)** สถานท่ีแห่งน้ีเป็นสถานท่ีๆนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติอาจจะยงัไม่ค่อยรู้จกั ส่วนมาก
เป็นชาวเกาหลีท่ีนิยมเดินทางมาพกัผ่อนปิกนิกกบัครอบครัว เน่ืองจากเป็นสถานท่ีเงียบสงบ ให้ท่านไดอิ้สระ
พกัผอ่นพร้อมถ่ายรูปเก็บความประทบัใจกบับรรยากาศดอกพอ็ตกตบานสะพร่ังเป็นท่ีระลึก 

  

 

 

 

เยน็  🍴 บริการอาหารเยน็ด้วย เมนู BIMBIMBAB + SOUP 
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พกัที ่  ★★★ โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ★★★ 

วนัทีส่าม ไร่สตรอเบอร์ร่ี - สวนสนุก EVERLAND - LINE FRIEND STORE – ศูนย์เคร่ืองส าอาง -  Duty Free –  
                           ตลาดเมียงดง 

เช้า  🍴 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี ลูกสตรอเบอร์ร่ีลูกโตๆ ท่ีเห็นแลว้ตอ้งวา้ว 
ให้ท่านได้ลองล้ิมชิมรสสตรอเบอร่ีสดๆหวานฉ ่ าจากไร่ และยงัสามารถซ้ือ
กลบัมาฝากคนท่ีท่านรักท่ีเมืองไทยได้ด้วย โดยจะมีการแพ็คใส่กล่องสวยงาม

และส่งใหท้่านวนัสุดทา้ย  

กลางวนั  🍴 บริการอาหารเมนู หมูย่างเกาหล ี(PORK CALBI)  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่สวนสนุก EVERLAND ซ่ึงถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์
เกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษทัซัมซุงเป็น
เจา้ของ ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้ลิฟท ์และท่องไปกบัโลกของสัตว์
ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์  ท่ีน่ีท่านจะพบเจา้ป่าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และ
สนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ หนอนสะบดั รถไฟเหาะรางไม ้ซ่ึง
เป็นไฮไลทข์องสวนสนุกแห่งน้ี และชมสวนดอกไมซ่ึ้งก าลงับานสะพร่ังอวดสีสันเต็ม
สวน (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบไม่จ  ากดัจ านวนรอบและในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ท่าน
จะไดพ้บกบั LINE FRIEND STORE ซ่ึงภายในจะเป็นสินคา้ท่ีออกแบบตามตวัสต๊ิกเกอร์ใน แอพพลิเคชัน่ไลน์ 
ไม่ว่าจะเป็น ตุ๊กตา ซองใส่พาสปอร์ต ร่ม  สมุดโน้ต แกว้น ้ า สร้อยคอ และอ่ืนๆอีกมากมาย ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ
สินคา้ และบริเวณหนา้ร้านก็ตกแต่งสวยงาม มีหมี BROWN และกระต่าย CONY อยูบ่ริเวณหนา้ตึกให้ไดถ่้ายรูป
เล่นอีกดว้ย   

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์เคร่ืองส าอาง ใหท้่านชมและเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางและเวชส าอางแบรนด์ชั้นน าของเกาหลี 
ท่ี COSMETIC ยีห่อ้คุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวต่างให้ความส าคญักบัเร่ืองผิวหนา้ค่อนขา้งมาก 
โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผวิพื้นฐาน Skin Care และเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพร  

 ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ ห้างปลอดภาษีท่ี DUTY FREE   ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนม
น าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิดรวมทั้งสินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยม 

 น าท่านชอ้ปป้ิงตลาดดงัท่ีสุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี 
หากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลีเป็นอย่างไร กา้วล ้ าน าสมยัเพียงใด
ท่านจะต้องมาท่ี เมียงดงแห่งน้ีพบกับสินค้าว ัย รุ่นอาทิเ ส้ือผ้าบุ รุษ -สตรี 
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เคร่ืองส าอางดงัๆอาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE 
หรืออีกมากมายใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือซ่ึง ราคาถูกกวา่ท่ีเมืองไทย 2-3 เท่า 

เยน็  🍴 บริการอาหารเยน็เมนู โอซัมพลุโกก ิ

พกัที ่   ★★★โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว  ในโซล ★★★ 

วนัทีส่ี่            ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู - ชมดอกพอ็ตกตบานสะพร่ัง@ถนนยออโีด –  ฮานึลปาร์ค  
  Ewha Womans University – ซุปเปอร์มาเกต็ 

เช้า  🍴 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านรู้จกัและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสม ถูกน ามาใช้เพื่อสุขภาพเป็น
เวลานานกว่า 2,000ปี ในต ารายาแผนโบราณจีนระบุวา่โสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบ
ยอ่ยอาหารและปอด ช่วยท าใหจิ้ตใจสงบและเพิ่มพละก าลงั โดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทยช่์วยบ ารุงหวัใจ
ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง และเร็วๆน้ีโสมเกาหลีอาจจะไดจ้ด
ทะเบียนมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ทุกวนัน้ีผลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับผูท่ี้ค  านึงถึงสุขภาพใน
ปัจจุบนั และน าท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกนัต่อท่ี ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู เป็นสมุนไพร ตน้ไมช้นิดน้ี
เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลีรุ่นใหม่
นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการด่ืม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา 

จากน้ัน น าท่านชมความงามของดอกซากุระ ณ ถนนยออีโด ซ่ึงก าลงับานอยูท่ ัว่เกาหลี ไม่ตอ้งไปถึงญ่ีปุ่นก็ไดก้็สามารถ
ชมซากุระได ้เพราะไม่วา่จะเดินทางไปท่ีไหน สองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยความงามของดอกซากุระสีชมพูอ่อน
ละลานตา ให้ท่านไดห้ยิบกลอ้งข้ึนมาถ่ายภาพดอกซากุระเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก อีกทั้งไดเ้ห็นภาพของคนเกาหลี
ออกมาปิกนิกตามสวนสาธารณะ ทั้งท่ีมาเป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆ คู่รัก และครอบครัว ชวนกนัมาพกัผอ่นท าอาหาร
มานัง่ทานไปคุยไป ดูดอกซากุระไปดว้ย **ในช่วงเดือนเมษายน จะมีดอกซากุระ หรือที่ชาวเกาหลีเรียกว่า พ็อ
ตกต (CHERRY BLOSSOM) บานสะพร่ัง (ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาพอากาศ)** 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพต่อกบั น ้ามันสนเข็มแดง ผลิตภณัฑ์ท่ีสกดัจากน ้ ามนัสนท่ีมีสรรพคุณช่วย
บ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย 

กลางวนั 🍴 บริการอาหารกลางวนัด้วยเมนูไก่พะโล้วุ้นเส้น (JIMDAK) 

น าท่านเดินทางไปยงั สวนฮานึล (HANEUL PARK) ตั้งอยู่
บนเนินเขาท่ีสูงท่ีสุดในบรรดาสวนทั้ง 5 แห่ง  จึงไดช่ื้อว่า 
ฮานึล ท่ีแปลว่า ‘ทอ้งฟ้า’ สวนแห่งน้ีได้รับความนิยมเป็น
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อยา่งมาก ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก ครอบครัว วยัรุ่น หรือแมแ้ต่ผูสู้งอายุ เพราะสามารถ
เท่ียวไดทุ้กฤดูกาล ทศันียภาพสวยงามและมองเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีงดงามของกรุง
โซลได้ ในช่วงหน้าร้อนจะมีดอกทานตะวนับานให้ได้ชม ส่วนในช่วงใบไม้
เปล่ียนสี จะมีเทศกาลดอกหญา้บาน (Seoul Eulalia Festival) หลายคนนิยมมาชม
ความสวยงาม รวมถึงในช่วงฤดูใบไมร่้วงมีตน้ Redwood ท่ียาวเรียงรายไปถึง 
900 เมตร สลบักบัสีสันของใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีอยู่บนยอดเขา สวนฮานึลแห่งน้ีจึงกลายเป็นสถานท่ีท่ีมีทั้งความ
สวยงามและความโรแมนติก สถานท่ียอดฮิตของคนเกาหลีอีกแห่งนึงท่ีไม่ควรพลาด 

 จากน้ันเดินทางสู่ มหาวิทยาลัยหญิงล้วนอีฮวา Ewha Womans University เป็นมหาวิทยาลยัเอกชนช่ือดงัของ
เกาหลี ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงแลนด์มาร์คท่ีผูม้าเท่ียวเกาหลีนิยมมาเก็บภาพกนั เพราะนอกจากมหาลยัอีฮวาจะเป็น
มหาวทิยาลยัหญิงลว้นท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในโลกแลว้ รอบๆ มหาวทิยาลยั ยงัมีจุดถ่ายรูปฮิปๆ มากมาย  

จากน้ัน น าท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  
ช็อกโกแล็ตหินซีเรียลช็อกโก  ผลิตภณัฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนม
โสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เคร่ืองส าอางโสม เป็นตน้  และ
ยงัมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอนิชอน  

วนัทีห้่า              สนามบินอนิชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

01.05 น. ✈น าท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ703 

04.55 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมดว้ยความประทบัใจ 

 

 
 
 
 
 

โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารสลบัสับเปลีย่นหรือเปลีย่นแปลงได้โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ทั้งนีโ้ดยค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นส าคญั 

และหากลูกค้าท่านใดจะต้องมกีารจองตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศ รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าทีข่องบริษัททราบ
ก่อนจองทุกคร้ัง ไม่เช่นนั้นบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณีหากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ 

***หนังสือเดนิทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน*** 
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วนัเดนิทาง 
อตัราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่ 
(พกัห้อง 2-3 ท่าน) 

เด็ก  
อายุ 2 ปีขึน้ไป 

พกัเดี่ยว 
ช าระเพิม่ 

ศุกร์-องัคาร 12-16 เม.ย. 24,999 24,999 5,000 
 

*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน กรณต่ีางชาติช าระเพิม่ 3,000 บาท  
ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน   

ช าระทีส่นามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*  
ในส่วนหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** 

ตามมาตรฐานการให้ทปิ วันละ 50 บาท / ท่าน / วนั 
หมายเหตุ 

1. รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระ
ให้กบัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน***และทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่าน้ัน ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติ
อีก 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค์  หมอ  พยาบาล  หรือ
ชาวต่างชาติ จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกคร้ัง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบหากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพื่อท่ีจะน าไปยงั
ประเทศนั้นๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นว่าตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวติเจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลูกคา้เป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ยช่างภาพจะ
น าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกบัลูกทวัร์ หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ เพราะทางบริษทั
ทวัร์ไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์ซ้ือแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

5. ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลงร้านช้
อปป้ิง เช่น น ้ ามนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียว
เอง 300 USD ต่อท่าน 
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6. หากลูกคา้ท าจองเกิน 20 ท่าน ท่านท่ี 21 เป็นตน้ไปช าระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบวา่คณะเดียวกนัจองเกิน 20 ท่าน แมว้่า
ท่านจะจองทวัร์มาคนละบริษทัก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหช้ าระเพิ่มตามเง่ือนไขของบริษทั 

 

ราคาทวัร์รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเส้นทางท่ีระบุในรายการชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการพกัหอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า 
 ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้  านาญเส้นทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

ราคาทวัร์ไม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่มกรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระที่สนามบินดอนเมืองในวัน
เดินทาง ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / 
ท่าน / วนั  
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 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย3% 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 
 ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีมีประกาศใชว้ซ่ีา 
 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้วกรุณาเตรียมเอกสารคือ 
1) พาสปอร์ต 
2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 
3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่
4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  
5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  
6) รูปถ่ายสี2 น้ิว 2 รูปแลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการยื่นวซ่ีาใหท้่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก 

ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้วเจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา 

เง่ือนไขการจอง 

 การช าระเงินหากช าระมัดจ าคร้ังแรก 10,000 บาท พร้อมหนา้พาสฯ ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากท าการจอง และช าระค่า
ทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 35 วนั 
 

การยกเลกิ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจ าทุกกรณี  
 ระหวา่งการเดินทางถา้ท่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องเงิน

หรือบริการบางส่วนท่ีขาดไปได ้
 ในกรณีผูเ้ดินทางไม่ผา่นการตรวจพิจารณาในการตรวจเขา้-ออกเมืองทั้งประเทศไทยและเกาหลีอนัเน่ืองมาจากการ

กระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมายการหลบหนีเขา้ออกเมืองเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆทาง
บริษทัจะไม่รับผดิชอบและไม่คืนค่าใชจ่้ายต่างๆไม่วา่จะทั้งหมดหรือบางส่วน 

 ถา้สถานท่ีท่องเท่ียวปิดไม่สามารถเขา้ชมไดท้างบริษทัฯจะจดัสถานท่องเท่ียวอ่ืนทดแทนใหต้ามความเหมาะสมโดยไม่มี
ค่าชดเชยใดๆจากทางบริษทัฯ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวอนัเน่ืองจากเหตุสุดวสิัยเพื่อความเหมาะสมของหมู่คณะทั้งน้ีจะ
ถือเอาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

 



 

อาจุมม่า ซากรุะ โคเรีย 5 วนั 3 คืน By XJ 5D3N By XJ 12-16 APR 2019 หน้า 10 

ความรับผดิชอบ 

 ทางบริษทัฯในฐานะตวัแทนของสายการบินและยานพาหนะอ่ืนๆพร้อมทั้งโรงแรมและส านกังานจดัน าเท่ียวเพื่อ
ใหบ้ริการแก่นกัทศันาจรจะไม่รับผดิชอบใดๆต่อการไดรั้บบาดเจบ็สูญหายเสียหายหรือค่าใชจ่้ายต่างๆซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากความ
ล่าชา้การยกเลิกเท่ียวบินอุบติัเหตุภยัทางธรรมชาติการนดัหยดุงานปัญหาทางการเมือง 

 ** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเส้นทางเท่านั้นหากท่านถูกเจา้หนา้ท่ี
ตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและเกาหลีใตป้ฏิเสธการเขา้-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลท่ีอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
ทางบริษทัทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ินแก่ท่าน  * 

 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศเกาหลใีห้กบัคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศเกาหลไีม่เกิน 90 วนั ไม่ว่า

จะด้วยวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่ว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยนัการมี

คุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหล*ี ดังต่อไปนี้ 

- พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง 

- ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหลีทางทวัร์จัดเตรียมให้ 

- ส่ิงทียื่นยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศเกาหลไีด้ (เช่น เงินสด บัตร

เครดิต เป็นต้น) 

- ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ)ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 

- ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศเกาหลีทางทวัร์จัดเตรียมให้  

- หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
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****ประกาศจากสายการบิน AIR ASIA X**** 
ในกรณีทีลู่กค้าเดินทางไปประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบิน AIR ASIA X แล้วไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลใีต้ 
ท าให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลบัเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ในการเปลี่ยนตั๋วขากลบัรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆทีเ่กดิขึน้ด้วย
ฉะน้ันลูกค้าต้องเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ทีป่ระเทศเกาหลเีรียกเกบ็ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ทุกกรณี ลูกค้าอาจจะต้องรับผดิชอบค่าปรับทีป่ระเทศเกาหลีเรียกเกบ็หรือลูกค้าต้องรอกลับประเทศไทยใน
เทีย่วบินถัดไปทีม่ีทีน่ั่งว่างหรือตามวนัเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน ทั้งนี้แล้วแต่ ทางเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหล ี 
สายการบินและทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
หมายเหตุ : เรียนให้ทราบว่า หลงัจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลใีต้แล้วน้ันทางทัวร์จะออกเดินทางท่องเทีย่วหลงัเวลา
ประมาณ 1 ช่ัวโมง 

หมายเหตุ 

จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ่ 30 ท่านข้ึนไป 

 เท่ียวบินราคาและรายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนและบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ

จลาจลหรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย

และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบอาทิไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร

บางม้ือเพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษกรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินไดเ้ม่ือท่านตกลง

ช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุ

ไวแ้ลว้ทั้งหมด 
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***ทางทวัร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ส่วนท่านใดทีต่ิดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่านสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไป
พบกบัคณะทวัร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัร์ได้ เพ่ือความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเทีย่วอย่างเต็ม
เวลา ขออภัยในความไม่สะดวก*** 


