
 
 
 
 
 
 

*** กด LIKE CHERRY BLOSSOM  5D3N *** 

 
โปรแกรมการทอ่งเทีย่ว 

 

วนัแรก         กรงุเทพฯ –อนิชอน 

 

 
23.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ AIR ASIA X 

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้า่นกอ่นขึน้เครือ่ง (หัวหนา้ทัวรแ์นะน าการ
เดนิทาง) สายการบนิ AIRASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่งจัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  
(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น ท ัง้ขาไปและขากลบัหากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
 
**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ี 
  และ ผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขู ึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 30 นาท ี
 
 

วนัทีส่อง อนิชอน  – เกาะนาม ิ– ไรส่ตรอเบอรร์ี ่

 
02.40 น. บนิลัดฟ้าสูส่าธารณรัฐเกาหลใีต ้ดว้ยเทีย่วบนิ XJ700 
10.05 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต ้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 

ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) 
จากนัน้ น าทา่นเดนิทางไปยงั เกาะนาม ิตัง้อยูท่ีเ่มอืงชนุชอน หา่งจากกรงุโซลไปทางตะวันออก ประมาณ 

63 กโิลเมตร เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหลใีต ้ 
 
กลางวนั  บรกิารอาหาร เมนทูคัคาลบ ี หรอืไกบ่ารบ์คีวิผดั  ซอสเกาหล ี
 

น าทา่นน่ังเรอืขา้มฝ่ังไปยงัเกาะนาม ิ ทีม่รีปูรา่งเหมอืนใบไมล้อยน ้า เป็นเกาะกลางแมน่ ้าฮนั ซึง่เกดิจากการ
สรา้งเขือ่นชองพยอง โดง่ดงัจากซรียี ์ เพลงรักในสายลมหนาว ซึง่ใชเ้กาะนามเิป็นสถานทีถ่า่ยท าเกาะนามไิด ้
ชือ่ตามนายพลนาม ิทีรั่บราชการตัง้แตอ่าย ุ17 ปี บดิาอยูใ่นตระกลูสงูศักดิ ์สว่นมารดาเป็นเจา้ฟ้าหญงิ เขาน า
ทัพกวาดลา้งจลาจลในพืน้ทีภ่าคเหนอืและตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไดท้ัง้หมด และไดรั้บต าแหน่งสงู
เมือ่ยงัมอีายเุพยีง 26 ปี แตห่ลังจากเปลีย่นรัชกาลใหม ่ เขาก็ถกูใสร่า้ยวา่เป็นกบฏ และถกูประหารชวีติพรอ้ม
กบัมารดาและพวกรวม 25 คน ตอ่มา หลังผลัดเปลีย่นรัชกาลใหมอ่กีครัง้ ไดม้กีารพสิจูนพ์บวา่ขอ้กลา่วหา
ทัง้หมดลว้นเป็นเท็จ เขาจงึไดรั้บคนืยศถาบรรดาศักดิด์งัเดมิ บนเกาะจะมบีรรยากาศรม่รืน่ เต็มไปดว้ย ตน้สน 
ตน้เกาลัด ตน้แปะกว๊ย ตน้ซากรุะ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ้ืน่ๆ ทีพ่ลัดกนัออกดอกเปลีย่นสใีหช้มกนัทกุ
ฤดกูาล ทัง้เกาะไมม่เีสาไฟหรอืสายไฟใหเ้ห็นเลยซกัตน้เพราะมนัถกูฝ่ังลงใตด้นิทัง้หมดเพือ่ใหไ้มบ่ดบงั
ทัศนยีภาพและมสีสุานของนายพลนาม ิซึง่ยงัคงตัง้อยู ่ณ เกาะแหง่นี ้   
 

จากน ัน้  น าทา่นเดนิทางสู ่ไรส่ตรอเบอรร์ี ่ใหท้า่นไดช้มิสตรอเบอรร์ี ่ลกูโต ๆ สดๆ หวานฉ ่าจากไร ่นอกจากนัน้ ทา่น
ยงัสามารถซือ้กลับมาฝากคนทีท่า่นรักทีเ่มอืงไทยไดด้ว้ยโดยจะมกีารแพ็คใสก่ลอ่งสวยงามและสง่ใหท้า่นวัน
สดุทา้ย  

 



เย็น  บรกิารอาหาร เมนชูาบชูาบ ูสกุ ีห้มอ้ไฟสไตลเ์กาหล ี
พกัที ่   โรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาว เมอืง ซูวอน   
 

วนัทีส่าม สวนสนกุ Everland –พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ท าคมิบบั+ใสชุ่ดฮนับก – ศนูยเ์ครือ่งส าอาง – ตลาดทง
แดมนุ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
  น าทกุทา่นไปสนุกสนานกนัตอ่ทีส่วนสนุก EVERLAND ซึง่ถกูขนานนามวา่ ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวนสนุก

กลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศเกาหลใีต ้ ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ภายในสวนสนุกแหง่นีจ้ะมโีซนแตกตา่ง
กนัออกไป ไมว่า่จะเป็นโซนซาฟาร ี โซนนีเ้อาใจเด็กๆไปเลยครับ เพราะจะพบเจา้ป่าสงิโต และเสอื โซนสวน
สนุก โซนนีเ้หมาะส าหรับผูท้ีช่อบหวาดเสยีว เพราะมเีครือ่งเลน่ทีท่า้ทายทีม่คีวามหวาดเสยีวไวใ้หล้องเลน่
มากมาย ทีจ่ะแนะน าจะเป็นรถไฟเหาะรางไม ้ทีค่วามเสยีวตดิอนัดับโลก ใหท้กุทา่นไดล้องเลน่และลองสมัผัส

บรรยากาศของความเสยีว ส าหรับทา่นใดเป็นสายแอบ๊แบว๋ น่ารักๆ ภายในสวนสนุก EVERLAND จะม ีSHOP 
ของ LINE FRIEND STROE ซึง่ภายในจะเป็นสนิคา้ทีอ่อกแบบตามตวัสติ๊กเกอรใ์น แอพพลเิคชัน่ไลน ์ไม่
วา่จะเป็น ตุ๊กตา ซองใสพ่าสปอรต์ รม่  สมดุโนต้ แกว้น ้า สรอ้ยคอ และอืน่ๆอกีมากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั เมน ูคาลบี ้ เป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลเีลือ่งชือ่ และเป็นทีรู่จ้กักนัดที ัว่โลก

มรีสชาตอิอกหวานกลมกลอ่มโดยน าหมสูว่นทีต่ดิกบักระดกูน าไปยา่งบนเตาถา่นแบบด ัง้เดมิเสริฟ์
พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีงตา่งๆ น า้จ ิม้เตา้เจีย้ว และน า้ซุปสาหรา่ยมวีธิกีารรบัประทาน
คลา้ยกบัเมีย่งค าของไทย) 

 
จากนัน้ น าทา่นเดนิทาง ชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ทา่นจะไดเ้รยีนรู ้และไดล้ิม้รอง รสชาตสิาหรา่ยของชาวเกาหลแีบบ

ดัง้เดมิ สว่นถา้หากทา่นใดสนใจสามารถเลอืกซือ้กลบัไปเป็นของฝากไดอ้กีดว้ย และใหท้า่นไดท้ดลองสวม 
ใสชุ่ดฮนับก ชดุประจ าชาตเิกาหล ี เพือ่เก็บภาพแหง่ความประทบัใจ สดุพเิศษ...ใหท้า่นไดเ้รยีนรูถ้งึ
ข ัน้ตอนการท าคมิบบั หรอืขา้วหอ่สาหรา่ย ทีช่าวเกาหลนียิมทานกนัคอ่นขา้งมาก  

 ส าหรับทา่นผูห้ญงิหรอืผูช้าย ทีอ่ยากหนา้ใส หนา้เด็ก ดอูอ่นกวา่วัย ไมค่วรพลาดกบั ศนูยเ์ครือ่งส าอางคอส
เมตกิ  ทีม่ใีหท้กุทา่นไดเ้ลอืกมากมายหลากหลายยีห่อ้ อาทเิชน่ ครมีน ้าแตกทีโ่ดง่ดัง ครมีหอยทาก เป็นตน้ 
ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เพือ่ดแูลและบ ารงุใหด้เูด็กกอ่นวัย  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ ตลาดทงแดมนุ เขตธรุกจิส าคญัทีเ่ตบิโตขึน้จากพลังหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าตา่งๆ แหลง่
เสือ้ผา้แฟชัน่ชือ่ดังของเกาหล ีทัง้ขายสง่และขายปลกี คลา้ยกนักบั Platinum Fashion Malls บา้นเรา อสิระ
ใหท้กุทา่นชอ้ปป้ิงอยา่งเพลดิเพลนิ 

  
เย็น  บรกิารอาหารเย็น ดว้ยเมน ูไกตุ่น๋โสม (Samgyetang)  
พกัที ่  โรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาว  
 

วนัทีส่ ี ่ ชมซากรุะ เกาะยออโิด-ศนูยโ์สมรฐับาล – ศนูยส์มนุไพรฮอกเกนาม ู – รา้นน า้มนัสนเข็มแดง-

พระราชวงัเคยีงบ็อค-Seoul Tower-พพิธิภณัฑ ์Teddy Bear-Duty Free-ตลาดเมยีงดง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะยออโิด น าทา่นชมถนนสายซากรุะ ทีม่ตีน้ซากรุะมากกวา่ 1,400 ตน้ เรยีงรายเป็นทาง
ยาวไปถงึ 5.7 กโิลเมตร และจะเริม่ผลดิอกบานในชว่งเดอืนเมษายนของทกุปี กลายเป็นอโุมงคด์อกไมท้ี่
สวยงามดจุดังภาพวาดทีม่ชีวีติ ภายในสวนยออโิดรมิแมน่ ้าฮนั ซึง่รายลอ้มไปดว้ยทัศนยีภาพอนัแสนวเิศษอกี
ดว้ย น าทา่นรูจ้ักและเขา้ใจ สมนุไพรโสมเกาหล ี หรอืราชาแหง่มวลสมนุไพร โสมถกูน ามาใชเ้พือ่สขุภาพ
เป็นเวลานานกวา่ 2,000 ปี ในต ารายาแผนโบราณจนีระบวุา่ โสมเป็นสมนุไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้ก่
ระบบยอ่ยอาหาร และปอดชว่ยท าใหจ้ติใจสงบ และเพิม่พละก าลังโดยสว่นรวมสรรพคณุทางการแพทยช์ว่ย
บ ารงุหัวใจป้องกนัโรคหัวใจขาดเลอืดเสรมิประสทิธภิาพทางเพศลดและป้องกนัมะเร็งและเร็วๆนีโ้สมเกาหลี
อาจจะไดจ้ดทะเบยีนมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกทกุวนันีผ้ลติภณัฑโ์สมเป็นสิง่ทีข่าดไมไ่ดส้ าหรับผูท้ี่
ค านงึถงึสขุภาพในปัจจบุนั น าทา่นเดนิทางไปดแูลสขุภาพกนัที ่ ศนูยส์มนุไพรฮอกเกนาม ู เป็นสมนุไพร 
ชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็งไมถ่กูท าลายจา



การดืม่แอลกอฮอล ์ น าทา่นเดนิทางไปดสูขุภาพตอ่กบั น า้มนัสนเข็มแดง ผลติภณัฑท์ีส่กดัจากน ้ามนัสนทีม่ี
สรรพคณุชว่ยบ ารงุรา่งกาย ลดไขมนัชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกาย 
 
น าทา่นเขา้ชมพระราชวงัเคยีงบอ๊ค ซึง่เป็น 1 ใน 5 พระราชวังหลวงเกา่แกก่วา่ 600 ปีทีไ่ดรั้บการบรูณะ
ซอ่มแซมเพือ่ความสมบรูณ์และสวยงามเหมาะแกก่ารเยีย่มชมชมความยิง่ใหญข่องทีว่า่ราชการกษัตรยิใ์นสมยั
อาณาโซซอนทีต่ าหนักทองและความสวยงามของพลับพรากลางน ้าทีใ่ชส้ าหรับรับรองแขกบา้นแขกเมอืงของ
ประเทศต าหนักทีบ่รรทมของกษัตรยิแ์ละราชนิ ี
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

จากนัน้ น าทา่นยอ้นรอยละครดัง“ Witch You Hee”   “Kim Sang Soon”  “Boys Over Flowers หรอืF4 เกาหล ีที่

หอคอยโซลทาวเวอร ์”ณ เขานัมซานภเูขาเพยีงลกูเดยีวใจกลางเมอืงหลวงกรงุโซล1 ใน17 หอคอยเมอืงที่
สงูทีส่ดุในโลกหอคอยโซลทาวเวอรส์งูถงึ48 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเลณเขานัมซานใจกลางเมอืงหลวงชม
ทัศนยีภาพกรงุโซลและชานเมอืงแบบรอบทศิ360 องศาและทา่นสามารถคลอ้งกญุแจคูรั่กตามความเชือ่ได ้
(อสิระไมร่วมลฟิท)์ 

 
 น าทา่นเดนิทางสู ่Teddy Bear Museum พพิธิภณัฑท์ีม่กีลยทุธส์ดุครเีอต ใหท้า่นไดศ้กึษาประวตัศิาสตร์

เกาหลดีว้ยวธิกีารทีไ่มน่่าเบือ่ อบอุน่น่ารักไปกบัเหลา่ผองเพือ่น ของตุก๊ตาหม ี ภายในพพิธิภณัฑจ์ัดแสดง
เรือ่งราวประเพณีความเป็นเกาหลอีอกออกมาในรปูแบบน่ารักของตุก๊ตาหม ี มจีดุเล็กๆน่ารัก ใหไ้ดถ้า่ยรปู มี
ของทีร่ะลกึเล็กๆนอ้ยๆ ไวใ้หนั้กทอ่งเทีย่วได ้ ตดิไมต้ดิมอืกลับบา้น มมีมุกาแฟเล็กๆไวใ้หไ้ดเ้ก็บบรรยากาศ
ความน่ารักสนุกสนานไปกบัโลกของตุ๊กตา โลดแลน่เพลดิเพลนิไดอ้ยา่งเต็มที ่  กบัครอบครวของพีห่ม ี นอ้ง
หม ี 

 

จากนัน้ ชอ้ปป้ิงกนัตอ่กบัสนิคา้ปลอดภาษีที ่ ดวิตีฟ้ร ีทีน่ีม่สีนิคา้ชัน้น าใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนดิ อาท ิ
น ้าหอม เสือ้ผา้,เครือ่งส าอาง,กระเป๋า,นาฬกิา,เครือ่งประดับ หลังจากทีท่กุทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมสนิคา้
ปลอดภาษีกบัเรยีบรอ้ยแลว้  น าพาทกุทา่นไปสถานทีท่ีท่กุทา่นรอคอย ใหท้กุทา่นอสิระในการเดนิชอ็ป
ป้ิงแบบสดุเหวีย่ง สดุมนัสท์ี ่  ตลาดเมยีงดง เป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงขึน้ชือ่และสถานทีร่วมแฟชัน่ ชัน้น าของกรงุ
โซลหรอืทีค่นไทยรูจั้กกนัในชือ่สยามสแควรเ์กาหล ี ทา่นจะพบกบัสนิคา้วัยรุน่มากมายหลากหลายยีห่อ้ไมว่า่

จะเป็นเครือ่งส าอางยีห่อ้ดังๆอยา่ง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA 
ฯลฯเสือ้ผา้แฟชัน่มสีไตล,์ รองเทา้สน้สงูน่ารักๆ, รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ , นอกจากนีย้งัมรีา้นอาหารและรา้นคาเฟ่ 

น่ารักๆซึง่ทีน่ีจ่ะมวีัยรุน่หนุ่มสาวเกาหลไีปรวมตวักนัมากมายในแตล่ะวัน 
 
เย็น  บรกิารอาหารเย็น ดว้ยเมน ูบารบ์คีวิบพุเฟ่ต ์ 
พกัที ่ โรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาว 
 

วนัทีห่า้         รา้นละลายเงนิวอน – สนามบนิอนิชอน – กรงุเทพฯ 
 

  
เชา้ น าทา่นเดนิทางไป รา้นละลายเงนิวอน  ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้

หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไม ้
ตามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ พรอ้มรบัประทาน เมน ูอดูง้ อาหารมือ้เชา้ 
 

11.35 น. น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ701 
15.10 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง  
เมษายน 2561 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

4-8 เม.ย. 61 17,999 17,999 17,999 5,000 

11-15 เม.ย. 61 20,999 20,999 20,999 5,000 

12-16 เม.ย. 61 22,999 22,999 22,999 5,000 

13-17 เม.ย. 61 20,999 20,999 20,999 5,000 

 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่*** 
**ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ทปิทา่นละ  1500 บาท ตลอดการเดนิทาง** 
ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเดนิทาง หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ 

 
  
หมายเหต ุ
 

 1. รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระ

ใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตาม
รายการไมด่ว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลี

ใต)้ ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น ***และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ราคานีเ้ฉพาะ

นักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิ จะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทัวรป์กตอิกี 100USD*** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาที่
เป็น เด็กนักเรยีน นักศกึษา  ธรุกจิขายตรงเครือ่งส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  หรอืชาวตา่งชาต ิจะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทกุครัง้** 

 2. หากมเีพือ่นหรอืญาตขิองทา่นตอ้งการร่วมเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งทอ่งเทีย่วในประเทศเกาหล ี หรอืปัญหาตา่งๆ 
ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบหากทา่นมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่เพือ่ทีจ่ะน าไปยังประเทศ

นัน้ๆ  หรอืน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ตอ้งไมเ่ป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษ
ถงึขัน้ประหารชวีติเจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

 3. โรงแรมทีพั่กทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึ

ผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 
 4. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรูป และชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวนัสดุทา้ยชา่งภาพ

จะน าภาพถา่ยมาจ าหน่ายกบัลกูทัวร ์ หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้ แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไม่ตอ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททัวร์
ไมม่กีารบงัคับลกูทัวรซ์ือ้แตอ่ย่างใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 5. ทวัรค์รัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเทา่นัน้ ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์ โดยไมล่ง

รา้นชอ้ปป้ิง เชน่ น ้ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู / คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่ว
เอง 300 USDตอ่ทา่น 

 

ราคาทัวรร์วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการชัน้ทัศนาจรไป-กลับพรอ้มคณะกรณีอยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่
เปลีย่นแปลงตัว๋ 

*** หมายเหตุ *** 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีข้ึน้อยู่ตามความเหมาะสม 

** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทาง
บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการ ไม่วา่กรณีใดๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ** 

** พาสสปอร์ตจะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง ** 



 คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามรายการ 
 คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 
 คา่รถรับ-สง่และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ20 กก. 
 คา่หัวหนา้ทัวรผ์ูช้ านาญเสน้ทางน าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
  

ราคาทัวรไ์มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทคิา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหารและ
เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 

 นอกเหนอืรายการ(หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,500 บาท /ตลอดการเดนิทาง  

(ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเดนิทาง) หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่7% และภาษีหักณทีจ่า่ย3% 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต2ิ0 กก.) 
 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้วกรณุาเตรยีมเอกสารคอื 
1) พาสปอรต์ 
2) ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 
3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่
4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  
5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  
6) รปูถา่ยส2ี นิว้ 2 รปูแลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก 

ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วเจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่ 
 
เงือ่นไขการจอง 

 การช าระเงนิหากช าระมดัจ าครัง้แรก 10,000 บาท 
 คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตอ้งช าระกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 35 วัน 

 
 
 



การยกเลกิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่มดัจ าทกุกรณี  
 กรณีทีท่า่นมกีารเปลีย่นแปลงใดๆตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯทราบลว่งหนา้30วันและถา้มคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้อาทคิา่เปลีย่น

ชือ่ทางบรษัิทฯจะเกบ็คา่ใชจ้า่ยเพิม่ตามจ านวนเงนิทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ระหวา่งการเดนิทางถา้ทา่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะหรอืถอนตัวออกจากคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งเงนิ
หรอืบรกิารบางสว่นทีข่าดไปได ้

 ในกรณีผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาในการตรวจเขา้-ออกเมอืงทัง้ประเทศไทยและเกาหลอีนัเนือ่งมาจากการ
กระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายการหลบหนเีขา้ออกเมอืงเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฎเิสธในกรณีอืน่ๆ
ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 ถา้สถานทีท่อ่งเทีย่วปิดไมส่ามารถเขา้ชมไดท้างบรษัิทฯจะจัดสถานทอ่งเทีย่วอืน่ทดแทนใหต้ามความเหมาะสมโดย
ไมม่คีา่ชดเชยใดๆจากทางบรษัิทฯ 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วอนัเนือ่งจากเหตสุดุวสิยัเพือ่ความเหมาะสมของหมูค่ณะทัง้นี้
จะถอืเอาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
 ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุน

รายการบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
ความรบัผดิชอบ 
 ทางบรษัิทฯในฐานะตัวแทนของสายการบนิและยานพาหนะอืน่ๆพรอ้มทัง้โรงแรมและส านักงานจัดน าเทีย่วเพือ่
ใหบ้รกิารแกนั่กทัศนาจรจะไมรั่บผดิชอบใดๆตอ่การไดรั้บบาดเจ็บสญูหายเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆซึง่อาจเกดิขึน้จากความ
ลา่ชา้การยกเลกิเทีย่วบนิอบุตัเิหตภุยัทางธรรมชาตกิารนัดหยดุงานปัญหาทางการเมอืง 
 
 ** ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่ทอ่งเทีย่วหรอืส ารวจเสน้ทางเทา่นัน้หากทา่นถกู
เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของทางประเทศไทยและเกาหลใีตป้ฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงถอืเป็นเหตผุลทีอ่ยูน่อกเหนอืความ
รับผดิชอบของทางบรษัิททางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้แกท่า่น ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วัน ไม่
วา่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนั
การมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดังตอ่ไปนี ้
 

- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัไปถงึ 

- ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลทีางทวัรจ์ัดเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหลไีด ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็น

ตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหล ี(เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ)ทางทัวรจ์ัดเตรยีมให ้
- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหลทีางทวัรจ์ัดเตรยีมให ้

ประกาศจากสายการบิน  AIR ASIA X 
ในกรณีที่ลกูค้าเดินทางไปประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบิน AIR ASIA X แล้วไมผ่า่นการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้ ท าให้ลกูค้า
ต้องถูกส่งตวักลบัเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในการเปลี่ยนตัว๋ขากลบัรวมถึงค่าบริการอื่นๆที่เกิดขึน้ด้วย ฉะนัน้ ลกูค้าต้องเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ท่ีประเทศเกาหลเีรียกเก็บ ทางผู้จดัและทางสายการบินจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ทกุกรณี ลกูค้าอาจจะ
ต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ หรือลกูค้าต้องรอกลบัประเทศไทยในเที่ยวบินถดัไปที่มีที่นัง่ว่างหรือตามวนัเดินทางขอ งตัว๋
เคร่ืองบิน  ทัง้นีแ้ล้วแต ่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลแีละสายการบินทางผู้จดัไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  

 



 

หมายเหตุ 

 
จ านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต า่ผูใ้หญ่ 25 ทา่นขึน้ไป 

 เทีย่วบนิราคาและรายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ 
 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื่อทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล

หรอืกรณีทีท่า่นถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ

ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบอาทไิมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง

มือ้เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาท

ของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษกรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิไดเ้มือ่ทา่นตกลงช าระเงนิ

ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 


