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วนัที ่1 กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - เกาหลใีต ้(อนิชอน)                                        (-/-/-) 

 

13.00  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สาย

การบนิ Air Asia X โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน าเพื่อเตรียมความพรอ้ม

กอ่นออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศเกาหลใีตไ้มอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

ดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  

15.40  น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้

โดยสายการบนิ Air Asia X เทีย่วบนิที ่XJ 702 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่งบนิ กรณุารับประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นขึน้เครือ่งบนิ หรอื ท่านสามารถเลอืก

ซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ไดบ้นเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 15 นาท ี** 

23.05  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้

** ตามเวลาทอ้งถิน่ เร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่าน

เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา **  

หลังทกุทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 น าทกุทา่นเดนิทา่นเดนิทางขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยอจอง หรอื สะพานเพือ่

ความหวังในการรวมชาตทิีย่าวกวา่ 4.42 ก.ม. และ มยีอดโดมสงู 107 เมตร ท่านจะได ้

สมัผัสความสวยงามยิง่ใหญย่ามค า่คนื น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก  

ดกึ      บรกิารอาหารวา่ง คมิบับ (ขา้วหอ่สาหรา่ย) และ นมกลว้ย 

ทีพ่กั INCHEON HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

   
 

วนัที ่2 

เมอืงอนิชอน - เมอืงอาซาน - ปั่นเรลไบท ์- สวนพฤษศาสตร ์แหง่เมอืงอาซาน -

หมูบ่า้นวฒันธรรมพืน้เมอืง แหง่เมอืงอาซาน - ถนนสายโรแมนตคิ เคยีวกชีอน - 

หอคอย กรนี ทาวเวอร ์- เฟิรส์ วลิเลจ                                                (B/L/D)                                                                                             

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอาซาน (Asan) เป็นเมอืงในจังหวัดชงุช็องใต ้ประเทศเกาหลี

ใต  ้มีขอบเขตติดกับนครพิเศษเมืองโซลทางตอนเหนือ เมืองอาซานมีประชากร

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
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โดยประมาณ 250,000 คน มชีือ่เสยีงเรือ่งบอ่น ้ารอ้นและเป็นเมอืงแหง่สปา เมอืงอาซัน

นัน้ไดข้ยายขอบเขตไปยังหมู่บา้นรอบขา้งคอื อนยัง ดง ซึง่มชีือ่เสยีงเรื่องบ่อน ้ารอ้น

เชน่กัน เมอืงอาซานนีม้ชี ือ่คลา้ยกับเมอืงอันซนัทีอ่ยูใ่นจังหวดัคย็องก ี 

 น าทา่นสมัผัสประสบการณ์ใหม ่ปั่นเรลไบท ์(Asan Rail Bike) บนทางรถไฟสายเกา่

ของเมอืงอาซาน มรีะยะทางประมาณ 4 กโิลเมตร เป็นอกีหนึง่กจิกรรมทีโ่รแมนตคิทีเ่ป็น

ทีน่ยิมของชาวเกาหล ีใหท้่านไดส้ัมผัสกับววิทวิทัศน์และบรรยากาศธรรมชาตโิดยรอบ

อันสวยงามของประเทศเกาหลใีต ้ไมว่า่จะเป็นแปลงเกษตร ทุ่งนา ไร่ และสวนตา่งๆ ถูก

หอ้มลอ้มไปดว้ยภเูขาอันอดุมสมบรูณ์มากมาย 

 น าท่านเดนิทางสู ่สวนพฤกษศาสตร ์แหง่เมอืงอาซาน (Asan Botanic Garden) 

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมอย่างเป็นทางการเมือ่วันที ่20 มนีาคม 2547 ทีเ่มอืงอาซาน 

เรอืนกระจกทีเ่พิง่ไดรั้บการปรับปรุงใหมม่ดีอกประมาณ 1,000 ชนดิ ดว้ยประสบการณ์

กวา่ 30 ปีการเพาะปลูกดอกไมจ้งึมคีวามเจรญิรุ่งเรืองในรูปแบบต่างๆที่ตัง้ข ึน้ท่ัวทัง้

อทุยานเพือ่ใหผู้เ้ขา้ชมไดรั้บประสบการณ์อยา่งเต็มที ่

 

   
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูDak Bokkeung Tang (สตรูไ์ก)่ 

 น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นวฒันธรรมพืน้เมอืง แห่งเมอืงอาซาน (Oeam Folk 

Village) ซึง่ถูกครอบครองโดยครอบครัวของผูก้อ่ตัง้ Ye-an Lee ทีต่ัง้รกรากอยูท่ีน่ี่

ประมาณ 500 ปีมาแลว้ มบีา้นเรอืนและบา้นฟางจ านวน 86 หลังทีม่รี่องรัว้หนิแคบๆ เมือ่

คุณเดนิไปตามแนวรั้วหนิคุณสามารถสัมผัสวัฒนธรรมเก่าแก่ของหมู่บา้นแห่งนี้ ที่มี

คณุคา่ทางประวัตศิาสตร ์แลว้ยังเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตแ์ละซรีีส่ด์ังต่างๆ เชน่ เท

กกึก ี 

น าท่านเดนิทางผา่น ถนนสายโรแมนตคิ เคยีวกชีอน (Gokgyochon Road) เป็น

ถนนเลยีบคลองเคยีวกชีอน บรเิวณรมิคลองจะเต็มไปดว้ยตน้ Ginkgo หรอื ตน้แปะก๊วย 

ทีจ่ะพบวา่ในชว่งฤดรูอ้นจะเป็นสเีขยีวชะอุม่ และ เปลีย่นสเีป็นสเีหลอืทองอร่ามไปท่ัว

บรเิวณในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง 

น าทา่นเดนิทางสู ่หอคอย กรนีทาวเวอร ์(Green Tower) หนึง่ในสถานทีถ่่ายท า รัน

นิง่แมน (Running Man) บรเิวณนี้เป็นสถานทีข่องโรงงานก าจัดขยะทีไ่ดส้รา้งขึน้มา 

เพือ่รักษาสภาพแวดลอ้มเป็นอยา่งด ีโดยขยะทีถ่กูเผาจะสง่ควนัออกมาในปรมิาณทีน่อ้ย

ทีส่ดุในแตล่ะวัน หอคอย กรนี ทาวเวอร ์ แหง่นี้ มคีวามสงู 150 เมตร ใหท้่านไดช้ืน่ชม

กับทัศนียภาพโดยรอบแบบ 360 องศา ท่ัวทัง้เมอืงอาซานโดยมองลงมาและตืน่ตาตืน่

ใจกับการมองทวิทัศน์เมืองอาซานผ่านพลาสตกิใสชนิดแข็งทนทานพเิศษลงไปยัง

พืน้ดนิ ! 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5
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 น าท่านเดนิทางสู ่เฟิรส์ วลิเลจ (First Village) อาณาจักรศนูยร์วมสนิคา้แบรนดด์ัง

เกาหล ีสนุกสนานกับชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์กาหลคีณุภาพทีเ่อามาลดราคากันตลอดทัง้ปี 

ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมน ูHansik Buffet (บฟุเฟ่ตส์ไตลเ์กาหล)ี 

ทีพ่กั  ASAN ONCHON HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

 

   
 

วนัที ่3 

สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- ศนูยส์มนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง - ศนูยร์วมเครือ่งสาอางคแ์บ

รนดด์งัเกาหล ี– พพิธิภณัฑส์าหรา่ย – ใสชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ี- เอ็น โซล ทาวเวอร ์– 

ชอ๊ปป้ิงยา่นเมยีงดง                                                                                                               

(B/L/-) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(Everland) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่

ทีสุ่ดของประเทศเกาหลใีต ้ตัง้อยู่บนท าเลที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมอืงยงอนิ 

ทางตอนใตข้องเมอืงโซล ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่เกาหลีใต ้ทีน่ี่ถูก

ออกแบบใหแ้ตกต่างกันในแต่ละโซน ไดแ้ก่ สวนสัตว ์, Global Fair , European 

Adventure , Magic Land , American Adventure และEver land Speedway 

นอกจากนี้ยังมสีวนสีฤ่ดู ซ ึง่ปลูกดอกไมป้ระจ าในแต่ละฤดูกาล และมกีารตกแต่งสวน

สนุกใหเ้ขา้กับบรรยากาศของเทศกาลนั้นๆ โดยมบีรษัิทซัมซุง เป็นเจา้ของ ผูบ้รหิาร

จัดการสวนสนุกแห่งนี้ ดังนัน้ความยิง่ใหญ่ตระการตา และ ปลอดภัย ไม่แพช้าตใิดใน

โลกแน่นอน 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูPork Kalbi (หมยูา่งเกาหลตีน้ต ารบั) 

น าท่านเดนิทางสู ่ศนูยส์มุนไพรน า้มนัสนเข็มแดง (Red Pine) เป็นผลติภัณฑ ์ที่

สกัดจากนา้มันสน มสีรรคุณช่วยบารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคุมอาหารและรักษา

สมดลุในรา่งกายไดเ้ป็นอยา่งด ี 

นาท่านเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครือ่งสาอางคแ์บรนดด์งัเกาหล ี(Cosmetic Gallery) 

เชน่ Water Drop (ครมีน ้าแตก) , Snail Cream (ครมีเมอืกหอยทาก) , Botox (โบท็

อกซ)์ , Aloe Vera Product (ผลติภัณฑจ์ากสมนุไพร วา่นหางจรเข)้ เป็นตน้ 

น าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (Kimpap) จัดแสดงเรือ่งราวตา่งๆของการท า

สาหร่ายและประวัตคิวามเป็นมาตน้ก าเนิดของการผลติสาหร่ายและขัน้ตอนการผลติ

สาหร่ายทีส่ดใหมทุ่กวัน ใหท้่านจะไดเ้ลอืกชมิผลติภัณฑท์ีท่ าจากสาหร่ายหลากหลาย

รสชาตใิหล้ ิม้ลองและเลอืกซือ้เหมาะแก่การน ามาเป็นของฝาก เชน่ สาหร่ายอบแหง้ , 



5 
 

สาหรา่ยยา่ง พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้สชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก” (Hanbok) และ

ถา่ยรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

น าท่านเดนิทางสู่ ยา่นเมยีงดง (Myeong-dong) เปรียบเสมอืนย่านสยามสแควร์

บา้นเรา เมยีงดงไดช้ือ่วา่เป็นแหลง่รวมแฟชั่นแบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแตล่ะวันจะ มี

วัยรุ่นเกาหลีมาเดินชอ้ปป้ิงกันอย่างลน้หลาม ท่านสามารถหาซื้อสินคา้ไดอ้ย่าง

หลากหลายทัง้เสือ้ผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เครือ่งส าอางซึง่เป็นทีรู่จั้กอย่างดขีองคน

ไทย เชน่Laneige , Etude House , IIope , Charmzone , Skin food , The Face 

Shop เป็นตน้ เครือ่งประดับ , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนังและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถงึ

ของทีร่ะลกึทีม่รีปูดารานักแสดงคนโปรดของทา่นอยูใ่นสนิคา้  

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  GALAXY HOTEL , SEOUL หรอืเทยีบเทา่   

 

   

วนัที ่4 

ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ู- โรงงานเจยีระไน พลอยสมีว่ง อเมทสิ - 

พระราชวงัถ็อกซูกงุ - ดวิต ี ้ฟร ี- พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ- พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง -  

ศนูยโ์สม – ซุปเปอรม์าเก็ตละลายเงนิวอน – สนามบนิอนิชอน             (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                            

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู (Raisin Tree) ตน้ไมช้นิดนี้

เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 

เมตร เมล็ดพันธุข์องสมนุไพรฮ็อกเกตนามนูี ้เป็นทีน่ยิมของคนเกาหลรีุน่ใหม ่เพราะมผีล

ชว่ยดแูลตับใหแ้ข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไมถู่กท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ 

บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา 

น าท่านเดนิทางสู ่โรงงานเจยีระไน พลอยสมีว่ง อเมทสิ (Amethyst Factotory) 

แดนเกาหลเีป็นแดนของ พลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แตส่มีว่ง

ออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งเขม้ (มว่งไวน์) มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจับตาเมือ่

มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งหู และ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิทีม่พีลังในการบ าบัดทัง้ดา้นร่างกาย

และจติใจของผูส้วมใส ่ขจัดความคดิแงล่บ เป็นพลอยแหง่สขุภาพและน าโชค สามารถ

ปกป้องคุม้ครองผูส้วมใสไ่ด ้ 

น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace) ตัง้อยู่ทีห่ัวมุมสี่

แยกใจกลางเมอืงของกรุงโซล เป็นพระราชวังทีเ่ล็กที่สดุในบรรดา 5 พระราชวังของ

ประเทศเกาหลใีต ้ซึง่เป็นเพยีงพระราชวงัแหง่เดยีวทีล่อ้มรอบดว้ยอาคารสไตลต์ะวันตก

ทีเ่พิม่ความเป็นเอกลักษณ์ของทวิทัศน์ได ้มจีุดเดน่คอือาคารภายในพระราชวังนัน้เป็น

การผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมเกาหลแีละวฒันธรรมตะวนัตกไดอ้ยา่งงดงามลงตัว  
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น าทา่นเดนิทางสู ่ดวิตี ้ฟร ี(Duty Free) เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญท่ีส่ดุใน

โซล ใหไ้ดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าแบบ New Collection ! มากมาย เชน่ นาฬกิา 

, แวน่ตา , เครือ่งสาอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรูป หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้่าน

อสิระไดเ้ลอืกซือ้ไดอ้ย่างเต็มที ่เป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนดด์ังกวา่ 250 แบรนด ์ทัง้

เครือ่งส าอางค ์, น ้าหอม , กระเป๋า , สนิคา้แฟชั่นตา่งๆ เชน่ Chanel , Gucci , Louis 

Vuitton , Hermes , MCM , Dior , Fendi , Loewe , Prada , Miu Miu , Celine , 

Givenchy , Bally , Bottega Veneta เป็นตน้ ไม่ไดม้แีค่เพยีงสนิคา้จากแบรนด์

ตา่งประเทศเทา่นัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลก็ีมใีหเ้ลอืกหลากหลายไมแ่พก้ัน ราคาก็ถูกกวา่

รา้นคา้ดา้นนอกและบางยีห่อ้ก็ถูกกวา่ในประเทศไทยอกีดว้ย หากจะเขา้ไปชอ้ปป้ิงกันที่

หา้งแหง่นี ้ใหพ้กพาสปอรต์และขอ้มลูตั๋วเครือ่งบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซือ้สนิคา้ 

 

   
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูJimdak (ไกผ่ดัวุน้เสน้) 

 น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ(Trick Eye Museum) เป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วชือ่ดังทีจั่ดขึน้แบบพพิธิภัณฑแ์กลเลอรีศ่ลิปะและภาพวาด ทีส่รา้งขึน้โดย “ตร็

องป์ L’Oeil” คอืเทคนคิงานศลิปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนที่

จะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศลิป์ท่ัวไป นักท่องเที่ยวจะตื่นตาตื่นใจกับ

ภาพวาดแนว 3D ทีเ่สมอืนวา่ไดเ้ขา้ไปเป็นสว่นหนึง่ในรูปภาพนัน้ๆ ท าใหนั้กท่องเทีย่ว

เพลนิเพลนิสนุกสนาน ไม่มเีบือ่ ถือเป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะยอดนยิมของชาวเกาหลแีละ

นักท่องเทีย่ว เพราะไมเ่พยีงแต่เป็นพพิธิภัณฑห์อศลิปะภาพวาดสามมติแิลว้ ยังไดเ้ปิด

โซนใหม่ใหก้ับนักท่องเทีย่วไดเ้ขา้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ไม่ซ ้าใครกับ พพิธิภณัฑ์

น า้แข็ง (Ice Museum) ซึง่เป็นการจ าลองเมอืงน ้าแข็งขึน้มา เป็นศลิปะการแกะสลัก

น ้าแข็งแบบไมธ่รรมดา หากแตเ่ป็นการจ าลองเป็นเมอืงน ้าแข็งเหมอืนจรงิมากทีส่ดุ และ

ยังเอาใจเด็กๆดว้ยการสรา้งสไลเดอร์น ้ าแข็งอีกทั้งยังมีกจิกรรมและโซนต่างๆ ให ้

นักท่องเที่ยวเขา้ชมไดโ้ดยไม่มีเบื่อ เช่น น่ังรถลากกวางรูดอร์ฟ ถ่ายรูปคู่กับคุณลุง

ซานตา้น ้าแข็ง และถ่ายรูปกับบรรดานกแพนกวนิน ้าแข็งทั้งหลาย ส ารวจถ ้าน ้าแข็ง 

เอสกโิม เยี่ยมชมปราสาทน ้าแข็ง มีจุดชมววิบนก าแพงเมืองน ้าแข็ง โรงแรมที่สรา้ง

จ าลองขึน้จากการแกะสลักจากน ้าแข็งทัง้หมด ซึง่นักท่องเทีย่วสามารถตืน่ตาตืน่ใจและ

สมัผัสกับความหนาวอณุหภมูติดิลบมากกวา่ 5 องศา  

น าท่านเดนิทางสู ่ ศูนยโ์สมแหง่รฐับาล (Ginseng) เหตุผลทีเ่รยีกวา่ศูนยโ์สมแห่ง

รัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดที่นี่จะถูกควบคุมคุณภาพภายใตม้าตราฐานของรัฐบาล ซึง่

แน่นอนวา่ไดรั้บการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่มคีณุภาพดี

ทีสุ่ดในโลก มชีือ่เสยีงที่สดุ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศ
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ไทยถงึ 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกายหรือสามารถซือ้เป็นของฝากจาก

ประเทศเกาหลใีตก็้ได ้

น าท่านเดนิทางสู่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต หรอื รา้นละลายเงนิวอน ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้

ช็อกโกแลต ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลกูอมโสม 

โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม เป็นตน้ และยังมหีมอนสขุภาพ 

,  กมิจ ิ, เปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี , ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมน ูShabu Shabu (ชาบเูกาหล)ี 

ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิอนิชอน  ประเทศ

สาธารณรฐัเกาหลใีต ้

 

   
 

วนัที ่5 เกาหลใีต ้(อนิชอน) - กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                       (-/-/-)                                                                                                                   

 

00.20  น าท่านเดนิทางสู่ ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ 

ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia X เทีย่วบนิที ่XJ 703 ** ไมม่บีรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ กรุณารับประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นขึน้เครือ่งบนิ หรอื 

ทา่นสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ไดบ้นเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชั่วโมง 

** 

04.50  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ

ภาพ พรอ้มกับความประทับใจ 

 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋

รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท า

การออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลา

บนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ 

โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์

ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
 

 

   

 



8 
 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

  

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิ

ราคา

ทา่นละ 

17 – 21 เมษายน 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

18 – 22 เมษายน 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

19 – 23 เมษายน 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 10,000 

20 – 24 เมษายน 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 10,000 

21 – 25 เมษายน 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 10,000 

22 – 26 เมษายน 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

23 – 27 เมษายน 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

24 – 28 เมษายน 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

25 – 29 เมษายน 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

26 – 30 เมษายน 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 10,000 

27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 18,900 18,900 18,900 5,000 10,000 

28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2561 18,900 18,900 18,900 5,000 10,000 

29 เม.ย. – 03 พ.ค. 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 10,000 

10 – 14 พฤษภาคม 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

11 – 15 พฤษภาคม 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

12 – 16 พฤษภาคม 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

17 – 21 พฤษภาคม 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

18 – 22 พฤษภาคม 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

19 – 23 พฤษภาคม 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

23 – 27 พฤษภาคม 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

30 พ.ค. – 03 ม.ิย. 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 
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06 – 10 มถินุายน 2561 13,900 13,900 13,900 5,000 10,000 

07 – 11 มถินุายน 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

13 – 17 มถินุายน 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

14 – 18 มถินุายน 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

15 – 19 มถินุายน 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

20 – 24 มถินุายน 2561 13,900 13,900 13,900 5,000 10,000 

21 – 25 มถินุายน 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

22 – 26 มถินุายน 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

23 – 27 มถินุายน 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

27 ม.ิย. – 01 ก.ค. 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

28 ม.ิย. – 02 ก.ค. 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

29 ม.ิย. – 03 ก.ค. 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

04 – 08 กรกฎาคม 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

05 – 09 กรกฎาคม 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

06 – 10 กรกฎาคม 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

11 – 15 กรกฎาคม 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

12 – 16 กรกฎาคม 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

13 – 17 กรกฎาคม 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

19 – 23 กรกฎาคม 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

20 – 24 กรกฎาคม 2561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

 

** คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ตาม

ธรรมเนยีม ทา่นละ 40,000 วอน (หรอืเป็นเงนิไทย ประมาณ 1,400 บาท) / ทรปิ / ลกูคา้ 

ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น (รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ)่ ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง

กลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ด ้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจ

ของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ที่

สนามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท ** (ไมม่ที ี่

น ัง่บนเครือ่งบนิ) 
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** ทางบรษิทัไมม่นีโยบายเรยีกเก็บเงนิประกนัใดๆท ัง้ส ิน้กอ่นออกเดนิทางทีส่นามบนิ ** 

 

** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคจ์ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลี

ใต ้ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 90 วนั ตอ่คร ัง้ **  

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณี

ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จาก

ราคาทวัร ์อกีทา่นละ 100 USD. หรอื (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

** กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา 

คร ู ธุรกจิขายตรงเครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่

สถานทีข่อดงูาน กรณุาตดิตอ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด เพือ่ท าราคาใหมท่กุคร ัง้ ** 

 
** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ใหบ้รกิารเฉพาะผูเ้ดนิทาง ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว

เทา่น ัน้ ** 
 

** ประกาศจากสายการบนิ Air Asia X กรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้โดยสาย

การบนิ Air Asia X แลว้ ไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต ้ท าใหล้กูคา้

ตอ้งถกูสง่ตวักลบัประเทศไทย ในสว่นนีจ้ะมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในการเปลีย่นแปลงต ัว๋ขา

กลบั รวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆ ทีเ่กดิข ึน้ดว้ย ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้

ท ัง้หมดนีเ้อง ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุ

กรณี อกีท ัง้ ลกูคา้อาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเกาหลใีตเ้รยีกเก็บเพิม่ และ 

ลกูคา้ตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋

เครือ่งบนิ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิ

ดว้ย ซึง่เป็นระบบการท างาน โดยทางผูจ้ดั (บรษิทัทวัร)์ จะไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

** 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป และ กลับตามรายการทีร่ะบ ุชัน้ Economy Class รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ

และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น Business Class กรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิหักคา่ตั๋วชัน้ Economy Class ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ 

 คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์

การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามก าหนดการณ์เต็ม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคณุภาพและ

ความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสม    



11 
 

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิใบใหญ ่ตามเงือ่นไขทีท่างบรษัิท 

กับ สายการบนิ Air Asia X คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้ง

เครือ่งบนิได ้ทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั เท่านัน้ และ สัมภาระทีถ่อืขึน้เครือ่ง มนี า้หนกัไม่

เกนิ 7 กโิลกรมั เทา่นัน้ 

 คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบี้ยประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ด ินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร 

เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือ

สมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน  

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไป

แลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ตาม

ธรรมเนยีม ทา่นละ 40,000 วอน (หรอืเป็นเงนิไทย ประมาณ 1,400 บาท) / ทรปิ / 

ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน (รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ่) ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ 

วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ด ้ตามความเหมาะสมและ

ความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บก่อน

เดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนาม

บรษัิท 

 

เง ือ่นไขส าคญัทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง  

- คณะเดนิทางจ าเป็นตอ้งมขี ึน้ต า่ 25 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทาง

ได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท

ยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กรุณาอย่าเพิง่คอน

เฟิรม์ลางาน  

- ฤดหูนาวใน ประเทศเกาหลใีต ้มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ 

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1  ช.ม. เดนิทางควรเผื่อเวลาให ้

เหมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วาม

ระมัดระวงัในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กันแดดควร

จะม ีเมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหเ้คอืงตาได ้

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจาก

สภาวะอากาศ , การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิาร

ของรถบัสน าเทีย่วเกาหลใีต ้ตามกฎหมายของประเทศเกาหลใีต ้สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 
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ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ข ึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะตอ้งมอีายุคงเหลอือย่างนอ้ย 6 

เดอืน ณ วันเดนิทางกลับถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีนา้วา่งอย่างนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับ

ประทับตราทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

- เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วในคร ัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนใน

ตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ท่านไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น

ทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร  

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิข ึน้ และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจ

พบ หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ของท่านช ารุด เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้

หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสัน

ของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่าน

ตรวจคนออก และ เขา้เมือง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนั้นกรุณา

ตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทางของท่านใหเ้รยีบรอ้ยก่อนออกเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา

ตดิตอ่กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับ

เกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลง

ขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไมอ่อกตั๋ว

เครือ่งบนิ จะสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกตั๋วเครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋ว

เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั กอ่นออกเดนิทาง ทัง้นีข้ ึน้อยู่

กับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะกรุ๊ปเป็นส าคัญ 

- เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง เนือ่งจากตั๋วเครือ่งบนิ เป็นตั๋วเครือ่งบนิชนดิราคาพเิศษ (กรุ๊ป) 

ราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น 

ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป 

- กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่าย

การบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ 

- เกีย่วกบัการจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษัิทจะพยายามใหท้่านทีม่าดว้ยกัน 

ไดน่ั้งดว้ยกัน อยา่งทีด่สีดุ 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง และทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว 

Refund ได ้หมายถงึ เรยีกเงนิคนืไดบ้างสว่น) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตาม

ระบบของสายการบนิเทา่นัน้  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม

แตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ 

หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกัน หรอื อาจอยูค่นละ

ชัน้ คนละอาคารกัน ซึง่ข ึน้อยูก่ับระบบการจัดการของโรงแรม 
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- โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลี่ยน หรอื เปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก การจราจร เหตุการณ์ทาง

การเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อัคคภัีย หรอืไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนือการควบคุมจาก

ทางบรษัิท) โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 

- กรณีทีท่า่นตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง 

สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภัีย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของ

การบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด หรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 

- หากในวันเดนิทาง สถานทีท่่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าใชจ้่าย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูก

เก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด หรอืบางสว่นใหก้ับ

ทา่น ในกรณีดังนี ้

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของ

หา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี

ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวต่างชาต ิ

หรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 

 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น า้มนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีาร

ปรบัข ึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนั

เนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การ

ยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, 

การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความ

ประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของ

นกัทอ่งเทีย่วเอง  

- เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะ

ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

- รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีคร ัง้หนึง่ หลังจาก

ไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่

อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
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- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้

บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ี่ท่านเริม่จองทัวร ์มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่

สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

- มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้ส ิน้

แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

- กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง 

Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่

และ 1 หอ้งพักเดีย่ว อาจไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอื หากมทีางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บตามจรงิทัง้หมด  

- บรกิารน า้ด ืม่ทา่นวนัละ 1 ขวด ต่อคนตอ่วัน โดยเริม่แจกในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึ

วนัสดุทา้ย ของการเดนิทาง  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  

 กรุณาท าการจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ยประมาณ 45 วัน ก่อนออกเดนิทาง 

พรอ้มช าระเงนิมัดจ าครัง้ ที ่1 ทา่นละ 10,000 บาท หลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 1 วัน 

ตัวอย่างเชน่ ท่านจองวันนี้ ช าระเงนิในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอัตโนมัตทัินที หากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความ

ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นจะตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึว่า 

กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ 

 กรณีลกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100%  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นออกเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
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 หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังโดยอัตโนมัตใิหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู ่

โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มี

เงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาเอกสาร หลักฐานการช าระเงนิ พรอ้มระบชุือ่ผู ้

จอง โปรแกรมทีเ่ดนิทาง , พเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ ์, อเีมล หรอื 

ไลน ์ทีท่า่นสะดวก 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกทีม่รีูปถ่าย 

และ ขอ้มูลผูเ้ดนิทางครบถว้นชัดเจน โดยลงลายมือชื่อพรอ้มยืนยันว่าตอ้งการเดนิทาง

ท่องเทีย่วโปรแกรมใด , พเีรยีดวันเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบา้ง , เบอรโ์ทรศัพทท์ี่

สะดวกใหต้ดิต่อกรณีทีท่่านไม่ส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกที่มรีูปถ่าย และ ขอ้มูลผู ้

เดนิทาง ครบถว้นชัดเจนมาใหท้างบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบต่อค่าเสยีหายอันเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่ - นามสกลุ และ อืน่ๆ 

เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิหรอื บัตรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเก ีย่วกบักระเป๋าสมัภาระ 

 ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 

20 กโิลกรมั (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class) การเรยีกคา่ระวางน ้าหนัก

เพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไมอ่าจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บ

เพิม่ กรณีทีก่ระเป๋าของทา่นไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด) 

 ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนญุาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี า้หนกัไม่

เกนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง ยาว และ สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 

เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) ขนาดตาม

ความเหมาะสม ไม่สามารถน าของเพลง และ ของมีคนขึ้นบนเครื่องได ้กรณีที่ท่าน

จ าเป็นตอ้งน าไปดว้ย จ าเป็นจะตอ้งใสก่ระเป๋าเพื่อโหลดลงใตท้อ้งเครื่อง หากไปถงึด่าน

ตรวจสมัภาระและยังอยูใ่นกระเป๋าถอืขึน้บนเครือ่งบนิ ทา่นจะตอ้งทิง้วตัถนัุน้ๆ  

 เก ีย่วกบัแบตเตอรีส่ ารอง หรอื อปุกรณ์ทีม่แีบตเตอรีท่กุชนดิ กรมการขนสง่ทาง

อากาศระหวา่งประเทศ หรอื ไออาตา้ (IATA) มกีฎมาตราฐานความปลอดภัยเกีย่วกับการน า

แบตเตอรีข่ ึน้บนเครือ่งบนิ หา้มน าแบตเตอรีส่ ารอง ใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดลงใตท้อ้ง

เครือ่งบนิ แตส่ามารถใสก่ระเป๋าสมัภาระถอืขึน้บนเครือ่งบนิได ้ตามความจดุงันี ้

- แบตเตอรีส่ ารอง ทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 10 Wh สามารถน าขึน้

เครือ่งไดไ้มร่ะบจุ านวนชิน้ 

- แบตเตอรีส่ ารอง ทีม่คีวามจไุฟฟ้า ตัง้แต ่20,000 – 32,000 mAh (หรอืมากกวา่ 160 

Wh.) สามารถน าขึน้เครือ่งได ้ทา่นละไมเ่กนิ 2 ชิน้ 

- แบตเตอรีส่ ารอง ทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh (หรอืมากกวา่ 160 Wh) ไม่

อนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
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 กรณีที่ตอ้งมีการเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก

ก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระสว่นของค่าใชจ้่ายทีส่ัมภาระน ้าหนักเกนิ (ท่านจ าเป็นตอ้งช าระใน

สว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบ กรณีเกดิการสญูเสยี , สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระ

ของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

** จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะ

ส ัน้ในประเทศเกาหลใีตไ้มเ่กนิ 90 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่ม

ญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตั ิ

การเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ดงัตอ่ไปนี ้** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต ้(ทางบรษัิทฯจัดเตรยีมใหใ้นซองเอกสาร ณ วัน

เดนิทาง) 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศ

เกาหลใีตไ้ด ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านจะเดนิทางไปประเทศเกาหลใีตเ้พือ่ท่องเทีย่วจรงิๆ และจะตอ้งกลับมา

ปฏบิัตงิานทีป่ระเทศไทยแน่นอน เชน่ บัตรพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน เป็นตน้ 

4. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหลใีต ้(ทางบรษัิทจะระบใุห ้

ในคูม่อืการทอ่งเทีย่วในซองเอกสาร ณ วนัเดนิทาง) 

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 
 

 


