
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

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

 

23.00  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสาร

ระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ Air Asia X โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์

ใหค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

** ประเทศเกาหลใีตไ้มอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 

จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 

** ทา่นสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิโดยมนี ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอื

ขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หนา้ที่จะพจิารณาตามความ

เหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) กรณีตอ้งการซือ้น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดลงใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเพิม่ จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ** 

 

อตัราคา่บรกิาร  

การซือ้น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดลงใตท้อ้งเครือ่งบนิเพิม่ 

5 กโิลกรมั 350 บาท (ตอ่เทีย่วบนิ) 

10 กโิลกรมั 550 บาท (ตอ่เทีย่วบนิ) 

20 กโิลกรมั 1,450 บาท (ตอ่เทีย่วบนิ) 

กรณีตอ้งการซือ้ทัง้ไป และ กลับ ใหใ้ชร้าคาคณูสอง เชน่ 250 x 2 = 500 บาท 

ขอสงวนสทิธิอ์ัตรานีส้ าหรับทา่นทีจ่องพรอ้มช าระเงนิเต็มจ านวนมาทีบ่รษัิทลว่งหนา้ อยา่ง

นอ้ย 7 วนั กอ่นการเดนิทาง และ ไมส่ามารถยกเลกิ หรอื คนืเงนิได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้  

 

** สายการบนิ Air Asia ใชเ้ครือ่งบนิ Airbus A330-300 (333) จ านวน 12 ทีน่ั่งชัน้ธรุกจิพรเีมีย่มแฟลต

เบด (Premium Flatbed) และทีน่ั่งมาตราฐาน 365 (Economy) รวมทัง้หมด 377 ทีน่ั่ง ลักษณะแถวที่

น่ังเป็น 3-4-3 ทัง้นี้ สายการบนิอาจปรับเปลีย่นรุ่นเครือ่งบนิไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ** 

** เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สาย

การบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน 

และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้่านไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ กรณีตอ้งการอัพเกรดที่

น่ัง จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ตามรายละเอยีดทา้ยโปรแกรม ทัง้นีก้รณุาเช็คทีน่ั่งวา่งอกีครัง้ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

   
 

วนัที ่2 
กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - เมอืงโซล (อนิชอน) - วนัเมาท ์สโนพารค์ - พพิธิภณัฑถ์ า้ควงัเมยีง - 

เมอืงซูวอน                                                                                                           (B/L/D)                                                                                             

 

02.40  น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต  ้โดยสายการบนิ 

Air Asia X เทีย่วบนิที ่XJ 700  

** ส าหรับเทีย่วบนินี้ ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ กรุณารับประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ย

กอ่นขึน้เครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 25 นาท ี** 

10.05  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้

** ตามเวลาทอ้งถิน่ เร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกใน

การนัดหมายเวลา ** 

หลังทุกท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระ

เรยีบรอ้ย 

 น าทุกท่านเดินทางขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยอจอง หรือ 

สะพานเพือ่ความหวงัในการรวมชาตทิีย่าวกวา่ 4.42 ก.ม. และ มยีอดโดม

สงู 107 เมตร ทา่นจะไดส้มัผัสความสวยงามยิง่ใหญย่ามค า่คนื 

lgoกลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู หมผูดัซอส (Bulgoki)

  

 

   
 

น าท่านเดนิทางสู ่วนัเมาท ์สโนพารค์ (Onemount Snow Park) เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญท่ีม่ี

การจ าลองใหเ้ป็นเหมอืนเมอืงหมิะ อยู่ในสว่นของบรเิวณ KINTEX Land ทีม่หีา้งสรรพสนิคา้, สวนน ้า

และ sport complex อยูใ่นตกึเดยีวกันดว้ย นอกจากนี้ยังมกีารจัดการแสดงตา่งๆตลอดทัง้ปี ภายในสวน

สนุกหิมะมีส ิง่ที่น่าสนใจมากมาย เช่น หมู่บา้นซานตา้ที่ตกแต่งสไตล์ยุโรปเหนือ ลานเลื่อนหิมะ 
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นอกจากนี้ยังมกีารจ าลองหมิะตกในอาคาร จนเป็นหนึง่ในจุดท่องเทีย่วทีส่ าคัญของจังหวัดเคยีงกโิด 

(Gyeonggi-do) 

น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัทถ์ า้ควงัเมยีง (Gwangmyeong Cave) เป็นเหมอืงถา่นหนิเกา่ในสมัยที่

เกาหลีอยู่ใตอ้าณานิคมของญี่ปุ่ น ซึง่ถูกน ามารีโนเวทใหม่เมื่อปี 2011 ใหเ้ป็นพิพิธภัณท์ทาง

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยมีการสรา้งทางเดนิในถ ้าใหม่โดยประดับประดาไปดว้ยแสงไฟ 

หลากหลายส ีสวยงาม มนี ้าตกภายในถ ้า รวมทัง้หอ้งโถงส าหรับการแสดงดนตรี ที่พเิศษกว่าที่อืน่ๆ 

เพราะน่ังชมกันในถ ้าดว้ย  ท าใหท้ีน่ี่กลายเป็นหนึง่ในแหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ และอยู่ไม่ไกลจากตัว

เมอืงดว้ย 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซูวอน (Suwon) เป็นเมอืงเอกของจังหวัดคย็องก ีเป็นหนึง่ในเมอืงส าคัญของ

เกาหลใีตม้ปีระชากรมากกวา่หนึง่ลา้นคน ซวูอนตัง้อยู่ทางตอนใตข้องโซล โดยห่างจากโซลประมาณ 

30 กโิลเมตร 

ซวูอนเป็นเมอืงทีย่ังคงกลิน่อายของวฒันธรรมโบราณของเกาหล ีโดยเริม่จากการเป็นหมูบ่า้นเล็กๆจนใน

ปัจจุบันเป็นเมืองอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมที่ส าคัญของเกาหลีใตใ้น

ปัจจุบัน โดยซูวอนเป็นเมืองเดียวในเกาหลีใตท้ี่ยังคงมีก าแพงเมืองที่มี

สภาพสมบูรณ์อยู่ โดยก าแพงเมืองนี้ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่

นักท่องเที่ยวอยากมาชมของจังหวัดคย็องกี เช่นเดียวกับการเป็นเมือง

อตุสาหกรรม ซวูอนเป็นทีต่ัง้ของโรงงานใหญข่องซัมซงุ อเิล็กทรอนกิส ์ซู

วอนยังมสีโมสรฟตุบอลทีม่เีชือ่เสยีงอยา่งซวูอนซมัซงุบลวูงิส ์ซึง่เป็นแชมป์

เค-ลกี 4 สมัย และเป็นแชมป์เอเอฟซแีชมเปียนสล์กี 2 สมัย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมน ูชาบ ูชาบ ูสไตลเ์กาหล ี(Shabu Shabu) 

ทีพ่กั Suwon Area , Suwon หรอืเทยีบเทา่ 

 

   
 

วนัที ่3 

เมอืงซูวอน - เมอืงยงอนิ - โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิ- สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- ศูนย์รวม

เครือ่งส าอางคแ์บรนดด์งัเกาหล ี- ศนูยโ์สมแหง่รฐับาล - เมอืงโซล - ภูเขาน าซาน - หอคอย

เอ็น โซล ทาวเวอร ์

พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้สชุ่ดประจ าชาตเิกาหลเีพือ่ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ                          (B/L/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงยงอนิ (Yongin-Si) เป็นเมอืงในจังหวัดคย็องก ีประเทศเกาหลใีต ้เป็นเมอืง

ส าคัญในเขตเมอืงหลวงโซล มปีระชากรเกอืบ 1 ลา้นคน เมอืงยงอนิมกีารพัฒนาขึน้อย่างรวดเร็วใน

ศตวรรษที ่21 วัดไดจ้ากการทีเ่มอืงนี้มปีระชากรเพิม่ขึน้มากทีส่ดุในเกาหลใีต ้ทัง้ยงอนิยังเป็นทีต่ัง้ของ

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
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%87_%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84-%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%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%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
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%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%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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เอเวอร์แลนด์และสวนน ้าแครปิเบี่ยนเบย์ ซึง่เป็นสวนน ้าและสวนสนุกที่ไดรั้บความนิยมมากที่สุดใน

เกาหลใีต ้และยังมหีมูบ่า้นเกาหลโีบราณทีใ่หญท่ีส่ดุตัง้อยูด่ว้ย 

น าทา่นเดนิทางสู ่โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิ(Kim Chi School) เพือ่ใหท้่านเรยีนรูว้ัฒนธรรมการท ากมิจิ

ของชาวเกาหล ีกมิจเิป็นอาหารเกาหลปีระเภทผักดองทีอ่าศัยภมูปัิญญากน้ครัวของชาวเกาหล ีดว้ยการ

หมักพรกิสแีดงและผักต่างๆ โดยท่ัวไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลนียิมรับประทานกมิจเิกอืบทุกมือ้ 

เป็นเครือ่งเคยีง และยังน าไปปรงุเป็นสว่นประกอบอาหารอกีหลายอยา่ง ปัจจบุันกมิจมิมีากกวา่ 187 ชนดิ 

สว่นใหญแ่ลว้จะมรีสเผ็ด เปรีย้ว และมกีลิน่ฉุน 

พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้สชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก” (Hanbok) และถา่ยรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์(Everland) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ

เกาหลใีต ้ตัง้อยูบ่นท าเลทีส่วยงามทา่มกลางหบุเขา ในเมอืงยงอนิ ทางตอนใตข้องเมอืงโซล ไดรั้บการ

ขนานนามวา่เป็นดสินยีแ์ลนดแ์หง่เกาหลใีต ้ทีน่ี่ถูกออกแบบใหแ้ตกตา่ง

กันในแต่ละโซน ไดแ้ก่ สวนสัตว ์, Global Fair , European 

Adventure , Magic Land , American Adventure และEver land 

Speedway นอกจากนี้ยังมสีวนสีฤ่ดู ซ ึง่ปลูกดอกไมป้ระจ าในแต่ละ

ฤดูกาล และมกีารตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กับบรรยากาศของเทศกาล

นัน้ๆ โดยมบีรษัิทซัมซงุ เป็นเจา้ของ ผูบ้รหิารจัดการสวนสนุกแห่งนี ้

ดังนั้นความยิง่ใหญ่ตระการตา และ ปลอดภัย ไม่แพช้าตใิดในโลก

แน่นอน ** โซนสวนน ้าจะเปิดเฉพาะชว่งฤดรูอ้น ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูหมยูา่งเกาหลสีตูรตน้ต ารบั (Pork Kalbi)  

 

   
 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโซล (Seoul) ชือ่อยา่งเป็นทางการ นครพเิศษโซล เป็นเมอืงหลวงและมหา

นครทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศเกาหลใีต ้มปีระชากรประมาณ 10 ลา้นคน เป็นปรมิณฑลทีใ่หญ ่มปีระชากร

ประมาณ 25 ลา้นคน ซึง่เป็นบริเวณที่อยู่อาศัยซึง่ประกอบดว้ยบรเิวณมหานครอนิช็อนและ

จังหวัดคย็องก ีเกอืบหนึง่ในสีข่องประชากรชาวเกาหลใีตอ้าศัยอยู่ในโซลและชาวต่างชาตอิกีประมาณ 

275,000 คน 

น าท่านเดนิทางสู ่ ภูเขาน าซาน เป็นทีต่ัง้ของ หอคอยเอ็น โซลล ์ทาวเวอร ์(N Seoul Tower) 1 

ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลก มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้ าทะเล ท่านสามารถชม

ทัศนยีภาพของกรงุโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกักซัน 

และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่น ้ าฮันกัง เป็นอกีหนึง่สถานที ่ทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ 

ไมว่า่จะเป็นยามกลางวนัหรอืกลางคนื และไมว่า่จะฤดไูหนๆ ทีน่ีย่ังคงไดรั้บความนยิมเสมอมา เพราะเป็น

สถานทีค่ลอ้งกญุแจคูรั่กทีย่อดนยิมของนักทอ่งเทีย่ว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชือ่วา่หากไดม้าคลอ้ง

กญุแจดว้ยกันทีน่ี่ และโยนลกูกญุแจลงไปจะท าใหรั้กกันมั่นคง ยนืยาว ตราบนานเท่านาน ** ยังไมร่วม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%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


6 
 

คา่ ขึน้ลฟิท ์และ คา่แมก่ญุแจ ลกูกญุแจตคูรั่กส าหรับคลอ้ง ท่านสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้

**  

น าท่านเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครือ่งสาอางคแ์บรนดด์งัเกาหล ี (Cosmetic Gallery) เชน่ Water 

Drop (ครมีน ้าแตก) , Snail Cream (ครมีเมอืกหอยทาก) , Botox (โบท็อกซ)์ , Aloe Vera Product 

(ผลติภัณฑจ์ากสมนุไพร วา่นหางจรเข)้ เป็นตน้ 

น าท่านเดนิทางสู ่ศนูยโ์สมแหง่รฐับาล (Ginseng) เหตผุลทีเ่รยีกวา่ศนูยโ์สมแหง่รัฐบาล เพราะโสม

ทุกชนิดที่นี่จะถูกควบคุมคุณภาพภายใตม้าตราฐานของรัฐบาล ซึง่

แน่นอนวา่ไดรั้บการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่

ถอืว่ามคีุณภาพดทีี่สุดในโลก มชีือ่เสยีงที่สุด ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสม

คุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศไทยถงึ 2 เท่า โสมเกาหลถีือเป็นยา

บ ารงุรา่งกายหรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก็้ได ้ 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมน ูไกตุ่น๋โสม (Samgyetang) 

ทีพ่กั Galaxy Hotel หรอื Inter City Hotel Seoul หรอืเทยีบเทา่   

 

   
 

วนัที ่4 

ศนูยส์มนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง - ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ู- โรงงานเจยีระไน พลอยสมีว่ง 

อเมทสิ - พระราชวงัชางด็อกกุง - ดวิต ี ้ฟร ี- พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ- พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง -  

ยา่นเมยีงดง                                                                                                         (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                            

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง (Red Pine) เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กัดจากนา้มันสน 

มสีรรคณุชว่ยบารงุรา่งกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกายไดเ้ป็นอยา่งด ี 

น าท่านเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ู (Raisin Tree) ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบน

ภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์องสมนุไพรฮ็อกเกตนามู

นี้ เป็นทีน่ยิมของคนเกาหลรีุ่นใหม ่เพราะมผีลชว่ยดูแลตับใหแ้ข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไมถู่กท าลาย

จากการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา 

น าท่านเดนิทางสู ่โรงงานเจยีระไน พลอยสมีว่ง อเมทสิ (Amethyst Factotory) ประเทศเกาหลี

ใตเ้ป็นดนิแดนของง พลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและน าโชค โดยมี

ตัง้แต่สมี่วงอ่อนเย็นตา จนถงึสมี่วงเขม้ (ม่วงไวน์) มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ 

พลอยนีจ้ะสวยงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและ สรอ้ยขอ้มอื 

เป็นหนิทีม่พีลังในการบ าบัดทัง้ดา้นรา่งกายและจติใจของผูส้วมใส ่ขจัด
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ความคดิแงล่บ เป็นพลอยแหง่สขุภาพและน าโชค สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใสไ่ด ้ 

น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัถ็อกซูกงุ (Deoksugung Palace) ตัง้อยูท่ีห่ัวมมุสีแ่ยกใจกลางเมอืง

ของกรุงโซล เป็นพระราชวังที่เล็กที่สุดในบรรดา 5 พระราชวังของประเทศเกาหลีใต ้ซึง่เป็นเพียง

พระราชวังแห่งเดยีวทีล่อ้มรอบดว้ยอาคารสไตลต์ะวันตกทีเ่พิม่ความเป็นเอกลักษณ์ของทวิทัศน์ได ้มี

จดุเดน่คอือาคารภายในพระราชวงันัน้เป็นการผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมเกาหล ี

และวฒันธรรมตะวนัตกไดอ้ยา่งงดงามลงตัว  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูขา้วย าเกาหล ี(Bibimbab+Hot Pot) 

 

   
 

น าทา่นเดนิทางสู ่ดวิตี ้ฟร ี(Duty Free) เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญท่ีส่ดุในโซล ใหไ้ดช้อ้ป

ป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าแบบ New Collection ! มากมาย เชน่ นาฬกิา , แวน่ตา , เครือ่งส าอาง , 

กระเป๋า , กลอ้งถา่ยรปู หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้ไดอ้ยา่งเต็มที ่เป็นแหลง่รวม

สนิคา้แบรนดด์ังกวา่ 250 แบรนด ์ทัง้เครือ่งส าอางค ์, น ้าหอม , กระเป๋า , สนิคา้แฟชั่นตา่งๆ เชน่ 

Chanel , Hermes , MCM , Dior , Fendi , Loewe , Prada , Miu Miu , Celine , Givenchy , Bally , 

Bottega Veneta เป็นตน้ ไมไ่ดม้แีคเ่พยีงสนิคา้จากแบรนดต์า่งประเทศเท่านัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลก็ีมี

ใหเ้ลอืกหลากหลายไมแ่พก้ัน ราคาก็ถกูกวา่รา้นคา้ดา้นนอกและบางยีห่อ้ก็ถกูกวา่ในประเทศไทยอกีดว้ย 

หากจะเขา้ไปชอ้ปป้ิงกันทีห่า้งแหง่นี ้ใหพ้กพาสปอรต์และขอ้มลูตั๋วเครือ่งบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการ

ซือ้สนิคา้  

น าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ(Trick Eye Museum) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วชือ่ดังทีจั่ด

ขึน้แบบพพิธิภัณฑแ์กลเลอรีศ่ลิปะและภาพวาด ทีส่รา้งขึน้โดย “ตร็องป์ L’Oeil” คอืเทคนคิงานศลิปะ

แบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนทีจ่ะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์

ท่ัวไป นักทอ่งเทีย่วจะตืน่ตาตืน่ใจกับภาพวาดแนว 3D ทีเ่สมอืนวา่ไดเ้ขา้ไปเป็นสว่นหนึง่ในรูปภาพนัน้ๆ 

ท าใหนั้กทอ่งเทีย่วเพลนิเพลนิสนุกสนาน ไมม่เีบือ่ ถอืเป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะยอดนยิมของชาวเกาหลแีละ

นักท่องเทีย่ว เพราะไม่เพยีงแต่เป็นพพิธิภัณฑห์อศลิปะภาพวาดสามมติแิลว้ ยังไดเ้ปิดโซนใหม่ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วไดเ้ขา้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ไมซ่ ้าใครกับ พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง (Ice Museum) ซึง่

เป็นการจ าลองเมอืงน ้าแข็งขึน้มา เป็นศลิปะการแกะสลักน ้าแข็งแบบไมธ่รรมดา หากแตเ่ป็นการจ าลอง

เป็นเมอืงน ้าแข็งเหมอืนจรงิมากทีส่ดุ และยังเอาใจเด็กๆดว้ยการสรา้งสไลเดอรน์ ้าแข็งอกีทัง้ยังมกีจิกรรม

และโซนต่างๆ ใหนั้กท่องเทีย่วเขา้ชมไดโ้ดยไม่มเีบือ่ เชน่ น่ังรถลากกวางรูดอรฟ์ ถ่ายรูปคู่กับคุณลุง

ซานตา้น ้าแข็ง และถ่ายรูปกับบรรดานกแพนกวนิน ้าแข็งทั้งหลาย ส ารวจถ ้าน ้าแข็ง เอสกโิม เยีย่มชม

ปราสาทน ้าแข็ง มจีดุชมววิบนก าแพงเมอืงน ้าแข็ง โรงแรมทีส่รา้งจ าลองขึน้จากการแกะสลักจากน ้าแข็ง

ทัง้หมด ซึง่นักทอ่งเทีย่วสามารถตืน่ตาตืน่ใจและสมัผัสกับความหนาวอณุหภมูติดิลบมากกวา่ 5 องศา  

น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นเมยีงดง (Myeongdong) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควรบ์า้นเรา เมยีงดงได ้

ชือ่วา่เป็นแหลง่รวมแฟชั่นแบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแตล่ะวันจะ มวีัยรุ่นเกาหลมีาเดนิชอ้ปป้ิงกันอยา่ง
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ลน้หลาม ทา่นสามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทัง้เสือ้ผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เครือ่งส าอางซึง่

เป็นทีรู่จั้กอยา่งดขีองคนไทย เชน่Laneige , Etude House , IIope , Charmzone , Skin food , The 

Face Shop เป็นตน้ เครือ่งประดับ , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนังและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถงึของทีร่ะลกึ

ทีม่รีูปดารานักแสดงคนโปรดของท่านอยู่ในสนิคา้ อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่าน สามารถ

ลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟตุไดท้ีน่ี ้ 

 อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

ทีพ่กั Galaxy Hotel หรอื Inter City Hotel Seoul หรอืเทยีบเทา่   

 

   
 

วนัที ่5 
เมอืงโซล - ซุปเปอรม์าเก็ต หรอื รา้นละลายเงนิวอน - เมอืงโซล (อนิชอน) - กรงุเทพฯ (ดอน

เมอืง)                                                                                                                     (-/-/-)                                                                                                                   

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต หรอื รา้นละลายเงนิวอน ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อช็อกโกแลต 

ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีม

ลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม เป็นตน้ และยังมหีมอนสขุภาพ ,  กมิจ ิ, เปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี , ชนิรา

เมง (มามา่เกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 

11.15  น าทา่นเดนิทางสู ่ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดย

สายการบนิ Air Asia X เทีย่วบนิที ่XJ 701 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ กรุณา

รับประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อนขึน้เครือ่งบนิ หรอื ท่านสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ไดบ้น

เครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 50 นาท ี** 

15.05  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับ

ความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา หอ้งละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิ

อตัรา  

ทา่นละ 

เดอืน พฤษภาคม ราคาเดยีว 15,900 บาท  

9-13 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

10-14 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

11-15 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

16-20 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

17-21 พ.ค. 61  15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

18-22 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

19-23 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

22-26 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

23-27 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

30 พ.ค. – 3 ม.ิย. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

เดอืน มถินุายน ราคาเร ิม่ตน้ 12,888 บาท 

6-10 ม.ิย. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

7-11 ม.ิย. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

8-12 ม.ิย. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

13-17 ม.ิย. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

14-18 ม.ิย. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 
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15-19 ม.ิย. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

20-24 ม.ิย. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

21-25 ม.ิย. 61 12,888 12,888 12,888 5,000 10,000 

22-26 ม.ิย. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

27 ม.ิย. – 1 ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

28 ม.ิย. – 2 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

29 ม.ิย. – 3 ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

31 ม.ิย. – 4 ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

เดอืน กรกฎาคม ราคาเดยีว 15,900 บาท 

4-8 ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

5-9 ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

6-10 ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

7-11 ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

11-15 ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

12-16 ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

13-17 ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

14-18  ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ตามธรรมเนยีม 40,000 

วอน (หรอืค านวนเป็นเงนิไทย ประมาณ 1,400 บาท) ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก 

ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุ

ทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

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

 

** ทางบรษิทัไมม่นีโยบายเรยีกเก็บเงนิประกนัใดๆท ัง้ส ิน้กอ่นออกเดนิทางทีส่นามบนิ ** 

 

** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศเกาหลใีต ้ไม่

จ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 90 วนั ตอ่คร ัง้ **  
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** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอื

เดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. 

หรอื (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

** กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา คร ู ธุรกจิขาย

ตรงเครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดงูาน กรณุาตดิตอ่

แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าราคาใหใ้หมท่กุคร ัง้ ** 

 
** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ใหบ้รกิารเฉพาะผูเ้ดนิทาง ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ** 

 
** ประกาศส าคญัจากสายการบนิ กรณีลกูคา้ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง 

ท าใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตวักลบัประเทศไทย ในสว่นนีอ้าจจ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยในการเปลีย่นแปลงบตัร

โดยสาร (ต ัว๋) เทีย่วบนิขากลบั รวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆ รวมไปถงึคา่ปรบัทีท่างประเทศปลายทาง เรยีกเก็บ

เพิม่ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ลกูคา้ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในสว่นนีเ้อง

ท ัง้หมด ** 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษี

สนามบนิและคา่ภาษีน ้ามันทกุแหง่ กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไมว่า่เทีย่ว

ใด เทีย่วหนึง่ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้่ายการจองทัวรแ์บบ ไมใ่ชต่ั๋วเครือ่งบนิ 

ตามทีต่ามทีต่ารางอัตราคา่บรกิารระบ ุ

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมนี า้หนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืข ึน้เครือ่งบนิได้

น า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ ากัดจ านวนชิน้ แตทั่ง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ท่าน (ตาม

เงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การ

แข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดย

ค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกันสงูสดุท่านละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพื่อคุง้ครองสุขภาพ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณี

พเิศษ 
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อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี ค่า

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 40,000 วอน (หรอืค านวนเป็น

เงนิไทย ประมาณ 1,400 บาท) ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 

2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจ

ของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

สายการบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

× คา่ธรรมเนียมการขอวซีา่ท่องเทีย่ว กรณีทีส่ถานทูตแจง้ใหย้ืน่ขอวซีา่แบบกระทันหันก่อนเดนิทางตามจรงิ 

ประเทศเกาหลใีต ้อนุญาตใหท้่านทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีัตถุประสงค์เดนิทางไปประเทศเกาหลี

ใต ้เพือ่การทอ่งเทีย่ว ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านักไดไ้มเ่กนิ 90 วนั ตอ่ครัง้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอพัเกรดทีน่ ัง่ 

ทีน่ ัง่ช ัน้ธุรกจิพรเีม ีย่มแฟลตเบด  

(Premium Flatbed) 

ทีน่ ัง่ ฮอต ซที 

(Hot Seat) 

ทีน่ ัง่ มาตราฐาน 

(Economy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ทีน่ั่งสดุพเิศษขนาดทีน่ั่งกวา้ง 19 

นิว้ ทีม่คีวามหา่งระหวา่งแถว 59 นิว้ 

และสามารถปรับเอนราบไดม้าก

เทา่ทีค่ณุตอ้งการ พรอ้มดว้ย

อปุกรณ์อืน่ๆ ทีใ่หค้ณุเดนิทางได ้

อยา่งสะดวกสบายเต็มที ่

พรอ้มรับบรกิารเสรมิ มากมายเมือ่

เลอืกทีน่ั่งพรเีมีย่มแฟลตเบดใน

เทีย่วบนิของแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้ง 22 นิว้ คณุ

จงึมพีืน้ทีย่ดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่

นอกจากนี ้คณุยังไดส้ทิธิข์ ึน้เครือ่ง

กอ่นใครอกีดว้ย 

ตอ้งการเดนิทางดว้ยความเงยีบสงบ

ใชไ่หม 

อยา่ลมืจองทีน่ั่ง Hot Seat บรเิวณ

โซนปลอดเสยีงลว่งหนา้ 

ใหค้ณุสะดวกสบายตลอดการ

เดนิทางยิง่กวา่ ดว้ยทีน่ั่งเบาะหนัง

ทีม่คีวามกวา้งขนาด 16 นิว้และมี

ความหา่งระหวา่งแถว 31 นิว้ 

ทีน่ั่งมาตรฐานมใีหบ้รกิารในบรเิวณ

โซนปลอดเสยีงเชน่กัน 
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เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

- กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมัดจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 10,000 

บาท หลังจากสง่เอกสารยนืยันการจอง 1 วัน ตัวอย่างเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิในวันถัดไป ก่อน

เวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทัินท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และ

หากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพีเรียดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึว่า 

กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนือ่งจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษ

จ านวนจ ากัด ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่บรกิาร เต็มจ านวน 

เทา่น ัน้  

- กรุณาช าระค่าทัวร์สว่นทีเ่หลอือย่างนอ้ย 20 วัน ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่

บรษัิทก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมัด

จ าใหท้า่นใดไมว่า่สว่นในสว่นหนึง่ก็ตาม 

- กรณีลกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 30 วัน ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระ

แลว้ 

 ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแลว้

ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการ

น าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืค่าทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ เชน่ 

สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 
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- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน 

ก่อนออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับช่วงพเีรียดวันที่เดนิทาง 

และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่าย

การด าเนนิการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่า

กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง  
- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขี ึน้ต ่า อย่างนอ้ย 25 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่

สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท

ยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพีเรียดวันอืน่ต่อไป โดยทาง

บรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่า่นตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและ

เวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ ส ิง่

ส าคัญ ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชั่วโมง โดยในสว่นนี้หากเกดิ

ความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้ส ิน้   

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ 

อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิ

เพือ่จัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณีมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิ

ทีเ่กดิขึน้กับผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากช าระ

เงนิกรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอ้ยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการ

รับผดิชอบไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ หากท่านไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิท

เพือ่ใชใ้นการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตัวการ

เดนิทางใหท้า่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

- อัตราทัวรน์ี ้เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน 

ไป หรอื กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ที่ไม่รูจั้กกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน 

จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลับ  
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- ส าหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ท่าน อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี 

ขน้อยูก่ับโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพักวา่มหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรอื (Triple Room) หรอืไม ่กรณีไมม่ ีท่าน

จ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลับ 

- การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนยีมปฏบิัตสิ าหรับนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปตา่งประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวัง

สนิน ้าใจเล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมค่าใชจ้่ายในสว่นนี้เพือ่มอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตาม

ความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานที่

ท่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมี

สถานทีท่อ่งเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื 

ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กันแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท า

ใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ 

เหตกุารทางการเมอืง การลา่ชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดย

สว่นนี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทาง

บรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ 

ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรือ สว่นใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่

ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็

ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทาง

บรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีที่ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มีหนา้ใดหนา้หนึ่ง

หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่

กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่าน

เดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา 

ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับ

ใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลง

ขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่แ (ตั๋วเครือ่งบนิ) ท่าน

สามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่น

ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

- เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการ

บนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรม

แตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 

3 ทา่น (Triple) จะแตกตา่งกัน บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กัน (ไมต่ดิกันเสมอไป) 
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- กรณทีีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

- มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆทัง้ส ิน้แทนบรษัิทผูจั้ด นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ 

, การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณี

ใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและ

จ าเป็นตอ้งสง่มายังจดุหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม ทาง

บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้ ** 

 

ค าแนะน าเพิม่เตมิ เกีย่วกบั มาตราการการยกเวน้การขอวซีา่ 

จากมาตราการ การยกเวน้การขอวีซ่าเขา้ ประเทศเกาหลใีต ้ส าหรับผูท้ี่ถือหนังสือเดินทางไทย                                                                                                                                                                                                                                                                    

ทีม่คีวามประสงคเ์พือ่เดนิทางไปเพือ่ท่องเทีย่วในระยะสัน้ไม่เกนิ 15 วัน ท่านจงึควรเตรยีมเอกสารเพือ่ยืน่

ส าหรับขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิารเขา้ประเทศ เบื้องตน้ ดังต่อไปนี ้ 

1. หลักฐานการท างาน เชน่ บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายรับรองการท างานภาษาอังกฤษ (กรณีเดนิทาง

คนเดยีว) 

2. หากเป็นหนังสอืเดนิทางใหม ่ควรน าหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ตดิตัวไปดว้ย 

3. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นจะเดนิทางไปประเทศเกาหลใีตเ้พือ่ทอ่งเทีย่วจรงิๆ และจะตอ้งกลับมาปฏบิัตงิานทีป่ระเทศ

ไทยแน่นอน เชน่ หนังสอืรับรองการท างาน บัตรพนักงาน เป็นตน้ 

4. หลักฐานการเงนิ ในระหวา่งการท่องเทีย่วประเทศในต่างประเทศ ควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ 

600 เหรยีญสหรัฐ (USD) หรอื ประมาณ 20,000 บาท ส าหรับการเดนิทาง 5-6 วัน (กรณีไมม่บีัตรเครดติ

การด์) หากมบีัตรเครดติการด์ เชน่ Visa Card , American Express , Dinners Club หรอื Master Card 

ควรน าตดิตัวไปดว้ย หรือสิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ระหว่างพ านักใน

ตา่งประเทศได ้ 

5. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยังอยูใ่นระหวา่งการศกึษา หรอืบัตรนักศกึษา และควรเดนิทางกับผูป้กครองที่

มนีามสกลุเดยีวกันจะดทีีส่ดุ  

6. กรณีผูเ้ยาว์ อายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางกับบุคคลอื่น (คนละนามสกุล) หรือ เดินทางไปกับบุคคลอื่น 

จ าเป็นตอ้งถอื หนังสอืยนิยอมใหผู้เ้ยาวเ์ดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตทอ้งถิน่ทีอ่ยูอ่าศัย 

โดยมผีูป้กครอง (นามสกลุเดยีวกัน) ลงนามยนิยอมตอ่หนา้พนักงานเจา้หนา้ที ่พรอ้มตราประทับ (ฉบับจรงิ) 
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7. ควรแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ มดิชดิ ลักษณะเหมอืนนักทอ่งเทีย่วท่ัวไป ไมค่วรสวมรองเทา้แตะ 

8. ตั๋วเครื่องบินขาไป และ กลับ (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมใหทุ้กท่านในซองเอกสาร ณ วันเดินทาง) 

9. ชื่อ ที่อยู่ (โรงแรม) และหมายเลขตดิต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศต่างประเทศ (ทางบริษัทฯ 

จัดเตรยีมใหท้กุทา่นในซองเอกสาร ณ วนัเดนิทาง) 

10. โปรแกรมการท่องเทีย่ว และ สถานทีท่่องเทีย่วส าคัญ ผูเ้ดนิทางควรทราบขอ้มูลเบือ้งตน้เพราะเจา้หนา้ที่

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงอาจสุม่ถามขอ้มลูได ้

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 
 


