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ทวัรเ์กาหลี บินบา่ย กลบัดึก (5D3N) 
“เการกัท่ีเกาหลี เกาดีๆ ใครๆกอ็ยากไป” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 
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บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอก็ซ์ (XJ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ702 DMK(กรงุเทพ) - ICN(อนิชอน) 15.40 – 23.05 

XJ703 ICN(อนิชอน) - DMK(กรงุเทพ) 00.20 – 04.50 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ํ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

เดนิทาง มถุินายน – กรกฎาคม 2561 
 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองโซล (อินชอน)                                                 (-/-/-) 
 

 
 

13.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทั
ฯ คอยให้การต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อิน และ หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําเพื่อเตรยีม
ความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  
** ประเทศเกาหลใีตไ้ม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษ
ปรบัและจบั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ** 
** ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบินโดยมน้ํีาหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้น
เครื่องบนิได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จํากดัจํานวนชิ้น แต่ทัง้นี้เจ้าหน้าที่จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อ
ท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) กรณีต้องการซื้อน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดลงใต้ท้องเครื่องบินเพิ่ม 
จาํเป็นตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ** 
** สายการบนิ Air Asia X ใชเ้ครื่องบนิ Airbus A330-300 (333) จาํนวนทัง้หมด 377 ทีน่ัง่ แบ่งเป็น 12 ทีน่ัง่ชัน้
ธุรกจิพรเีมีย่มแฟลตเบด (Premium Flatbed) และที่นัง่มาตราฐาน (Economy) 365 ทีน่ัง่ ลกัษณะแถวทีน่ัง่เป็น 
3-4-3 ทัง้นี้ สายการบนิอาจปรบัเปลีย่นรุน่เครือ่งบนิไดต้ามความเหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 
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** เกี่ยวกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ กรณลีกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ
พยายามที่สุดให้ท่านได้นัง่ด้วยกนั หรอื ใกล้กนัให้มากที่สุด กรณีต้องการอพัเกรดที่นัง่ จําเป็นต้องมคี่าใช้จ่าย
เพิม่เตมิ ตามลายละเอยีดขา้งตน้ ทัง้นี้กรณุาเชค็ทีน่ัง่ว่างอกีครัง้ ** 

15.40  นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ โดยสายการบนิ Air Asia 

X เทีย่วบนิที ่XJ 702  

** สําหรบัเทีย่วบนินี้ ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ กรุณารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อนขึน้

เครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 15 นาท ี** 

23.05  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 



4 
 

** ตามเวลาทอ้งถิน่ เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด

หมายเวลา ** หลงัทุกท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 นําทุกท่านเดนิท่านเดนิทางขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยอจอง หรอื สะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติ

ทีย่าวกว่า 4.42 ก.ม. และ มยีอดโดมสูง 107 เมตร ท่านจะไดส้มัผสัความสวยงามยิง่ใหญ่ยามคํ่าคนื  นําท่านเดนิ

ทางเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั  

ท่ีพกั Incheon Hotel , Incheon หรือเทียบเท่า 
  

วนัท่ี 2 
เมืองโซล – สวนสนุกลอ๊ตเต้เวิลด ์– พิพิธภณัฑส์าหร่าย – ศนูยร์วมเคร่ืองสาํอางแบรนดด์งั
เกาหลี – ตลาดทงแดมนุ - LED Rose Garden 
พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชดุประจาํชาติเกาหลี “ฮนับก” (Hanbok)                                    (B/L/D)                                                                                             

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโซล (Seoul) ชื่ออย่างเป็นทางการ นครพเิศษโซล เป็นเมอืงหลวงและมหานครที่ใหญ่
ทีสุ่ดของประเทศเกาหลใีต้ มปีระชากรประมาณ 10 ลา้นคน เป็นปรมิณฑลทีใ่หญ่ มปีระชากรประมาณ 25 ลา้น
คน ซึ่งเป็นบรเิวณที่อยู่อาศยัซึ่งประกอบด้วยบรเิวณมหานครอินช็อนและจงัหวดัคยอ็งกี เกอืบหนึ่งในสี่ของ
ประชากรชาวเกาหลใีตอ้าศยัอยูใ่นโซลและชาวต่างชาตอิกีประมาณ 275,000 คน 

 นําท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกลอ๊ตเต้เวิลด ์(Lotte world) สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ตดิอนัดบัโลกทีต่ ัง้อยู่ในกรุง
โซล ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกัคอื สวนสนุกในร่มทีช่ื่อว่า Lotte World Adventure ทีม่อียู่ทัง้หมด 4 ชัน้ แต่ละ
ชัน้ก็จะมเีครื่องเล่นต่างๆ รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ และลานสเกต็น้ําแขง็ขนาดใหญ่ และในส่วนของสวน
สนุกกลางแจง้นัน้มชีื่อว่า Magic Island อนัเป็นทีร่วมเครือ่งเล่นหวาดเสยีวหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ยงัมสีิง่อํานวย
ความสะดวกอื่นๆ ภายในบรเิวณสวนสนุกแห่งนี้ ไมว่่าจะเป็นหา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์ฯลฯ  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม (Samgyetang) 
นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑส์าหร่าย (Kimpap) จดัแสดงเรื่องราวต่างๆของ
การทําสาหร่ายและประวตัิความเป็นมาต้นกําเนิดของการผลติสาหร่ายและ
ขัน้ตอนการผลติสาหร่ายทีส่ดใหม่ทุกวนั ให้ท่านจะได้เลอืกชมิผลติภณัฑท์ีท่ํา
จากสาหร่ายหลากหลายรสชาตใิห้ลิม้ลองและเลอืกซื้อเหมาะแก่การนํามาเป็น
ของฝาก เช่น สาหรา่ยอบแหง้ , สาหรา่ยยา่ง  
พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจาํชาติเกาหลี “ฮนับก” (Hanbok) เพื่อถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ  
นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยร์วมเครื่องสาํอางแบรนดด์งัเกาหลี (Cosmetic Gallery) เช่น Water Drop (ครมีน้ํา
แตก) , Snail Cream (ครมีเมอืกหอยทาก) , Botox (โบทอ็กซ)์ , Aloe Vera Product (ผลติภณัฑจ์ากสมุนไพร 
ว่านหางจรเข)้ เป็นตน้ 

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%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
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 นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดทงแดมุน (Dongdaemun Market) สวรรคข์องนักช้อป ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโซล 
เป็นทัง้ตลาดกลางแจง้และขายกนัในตกึ มหี้างใหญ่ในย่านนัน้กว่า 20 ห้าง มรี้านย่อยๆ มากกว่า 30,000 รา้น 
เป็นแหล่งค้าของสนิค้าประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง เครื่องนอน เครื่องใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์กีฬา 
เครื่องกีฬา รองเท้า เครื่องสําอางและอื่นๆ เอกลกัษณ์ของการประเทศเกาหลยี่านทงแดมุนอีกหนึ่งอย่างก็คอื 
บรรดารา้นคา้แผงลอยทีม่เีรยีงรายอยู่โดยรอบ วางขายสนิค้าราคาถูกและอาหารทานเล่นของเกาหลทีี่น่าลิ้มลอง 
ไม่ว่าจะเป็น ปลาหมกึอบเนยถัว่ ต๊อกโบก ีไก่ทอดเกาหลแีละฮอทดอ็กทอดเฟรนช์ฟรายด์ที่จะมขีายในย่านทง
แดมุนเท่านัน้ นอกจากนี้ยงัมอีาหารเกาหลอีื่นๆ อกีมากมาย นอกจากนี้ย่านนี้ยงัเป็นแหล่งตดัชุดประจาํชาตขิอง
เกาหลหีรอืเรยีกว่าชุดฮนับกอกีดว้ย และเทีย่วชมบรรยากาศยามคํ่าคนื ชม LED Rose Garden ดอกกุหลาบที่
ตดิไฟ LED กว่า 25,550 ดวง  

 

 
 
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนู บาบีคิว (BBQ) 
ท่ีพกั  Haedamchae gasan , Seoul หรือเทียบเท่า   
 
 

 

วนัที ่3 
เมอืงโซล - ศนูยส์มนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง - ศนูยโ์สมแหง่รฐับาล - พระราชวงัถ็อกซูกงุ - 

ดวิต ี ้ฟร ี- ภเูขาน าซาน - หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร ์- ยา่นเมยีงดง                         (B/L/-)                                                                                          
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มุนไพรน้ํามนัสนเขม็แดง (Red Pine) เป็นผลติภณัฑ ์ทีส่กดัจากน้ามนัสน มสีรรคุณ
ช่วยบารงุรา่งกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในรา่งกายไดเ้ป็นอย่างด ี 
นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล (Ginseng) เหตุผลทีเ่รยีกว่าศูนยโ์สมแห่งรฐับาล เพราะโสมทุกชนิดทีน่ี่
จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตราฐานของรฐับาล ซึง่แน่นอนว่าไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากรฐับาล เป็นโสมที่
มอีายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามคีุณภาพดีที่สุดในโลก มชีื่อเสียงที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่า
ประเทศไทยถงึ 2 เท่า โสมเกาหลถีอืเป็นยาบาํรงุรา่งกายหรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก้ไ็ด้ 
นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัถอ็กซูกงุ (Deoksugung Palace) ตัง้อยู่ที่หวัมุมสี่แยกใจกลางเมอืงของกรุงโซล 
เป็นพระราชวงัที่เล็กที่สุดในบรรดา 5 พระราชวงัของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นเพียงพระราชวงัแห่งเดียวที่
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ลอ้มรอบดว้ยอาคารสไตลต์ะวนัตกทีเ่พิม่ความเป็นเอกลกัษณ์ของทวิทศัน์ได ้มจีุดเด่นคอือาคารภายในพระราชวงั
นัน้เป็นการผสมผสานระหว่างวฒันธรรมเกาหลแีละวฒันธรรมตะวนัตกไดอ้ย่างงดงามลงตวั  
 

   
 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ข้าวยาํเกาหลี (Bibimbab+Soup)  
นําท่านเดนิทางสู่ ดิวต้ี ฟรี (Duty Free) เป็นศูนยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษทีีใ่หญ่
ที่สุดในโซล ให้ได้ช้อปป้ิงสนิค้าแบรนด์เนมชัน้นําแบบ New Collection ! 
มากมาย เช่น นาฬิกา, แว่นตา, เครื่องสําอางค,์ กระเป๋า, กล้องถ่ายรปู หรอืจะ
เป็นโทรศพัท์มอืถอื ใหท้่านอสิระได้เลอืกซือ้ได้อย่างเต็มที ่ เป็นแหล่งรวมสนิค้า
แบรนดด์งักว่า 250 แบรนด ์เช่น Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Hermes, MCM, Dior, Fendi, Loewe, Prada, 
Miu Miu, Celine, Givenchy, Bally, Bottega Veneta เป็นต้น ไม่ไดม้แีค่เพยีงสนิคา้จากแบรนดต่์างประเทศ
เท่านัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลกีม็ใีหเ้ลอืกหลากหลายไมแ่พก้นั ราคากถ็ูกกว่ารา้นคา้ดา้นนอกและบางยีห่อ้กถ็ูกกว่า
ในประเทศไทยอกีดว้ย หากจะเขา้ไปชอ้ปป้ิงกนัทีห่า้งแห่งนี้ ใหพ้กพาสปอรต์และขอ้มลูตัว๋เครื่องบนิไปดว้ยเพราะ
ตอ้งใชใ้นการซือ้สนิคา้ 
นําท่านเดนิทางสู่ ภเูขานําซาน เป็นทีต่ ัง้ของ หอคอยเอน็ โซลล ์ทาวเวอร ์
(N Seoul Tower) 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีสู่งทีสุ่ดในโลก มคีวามสูงถงึ 480 
เมตร เหนือระดบันํ้าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอด
โซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกกัซนั และถ้า
หนัไปยงัทศิตรงขา้ม กจ็ะเหน็ไกลไปถงึแม่นํ้าฮนักงั เป็นอกีหนึ่งสถานที ่ทีสุ่ด
แสนจะโรแมนตกิ ไมว่่าจะเป็นยามกลางวนัหรอืกลางคนื และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ 
ที่นี่ยงัคงได้รบัความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานที่คล้องกุญแจคู่รกัที่ยอด
นิยมของนักท่องเที่ยว และชาวเกาหลี โดยมีความเชื่อว่าหากได้มาคล้อง
กุญแจดว้ยกนัที่นี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําให้รกักนัมัน่คง ยนืยาว ตราบ
นานเท่านาน ** ยงัไม่รวมค่า ขึ้นลฟิท์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจตคู่รกั
สาํหรบัคลอ้ง ท่านสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้**  
นําท่านเดนิทางสู่ ย่านเมียงดง (Myeong-dong) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควรบ์า้นเรา เมยีงดงไดช้ื่อว่าเป็น
แหล่งรวมแฟชัน่แบรนด์เกาหลีชัน้นํา ซึ่งในแต่ละวนัจะมวียัรุ่นเกาหลีมาเดินช็อปป้ิงกันอย่างล้นหลาม ท่าน
สามารถหาซื้อสนิคา้ได้อย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสําอางซึ่งเป็นทีรู่จ้กัอย่างดขีองคน
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ไทย เช่น Laneige , Etude House , IIope , Charmzone , Skin food , The Face Shop เป็นต้น เครื่องประดบั , 
ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนังและซรียีท์ี่ฮติตลอด จนไปถงึของที่ระลกึทีม่รีปูดารานักแสดงคนโปรดของท่านอยู่ใน
สนิคา้  
อิสระอาหารคํา่ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 

ท่ีพกั  Haedamchae gasan , Seoul หรือเทียบเท่า   
 

 
 

วนัท่ี 4 
ศนูยส์มนุไพรเกาหลี - พิพิธภณัฑภ์าพ 3 มิติ - พิพิธภณัฑน้ํ์าแขง็ - โรงงานเจียระไน พลอยสี
ม่วง อเมทิส - Paju Lotte Premium Outlets - ร้านละลายเงินวอน - เมืองโซล (อินชอน)         
                                                                                                                                      (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มนุไพรเกาหลี (HERB SHOP) เป็นผลติภณัฑผ์ลของฮ๊อกเกท็นาม ูทีเ่ตบิโตกลางป่าดง

ดบิกว่า 20 ปี มสีรรพคุณช่วยกรองสารพษิในตบั เหมาะสําหรบัคนทีท่ํางานหนัก ดื่มเหลา้ นอนดกึ หรอืเป็นไวรสั
ตบัอกัเสบ ตบัแขง็ ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้ใหต้วัเองและฝากครอบครวัหรอืญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกั 
นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์ภาพ 3 มิติ (Trick Eye Museum) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดงัที่จดัขึ้นแบบ
พพิธิภณัฑแ์กลเลอรี่ศลิปะและภาพวาด ที่สร้างขึ้นโดย “ตรอ็งป์ L’Oeil” คอืเทคนิคงานศลิปะแบบ 2D และ
ลกัษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนทีจ่ะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์ทัว่ไป นักท่องเทีย่วจะตื่น
ตาตื่นใจกบัภาพวาดแนว 3D ทีเ่สมอืนว่าได้เขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในรูปภาพนัน้ๆ ทําให้นักท่องเทีย่วเพลนิเพลนิ
สนุกสนาน ไม่มเีบื่อ ถอืเป็นพพิธิภณัฑ์ศลิปะยอดนิยมของชาวเกาหลแีละนักท่องเที่ยว เพราะไม่เพยีงแต่เป็น
พพิธิภณัฑห์อศลิปะภาพวาดสามมติแิล้ว ยงัได้เปิดโซนใหม่ให้กบันักท่องเทีย่วไดเ้ขา้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ
ไม่ซํ้าใครกบั พิพิธภณัฑน้ํ์าแขง็ (Ice Museum) ซึ่งเป็นการจําลองเมอืงน้ําแขง็ขึน้มา เป็นศลิปะการแกะสลกั
น้ําแขง็แบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจําลองเป็นเมอืงน้ําแขง็เหมอืนจรงิมากที่สุด และยงัเอาใจเดก็ๆดว้ยการ
สรา้งสไลเดอรน้ํ์าแขง็อกีทัง้ยงัมกีจิกรรมและโซนต่างๆ ใหน้กัท่องเทีย่วเขา้ชมไดโ้ดยไม่มเีบื่อ เช่น นัง่รถลากกวาง
รูดอรฟ์ ถ่ายรูปคู่กบัคุณลุงซานต้าน้ําแขง็ และถ่ายรูปกบับรรดานกแพนกวนิ น้ําแขง็ทัง้หลาย สํารวจถํ้าน้ําแขง็ 
เอสกโิม เยีย่มชมปราสาทน้ําแขง็ มจีดุชมววิบนกําแพงเมอืงน้ําแขง็ โรงแรมทีส่รา้งจาํลองขึน้จากการแกะสลกัจาก
น้ําแขง็ทัง้หมด ซึง่นกัท่องเทีย่วสามารถตื่นตาตื่นใจและสมัผสักบัความหนาวอุณหภมูติดิลบมากกว่า 5 องศา  
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กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ผดัวุ้นเส้น (Jimdak)  
นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (Amethyst Factotory) 
แดนเกาหลเีป็นแดนของ พลอยสมี่วง พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมตีัง้แต่สี
ม่วงอ่อนเยน็ตา จนถงึสมี่วงเขม้ (ม่วงไวน์) มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะสวยงาม
จบัตาเมื่อมาทําเป็นแหวน จี ้ต่างหู และ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิที่มพีลงัในการบําบดั
ทัง้ด้านร่างกายและจติใจของผู้สวมใส่ ขจดัความคดิแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนําโชค สามารถปกป้อง
คุม้ครองผูส้วมใส่ได ้ 

   นําท่านเดนิทางสู่ Paju Lotte Premium Outlets เพิง่เปิดใหม่ เมื่อเดอืนธนัวาคมปี 2011 ถอืเป็น outlet mall ที่
ใหญ่ทีสุ่ดของเกาหลใีนปัจจุบนั ภายในมรีา้นคา้มากกว่า 200 รา้น ตัง้แต่แบรนดเ์นมหร ูPaul Smith, Mulberry, 
Tag Heuer และ Kate Spade ไปจนถงึแบรนดข์ายปลกียอดนิยม Bean Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas 
เป็นต้น นอกจากนี้ยงัมโีรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ 1,544 ที่นัง่ รวมไปถึงสวนสนุกสําหรบัเด็กๆ ดงันัน้นอกจาก
สาวๆ จะนิยมมาชอ็ปป้ิงแลว้ ทีน่ี่ยงัเหมาะสาํหรบัครอบครวั มาใชเ้วลาว่างในวนัหยดุดว้ยเช่นกนั 
นําท่านเดนิทางสู่ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ชอ็กโกแลต ผลติภณัฑข์องใบ
และรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครมีลา้งหน้าโสม เครื่องสําอางโสม 
เป็นต้น และยงัมหีมอนสุขภาพ ,  กมิจ ิ , เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหล)ี , ชนิราเมง 
(มามา่เกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 

คํา่ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู สไตล์เกาหลี (Shabu 
Shabu)  
ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน  
ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้  
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วนัท่ี 5 เมืองโซล (อินชอน) - กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                      (-/-/-)                                                                                                                   
 

00.20  นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ 703 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ กรุณารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อนขึน้

เครือ่งบนิ หรอื ท่านสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครือ่งดื่มไดบ้นเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

04.50  เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัความ

ประทบัใจ 
 

อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ ห้อง
ละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่าน

ละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้อง
ละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิ
นอตัรา  
ท่านละ 

เดือนมิถนุายน ราคาเร่ิมต้นท่ี 12,888 บาท 

7-11 มิถนุายน 61 12,888 12,888 12,888 5,000 7,900 

13-17 มิถนุายน 61 13,888 13,888 13,888 5,000 7,900 

14-18 มิถนุายน 61 12,888 12,888 12,888 5,000 7,900 

15-19 มิถนุายน 61 13,888 13,888 13,888 5,000 7,900 
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20-24 มิถนุายน 61 13,888 13,888 13,888 5,000 7,900 

21-25 มิถนุายน 61 12,888 12,888 12,888 5,000 7,900 

22-26 มิถนุายน 61 13,888 13,888 13,888 5,000 7,900 

23-27 มิถนุายน 61 12,888 12,888 12,888 5,000 7,900 

27 มิ.ย.-1 ก.ค. 61 13,888 13,888 13,888 5,000 7,900 

28 มิ.ย.-2 ก.ค. 61 12,888 12,888 12,888 5,000 7,900 

29 มิ.ย.-03 ก.ค. 61 13,888 13,888 13,888 5,000 7,900 

เดือนกรกฎาคม ราคา 13,888 บาท 

4-8 กรกฎาคม 61 13,888 13,888 13,888 5,000 7,900 

5-9 กรกฎาคม 61 13,888 13,888 13,888 5,000 7,900 

6-10 กรกฎาคม 61 13,888 13,888 13,888 5,000 7,900 

11-15 กรกฎาคม 61 13,888 13,888 13,888 5,000 7,900 

12-16 กรกฎาคม 61 13,888 13,888 13,888 5,000 7,900 

13-17 กรกฎาคม 61 13,888 13,888 13,888 5,000 7,900 

19-23 กรกฎาคม 61 13,888 13,888 13,888 5,000 7,900 

20-24 กรกฎาคม 61 13,888 13,888 13,888 5,000 7,900 
 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 50,000 

วอน (หรือคาํนวณเป็นเงินไทย ประมาณ 1,750 บาท) ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึง

เดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทาง

ทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
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** ทางบริษทัไม่มีนโยบายเรียกเกบ็เงินประกนัใดๆทัง้ส้ินก่อนออกเดินทางท่ีสนามบิน ** 

 

 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศเกาหลีใต้ ไม่

จาํเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน 90 วนั ต่อครัง้ **  

 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

 

** กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาท่ีสถานะผูเ้ดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธรุกิจขาย

ตรงเคร่ืองสาํอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดงูาน กรณุาติดต่อ

แจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือทาํราคาให้ใหม่ทกุครัง้ ** 

 
 

** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ให้บริการเฉพาะผูเ้ดินทาง ท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ** 
 
 
** ประกาศสาํคญัจากสายการบิน กรณีลกูค้าผูเ้ดินทางไม่ผา่นด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง 

ทาํให้ลกูค้าต้องถกูส่งตวักลบัประเทศไทย ในส่วนน้ีอาจจาํเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนแปลงบตัร

โดยสาร (ตัว๋) เท่ียวบินขากลบั รวมถึงค่าบริการอ่ืนๆ รวมไปถึงค่าปรบัท่ีทางประเทศปลายทาง เรียก

เกบ็เพ่ิม ไม่ว่ากรณีใดกต็าม ลกูค้าผูเ้ดินทางจาํเป็นต้องเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในส่วนน้ีเอง

ทัง้หมด ** 
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อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ
และค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 
กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอตัรา
ค่าบรกิารระบ ุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ทอ้งเครื่องบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ

ลงใต้ทอ้งเครื่องบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จาํกดั
จาํนวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ที่ทําให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคญั 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม)์ กรณตีอ้งการซือ้ประกนัเพิม่เพื่อคุง้ครองสุขภาพ กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น
หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 50,000 วอน (หรือคาํนวณเป็นเงินไทย 
ประมาณ 1,750 บาท) ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง
กลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 
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× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ 
และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัรอ์ํานวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
× ค่าธรรมเนียมการขอวซี่าท่องเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจง้ให้ยื่นขอวซี่าแบบกะทนัหนัก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ

เกาหลีใต้ อนุญาตใหท้่านทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต้ เพื่อการท่องเทีย่ว 
ไมจ่าํเป็นตอ้งยืน่ขอวซี่า โดยสามารถพาํนกัไดไ้มเ่กนิ 90 วนั ต่อครัง้ 
 
 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการอพัเกรดท่ีนัง่ 
 

ท่ีนัง่ชัน้ธรุกิจพรีเม่ียมแฟลตเบด  

(Premium Flatbed) 

ท่ีนัง่ ฮอต ซีท 

(Hot Seat) 

ท่ีนัง่ มาตราฐาน 

(Economy) 

 

 

 

 

 

 

  

ทีน่ัง่สุดพเิศษขนาดทีน่ัง่กวา้ง 19 นิ้ว 

ทีม่คีวามห่างระหว่างแถว 59 นิ้ว และ

สามารถปรบัเอนราบไดม้ากเท่าทีคุ่ณ

ตอ้งการ พรอ้มดว้ยอุปกรณ์อื่นๆ ทีใ่ห้

คุณเดนิทางไดอ้ยา่งสะดวกสบายเตม็ที่ 

พรอ้มรบับรกิารเสรมิ มากมายเมือ่

เลอืกทีน่ัง่พรเีมีย่มแฟลตเบดใน

เทีย่วบนิของแอรเ์อเชยีเอก็ซ์ 

ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้ง 22 นิ้ว คุณจงึมี

พืน้ทีย่ดืขาไดอ้ย่างเตม็ที่ 

นอกจากน้ี คุณยงัไดส้ทิธิข์ ึน้เครือ่งก่อน

ใครอกีดว้ย 

ตอ้งการเดนิทางดว้ยความเงยีบสงบใช่

ไหม 

อยา่ลมืจองทีน่ัง่ Hot Seat บรเิวณโซน

ปลอดเสยีงล่วงหน้า 

ใหคุ้ณสะดวกสบายตลอดการเดนิทาง

ยิง่กว่า ดว้ยทีน่ัง่เบาะหนงัทีม่คีวาม

กวา้งขนาด 16 นิ้วและมคีวามห่าง

ระหว่างแถว 31 นิ้ว 

ทีน่ัง่มาตรฐานมใีหบ้รกิารในบรเิวณ

โซนปลอดเสยีงเช่นกนั 
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เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมชําระเงนิมดัจําครัง้ที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 1 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาชําระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะให้
สทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจํานวนจาํกดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  

- กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิัท
กําหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจาํใหท้่านใดไม่ว่า
ส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 
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เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 
- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ชําระมาแล้วทัง้หมดทัง้น้ี 

ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น การสาํรองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออนอ
อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 
เป็นสาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ดาํเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสาํหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 
 

 

 

 

 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจําเป็นต้องมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 
เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพีเรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่
เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านัน้ สิ่งสําคัญ ท่านจําเป็นต้องมาถึง
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สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 
กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที่หลงัจากชําระเงนิกรณีที่
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุป๊) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 
กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่
เป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นต้องชําระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- สาํหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ต้องการพกัหอ้งสําหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขน้อยู่กบั

โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัสําหรบั 3 ท่าน หรอื (Triple Room) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจาํเป็นจะต้องชําระ
ค่าใชจ้า่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุํ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิําหรบันักท่องเที่ยวทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ โดยผู้ใหบ้รกิารจะต้องหวงัสนิน้ําใจ
เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เพื่อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน
หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง
การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ
คาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณทีีจ่าํเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 
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หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ
เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ
ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง
สายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 
พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดินทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทั
เรยีบรอ้ยแล้ว กรณีที่ยงัไม่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออก
บตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่ง
โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและ
ขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายาม
ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ
อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง
กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ
ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  
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- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

** เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 

 

คาํแนะนําเพ่ิมเติม เก่ียวกบั มาตราการการยกเว้นการขอวีซ่า 

จากมาตราการ  การยกเว้นการขอวีซ่ า เข้า  ประ เทศ เกาหลีใ ต้  สํ าหรับผู้ที่ถือหนั งสือ เดินทางไทย                                                                                                                                                                                                                                                                    
ที่มคีวามประสงค์เพื่อเดนิทางไปเพื่อท่องเที่ยวในระยะสัน้ไม่เกิน  15 วนั ท่านจงึควรเตรยีมเอกสารเพื่อยื่นสําหรบั
ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเข้าประเทศ เบือ้งตน้ ดงัต่อไปนี้  

1. หลกัฐานการทาํงาน เช่น บตัรพนกังาน นามบตัร จดหมายรบัรองการทาํงานภาษาองักฤษ (กรณเีดนิทางคนเดยีว) 

2. หากเป็นหนงัสอืเดนิทางใหม ่ควรนําหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่าตดิตวัไปดว้ย 

3. สิง่ที่ยนืยนัว่าท่านจะเดนิทางไปประเทศเกาหลใีต้เพื่อท่องเที่ยวจรงิๆ และจะต้องกลบัมาปฏบิตัิงานที่ประเทศไทย
แน่นอน เช่น หนงัสอืรบัรองการทาํงาน บตัรพนกังาน เป็นตน้ 

4. หลกัฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเทีย่วประเทศในต่างประเทศ ควรทีจ่ะนําเงนิสดตดิตวัไปดว้ยประมาณ 600 เหรยีญ
สหรฐั (USD) หรอื ประมาณ 20,000 บาท สาํหรบัการเดนิทาง 5-6 วนั (กรณีไม่มบีตัรเครดติการด์) หากมบีตัรเครดติ
การด์ เช่น Visa Card , American Express , Dinners Club หรอื Master Card ควรนําตดิตวัไปดว้ย หรอืสิง่ทีย่นืยนั
ว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างพํานกัในต่างประเทศได้  

5. ใบรบัรองสถานศกึษาหากท่านยงัอยูใ่นระหว่างการศกึษา หรอืบตัรนกัศกึษา และควรเดนิทางกบัผูป้กครองทีม่นีามสกุล
เดยีวกนัจะดทีีสุ่ด  

6. กรณีผู้เยาว์ อายุตํ่ากว่า 20 ปี เดนิทางกบับุคคลอื่น (คนละนามสกุล) หรอื เดนิทางไปกบับุคคลอื่น จําเป็นต้องถือ  
หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตท้องถิ่นที่อยู่อาศัย โดยมีผู้ปกครอง 
(นามสกุลเดยีวกนั) ลงนามยนิยอมต่อหน้าพนกังานเจา้หน้าที ่พรอ้มตราประทบั (ฉบบัจรงิ) 

7. ควรแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ มดิชดิ ลกัษณะเหมอืนนกัท่องเทีย่วทัว่ไป ไมค่วรสวมรองเทา้แตะ 
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8 .  ตั ว๋ เ ค รื่ อ งบินขาไป  และ  กลับ  (ทางบริษัทฯ  จัด เตรียมให้ทุ กท่ าน ในซอง เอกสาร  ณ วัน เดินทาง ) 
9. ชื่อ ที่อยู่ (โรงแรม) และหมายเลขตดิต่อในระหว่างที่พํานักในประเทศต่างประเทศ (ทางบรษิทัฯ จดัเตรยีมให้ทุก
ท่านในซองเอกสาร ณ วนัเดนิทาง) 

10. โปรแกรมการท่องเทีย่ว และ สถานทีท่่องเทีย่วสาํคญั ผูเ้ดนิทางควรทราบขอ้มลูเบือ้งต้นเพราะเจา้หน้าทีด่่านตรวจคน
เขา้เมอืงอาจสุ่มถามขอ้มลูได ้

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


