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ออนน่ี เกาหล ี5D3N 

ถกู!! Here Here!! 

 

   ☞  เท่ียวชมหม ู่บา้นเทพนิยาย – ไชน่าทาวน ์– วดัวาวจูองซา 

 ☞   Uiwang Rail Bike ป่ันจกัยานบนรางรถไฟชมวิว 

 ☞   สวนสนกุ LOTTE WORLD เพลิดเพลินกบัเครือ่งเลน่มากมาย        

 ☞   ชมวิวกรงุโซล คลอ้งกญุแจค ู่รกั ณ หอคอยโซลทาวเวอร ์

 ☞  อ่ิมอรอ่ยกบัอาหารเกาหลีตน้ต าหรบั จาจงัเมี่ยน บลโูกกิ คาลบ้ี ไกต่ ุน๋โสม ชาบ ูชาบ!ู!! 

 ☞  ชอ้ปตลาดดงั เมียงดง – ทงแดมนุ 
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22.30 น. 📢 คณะพรอ้มกนัท่ีจดุหมาย สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 สายการ

บิน T’Way (TW) โดยมีหัวหนา้ทัวรแ์ละเจา้หนา้ท่ีของบริษทั รอตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อน

ขึ้นเคร่ือง (น ้าหนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน ทัง้ขาไปและขากลบัหากตอ้งการซ้ือน ้าหนกัเพ่ิม 

ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย) 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.30 น. 📢 คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบิน 

AirAsiaX (XJ 700) เจา้หนา้ท่ีจากบริษัทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึ้น

เคร่ือง (หัวหนา้ทัวรแ์นะน าการเดินทาง) สายการบิน AirAsiaX (XJ 700) ใชเ้คร่ือง AIRBUS 

A330-300 จ านวน 377 ท่ีนัง่จัดท่ีนัง่แบบ 3-3-3  (น ้าหนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน ทัง้ขาไป

และขากลบัหากตอ้งการซ้ือน ้าหนกัเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย) 

 
**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาที 

และ ผ ูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตข้ึูนเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออก 30 นาที 

 
 

 

01.20 น. ✈ บินลดัฟ้าสูส่าธารณรฐัเกาหลีใต ้ดว้ยสายการบิน T’way เที่ยวบิน TW 102  

08.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้

 

02.40 น. บินลดัฟ้าสูส่าธารณรฐัเกาหลีใต ้ดว้ยสายการบิน AirAsiaX (XJ) เที่ยวบิน XJ700 

  วนัแรก       กรงุเทพฯ –อินชอน 

 

วนัท่ีสอง อินชอน – หม ู่บา้นเทพนิยาย – ไชน่าทาวน ์– วดัวาวจูองซา 

http://bit.ly/2NMk5YE
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10.05 น.     ✈ เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้

(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกใน

การนดัหมาย) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ย  

  ☞ เดินทางสู่ หมู่บา้นเทพนิยาย หรือ DONGWHA 

MAEUNL แตก่่อนเป็นหมู่บา้นท่ีแสนธรรมดา จนกระทัง่ได ้

ถกูเนรมิตและตกแตง่ใหก้ลายเป็นหมู่บา้นเทพนิยาย โดยน า

นยิายท่ีทกุท่านคุน้เคยหลายเร่ืองมาวาดภาพตกแตง่รอบๆ

หมู่บา้นแห่งนี้ เช่น ปีเตอรแ์พน สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้ง 7 

อะลาดินกบัตะเกียงวิเศษ หนนูอ้ยหมวกแดง ฯลฯ อิสระให้

ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเก็บภาพสวยๆ  

 

  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ อินชอนไชน่าทาวน ์ เป็นชมุชนของชาวจีนท่ีถือก าเนิดจากการเปิดท่าเรือ

อินชอน ในอดีตนบัเป็นพ้ืนท่ีส าคญัในการขนสง่และคา้ขายสินคา้จากประเทศจีน ส าหรับปัจจบุันนี้ชาว

จีนท่ียังคงอาศัยอยู่เป็นร ุ่นท่ี 2 หรือร ุ่นท่ี 3 นบัจากท่ีมีการบกุเบิก แตก่ลิ่นไอและการด ารงไวซ่ึ้ง

วัฒนธรรมของคนรุ่นก่อนยังคงมีใหเ้ห็น รวมไปถึงการไดม้ีโอกาสไดล้ิ้มลองรสชาติอาหารจีนท่ีมีให้

เลือกสรรหลายรา้นท่ีอินชอนไชนา่ทาวนแ์ห่งนี้  

 

เท่ียง  🍴 รบัประทานอาหารกลางวนั เมน ูจาจงัเม่ียน 

☞ น าท่านเท่ียวชม วัดวาวจูองซา (WAUJEONGSA 

TEMPLE)  เ ป็นวัด เก่ าแก่ ท่ีตั้งอยู่ กลางภูเขาล้อมรอบด้วย

ธรรมชาตท่ีิสวยงามท าใหท่ี้นี่ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีนิยมอีกท่ีหนึ่ง

เลย เมื่อเขา้ไปยังไม่ทันถึงตวัวัดก็จะเห็นเศียรพระพทุธรปูไมส้ลัก

ขนาดใหญ่มากสีทองอร่าม ดโูด่ดเด่นมาแตไ่กล ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์

ท่ีส าคญัของวัดนี้ เศียรพระพทุธรปูนี้มีความสงูถึง 8 เมตร วาง

ตัง้อยู่บนกองหินขนาดใหญ่ ถา้มองจากระยะไกลกองหินนีจ้ะดเูหมือนล าตวัของพระพทุธรปู แตค่วาม

จริงแลว้มีแคเ่ศียรพระเท่านัน้ท่ีท ามาจากไม ้โดยเศียรพระพทุธรปูท่ีนี่ไดร้ับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คให้

เป็นรปูสลักจากไมท่ี้มีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลกดว้ย ดา้นหนา้ของเศียรพระพทุธรปูจะเป็นสระน า้ ซ่ึงมี

พระองคเ์ล็กๆวางอยู่รอบๆสระ ยาวไปจนถึงกองหินท่ีเป็นฐานของเศียรพระพทุธรปู บริเวณรอบๆ

วัดก็มีรปูป้ันหินสลกัเณรนอ้ยนัง่พนมมือ และมีเหรียญ วางบนหนา้ตกั หรือบนตวัรปูป้ันเหมือนบา้น

เราเลย ตอ่ไปก็จะพบกบัรปูป้ันหินสลกัดเูหมือนจะเป็นนกฮกูแม่กบัลกู มีเจดียท์ าดว้ยกอ้นหินดแูปลก

ตาไปอีกแบบ เมื่อเดินเขา้สู่อโุบสถ์ซ่ึงอยู่บนเนินเขา จะพบกับท่ีประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ท่ี

แกะสลักมาจากไมซ่ึ้งน ามาจากอินเดีย และมีความเก่าแก่ และศักดิ์สิทธ์ิมากทีเดียว ส่วนบนสดุมี

พระพทุธรปูปางสมาธิสีทององคใ์หญ่ประดิษฐานอยู่  

เยน็  🍴 รบัประทานอาหารเยน็ดว้ยเมน ูบลโูกกิ 

 

พกัท่ี  โรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาว ในซวูอน 
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 วนัท่ีสาม Uiwang Rail Bike – สวนสนกุ LOTTE WORLD – ศนูยเ์ครือ่งส าอาง – ศนูยโ์สมรฐับาล 

ตลาดทงแดมนุ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

☞ จากนัน้น าทกุท่านไปปั่น “RAIL BIKE” ท่ี UIWANG RAIL BIKE กิจกรรมปั่นจักรยานบน

รางรถไฟ โดยรถ1คนันัง่ได ้4 ท่าน ระยะทางในการปัน่รวมประมาณ 4.3 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการปัน่

ประมาณ 45 นาที โดยจะปั่นรอบทะเลสาบวังซง ซ่ึงทะเลสาบนี้มีความอดุมสมบรูณ์ไปดว้ย สัตว์

นานาชนดิ อีกทัง้นกัท่องเท่ียวจะสามารถชมวิวทิวทศันโ์ดยรอบทะเลสาบและนกอพยพยา้ยถ่ินจ านวน

มากท่ีจะแวะเวียนมาเยือนในทกุฤด ูโดยระยะทางท่ีปั่นจะผ่าน อโุมงค์ดอกไม ้สวนนก จดุถ่ายรปูและ 

Speed zone ท่ีสามารถใหท้่านไดปั้่นอย่างเต็มท่ีดว้ยความเร็วสงูไปเลย โดยเมืองอึยวังตั้งอยู่ใน

จงัหวัดคยองกี โดยทัว่ไปเมืองอึยวังเป็นเมืองท่ีเงียบ, สงบและสวยงาม มีป่าและภเูขาท่ีอดุมสมบรูณ์

อยู่บริเวณรอบเมืองท าใหเ้มืองนี้ไดช้ื่อว่า เมืองสีเขียว (Green City) จากนัน้เดินทางไปสนกุสนานตอ่

กบัสวนสนกุท่ีขึ้นชื่อของเกาหลีท่ีนอกจาก EVERLAND แลว้  ก็ยังมีสวนสนกุ LOTTE  WORLD ท่ี

ไดร้ับความนิยม ไม่แพก้ัน สวนสนกุ LOTTE WORLD เป็นสวนสนกุในร่มท่ีใหญ่ท่ีสดุและมีชื่อเสียง

ท่ีสดุแห่งหนึ่งของเกาหลี และถือไดว่้าเป็นสวนสนกุในร่มท่ีมีชื่อเสียงท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก สวนสนกุ 

LOTTE WORLD จะมีโซนสวนสนกุกลางแจง้ ท่ีสรา้งเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบ ภายในรายลอ้มไป

ดว้ยหา้งสรรพสินคา้ ชอ้ปป้ิงมอลล ์ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  🍴 รบัประทานอาหารกลางวนั เมน ูคาลบ้ี 

น าท่านสู ่Cosmetic Center ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชม เคร่ืองส าอางแบรนดงัหลายย่ีหอ้ อาทิเชน่ 

ครีมน า้แตกท่ีโดง่ดงั ครีมหอยทาก โลจคิูส จากนัน้น าท่านเขา้ชม ศนูยโ์สมรฐับาล ซ่ึงรฐับาลรบัรอง

คณุภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปีซ่ึงถือว่า เป็นโสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุ ชมวงจรชีวิตของโสม พรอ้ม

ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชมโสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุในเกาหลี  

☞ น าท่านเดินทางสู ่ตลาดทงแดมนุ เขตธรุกิจส าคญัท่ีเตบิโตขึน้จากพลงัหา้งสรรพสินคา้ชัน้

น าตา่งๆ แหลง่เสื้อผา้แฟชัน่ชื่อดงัของเกาหลี ทัง้ขายสง่และขายปลีก คลา้ยกนักบั Platinum Fashion 

Malls บา้นเรา อิสระใหท้กุท่านชอ้ปป้ิงอย่างเพลิดเพลิน 

เยน็  🍴 รบัประทานอาหารเยน็ดว้ยเมน ูชาบ ูชาบ ู

 

พกัท่ี  โรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาว ในโซล 
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 วนัท่ีสี่  น ้ามนัสนเข็มแดง – พลอยสีมว่ง – ศนูยส์มนุไพร ออ๊ตเกนาม ู 

  หอคอยโซลทาวเวอร ์– Duty Free -ตลาดเมียงดง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู ่ศนูยน์ ้ามนัสนเข็มแดง ปัจจบุนันยิมมารบัประทานเพ่ือลา้งพิษในร่างกาย ลา้งไขมนัในเสน้

เลือดทัว่ทัง้ร่างกาย ป้องกนัไขมนัอดุตนัในเสน้เลือด ,โรคหวัใจ,โรคภมูิแพ ้เป็นตน้ 

แลว้น าท่านชม โรงงานพลอยสีม่วง คนเกาหลีเชื่อว่าเป็นพลอยแห่งสขุภาพและน าโชค โดยมีตัง้แตส่ี

มว่งอ่อนเย็นตาจนถึงสีมว่งไวน ์มีความงดงาม ทัง้ แหวน จ้ี ตา่งห ูและสรอ้ยคอ สรอ้ยขอ้มือ ใหท้่าน

เลือกมากมาย จากนัน้น าทา่นสู ่ศนูยส์มนุไพรบ ารงุตบั ฮ็อตเกนาม ูตน้ไมช้นดินีเ้จริญเตบิโตในป่า

ลึกบนภเูขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนอืน า้ทะเล50-800เมตร ชาวเกาหลีร ุ่นใหมน่ิยมน ามา

รบัประทานเพ่ือชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถกูท าลายจากการดื่ม

แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา  

 

☞ จากนัน้น าท่าน เดินทางสู ่หอคอยโซลทาวเวอร ์ตัง่

อยู่ ณ เขานมัซานภเูขาเพียงลกูเดียวใจกลางเมืองหลวงกรงุ

โซลเป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สงูที่สดุในโลกมีความสงูถึง 

480 เมตรเหนอืระดบัน า้ทะเล อิสระใหท้่านเดินเลน่ถ่ายรปู ชม

ทศันยีภาพกรงุโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ360 องศาและ

ท่านสามารถคลอ้งกญุแจคู่รกัตามความเชื่อได ้(อิสระไม่รวม

ลิฟท)์ 

 

เท่ียง  🍴 รบัประทานอาหารกลางวนั เมน ูไก่ต ุ๋นโสม 

 

หลังจากนัน้ พาท่านชอ้ปป้ิงกันต่อกับสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวต้ีฟรี ท่ีนี่มีสินคา้ชั้นน าใหท้่านเลือกซ้ือ

มากมายกว่า 500 ชนดิ อาทิ น า้หอม เสื้อผา้,เคร่ืองส าอาง,กระเป๋า,นาฬิกา,เคร่ืองประดบั หลงัจากท่ี

ทกุท่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมสินคา้ปลอดภาษีกบัเรียบรอ้ยแลว้ น าทกุท่านไปสถานท่ีท่ีทกุท่านรอ

คอย ใหท้กุท่านอิสระในการเดินช็อปป้ิงแบบสดุเหว่ียง สดุมนัสท่ี์  

ตลาดเมียงดง เป็นแหลง่ช็อปป้ิงขึน้ชื่อและสถานท่ีรวมแฟชัน่ ชัน้น า

ของกรงุโซลหรือท่ีคนไทยรูจ้ักกันในชื่อสยามสแควรเ์กาหลี ท่านจะ

พบกับสินค้า วั ยร ุ่ นมากมายหลากหลาย ย่ีห้อ ไม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น

เคร่ืองส าอางย่ีหอ้ดงัๆอย่าง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 

ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื้อผา้แฟชัน่มีสไตล ,์ รองเทา้สน้สงู

นา่รกัๆ, รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ ,  นอกจากนีย้งัมีรา้นอาหารและรา้นคาเฟ่ 

นา่รกัๆซ่ึงที่นีจ่ะมีวัยร ุ่นหนุม่สาวเกาหลีไปรวมตวักนัมากมายในแตล่ะวัน  

เพ่ือใหท้กุท่านไดมี้เวลาชอ้ปป้ิง อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

 

พกัท่ี  โรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาว ในโซล 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ เมน ูอดูง้  

  จากนัน้  น าท่าน ละลายเงินวอนท่ี (SUPER MARKET) ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ พ้ืนเมืองเป็นการส่ง

ทา้ยก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อดูง้ กิมจิ ลกูอมแปลกๆ ช็อคโกแลต  ผลไม ้ในราคา

พิเศษ จนไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู ่สนามบินอินชอน 

  11.15 น. น าท่านเดินทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินท่ี  XJ701 

  14.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดิน NC Cube Cana Walk แหล่งชอ๊ปป้ิงสินคา้แบรนเนมราคาพิเศษ และน าท่านชอ้ป

ป้ิงตอ่ท่ี HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET อาณาจักรฮนุไดร้วบรวมสินคา้แบรนเนมระดบั

โลกมากมายไวท่ี้นี้แลว้และลดกระหน า่เกือบทกุแบรน จากนั้นพาท่าน ละลายเงินวอนท่ี (SUPER 

MARKET) ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ พ้ืนเมืองเป็นการสง่ทา้ยกอ่นอ าลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินรา

เมียน อดูง้ กิมจิ ลกูอมแปลกๆ ช็อคโกแลต  ผลไม ้ในราคาพิเศษ จนไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู ่

สนามบินอินชอน 

20.25 น.  น าท่านเดินทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน T’way เที่ยวบินท่ี TW 101 

00.10 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการสลบัสบัเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทัง้น้ีโดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผ ูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

และหากลกูคา้ท่านใดจะตอ้งมีการจองตัว๋เครือ่งบินภายในประเทศ รถโดยสารภายในประเทศ หรอืรถไฟ 

กรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีของบรษิทัทราบก่อนจองทกุครัง้ ไม่เช่นนัน้บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบ

ทกุกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายกุารใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 

วนัท่ีหา้ (XJ) Supermarket – กรงุเทพฯ  โดยเท่ียวบิน AIR ASIA X (XJ701) 

 

วนัท่ีหา้ (TW)  NC CUBE CANAL WALK - HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET-SUPERMARKET – 

กรงุเทพฯ โดยเท่ียวบิน T’way (TW101) 
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อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผ ูใ้หญ่ หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผ ูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

04 – 08 OCT 18 (TW) 14,999 14,999 5,000 

10 – 14 OCT 18 (XJ) 15,999 15,999 5,000 

11 – 15 OCT 18 (XJ) 17,999 17,999 5,000 

19 – 23 OCT 18 (XJ) 17,999 17,999 5,000 

24 – 28 OCT 18 (XJ) 15,555 15,555 5,000 

 

ค่าบรกิารขา้งตน้รบัเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ และยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ท่านละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  ท่ีสนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง* 

ในสว่นหวัหนา้ทวัร ์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

 

หมายเหต ุ

1. รบัเฉพาะผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว คา่ทวัรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดั

ไดช้ าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้่วม

เดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตใุดหรือไดร้ับการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจาก

ประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ัดขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้ง

ค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน***และทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ราคาน้ีเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ 

ถา้หากเป็นชาวต่างชาติ จะตอ้งเพ่ิมจากราคาค่าทวัรป์กติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น 

เด็กนกัเรียน นกัศึกษา  ธรุกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  หรือชาวต่างชาติ จะตอ้งสอบถาม

ราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหา

ตา่งๆ ตลอดจนขอ้แนะน ากรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบหากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรบัฝากของจากผูอ่ื้น

เพ่ือท่ีจะน าไปยังประเทศนั้นๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าตอ้งไม่เป็นสิ่งของผิด

กฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตเจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือ

สิ่งของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง

ผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรปู และช่วยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสดุทา้ย

ชา่งภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหนา่ยกบัลกูทวัร ์หากว่าท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แตถ่า้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ง

ซ้ือ เพราะทางบริษทัทวัรไ์มม่ีการบงัคบัลกูทวัรซ้ื์อแตอ่ย่างใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
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5. ทัวรค์รั้งนี้มีวัตถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทัวร ์

โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง เช่น น า้มันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่า

ด าเนนิการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ตอ่ท่าน 

 

ราคาทวัรร์วม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเสน้ทางที่ระบใุนรายการชัน้ทศันาจรไป-กลบัพรอ้มคณะ 

 คา่อาหารทกุมื้อตามท่ีระบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆตามรายการ 

 คา่ท่ีพกัตามระบใุนรายการพกัหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบหุรือเทียบเท่า 

 คา่รถรบั-สง่และน าเที่ยวตามรายการ 

 คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี 

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. 

 คา่หวัหนา้ทวัรผ์ูช้  านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในตา่งประเทศ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดินทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาทิคา่ท าหนงัสือเดินทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตวั, คา่ซักรีด, มินบิารใ์นหอ้ง, รวมถึงคา่อาหาร

และเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนอืรายการ(หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิมกรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทวัรแ์ลว้จ่ายเพิ่มเอง

ตา่งหาก) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง  

(ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน) ช าระท่ีสนามบินดอนเมืองในวนัเดินทาง 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย3% 

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 

 คา่วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีมีประกาศใชวี้ซ่า 

 คา่วีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้วกรณุาเตรียมเอกสารคือ 

1) พาสปอรต์ 

2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 

3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 

4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  

5) สมดุบญัชีเงนิฝาก(ถา้มี)  

6) รปูถ่ายส2ี นิว้ 2 รปูแลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนนิการย่ืนวีซ่าใหท้่านโดยจ่ายค่าบริการตา่งหาก 

ส าหรบัหนงัสือเดินทางตา่งดา้วเจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะย่ืนวีซ่า 
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เง่ือนไขการจอง 

 การช าระเงนิหากช าระมดัจ าครัง้แรก 10,000 บาท 

 คา่ทวัรส์ว่นที่เหลือตอ้งช าระกอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 35 วัน 

 

การยกเลิก 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิคา่มดัจ าทกุกรณี  

 กรณีท่ีท่านมีการเปลี่ยนแปลงใดๆตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบลว่งหนา้ 30 วันและถา้มีคา่ใชจ้่ายเกิดขึน้อาทิ

คา่เปลี่ยนชื่อทางบริษทัฯจะเก็บคา่ใชจ้่ายเพ่ิมตามจ านวนเงนิท่ีเกิดขึน้จริง 

 ระหว่างการเดินทางถา้ท่านไมไ่ดท้่องเท่ียวพรอ้มคณะหรือถอนตวัออกจากคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไมอ่าจ

เรียกรอ้งเงนิหรือบริการบางสว่นที่ขาดไปได ้

 ในกรณีผูเ้ดินทางไมผ่า่นการตรวจพิจารณาในการตรวจเขา้-ออกเมืองทัง้ประเทศไทยและเกาหลีอนั

เนือ่งมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายการหลบหนเีขา้ออกเมืองเอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้งหรือ

การถกูปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆทางบริษทัจะไมร่บัผิดชอบและไมคื่นคา่ใชจ้่ายตา่งๆไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น 

 ถา้สถานท่ีท่องเท่ียวปิดไมส่ามารถเขา้ชมไดท้างบริษทัฯจะจดัสถานท่องเท่ียวอ่ืนทดแทนใหต้ามความเหมาะสม

โดยไมม่ีคา่ชดเชยใดๆจากทางบริษทัฯ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวอนัเนือ่งจากเหตสุดุวิสยัเพ่ือความเหมาะสมของหมู่

คณะทัง้นีจ้ะถือเอาผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 หนงัสือเดินทางของท่านตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน 

 ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี

ระบใุนรายการบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไมว่่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 
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ความรบัผิดชอบ 

 ทางบริษทัฯในฐานะตวัแทนของสายการบินและยานพาหนะอ่ืนๆพรอ้มทัง้โรงแรมและส านกังานจดัน าเที่ยว

เพื่อใหบ้ริการแกน่กัทศันาจรจะไมร่บัผิดชอบใดๆตอ่การไดร้บับาดเจ็บสญูหายเสียหายหรือคา่ใชจ้่ายตา่งๆซ่ึงอาจ

เกิดขึน้จากความลา่ชา้การยกเลิกเท่ียวบินอบุตัเิหตภุยัทางธรรมชาตกิารนดัหยดุงานปัญหาทางการเมือง 

 ** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลกูคา้ท่ีมีวัตถปุระสงคเ์พ่ือท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านัน้หากทา่นถกู

เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและเกาหลีใตป้ฏิเสธการเขา้-ออกเมืองถือเป็นเหตผุลท่ีอยู่นอกเหนอื

ความรบัผิดชอบของทางบริษทัทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนคา่ใชจ่้ายใดๆทัง้ส้ินแกท่่าน  * 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผ ูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศ

เกาหลีไม่เกิน 90 วนั ไมว่่าจะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยีย่มญาติ หรอืธรุกิจ จะตอ้งยืน่

เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคณุสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัต่อไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายมุากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศเกาหลีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิ่งท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลีได ้

(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ช่ือ ท่ีอย ู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนร ูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ)

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลีทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
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****ประกาศจากสายการบิน AIR ASIA X**** 

ในกรณีท่ีลกูคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน AIR ASIA X แลว้ไม่ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง

ของประเทศเกาหลีใต ้ ท าใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตวักลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการเปลี่ยน

ตัว๋ขากลบัรวมถึงค่าบรกิารอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดว้ยฉะนัน้ลกูคา้ตอ้งเป็นผ ูร้บัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนท่ี

ประเทศเกาหลีเรยีกเก็บ ทางผ ูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทกุกรณี ลกูคา้

อาจจะตอ้งรบัผิดชอบค่าปรบัท่ีประเทศเกาหลีเรยีกเก็บหรอืลกูคา้ตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไป

ท่ีมีท่ีนัง่ว่างหรอืตามวนัเดินทางของตัว๋เครือ่งบิน ทัง้น้ีแลว้แต่ ทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของ

ประเทศเกาหลี  สายการบินและทางผ ูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 

 

หมายเหต ุ: เรยีนใหท้ราบว่า หลงัจากผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใตแ้ลว้นัน้ทางทวัรจ์ะออกเดินทาง

ท่องเท่ียวหลงัเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 

***ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายใหค้ณะรอ สว่นท่านใดท่ีติดด่านตรวจคนเขา้เมือง หากท่านสามารถผา่นเขา้เมือง

ไดจ้ะตอ้งเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง และไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเดินทางจากทวัรไ์ด ้เพ่ือความ

เป็นระเบียบและคณะไดท่้องเท่ียวอยา่งเต็มเวลา ขออภยัในความไม่สะดวก*** 

 

หมายเหต ุ

จ านวนผูเ้ดินทางขัน้ต า่ผูใ้หญ่ 25 ท่านขึน้ไป 

 เที่ยวบินราคาและรายการท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผู้

เดินทางเป็นส าคญั 

 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือนและบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจดุประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่านัน้ 

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้นหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การกอ่จลาจลหรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หนา้ท่ีกรม

แรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนอืความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้นหากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไมค่รบอาทิไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมื้อเพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก

เดินทางแลว้ 

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้นหากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษกรณีท่ีท่านไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงนิไดเ้มื่อท่าน

ตกลงช าระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯทางบริษทัฯจะถือว่าทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 


