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วนัแรก         กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

23.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์4 สาย

การบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการ

ขึ้ นเคร่ือง (หวัหนา้ทวัรแ์นะน าการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-

300 จ านวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน (หากตอ้งการซ้ือ

น ้าหนักเพิ่ม ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ย)  

***หมายเหตุ*** เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที 

และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิใน

การเลือกท่ีนัง่บนเครือ่ง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)  

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที่สอง       เกาหลีใต ้– โรงเรยีนสอนท ากิมจ ิ– สวนสนุก EVERLAND   

02.40 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี XJ700 
10.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 

2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้รถโคช้พาท่าน

ขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกว่า 

4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร 

 

กลางวนั บริการอาหาร (1) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตลเ์กาหลี มี

รสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยน าหมูลงในกระทะ

พรอ้มน ้าซุปปรุงรส เม่ือสุกรบัประทานพรอ้มเครื่องเคียง

และขา้วสวย  

 

เรียนรูว้ฒันธรรมการท ากิมจิของชาวเกาหลีท่ี โรงเรียนสอนท ากิมจิ อาหารเกาหลีประเภทผัก

ดองท่ีอาศยัภูมิปัญญากน้ครวัของชาวเกาหลี ดว้ยการหมกัพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทัว่ไปจะ

เป็นผกักาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรบัประทานกิมจิเกือบทุกม้ือ และยงัน าไปปรุงเป็นส่วนประกอบ

อาหารอีกหลายอยา่ง ปัจจุบนักิมจิมีมากกวา่ 187 ชนิด ส่วนใหญ่แลว้จะมีรสเผ็ด เปร้ียว และมี

กล่ินฉุน  

 

เดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุด

ของประเทศ ถูกขนานนามว่าเป็น ดิสนียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลีใต ้ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา โดยมี

บริษัทซมัซุงเป็นเจา้ของ ทุกคนจะไดท่้องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร ์สิงโตเจา้ป่า 

และเสือดินแดนแหง่เทพนิยาย และสนุกกบัเคร่ือง

เล่นนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตีลังกา 

(Rolling X-Train), เฮอรริ์เคน (Double Rock 

Spin), เรือเหาะไวก้ิง (Columbus Adventure) 

และไฮไลคท่ี์พลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งน้ี รถไฟ

เหาะรางไม ้(T-EXPRESS) ชมกิจกรรมและการ

แสดงต่างๆ ดว้ยบัตรเขา้ชมแบบไม่จ ากัดจ านวน

รอบ นอกจากน้ียงัมีสวนดอกไมท่ี้ก าลังออกดอก

บานสะพรัง่อวดสีสัน ณ สวนดอกไมส่ี้ฤดู (Four 

Season Garden) ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงพนัธุ์ดอกไม้

ไปตามฤดูกาลในรูปแบบท่ีหลากหลายตลอดทั้งปี 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

(ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศ) ดว้ยสีสนัท่ีสดของดอกไมแ้ต่ละชนิดจึงไดร้บัความนิยมอยา่งมาก 

นักท่องเท่ียวท่ีมาสวนสนุกจึงไม่พลาดท่ีจะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลบัไปเป็นท่ี

ระลึก รวมทั้งยงัมีการจดัเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ประมาณเดือน

เมษายน – มิถุนายน เป็นสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ ในช่วงฤดูรอ้น ประมาณเดือน

มิถุนายน - สิงหาคม เป็นสวนดอกลิลล่ีหลากสีสนั ยงัไม่หมดแค่น้ัน ในช่วงเดือนน้ีจะมีเทศกาล

คลายรอ้นไปกับสายน ้ า (Summer Splash) ในฤดูใบไมร้่วง ประมาณเดือนตุลาคม - 

พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ พรอ้มกบัมีจดัตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กบัเทศกาลฮลัโลวีน 

(Happy Halloween) มีการจดัขบวนรถแฟนซีแห่รอบสวนสนุก และมีเจา้หน้าท่ีแต่งตวัเป็นผีมา

เดินแกลง้นักท่องเท่ียวดว้ย ส่วนในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม มีการ

จดังานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตม์าส และตอ้นรบัเทศกาลปีใหม่ และในช่วงเดือนมกราคม - 

มีนาคมจะเป็นเทศกาลหิมะ มี Snow Slate ใหเ้ล่ือนไถลลงมา ซ่ึงเป็นท่ีนิยมเป็นอยา่งมาก ทุก

เทศกาลจะตกแต่งดว้ย แสง สี เสียง สุดอลงัการ พรอ้มทั้งมีขบวนพาเหรดมาสรา้งความบนัเทิง

ใหก้บัเด็กๆ เชน่ White Christmas Parade, Moonlight Parade เป็นตน้ 

 

 

เยน็  บรกิารอาหาร (2) เมนู ชาบู ชาบู สุก้ีหมอ้ไฟสไตลเ์กาหลี  

อาหารพ้ืนเมืองของเกาหลี ลกัษณะคลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ 

 

พกัที่    JM HOTEL / NEW M SUWON หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สาม      หมู่บา้นโบราณบุกชนฮนัอก – สมุนไพรโสมเกาหลี - COSMETIC OUTLET  

                  N SEOUL TOWER  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

จากน้ันน าท่านเดินชม หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก (Bukchon Hanok Village) ซ่ึงตั้งอยู่ท่ามกลาง

ตึกรามบา้นชอ่งท่ีทนัสมยัของกรุงโซล หมู่บา้นแห่งน้ียงัคงรกัษาอาคารบา้นเรือนในสมยัโบราณ

ไวอ้ยา่งสมบูรณ ์มีกล่ินอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะส าหรบัคนท่ีชอบสถานท่ีท่องเท่ียวเชิง

ประวติัศาสตร์ ภายในหมู่บา้นมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลัง เรียกว่า ฮันอก 

(Hanok) ซ่ึงมีอายุเก่าแก่มาตั้งแต่สมยัโชซอน ส่วนชื่อ บุคชอน (Bukchon) แปลว่าหมู่บา้นทาง

ตอนเหนือ ซ่ึงตั้งตามต าแหน่งท่ีอยูท่างทิศเหนือของสถานท่ีส าคญั 2 แหง่ของกรุงโซล คือ คลอง

ชองกเยชอน (Cheonggyecheon Stream) กบั จงโร(Jongno)  
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กลางวนั บรกิารอาหาร (4) เมนู บุฟเฟตบ์าบีคิวป้ิงย่างสไตล์

เกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือววั ปลาหมึก กุง้ อาหาร

เกาหลี เตมิไม่อั้น 
 

 

 

ออกเดินทางไปยงั ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรโสมขึ้ นชื่อว่าเป็น

ราชาแห่งมวลสมุนไพร ถูกน ามาใชเ้พ่ือสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในต ารายาแผน

โบราณจีนระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหาร และปอด 

ช่วยท าใหจ้ิตใจสงบ และเพ่ิมพละก าลัง โดยรวมมีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบ ารุงหัวใจ 

ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

 

แวะชอ้ปท่ีรา้นเคร่ืองส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพ่ือ

เลือกซ้ือกลบัไปเป็นของท่ีระลึก อาทิเช่น ผลิตภณัฑ ์ROJUKISS มีราคาถูกกว่าท่ีเมืองไทยเกือบ

เท่าตวั และบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 

พบกบัหน่ึงในทาวเวอรท่ี์มีวิวท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย 

โซลทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) หรือ ‘นัมซนั

ทาวเวอร’์ (NAMSAN TOWER) ตั้งอยูบ่นภูเขานัม

ซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอย

ประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 

เมตรจากพ้ืนดิน ซ่ึงยงัคงไดร้ับความนิยมเสมอ

มา ทั้งจากนักท่องเท่ียวและคู่รกัชาวเกาหลี ไม่ว่า

จะเป็นช่วงกลางวนัหรือช่วงกลางคืน ไม่ว่าจะฤดูกาลไหนๆ เพราะเป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวทัว่

ทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆแบบพาโนราม่า นับเป็นอีกสถานท่ีสุดแสนโรแมนติกแห่งหน่ึงท่ี

คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด ถือเป็นไฮไลท์ส าคัญของกรุงโซลท่ีนักท่องเท่ียวทุกคนจะตอ้งมาแวะ

เช็คอิน คือ สถานท่ีคลอ้งกุญแจชื่อดงั Love Key Ceremony ท่ีมีความเชื่อว่า...คู่รกัท่ีมาคลอ้ง

กุญแจท่ีน่ีจะมีความรกัท่ียนืยาวไปตลอดกาล **ราคาทวัรน้ี์ไม่รวมกุญแจและค่าข้ึนลิฟท*์* 

 

 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ (5) เมนูบุฟเฟ่ต ์SEA FOODส าหรบัท่านที่ช่ืน

ชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ ใหท้่านไดเ้ลือกสรรอาหารทะเลที่

สดใหม่ และ อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยกัษ ์
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พกัที่    HOTEL RIVER PARK / THE M / PRIME IN SEOUL หรอืระดบัเดียวกนั 
 
 

วนัที่สี ่         น ้ามนัสน – สมุนไพรฮอตเกนามู – ถนนฮงแด – คาเฟ่ ONE PIECE CAFÉ - พลอยอะเมทิส  

                  พระราชวังชางด็อกกุง - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

เรียนรูก้ารท าผลิตภัณฑ์ท่ีสกดัจาก น ้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณช่วยบ ารุง

ร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหาร และรกัษาสมดุลในร่างกาย 

จากน้ันพาชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบน

ภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดบัน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม

น ามารบัประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการ

ด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหาร (7) เมนู ขา้วย าบิบิมบบั ขา้วย  าเกาหลี 

เสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รวมรอ้นๆ 

 

 

เอาใจสาวกโจรสลดัหมวกฟาง พากนัไปฟินท่ี CAFÉ DE ONE PIECE คาเฟ่การต์ูนสุดฮิตยา่นฮง

แด ออกแบบและตกแต่งโดยใชธี้มตัวการ์ตูนในเร่ืองวนัพีชทั้งหมด โดยมีบริการทั้งเคร่ืองด่ืม 

ขนม และอาหารหลากหลายอยา่งท่ีแทรกธีมวนัพีซเขา้ไป รวมถึงของสะสมต่างๆจากวนัพีซดว้ย 

และเมนูแนะน าประจ าท่ีรา้นเป็นเมนูยอดนิยมน้ันก็จะมี Chocolate Mochi-Waffle, Berry 

Mochi-Waffle, Green Tea Mochi-Waffle อีกทั้งบรรยากาศในรา้นน้ันใหอ้ารมณ์เหมือนหลุด

เขา้ไปอยูใ่นฉากของวนัพีชกนัเลยทีเดียว เป็นคาเฟ่เปิดใหม่ท่ีน่าไปตามล่าโจรสลดั และน่าไปล้ิม

ลองรสชาติวาฟเฟ้ิลแสนหวานเสียจริงๆ แนะน าเลยรบัรองไม่ผิดหวงั 

 

จากน้ันชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) 

แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมี

ตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะ

งามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จี้  ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ 

 

น าชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวงัล าดบัท่ีสองท่ีถูก

สรา้งต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และความส าคัญในการเป็นท่ีพ านักของ

พระมหากษัตริยห์ลายพระองคใ์นสมัยราชวงศ์โชซอน (JOSEON) และยงัเป็น 1 ใน 5 ของ



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

พระราชวงัส าคญัท่ียงัคงรกัษาไว ้ประกอบไปดว้ย เขตพระราชฐานชั้นนอก พระราชฐานชั้นใน 

และสวนดา้นหลัง ส าหรบัเป็นท่ีพกัผ่อนของพระมหากษัตริย์ ซ่ึงมีตน้ไมข้นาดยกัษ์มีอายุกว่า 

300 ปี บ่อน ้า และศาลาริมน ้า พระราชวงัแหง่น้ีเป็นท่ีพ านักของพระมหากษัตริยถึ์ง 9 พระองค ์

ปัจจุบนัยงัคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวงั ไดแ้ก่ พระต าหนัก INJEONGJEON พระ

ต าหนัก DAEJOJEON พระต าหนัก SEONJEONGJEON และพระต าหนัก NAKSEONJAE พิเศษ!! 

บริการชุดฮันบก เพ่ือความอรรถรสในการชมสถานท่ีมากยิ่งข้ึน **ราคาน้ีรวมชุดฮันบก

แลว้** 

 

*** หมายเหตุ กรณีท่ีพระราชวังชางด็อกกงุไม่เปิดท าการ ขอสงวนสิทธ์ิปรบัรายการ

ท่องเท่ียวทดแทน >>> พระราชวังถ็อกซูกงุ *** 

 

เลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย เช่น นาฬิกา 

แวน่ตา เคร่ืองส าอาง กระเป๋า กลอ้งถ่ายรูป และสินคา้แบรนดอ่ื์นๆ อีกมากมาย  

เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ยา่นเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรพัยใ์นดวงใจของ

สาวๆหลายคน หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาด

แห่ง น้ีจะมีเ ส้ือผ้า กางเกง รองเท้า น ้ าหอม 

เคร่ืองส าอางค์ ทั้งแบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอล

แบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปิน

เกาหลี หรืออะไรท่ีวยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาได้

จากท่ีตลาดน้ี อาทิเช่น รา้นเคร่ืองส าอางคท่ี์คุน้หู

คนไทยท่ีไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE 

FACE SHOP ราคาเคร่ืองส าอางค์จะถูกกว่า

ประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่

มีขายในประเทศไทย ในส่วนของอาหารขา้งทางท่ี

ฮอทฮิตไม่แพก้ันอย่างโซนสตรีทฟู้ด  มีอาหาร

หรือของทานเล่นใหไ้ดล้ิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะ

เป็น หอยเชลล์ย่างตัวใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่

หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง 

กุง้ล็อบสเตอรต์วัใหญ่ๆ ยา่งชีสมีรสหวาน ชีสยา่ง 

โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไมแ้ลว้เอาไป

ยา่ง ต๊อกโบกี เคก้ขา้วท่ีขึ้ นชื่อของเกาหลี ปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหลี เมนูน้ีมีอยูเ่กือบทุก

ซอกทุกมุมท่ีในตลาดเมียงดง บะหม่ีด าจาจงัมยอน หน่ึงในเมนูสุดฮิตท่ีเห็นกันบ่อยในซีร่ีส์

เกาหลี มนัฝรัง่เกลียวทอดกรอบเสียบไม ้พบเห็นไดท้ัว่ไปในเมืองไทย แต่ของท่ีน่ีจะมีไสก้รอก



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

เพิ่มเขา้มาอีกหน่ึงชั้น ปลาหมึกยกัษ์ทอดกรอบ เสียบไมแ้บบอลงัการโรยดว้ยเกลือ เป็นตน้ แต่

หากคนท่ีชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจา้ดงั ซ่ึงไอติมท่ีกดมาใส่โคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต 

 

อิสระอาหารเยน็ 1 ม้ือ (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั)  

 

พกัที่   HOTEL RIVER PARK / THE M / PRIME IN SEOUL หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่หา้        ละลายเงินวอนซุปเปอรม์าเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ อูดง้ (8) 

แวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อก

โกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ้ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลน

พอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม และยงัมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินรา

เมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย เป็นตน้ 

 

11.20 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย เท่ียวบินท่ี XJ701 

15.10 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตดิอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีข้ึน้อยู่ตามความเหมาะสม 
**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทาง
บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการ ไม่วา่กรณีใดๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั** 

**พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถงึ** 

ข้อความส าคัญ โปรดอ่านอย่างละเอยีด 
ในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าให้ลูกคา้ตอ้งถูกส่งตวั

กลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดว้ย ฉะนั้น ลูกคา้
จะต้องเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนท่ีทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่ว่าง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน 
ทั้งน้ี ข้ึนอยู่ทางเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการท่ีทางตรวจคนเขา้
เมืองเรียกสัมภาษณ์นั้น ข้ึนอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้ิจารณา และอยูใ่นดุลพินิจของทางเจา้หนา้ท่ี ตม. ทางบริษทัทวัร์ 
ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงในส่วนน้ีได ้** 

*** ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทาง
บริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

อตัราค่าบริการ เกาหลี 5 วนั 3 คืน (AIR ASIA X) 

KOREA LOVE YOU ซูวอน - โซล – โซล (XJ) 

 

ก าหนดการเดินทาง 

กนัยายน 2561 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

ราคา 

จอยแลนด ์

(ไม่รวมตัว๋) 

ราคา 

เด็กอายุไม่เกิน 

2 ขวบ 

พกั 

เดี่ยว 

เพิ่ม 

02 - 06 กนัยายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000 

03 - 07 กนัยายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000 

07 - 11 กนัยายน 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 

09 - 13 กนัยายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000 

10 - 14 กนัยายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000 

12 - 16 กนัยายน 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 

13 - 17 กนัยายน 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 

14 - 18 กนัยายน 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 

15 - 19 กนัยายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000 

16 - 20 กนัยายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000 

19 - 23 กนัยายน 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 

20 - 24 กนัยายน 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 

21 - 25 กนัยายน 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 

27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 

28 ก.ย. – 02 ต.ค. 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 

29 ก.ย. – 03 ต.ค. 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 

 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ทา่นละ 40,000 วอน /ทริป/ทา่น  

หรือทา่นละ 1,400 บาท/ทริป/ทา่น** 

 

**หมายเหต*ุ* 

1. รบัเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว ค่าทัวรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัได้

ช าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ไดร้่วมเดินทาง

หรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
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(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน 

***และทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ราคาน้ีเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถา้หากเป็นชาวต่างชาติ และพระ 

จะตอ้งเพิ่มจากราคาค่าทวัรป์กติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจ

ขายตรงเคร่ืองส าอางคค์ ์ หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุป๊ท่ีมีการขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุก

ครั้ง** 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 

ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรบัฝากของจากผูอ่ื้นเพ่ือท่ีจะ

น าไปยงัประเทศน้ันๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของน้ันว่าตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิด

กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิต เจา้หนา้ท่ีจะไมร่บัฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมดัจ าไม่ว่า

ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้ าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้  โปรดอ่าน

ขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

4. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั 

5. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดทา้ย

ช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกบัลูกทวัร ์หากว่าท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ 

เพราะทางบริษัททวัรไ์มม่ีการบงัคบัลกูทวัรซ้ื์อแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

6. ทวัรค์รั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่าน้ัน ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์โดยไม่ลง

รา้นชอ้ปป้ิง เช่น น ้ามนัสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการ

แยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , 

ค่าอินเตอรเ์น็ต , ค่าซักรีด , มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น  

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วีซ่า  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ  าตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบส าคญัถิ่นที่อยู ่ 

4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  

5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  

6) รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  

(ส าหรบัหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า) 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 

90 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจ

เขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 

2. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

3. สิ่งที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พ  านักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงิน

สด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

4. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) ทาง

ทวัรจ์ดัเตรียมให ้

5. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
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เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพ่ือส ารองท่ีนัง่ ภายใน 24 

ชัว่โมง หลงัจากการจอง 

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูม้ี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือ

แจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณี

ใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการ

น าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่

ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง

นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิม

จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการ

ต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคลอ้งกับ

สถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยั

ของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด

จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย 

ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน 

เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่ เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

และรวมกนัทุกช้ินไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้

เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก , ผลไมส้ด , 

ไข่ , เน้ือสตัว ์, ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสีย

ค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก  

 

 

 

 


