
รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

วนัแรก              กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) 
23.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ AIR ASIA X 

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง (หัวหนา้ทัวร์แนะน าการเดนิทาง) 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./

ทา่น (หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

***หมายเหตุ*** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสาร
พรอ้ม ณ ประตขู ึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจาก

ตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ**)  

 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง            เกาหลใีต ้– อุทยานซอรคัซาน – วดัชนิฮงึซา 
02.40 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่XJ700 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

10.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิา

เป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ ขอตอ้นรับทกุทา่น
สู ่สาธารณรัฐเกาหลใีต ้รถโคช้พาทา่นขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพือ่ความหวังในการ

รวมชาตทิีย่าวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (1) เมนู บูลโกก ิ 

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยัง อุทยานแหง่ชาตซิอรคัซาน (SEORAKSAN NATIONAL PARK) หรอืสวสิเซอรแ์ลนด์

ของเกาหลใีต ้เป็นอทุยานแหง่ชาตขินาดใหญท่ีจ่ัดไดว้า่เป็นแนวเขาทีส่วยงามมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในเกาหล ีหุบเขาแห่ง
นีท้ีม่ดีอกไมบ้านสะพร่ังทัง้ในฤดใูบไมผ้ลแิละฤดใูบไมร้่วง โดยเฉพาะในชว่งใบไมร้่วง หุบเขาแห่งนี้จะเปลีย่นเป็นสแีดง

สลบัสม้ไปทัว่ทัง้หบุเขา  **อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วมคา่ CABLE CAR ขึน้อุทยาน (ประมาณ 10,000 วอน)**   

http://bit.ly/2NMk5YE
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นอกจากนี้ ยังม ีวดัชนิฮงึซา (SINHEUNGSA TEMPLE) วัดเกา่แกท่ีส่รา้งในสมัยอาณาจักรชลิลา่ อายุกวา่ 1,000 ปี 

เนือ่งจากตวัวดัตัง้อยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาตซิอรัคซานจงึท าใหม้วีวิทวิทัศน์ทีส่วยงาม มลี าธารไหลผ่านตัววัดพรอ้มกับ

สะพานหนิขนาดใหญ่ ซึง่ในฤดูน ้าหลากจะสวยงามเป็นอย่างมาก จุดเด่นของวัดอยู่ทีพ่ระพุทธรูปสัมฤทธิป์างสมาธิ
ขนาดใหญ ่ทีป่ระดษิฐานเป็นสญัลกัษณ์ของอทุยานใหท้กุทา่นไดม้าไหวส้กัการะขอพรกัน ซึง่วา่กันวา่มคีวามศักดิส์ทิธิ์

มาก หลงัจากไหวข้อพรเสร็จแลว้ก็สามารถมาลา้งมอืลา้งหนา้ดว้ยน ้ามนตไ์ด ้โดยการท าบญุของชาวเกาหลนัีน้จะนยิม
ถวายขา้วสาร และเทยีนเลม่ใหญ่ๆ  กนัซะเป็นสว่นใหญ ่หรอืเลอืกทีจ่ะบรจิาคกระเบือ้งหลังคาวัดก็ได ้ซึง่ส าหรับผูท้ีม่จีติ

ศรัทธาสามารถร่วมท าบญุถวายได ้

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (2) เมนู ชาบู ชาบู สุกีส้ไตลเ์กาหล ี 
พกัที ่   LAKE OCEAN / I’ PARK CONDO HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม            โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิ+ ใสชุ่ดประจ าชาตฮินับก - สวนสนุก EVERLAND - สมุนไพรโสมเกาหล ี 
                         COSMETIC OUTLET - ยา่นอแีด 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
จากนัน้น าทา่นไปเรยีนรูว้ฒันธรรมการท ากมิจขิองชาวเกาหลทีี ่โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิอาหารเกาหลปีระเภทผักดองที่

อาศัยภูมปัิญญากน้ครัวของชาวเกาหล ีดว้ยการหมักพรกิสแีดงและผักต่างๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลี

นยิมรับประทานกมิจเิกอืบทกุมือ้ และยังน าไปปรุงเป็นสว่นประกอบอาหารอกีหลายอย่าง ปัจจุบันกมิจมิมีากกวา่ 187 
ชนิด สว่นใหญ่แลว้จะมรีสเผ็ด และเปรีย้ว นอกจากนี้ยังสามารถสวมใส ่ชุดประจ าชาตฮินับก ซึง่เป็นชดุประจ าชาติ

ของเกาหล ีพรอ้มถา่ยภาพสวยๆ เก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของ

ประเทศ ถกูขนานนามวา่เป็น ดสินยีแ์ลนดแ์หง่เกาหลใีต ้ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ทกุคนจะไดท้อ่งไปกับโลกของสตัวป่์า
ซาฟาร ีชมไลเกอร์ สงิโตเจา้ป่า และเสอืดนิแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนดิ ไม่วา่จะเป็น รถไฟ
เหาะตลีังกา (Rolling X-Train) เฮอรร์เิคน (Double Rock Spin) เรอืเหาะไวกิง้ (Columbus Adventure) และไฮไลค์

ทีพ่ลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) นอกจากนี้ ยังมสีวนดอกไมท้ีก่ าลังออกดอกบาน
สะพร่ังอวดสสีนั ณ สวนดอกไมส้ีฤ่ด ู(Four Season Garden) ซึง่จะเปลีย่นแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตามฤดกูาลในรูปแบบ
ทีห่ลากหลายตลอดทัง้ปี  
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (4) เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ี 
 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางไปยัง ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหล ี(GINSEN CENTER) สมุนไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรง
ใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหาร ปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบ และเพิม่พละก าลัง มสีรรพคณุทางการแพทยช์ว่ยบ ารุงหัวใจ ป้องกัน

โรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

จากนัน้น าทา่นแวะชอ้ปทีร่า้นเครือ่งส าอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพือ่เลอืก
ซือ้กลบัไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิแบรนดอ์ย่าง DEWINS และ

แบรนด ์JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลกัของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีน ้าแตก ครมีขัดขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์
เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง ยา่นอแีด (EDAE) ตัง้อยู่ตรงทางเขา้ของมหาวทิยาลัยสตรอีฮีวา ถอืวา่เป็นอกีแหลง่ช็

อปป้ิงทีเ่หมาะกบัสาวๆ ทีช่ ืน่ชอบสนิคา้ทีอ่อกแนวเกาหลีๆ  โดยเฉพาะ ย่านนี้จะคลาคล า่ไปดว้ยสาวๆ นักศกึษามากมาย 
มสีนิคา้แฟชั่นสไตลเ์กาหลรีาคาไม่แพงหลากหลายแนวใหเ้ดนิเลอืก ไม่ว่าจะเป็นของน่ารักๆ กิ๊ฟชอ้ป เครื่องประดับ 

เสือ้ผา้ แวน่ตา กระเป๋า รองเทา้ อปุกรณ์เกีย่วกบัโทรศพัท ์เครือ่งส าอางตา่งๆ  
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เย็น บรกิารอาหารเย็น (5) เมนูบุฟเฟ่ต ์SEA FOOD ส าหรบัท่านทีช่ืน่ชอบอาหารทะเลเป็นพเิศษ ใหท้่านได้

เลอืกสรรอาหารทะเลทีส่ดใหม ่และ อาหารนานาชนดิ พเิศษ !! ขาปูยกัษ ์
พกัที ่  BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

 

วนัทีส่ ี ่               เทศกาลดอกหญา้ สวนฮานลึปารค์ - น า้มนัสน - พระราชวงัถ็อกซูกุง - ถนนเลยีบก าแพงหนิถ็อกซูกงุ  

                         สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอะเมทสิ - DUTY FREE - ตลาดเมยีงดง     

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
น าทา่นเดนิทางไปยัง สวนฮานลึ (HANEUL PARK) ตัง้อยู่บนเนนิเขาทีส่งูทีส่ดุในบรรดาสวนทัง้ 5 แห่ง จงึไดช้ือ่ว่า 

ฮานลึ ทีแ่ปลวา่ ‘ทอ้งฟ้า’ สามารถเทีย่วไดท้กุฤดกูาล และมองเห็นววิทวิทัศน์ทีง่ดงามของกรุงโซลได ้ในชว่งหนา้รอ้น

จะมดีอกทานตะวนับานใหไ้ดช้ม สว่นในชว่งใบไมเ้ปลีย่นสจีะมเีทศกาลดอกหญา้บาน (Seoul Eulalia Festival) หลาย
คนนยิมมาชมความสวยงาม รวมถงึมตีน้ Redwood ทีย่าวเรยีงรายไปถงึ 900 เมตร สลบักบัสสีนัของใบไมเ้ปลีย่นสทีีอ่ยู่

บนยอดเขา มทีางเดนิบันไดลัดเลาะขึน้ไปยังลานทุ่งดอกหญา้ดา้นบน ถา้หากใครไม่อยากเดนิเทา้ขึน้ไป ทางสวนมี
บรกิารรถรับ-สง่ ส าหรับขึน้ไปดา้นบน ดา้นบนนัน้จะเป็นลานทุง่หญา้โล่ง ขนาดใหญ่ เต็มไปดว้ยดอกหญา้พริว้ไหวไป

ตามลม ระหวา่งทางจะมศีาลาทรงเกาหลโีบราณใหน่ั้งพักผ่อนเป็นระยะๆ ตรงกลางของสวนจะมจีุดชมววิ สามารถเดนิ
ขึน้ไปดา้นบนแลว้ถา่ยววิทุง่หญา้ได ้สว่นในชว่งกลางเดอืนตลุาคมจะมกีารเปิดไฟในตอนกลางคนื  
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ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

*** หมายเหต ุ: ราคานีไ้มร่วมคา่รถ SHUTTLE BUS รบั-สง่ ส าหรบัทา่นทีไ่มส่ะดวกเดนิขึน้บนัไดไปดา้นบน
สวนฮานลึ ท ัง้นีก้ารบานของดอกหญา้ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ หากดอกหญา้ไมบ่าน หรอืทางสถานทีย่กเลกิ

เทศกาล ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิป์รบัเปลีย่นโปรแกรม ทดแทนเป็น ถนนกาโรซูกลิ (GAROSU-GIL) แหลง่
รวมรา้นคา้แฟช ัน่ และคาเฟ่สดุฮปิของชาวเกาหล ีถนนทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมส้องขา้งทาง ซึง่ก็คอืเจา้ตน้กงิโกะ 

(Ginkgo) หรอืตน้แปะกว๊ยน ัน่เอง โดยมคีวามยาวของถนนประมาณ 700 เมตร ถนนเสน้นีอ้าจจะยงัไมค่อ่ย

คุน้หมูอืใหมห่ดัเทีย่วเกาหลซีกัเทา่ไหร ่แตข่อบอกวา่หนุม่สาวแดนโสมเขารูจ้กักนัเป็นอยา่งด ีเพราะเป็นถนน
ทีม่คีรบทุกรส ท ัง้รา้นเสือ้ผา้ รองเทา้ เครือ่งประดบั ในแบบทีเ่รยีกวา่ยูนคิสุดๆ ซึง่สว่นใหญจ่ะเป็นรา้นของ

เหล่านกัออกแบบทีม่ชีือ่เสยีง และนกัออกแบบอสิระรุ่นใหม่ของเกาหลไีปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงั
มากมาย *** 

น าท่านเรียนรูก้ารท าผลติภัณฑท์ีส่กัดจาก น า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) มสีรรพคุณชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน 

ชว่ยควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย 
จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยัง พระราชวงัถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5 พระราชวังเก่าแก่ของ

ราชวงศโ์ชซอน มขีนาดไมเ่ล็กไม่ใหญ่โดดเดน่สง่างามทา่มกลางอาคารสไตลต์ะวันตกใจกลางกรุงโซล แตส่วยงามร่ม
รืน่ไปดว้ยตน้ไม ้ยิง่ชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสแีลว้ยิง่สวยงามไปอกี ในแตล่ะวันจะมกีารเปลีย่นเวรยามของทหาร หากมาได ้

ถูกจังหวะจะไดช้มพธิเีปลีย่นเวรยามประจ าวัน ซึง่ในหนึ่งวันนัน้จะม ี3 รอบ คอื รอบแรกตอน 11.00 น. รอบทีส่อง 
14.00 น. และรอบสดุทา้ยตอน 15.30 น. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

*** หมายเหตุ : กรณีทีพ่ระราชวงัถ็อกซูกุงไมเ่ปิดท าการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิป์รบัรายการทดแทนเป็น 
พระราชวงัชางด็อกกุง *** (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวังล าดับทีส่องทีถู่กสรา้งตอ่จากพระราชวัง

เคยีงบกกงุ ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังส าคัญทียั่งคงรักษาไว ้ซึง่มตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายุกวา่ 
300 ปี บอ่น ้า และศาลารมิน ้า พระราชวงัแหง่นีเ้ป็นทีพ่ านักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองค ์ปัจจุบันยังคงเหลอืความ

งดงามบางส่วนของพระราชวัง ไดแ้ก่ พระต าหนัก INJEONGJEON พระต าหนัก DAEJOJEON พระต าหนัก 
SEONJEONGJEON และพระต าหนัก NAKSEONJAE  

นอกจากนี้ ยังมอีกีไฮไลทท์ีส่ าคัญของพระราชวังแห่งนี้คอื ถนนเลยีบก าแพงหนิ (STONEWALL STREET ROAD) 

ซึง่รูจั้กกันดใีนชือ่ ถนนจองดง หรือ ถนนถ็อกซูกุง-ทลดัม มักมีผูน้ิยมไปเดนิเล่นพักผ่อนชืน่ชมควาามงดงามของ
พระราชวัง พรอ้มกับเดนิชมววิตน้แปะก๊วยสเีหลอืงทีป่ลูกเรียงรายเลาะเลยีบรัว้วัง ทอดยาวจากพระราชวังถ็อกซูไป

จนถงึโรงละครชองดงตามแนวโคง้ของถนน ขนานกบัแนวก าแพงหนิสนี ้าตาลเทาสวยงาม ท าใหถ้นนเสน้นี้มเีสน่ห ์และ
มเีอกลักษณ์ในตัวเป็นอย่างมาก ถนนทีส่วยงามแห่งนี้ยาวประมาณ 1 กโิลเมตร ทีน่ี่ไดช้ ือ่ว่าเป็นถนนเสน้ทีโ่รแมนติ

กแห่งหนึง่ในโซล และยังเป็นสถานทีย่อดนยิมส าหรับการเดนิเล่นในฤดใูบไมร้่วง ใบแปะก๊วยสเีหลอืงทีเ่รยีงรายเลยีบ

ก าแพงไปนัน้ ยิง่เพิม่บรรยากาศใหโ้รแมนตกิมากขึน้ไปอกี  
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จากนัน้พาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจาก
มลภาวะ และสงูเหนอืระดบัน ้าทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจาก

การดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (7) เมนู ไกตุ่น๋โสม  

 
จากนัน้น าทา่นชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลเีป็นแดน

ของพลอยสมี่วง พลอยแห่งสขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แตส่มี่วงออ่นเย็นตา จนถงึสมี่วงไวน์ มเีสน่ห์

เยา้ยวนใจ พลอยนีจ้ะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 
จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ี (DUTY FREE) ทีร่า้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีส่ดุในโซล แหลง่รวม

สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ไมว่า่จะเป็น น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับหลากหลายแบรนด์
ดัง และสนิคา้แบรนดอ์ื่นๆ อกีมากมาย โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนด์หรู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทเิช่น 

PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU 

MIU เป็นตน้ ในสว่นของชัน้ที ่1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX, HERMES, 
OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชัน้ 2 เป็นชอ็ป MCM ชัน้ที ่3 เป็นโซนเครือ่งส าอางคห์ลากหลายแบรนดด์ัง ไม่วา่จะเป็นแบ

รนด ์SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, 
BIOTHERM, MAC เป็นตน้ ชัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ และชัน้ที ่5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซน

รา้นอาหาร 
 

 

 
 

 
 

 

จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง (MYEONG-DONG) แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆ
หลายคน หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีตลาดแหง่นีจ้ะมเีสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เครือ่งส าอางคท์ัง้แบรนดเ์นมชือ่ดัง 

และโลคอลแบรนด ์รวมถงึซดีเีพลง รูปดารา และศลิปินเกาหล ีหรอือะไรทีว่ัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากทีต่ลาดนี ้
อาทเิชน่ รา้นเครือ่งส าอางคค์ท์ีคุ่น้หูคนไทยทีไ่ม่วา่จะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL 

REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่องส าอางคค์จ์ะถูกกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เทา่ และบางรุ่นไม่มขีายใน
ประเทศไทย หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอย่างรา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลอืก

มากมาย อาทเิชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้    
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ในสว่นของอาหารขา้งทางทีฮ่อทฮติไม่แพก้ันอย่างโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด (MYEONG-DONG STREET FOOD) มี

อาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้ิม้ลองมากมาย ไม่วา่จะเป็น หอยเชลลย์่างตัวใหญ่อบน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนม
ยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ ย่างชสีมรีสหวาน ชสีย่าง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไม ้

แลว้เอาไปยา่ง ตอ๊กโบก ีเคก้ขา้วทีข่ ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนี้มอียู่เกอืบทกุซอกทกุมุมที่

ในตลาดเมยีงดง บะหมีด่ าจาจังมยอน หนึง่ในเมนูสดุฮติทีเ่ห็นกันบอ่ยในซรีีส่เ์กาหล ีมันฝร่ังเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้
พบเห็นไดท้ั่วไปในเมืองไทย แต่ของทีน่ี่จะมีไสก้รอกเพิ่มเขา้มาอกีหนึ่งชัน้ ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบ

อลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แต่หากคนทีช่อบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดัง ซึง่ไอตมิทีก่ดมาใสโ่คนนัน้สงูถงึ 2 
ฟตุ 

เย็น  อสิระอาหารเย็น 1 มือ้ (ใหทุ้กทา่นไดอ้สิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

พกัที ่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้              ละลายเงนิวอนซุปเปอรม์าเก็ต - สนามบนิอนิชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (8) เมนูอูดง้ 
น าทา่นแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมตา่งๆ ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรยีล

ช็อกโก ้ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม 
เครือ่งส าอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
11.20 น. เดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่XJ701 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

15.10 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 
ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้  

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

**พาสสปอร์ตจะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง** 

ในกรณยีกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ัน ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ าไม่ว่า
ด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน เพราะทางบริษทัได้ท าการจ่ายค่าตั๋วกบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้

ถี่ถ้วน ก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
 
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 
 

 

อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี5 วนั 3 คนื (AIR ASIA X) 
KOREA ROMANTIC SEORAK ซอรคั - โซล – โซล  

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ตลุาคม – พฤศจกิายน 2561 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ราคา 

จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ัว๋) 

ราคา 

เด็กอายุไมเ่กนิ 
2 ขวบ 

พกั 

เดีย่ว 
เพิม่ 

06 – 10 ตลุาคม 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

10 – 14 ตลุาคม 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

23 – 27 ตลุาคม 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

24 – 28 ตลุาคม 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

27 – 31 ตลุาคม 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

28 ต.ค. – 01 พ.ย. 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

29 ต.ค. – 02 พ.ย. 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

01 – 05 พ.ย. 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

02 – 06 พ.ย. 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

03 – 07 พ.ย. 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่*** 
** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน /ทรปิ/ทา่น  

หรอืทา่นละ 1,750 บาท/ทรปิ/ทา่น** 
 

**หมายเหต*ุ* 

1. รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับสาย
การบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง ฉะนัน้หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผู ้

จัดขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครื่องบนิใหแ้ก่ทา่น ***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ราคานีเ้ฉพาะ

นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100 USD** **กรณีตัด
กรุ๊ปเหมาทีเ่ป็น เด็กนักเรยีน นักศกึษา ครู  ธรุกจิขายตรงเครือ่งส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารขอดงูาน 

จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเทีย่วระหว่างท่องเทีย่วในประเทศเกาหล ีหรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะน ากรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ หากท่านมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่เพื่อทีจ่ะน าไปยังประเทศนัน้ๆ  

หรอืน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ตอ้งไมเ่ป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้
ประหารชวีติ เจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

3. โรงแรมทีพั่กทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็น
หลกั 

4. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสุดทา้ยช่างภาพจะน า
ภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลกูทัวร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททัวรไ์ม่มี
การบงัคบัลกูทวัรซ์ือ้แตอ่ย่างใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวร์ครัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง 
เชน่ น ้ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD 

ตอ่ทา่น 
 

 

 
 

 
 

 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 

 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง , คา่โทรศัพท ์, คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต , คา่

ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 50,000 วอน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่ 

4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ 2 รูป  

(ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ ภายใน 24 ชัว่โมง
หลงัจากการจอง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื่อ

ยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

- ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์

จดัเตรียมให ้

- ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
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เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 
การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้
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7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้

ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 

จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไมส้ด , ไข ่, เนื้อสตัว ์, 

ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  

 

 


