
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

วนัแรก         กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)– เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) 

13.00 น. คณะพรอ้มกันทสีนามบนินานาชาตดิอนเมอืงอาคาร 1 ชนั 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิAIR ASIA X
เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการขนึเครอืง (หัวหนา้ทัวรแ์นะนําการเดนิทาง) สาย
การบนิAIR ASIA X ใชเ้ครอืงAIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนัีงจัดทนัีงแบบ 3-3-3 นําหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน 
(หากตอ้งการซอืนําหนักเพมิตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) **หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครอืง
ออกอยา่งนอ้ย 60 นาทแีละผูโ้ดยสารพรอ้มณประตขูนึเครอืงกอ่นเวลาเครอืงออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธ ิ
ในการเลอืกทนีงับนเครอืงเนอืงจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ**) 

 

 
อพัเกรดทนีงั HOT SEAT ราคา 1,600 บาท / เทยีว(หมายเหต:ุ ราคาอาจจะมกีารเปลยีนแปลงตามขอ้กําหนดของสายการบนิ) 

HOT SEAT เป็นทนัีงภายในหอ้งโดยสารบรเิวณดา้นหนา้ของเครอืงบนิซงึเป็นทนัีงแบบมพีนืทวีางขามากเป็นพเิศษ 

 

 
 
15.40 น. บนิลัดฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทยีวบนิทXีJ702(ไมม่บีรกิารอาหารบนเครอืง) 
23.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิชอน (เวลาทอ้งถินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถนิเพือสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่
สาธารณะรัฐเกาหลใีต ้รถโคช้นําทกุทา่นขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพอืความหวังในการ
รวมชาตทิยีาวกวา่4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตรบรกิารอาหารวา่งคมิบบั+นมกลว้ย 
 

พกัท ี  RAMADA GIMPO HOTELหรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทสีอง      ลานสก–ีไรส่ตรอเบอรร์–ี สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
 

จากนันใหท้า่นไดส้นุกสนานเพลดิเพลนิบนลานสกขีนาดใหญเ่มอืเขา้สูฤ่ดหูนาวภเูขาของเกาหลจีะถูกปกคลมุไปดว้ย
หมิะขาวโพลน โซนลานสกจีะประกอบไปดว้ยเนนิสกมีอืใหม ่และอกีเนนิสําหรับคนทเีลน่สกจีนโปรแลว้ ซงึปลอดภัยไม่
มอีันตรายใดๆการเตรยีมตวักอ่นเลน่สกคีวรเตรยีมถงุมอืสก ีผา้พนัคอ แวน่กนัแดด เสอืแจค๊เก็ตกนันํา
หรอืผา้รม่ และกางเกงรดัรปูพรอ้มกับรับฟังขอ้แนะนํา และฝึกวธิกีารเล่นจากไกด์ทอ้งถนิก่อนลงสนามจรงิ ทังนี
เพอืความปลอดภัยของผูเ้ล่นเองเป็นสําคัญสําหรับคนทชีํานาญแลว้ สามารถนังกระเชา้ขนึไปไดบ้นเขาไดเ้ลย (**
ราคาทวัรย์งัไม่รวมคา่อุปกรณ์การเล่นสก ีสกีลฟิทส์โนวส์เลด สกีคา่เล่นรวมชุดแลว้ประมาณ 50,000 
วอน**) 

 



 
 

 
หมายเหต:ุ ปรมิาณของหมิะ และการเปิดใหบ้รกิารของลานสก ีขนึอยูก่บัความเออือํานวยของสภาพอากาศ
ในแตล่ะปี หากมหีมิะไมเ่พยีงพอลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิาร ในกรณีทลีานสกไีมส่ามารถเปิดบรกิาร ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธทิดแทนโปรแกรมONE MOUNT (SNOW PARK*) สวนสนุกอกีหนึงแห่งทน่ีาสนใจเมอื
เดนิทางไปเทยีวเกาหลพีบกลับโลกแหง่ลานนําแข็ง และเล่นหมิะไดต้ลอด365 วัน เมอืงหมิะจําลองตังอยู่ทเีมอืงโก
ยาง แหลง่ทอ่งเทยีวใกลก้รุงโซล ซงึเป็น "Snow Park" ในร่มทใีหญ่สดุของประเทศเกาหล ีเพลดิเพลนิกับการขเีครอืง
เลน่สดุน่ารักบนลานนําแข็ง เชน่ จักรยานคูรั่ก จักรยานเดยีว รถเฟอร์รี กะบะสเลดแซนตา้ เป็นตน้ หรือจะเลอืกเขา้สู่
โลกของหมิะทอีุณหภูมติลิบ -2 องศาเซลเซยีส กับการเล่นสโนสเลคบนลานหมิะก็ได ้(ราคาทัวร์นีไม่รวมค่าเขา้ 
SNOW PARK ประมาณ 15,000 วอน หรอืหากทา่นใดไมส่นใจ สามารถเดนิชอ้ปปิงตามอธัยาศัย มหีลากหลายแบรนด์
ชนันําใหเ้ลอืกมากมาย) 
 
จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ไรส่ตรอเบอรร์ ีใหท้า่นไดช้มิสตรอเบอร์รีสดๆ หวานฉําจากไร่ หากตดิใจรสชาตทิแีสน
หวานก็สามารถเลอืกซอืกลับมาฝากคนทเีมอืงไทยไดด้ว้ย โดยจะมกีารแพ็คใสก่ลอ่งสวยงามและนําส่งถงึสนามบนิใน
วันสดุทา้ยกอ่นเดนิทางกลับ 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (2) เมนูบุฟเฟตบ์าบคีวิปิงยา่งสไตลเ์กาหลเีนอืหมเูนอืไกเ่นอืววัปลาหมกึอาหารเกาหลี

เตมิไมอ่นั 
 

จากนันนําท่านเดนิทางสู่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนดส์วนสนุกกลางแจง้ทใีหญ่ทีสุดของประเทศ ถูกขนานนามว่า
เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีตต้ังอยู่ท่ามกลางหุบเขา ประกอบไปดว้ยโซนต่างๆดังนีGlobal Fair, Magic Land, 
European Adventure, American Adventure, Zootopia เมอืท่านกา้วผ่านประตูเขา้ไปในสวนสนุกเอเวอร์
แลนดพ์บกับอาคารทรงสวยทตีกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรยีตะวันออก และอนิเดยี ซงึผสมผสานจนเขา้กนัลง
ตัวแวะถ่ายรูปสวยๆ ทMีagic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญ่ทจีะเปลยีนธมีไปตามเทศกาลต่างๆ ถือเป็นอกีจุดแลนด์
มารค์สําหรับนักทอ่งเทยีวใครชอบเครอืงเลน่หวาดเสยีวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาดสนุกกับเครอืงเลน่นานาชนดิ
ไมว่า่จะเป็น รถไฟเหาะตลีังกา (Rolling X-Train)ทเีร็วสดุๆ และตลีังกาถงึ 2 รอบ เฮอรร์เิคน (Hurricane) เครอืงเลน่ที
จะหมนุๆเหวยีงๆใหหั้วใจเตน้รัวกับความสงูเกอืบ 20 เมตรจากพนืดนิ! ดับเบลิร็อกสปิน (Double Rock Spin)ทจีะหมนุๆ 
ตลีังกา 3 ตลบบนอากาศดว้ยความสงูทแีทบกลนัหายใจ เรอืเหาะไวกงิ (Columbus Adventure) เตรยีมตัวเตรยีมใจไป
กับเจา้เรอืเหาะยักษ์ทจีะเหวยีทกุคนขนึไปสงูถงึ 30 เมตร ในมมุ 75 องศาและไฮไลคท์พีลาดไมไ่ดข้องสวนสนุกแหง่นี 
รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้สีูงชันเป็นอันดับ4 ของโลกซงึมคีวามชันถงึ77 องศาและวงิดว้ย
ความเร็ว104 กโิลเมตร/ชวัโมง 

 



 
 

 
 

พกัเหนอืยจากเครอืงเลน่ หลุดเขา้มาในโลกของเหล่าสตัวม์ากมายในโซนZootopiaหนึงในสวนสัตวท์ี
ใหญ่ทสีดุของเกาหลมีสีัตวม์ากกวา่2,000 ตัวจาก200 กวา่สายพันธุพ์าทกุทา่นทอ่งไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารขีนึไป
บนรถบัสซาฟารเีพอืใกลช้ดิกับเหลา่สัตวป่์ายงิขนึอยา่งโซนSafari Worldพบกับสัตวท์น่ีาเกรงขามอย่างสงิโตเจา้ป่า
เสอือันดรุา้ยและหมตีัวใหญ่ทอีาจจะโผลม่าทักทายคณุไดท้กุเมอื 
 

 
 
ตนืเตน้ไปกบัการนงัรถสะเทนินําสะเทนิบกตะลุยเขา้ไปในโซนLost Valleyพรอ้มเพลดิเพลนิกับการชมสัตว์
ตา่งๆทเีดนิเลน่อยา่งอสิระถา้โชคดอีาจจะไดพ้บกับสัตวเ์หลา่นีมาขอขนมกนิถงึหนา้ตา่งรถเลยทเีดยีว 

 



 
 

 
 

เปลยีนบรรยากาศจากเหลา่สตัวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมูพ่ฤกษาเดนิชมสวนดอกไมท้กีําลังออก
ดอกบานสะพรังอวดสสีัน ณ สวนดอกไมส้ฤีดซูงึจะเปลยีนแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบทหีลากหลาย
ตลอดทังปี (ทังนีข ึนอยู่กับสภาพอากาศ) ดว้ยสีสันทีสดของดอกไมแ้ต่ละชนิดจึงไดรั้บความนิยมอย่างมาก 
นักทอ่งเทยีวทมีาสวนสนุกจงึไมพ่ลาดทจีะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชนืกลับไปเป็นทรีะลกึ รวมทังยังมกีารจัด
เทศกาลในแตล่ะเดอืน ในชว่งฤดูหนาวประมาณเดอืนพฤศจกิายน - ธนัวาคม มกีารจดังานเฉลมิฉลอง
เทศกาลครสิตม์าส และตอ้นรบัเทศกาลปีใหม ่ทกุเทศกาลจะตกแต่งดว้ย แสง ส ีเสยีง สุดอลงัการ 
พรอ้มทงัมขีบวนพาเหรดมาสรา้งความบนัเทงิใหก้บัเด็กๆ เช่น White Christmas Parade, 
Moonlight Parade 
 

 
 
การแสดขบวนพาเหรดอนัน่าตนืตาตืนใจชมขบวนพาเหรดสุดยงิใหญ่อย่าง คานิวัลแฟนตาซีพาเหรด 
(Carnival Fantasy Parade) พบกับโชวต์า่งๆจากทัวทุกมุมโลกมทัีงธีมสไตลบ์ราซลิอย่างแซมบาเฟสตวัิล (Samba 
festival) ไปจนถงึธมีเวนสิคานวัิล (Venice Carnival) จากอติาลกี็ตบเทา้เขา้ร่วมขบวนดว้ยสนุกสนานกับการเตน้รําไป
พรอ้มๆกันช่วงหัวคําเป็นอีกหนึงการแสดงทพีลาดไม่ไดเ้ชน่กันอย่าเพงิรีบกลับ! หากยังไม่ไดช้มการแสดงพลุสุด



 
 

อลังการหลังจากพระอาทติยต์กดนิและยังมขีบวนพาเหรดทจัีดเต็มทังแสงสเีสยีงอย่างมูนไลทพ์าเหรด (Moonlight 
parade) ใหท้า่นไดช้มอกีดว้ย ขบวนพาเหรดจะมรีอบ14.30 18.30 และ19.30 น. 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น (3) เมนูบบิมิบบัขา้วยําเกาหลปีระกอบดว้ยผกัตา่งๆพรอ้มกบัเนอืสตัวห์มกัเสริฟ์บรกิาร

พรอ้มซปุชาบูหมอ้รอ้นๆ 
 
พกัท ี  RAMADA GIMPO HOTELหรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทสีาม      หมูบ่า้นโบราณบกุชนฮนัอก– ศูนยส์มนุไพรโสม –ผลติภฑัณ์นํามนัสน– พระราชวงัชางด็อกกงุ 
คอสเมตคิ –ดวิตฟีร–ีตลาดเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
 
จากนันนําทา่นยอ้นรอยอดตีกลับไปยังสมัยโชซอนหมูบ่า้นโบราณบุกชอนฮนัอก ทซี่อนตัวอยู่ท่ามกลางเมอืงใหญ่ 
ในแตล่ะฤดกูาลจะมบีรรยากาศทแีตกตา่งกันโดยสนิเชงิหมูบ่า้นแหง่นียังรักษาความสวยงามของหมูบ่า้นโบราณดังเดมิ
เอาไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีถือเป็นหนึงในหมู่บา้นแบบฮันอกทมีชีอืเสยีงมากทสีุดในประเทศเกาหล ีปัจจุบันไดก้ลายเป็น
แหลง่ทอ่งเทยีวยอดนยิมและยังถูกลอ้มรอบไปดว้ยสถานทเีชงิประวัตศิาสตร ์อาท ิพระราชวังเคยีงบกกงุ พระราชวังชา
งด็อกกงุ ซงึบา้นฮันอกหลายหลังในหมูบ่า้นไดถู้กดัดแปลงใหเ้ป็นศนูยวั์ฒนธรรมเกสตเ์ฮา้สร์า้นอาหารมากมายทนีีมมีมุ
ถ่ายรูปชคิๆทพีลาดไมไ่ดถ้งึ 8 จดุหากใครทมีเีป้าหมายวา่จะเก็บใหค้รบทัง 8 จดุก็เตรยีมฟิตร่างกายใหด้ีๆ  เพราะในบาง
จดุจะเป็นเนนิทคีอ้นขา้งลาดชนั 
 

 
 
จากนันนําทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มนุไพรโสมเกาหล ีสมนุไพรทชีว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหาร 
ปอด ชว่ยทําใหจ้ติใจสงบ และเพมิพละกําลัง มสีรรพคุณทางการแพทยช์ว่ยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง 
 
จากนันนําทา่นเรยีนรูก้ารทําผลติภณัฑนํ์ามนัสนทสีกัดจากนํามันสนเข็มแดง มสีรรพคุณชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน 
ชว่ยควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (5) เมนูจมิทคัไกอ่บซอีวิวุน้เสน้เป็นเมนูอาหารเกาหลพีนืเมอืงดงัเดมิเป็นไกผ่ดัรวมกบั

วุน้เสน้มนัฝรงัแครอทพรกิและซอสดําเนอืไกท่นีมิรสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ี
 



 
 

จากนันนําทา่นชมพระราชวงัชางด็อกกุงพระราชวังลําดับทสีองทถีูกสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกกุง เคยใชเ้ป็นที
พํานักของพระมหากษัตรยิห์ลายพระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญทยัีงคงรักษา
ไว ้พระราชวังหลวงทัง 5 ทใีนโซลนัน จะมลีักษณะหนา้ตาคลา้ยๆ กัน แตกตา่งกันททัีศนียภาพ รวมถงึความพเิศษของ
แต่ละสถานทดีว้ย อย่างตัวพระราชวังชางด็อกกุงแห่งนีก็มไีฮไลทท์ีน่าสนใจคอื สวนฮูวอน หรือสวนแห่งความลับ
นันเอง ภายในพระราชวังประกอบไปดว้ยเขตพระราชฐานชนันอก พระราชฐานชนัใน และสวนดา้นหลังทใีชส้ําหรับเป็น
ทพัีกผ่อนของพระมหากษัตรยิใ์นสมัยโบราณ เมอืเดนิเขา้มาบรเิวณดา้นในพระราชวังจะเจอกับลานกวา้ง เป็นพืนที
สาธารณะทนัีกทอ่งเทยีวสามารถเดนิชมได ้พระราชวังแหง่นีเคยถูกเผาทําลายไปในชว่งปี 1592 ก่อนจะถูกบูรณะในปี 
1611 และไดก้ลายเป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมนับตังแต่นันเป็นตน้มา ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของ
พระราชวังเอาไว ้นอกจากนันยังมตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายกุวา่ 300 ปี บอ่นํา และศาลารมินํา  
 

 
 
หมายเหตุ: กรณีทพีระราชวงัชางด็อกกุงไมเ่ปิดทําการ ขอสงวนสทิธปิรบัรายการท่องเทยีว ทดแทนเป็น
พระราชวงัถ็อกซูกุง1 ใน 5 พระราชวังเก่าแก่ของราชวงศโ์ชซอน มขีนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ตังโดดเด่นสง่างามอยู่
ทา่มกลางอาคารสไตลต์ะวันตกใจกลางกรุงโซล แตส่วยงามร่มรนืไปดว้ยตน้ไม ้ยงิชว่งฤดใูบไมเ้ปลยีนสแีลว้ยงิสวยงาม
ไปอกี ในแตล่ะวันจะมกีารเปลยีนเวรยามของทหาร หากมาไดถู้กจังหวะจะไดช้มพธิเีปลยีนเวรยามประจําวัน ซงึในหนึง
วันนันจะม ี3 รอบ คอื รอบแรกตอน 11.00 น.รอบทสีอง 14.00 น.และรอบสดุทา้ยตอน 15.30 น. 
 
จากนันนําทา่นเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษี ดวิตฟีรทีรีา้นคา้ปลอดภาษีทใีหญ่ทสีุดในโซลแหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นม
มากมาย ไมว่า่จะเป็น นําหอม เสอืผา้ เครอืงสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครอืงประดับหลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบ
รนดอ์นืๆ อกีมากมายโดยชนัใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู และเครอืงดมืแอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA,DIOR, LOUIS 
VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ในสว่นของชนั
ท ี1 เป็นชอ็ป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX,HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้
ชัน 2 เป็นช็อป MCM ชันที 3 เป็นโซนเครืองสําอางคห์ลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด ์SULWHASOO, 
HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้
ชนั 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอนืๆ และชนัท ี5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 

 
จากนันนําทา่นเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิง ยา่นเมยีงดง แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามส
แควรเ์กาหล ีตลาดแหง่นีจะมเีสอืผา้ กางเกง รองเทา้ นําหอม เครอืงสําอางคทั์งแบรนดเ์นมชอืดัง และโลคอลแบรนด ์
รวมถึงซีดเีพลง รูปดารา และศลิปินเกาหล ีหรืออะไรทีวัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากทีตลาดนี อาทเิชน่ รา้น
เครืองสําอางคค์ท์คีุน้หูคนไทยทไีม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 
INNISFREE ราคาเครอืงสําอางคค์จ์ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เท่า และบางรุ่นไม่มขีายในประเทศไทย 



 
 

หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอยา่งรา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลอืกมากมาย อาทิ
เชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้ 

 

 
 
ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางทฮีอทฮติไมแ่พก้ันอยา่งโซนเมยีงดงสตรทีฟู้ ดมอีาหารหรือของทานเล่นใหไ้ดล้มิ
ลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตัวใหญ่อบน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็
อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ ยา่งชสีมรีสหวาน ชสียา่ง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปยา่ง ตอ๊กโบก ีเคก้ขา้วที
ขนึชอืของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนีมอียูเ่กอืบทกุซอกทกุมมุทใีนตลาดเมยีงดง บะหมดีําจาจังม
ยอน หนงึในเมนูสดุฮติทเีห็นกันบอ่ยในซรีสีเ์กาหล ีมันฝรังเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดทั้วไปในเมอืงไทย แต่
ของทนีีจะมไีสก้รอกเพมิเขา้มาอกีหนึงชัน ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แต่
หากคนทชีอบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดัง ซงึไอตมิทกีดมาใสโ่คนนันสงูถงึ 2 ฟตุ 
 

 
 
เย็น  อสิระอาหารเย็น 1 มอื (ใหทุ้กทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการช็อปปิง) 
พกัท ี RAMADA GIMPO HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทสี ี        โซลทาวเวอร–์ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู –พลอยอเมทสิ–ถนนแคฮงันูร ี–ละลายเงนิ 
วอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต –สนามบนิอนิชอน 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

จากนันนําทา่นไปยังหนงึในทาวเวอรท์มีวีวิทสีวยทสีดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ตงัอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล 
มคีวามสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสูง 479 เมตรจากพืนดนิ ไม่ว่าจะเป็นชว่งกลางวัน ชว่ง
กลางคนื หรอืฤดกูาลไหนๆ ก็ยังไดรั้บความนยิมเสมอมา ทังจากนักทอ่งเทยีวและคูรั่กชาวเกาหล ีเพราะเป็นจุดชมววิที
มองเห็นววิทัวทังกรุงโซล และบรเิวณรอบๆ แบบพาโนรามา่ นับเป็นอกีสถานทสีดุแสนโรแมนตกิแหง่หนงึทคีูรั่กทกุคูไ่ม่



 
 

ควรพลาด นอกจากนียังมไีฮไลทส์ําคัญของกรุงโซลทนัีกทอ่งเทยีวทกุคนจะตอ้งมาแวะเชค็อนิคอื สถานทคีลอ้งกญุแจ
ชอืดัง Love Key Ceremony ทมีคีวามเชอืว่า คู่รักทมีาคลอ้งกุญแจทนีีจะมคีวามรักทยีนืยาวไปตลอดกาล **ราคา
ทวัรน์ไีมร่วมกุญแจและคา่ขนึลฟิท1์0,000 วอน** 

 
 

 
 

   

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (7)เมนูบูลโกกหิมหูมกัสไตลเ์กาหลมีรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ยโดยนําหมูลงใน

กระทะพรอ้มนําซปุปรงุรสเมอืสกุรบัประทานพรอ้มเครอืงเคยีงและขา้วสวย 
 
จากนันนําทา่นชม ศนูยส์มนุไพรฮอตเกนามตูน้ไมช้นิดนีเจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทปีราศจากมลภาวะ และสูง
เหนือระดับนําทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดืม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุร ีสารตกคา้งจากอาหาร และยา 
 
จากนันนําทา่นชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิแดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและนําโชค 
โดยมตีังแตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจะงามจับตาเมอืมาทําเป็นแหวน จ ีตา่งหู และ
สรอ้ยขอ้มอื 

 
จากนันนําทา่นไปยังฮุนไดพรเีมยีม เอา้ทเ์ลทแหล่งชอ๊บปิงขนาดใหญ่มทัีงหมด3 ชันเต็มไปดว้ยรา้นแบรนดแ์ฟชัน
กวา่230 รา้นมรีา้นสนิคา้แบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลอืกมากมายอาทเิชน่GUCCI, COACH, GIORDANO, DKNY, CALVIN 
KLEIN เป็นตน้รวมถงึสนิคา้แบรนดด์ังจากเกาหลทีมีใีหท้า่นไดเ้ลอืกสรรกันอยา่งละลานตา 

 

 
 



 
 

จากนันนําทา่นเพลนิเพลนิกับการแวะซอืของฝากท ีซปุเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซอื 5 แถม 1) สาหร่าย ขนม
ตา่งๆ ชอ็กโกแล็ตหนิ ซเีรยีลชอ็กโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้
โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครอืงสําอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกเีกาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็น
ตน้ 
 
 
 
 
 

 
วนัทหีา้        กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 
00.20น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิทXีJ703(ไมม่บีรกิารอาหารบนเครอืง) 
04.20น. ถงึประเทศไทยสนามบนินานาชาตดิอนเมอืงพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 
 

******************************************* 
 
 
  

 
*** สําคญัมากโปรดอา่น *** 

ในกรณีทตีอ้งออกตวัภายใน เครอืงบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นทําการออกตวัโดยสาร กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงั  
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนเทยีวบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

มเิชน่นนั ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดทงัสนิ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทใีชบ้รกิาร  

  

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี5 วนั 3 คนื AIR ASIA X 
เกาหล ียงอนิ โซล เลสโก หมิะพาเพลนิ 

 

กําหนดการเดนิทาง 
พฤศจกิายน 2562 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ2-3 ทา่น 

จอยแลนด ์
(ไมร่วมตวั) 

พกัเดยีว 

04 – 08 ธนัวาคม 2562 
(วนัพอ่) 16,999 7,999 5,000 

05– 09 ธนัวาคม 2562 
(วนัพอ่) 17,999 7,999 5,000 

***หมายเหต*ุ** 
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูต่ามความ

เหมาะสม 
**กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืง ทงัทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทรีะบใุน
รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆทงัสนิ และขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซงึอยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั** 
**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 



 
 

 
 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ทา่นละ่ 5,999 บาท 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ*** 
**ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีมคา่ทปิทา่นละ 50,000 วอน/ทรปิ/ทา่น** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06– 10 ธนัวาคม 2562 
(วนัรฐัธรรมนูญ) 17,999 7,999 5,000 

07– 11 ธนัวาคม 2562 
(วนัรฐัธรรมนูญ) 17,999 7,999 5,000 

08– 12 ธนัวาคม 2562 
(วนัรฐัธรรมนูญ) 17,999 7,999 5,000 

12– 16 ธนัวาคม 2562 16,999 7,999 5,000 

13– 17 ธนัวาคม 2562 16,999 7,999 5,000 

14– 18 ธนัวาคม 2562 16,999 7,999 5,000 

19– 23 ธนัวาคม 2562 16,999 7,999 5,000 

20– 24 ธนัวาคม 2562 
(วนัครสิตม์าส) 

17,999 7,999 5,000 

21– 25 ธนัวาคม 2562 
(วนัครสิตม์าส) 17,999 7,999 5,000 

28 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2563 
(วนัปีใหม)่ 23,999 7,999 5,000 

29 ธนัวาคม – 02 มกราคม 2563 
(วนัปีใหม)่ 24,999 7,999 5,000 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นนั ไมเ่ชน่นนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจาํไม่
วา่ดว้ยกรณีใดๆทงัสนิ เพราะทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ตวักบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้โปรดอา่นขอ้ความ

ใหถ้ถีว้นกอ่นการจองทวัรท์กุครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีทีลูกคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําให ้

ลกูคา้ตอ้งถกูสง่ตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึในการเปลยีนตัวขากลับ และรวมถงึค่าบรกิาร
อนืๆทเีกดิขนึดว้ย ฉะนัน ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึททีางประเทศนันๆเรยีกเก็บ ทางผู ้
จัดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึทุกกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทยีวบนิ
ถัดไปทมีทีนัีงวา่ง หรอืตามวันเดนิทางของตัวเครอืงบนิ ทงันี ขนึอยูท่างเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศ
เกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสัมภาษณ์ ในการททีาง
ตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสมัภาษณ์นัน ขนึอยูก่ับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยู่ในดุลพนิิจของทาง
เจา้หนา้ท ีตม. ทางบรษัิททัวร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนีได ้** 

***ทัวรค์รังนีมวัีตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเป็นหมูค่ณะเทา่นัน ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ป
ทัวร ์ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเทยีวเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



 
 
 
**หมายเหต*ุ* 

1. รับเฉพาะผูม้วัีตถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว คา่ทัวรท์จีา่ยใหก้ับผูจั้ด เป็นการชาํระแบบจา่ยชาํระขาด และผูจั้ดไดช้าํระใหก้ับสาย
การบนิและสถานทตีา่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง ฉะนันหากทา่นไมไ่ดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผู ้
จัดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทังคา่ตัวเครอืงบนิใหแ้กท่า่น***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิราคานเีฉพาะ
นกัทอ่งเทยีวชาวไทยเทา่นนั ถา้หากเป็นชาวต่างชาต ิจะตอ้งเพมิจากราคาค่าทวัรป์กตอิกี 100USD**กรณี
ตัดกรุ๊ปเหมาทเีป็นเด็กนักเรยีน นักศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรงเครอืงสําอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาต ิหรือกรุ๊ปทมีกีารขอดู
งาน **จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง** 

2. หากมเีพอืนหรอืญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเทยีวระหว่างท่องเทยีวในประเทศเกาหล ีหรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะนํากรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ททีรัีบผดิชอบหากทา่นมคีวามจําเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้นืเพอืทจีะนําไปยังประเทศนันๆ  หรอื
นํากลับประเทศไทย ควรตรวจสงิของนันว่าตอ้งไม่เป็นสงิของผดิกฎหมาย ซงึของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน
ประหารชวีติเจา้หนา้ทจีะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสงิของใดใด 

3. โรงแรมทพัีกทปีระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลับปรับเปลยีนขนึอยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็น
หลัก 

4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมชีา่งภาพมาถ่ายรูป และชว่ยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสุดทา้ยชา่งภาพจะนํา
ภาพถ่ายมาจําหน่ายกับลกูทัวร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซอืได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซอื เพราะทางบรษัิททัวร์ไม่มี
การบังคับลกูทัวรซ์อืแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวรค์รังนีมวัีตถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเป็นหมูค่ณะเทา่นัน ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงรา้นชอ้ปปิง 
เชน่ นํามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเทยีวเอง 300 USD
ตอ่ทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี

 คา่นําหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.    คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 

 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง , คา่โทรศัพท ์, คา่โทรศัพทท์างไกล , ค่าอนิเตอร์เน็ต , ค่า

ซักรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีังเพมินอกเหนือรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถนิ  

คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 

 คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยนืวซีา่ 

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว  

3) ใบสําคัญถนิทอียู ่ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยนั
การมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปน ี
- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 
- ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศเกาหลทีางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สงิทยีนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพํีานกัในประเทศเกาหลไีด ้(เชน่ เงนิสด บตัร

เครดติ เป็นตน้) 
- ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานกัในประเทศเกาหล ี(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอนืๆ)ทางทวัรจ์ดัเตรยีม

ให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานกัในประเทศเกาหลทีางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 
 
4) สําเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถ่ายสขีนาด 2 นวิ 2 รูป  

(สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรอืงแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยนืวซีา่) 

 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพอืสํารองทนีงั ภายใน 3 วันหลังจาก
การจอง  

2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กรณีนักท่องเทยีวหรือเอ
เจนซไีม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซจีองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน จะตอ้งชาํระครบเต็มจํานวนเลย 

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร์ ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถือว่าเป็นวันหยุดทํา
การของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณใีดๆ 

 กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทตีอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี
- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีาํระแลว้ทังหมด 

ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายทีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแลว้เนืองในการเตรียมการจัดการนําเทียวใหแ้ก่
นักทอ่งเทยีว เชน่ การสํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

1. การเดนิทางทตีอ้งการันตมัีดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรือคา่บรกิารทังหมด   

2. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการ
ของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 
1. ทัวรน์ีสําหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์ีเป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทุกท่านยนิดทีจีะชําระค่าบรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกุล คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง
และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรือเอเจนซมีไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมัดจํา 



 
 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ

เวลา ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนี บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการ
ปรับราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบนิ ค่าภาษีเชอืเพลงิ ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอีํานาจในการใหค้ําสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชนิ และรวมกันทุกชนิ

ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 
จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทกีําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน 

 สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

 ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ทํีามาจากพชื และเนือสัตวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไมส้ด , ไข่ , เนือสัตว ์, 
ไสก้รอกฯ เพอืเป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทจีะมาจากสงิเหลา่นี หากเจา้หนา้ทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทสีงูมาก  


