
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู่ประเทศเกาหล ี โดยสายการบิน AIR ASIA X 
เยือนมรดกโลกป้อมปราการฮวาซอง เยีย่มชมถ า้ที่มีช่ือเสียงของเกาหล ีถ า้ควงัมยอง  
สนุกสนานกบัสวนสนุก EVERLAND เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 

ชมววิกรุงโซลที่โซลทาวเวอร์ เดนิชิลที่หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก  
เรียนท ากมิจ ิ+ ใส่ชุดประจ าชาตฮัินบก  ช้อปป้ิงสุดชิคที่ตลาดเมียงดง 

 



 
23.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR 

ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการขึ้นเคร่ือง (หัวหน้า
ทัวร์แนะน าการเดินทาง) (บริการอาหารบนเคร่ือง) สายการบิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-
300 จ านวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 (น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซ้ือน ้าหนักเพิ่ม ต้อง
เสียค่าใช้จ่าย) **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที และ
ผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบน
เคร่ือง เน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน)  

 
02.20 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลใีต้ โดยเที่ยวบินที ่XJ700 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
09.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณา

ปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโคช้พาท่านข้ามทะเลตะวนัตกด้วย
สะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกวา่ 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 
เมตร จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่  ONE MOUNT (SNOW PARK)** ตั้ งอยู่ท่ี เมือง GOYANG แหล่ง
ท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดใกลก้รุงโซล ดว้ยพื้นท่ีมากถึง 161,602 ตารางเมตร ภายในแบ่งพื้นท่ีเป็นหลายส่วน
พ ร้อมด้วย ส่ิ งอ านวยความสะดวกมากมาย  เช่น  FITNESS & GOLF, CLUB,  WATER PARK, 
SHOPPING MALL, ROOF GARDEN, SNOW PARK เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท ามิว
สิควดีีโอเพลง "เจนเทิลแมน" (GENTLEMAN) ของ "ไซ" หรือ"ปาร์ค แจ-ซงั" นกัร้องหนุ่มชาวเกาหลีใต ้
เจ้าของเพลง"กังนัม สไตล์" ท่ีโด่งดังไปทั่วโลกเม่ือปีท่ีผ่านมา หรือ แม้กระทั่ง รายการยอดฮิต 
RUNNING MAN ก็เคยมาถ่ายท าท่ีน่ี พาทุกท่านเดินทางเขา้ในส่วนของ สกีโดม ซ่ึงเป็นการจ าลองลาน
สกีในร่มอนักวา้งใหญ่ ไม่ต่างไปจากลานสกีท่ีนกัท่องเท่ียวจะสัมผสัไดใ้นช่วงฤดูหนาว (ราคานี้ไม่รวม
ค่าเข้า SNOW PARK  ท่านละประมาณ 20,000 วอน**  หากท่านใดที่ไม่สนใจเข้าเล่น SNOW PARK  
สามารถเดินช้ออปป้ิงตามอธัยาศัย มีทั้ง H&M , ADIDAS และมีอกีหลากหลายแบรนด์ช้ันน า) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน เมนูทัคคาลบี “หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเล่ืองช่ือแห่งเมืองซุน
ซอน น าไก่บาร์บีคิว ข้าวเหนียว มันหวาน ผักต่างๆลงผัดรวมกับซอสแบบเกาหลี น าผักกาดเขียวมาห่อ
รับประทาน และสามารถดัดแปลงเป็นทัคคาลบีโปคึมหรือข้าวผัดทัคคาลบี โดยน าข้าวสวยและสาหร่าย
แห้งมาผดัรวมกบัทคัคาลบี 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถ า้ควงัมยอง เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวติดหน่ึงใน 100 แห่งของประเทศเกาหลีใตท่ี้
ได้รับการคดัเลือกจากทางรัฐบาล ซ่ึงเป็นอุโมงค์ไฟท่ีอยู่ภายในถ ้ าท่ีเคยถูกค้นพบทั้งเงิน และทองค า
มากมาย มีสถานท่ีให้เท่ียวชมมากกวา่ 20 แห่ง เช่น สถานท่ีการแสดง,น ้าตกทองค า, พระราชวงัอทองค า, 

วนัทีส่อง   เกาหลีใต้ – สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ - ONE MOUNT (SNOW PARK) - ถ า้ควังมยอง – ป้อม

 ปราการฮวาชอง 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  



ทะเลสาปใตดิ้น, สถานท่ีประวติัศาสตร์ทางถ ้ า เป็นตน้  จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั ป้อมปราการฮวา
ซอง (HWASEONG FORTRESS) ตั้งอยูท่ี่เมืองซูวอน ทางตอนใตข้องกรุงโซล ป้อมแห่งน้ีสร้างข้ึนช่วง
ปีค.ศ. 1794-1796 โดยพระเจา้จองโจ พระมหากษตัริยล์  าดบัท่ี 22 ซ่ึงคนไทยน่าจะรู้จกักนัเป็นอยา่งดีจาก
ซีรียย์อดนิยมเร่ือง ลีซาน เพื่อใช้เป็นท่ีประทบั และเป็นท่ีฝังพระศพขององค์ชายรัชทายาทจงัฮอน (องค์
ชายซาโด) นบัเป็นส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ตั้งแต่ยุคโจซอน (JOSEON) เพื่อเป็นรากฐานส าหรับการสร้าง
เมืองใหม่ในบริเวณน้ี ก าแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตู ในแต่ละทิศมี
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่และงดงาม รวมทั้งศาลาท่ีช่ือว่า HWAHONGMUN ป้อมแห่งน้ีถูก
สร้างข้ึนดว้ยอิฐ โดยจะมีรูขนาดท่ีพอดีส าหรับใชเ้ป็นจุดยิงปืน หรือธนูได ้เช่ือกนัวา่เป็นการสร้างท่ีมีการ
ใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของยุคนั้น และท่ีน่ีไดถู้กข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางดา้น
ประวติัศาสตร์เม่ือปีค.ศ. 1997 ด้วย ถึงแม้ว่าจะเคยผ่านการสู้รบ และถูกท าลายไปหลายส่วน แต่ก็มี
การบรูณะข้ึนใหม่ตามรูปแบบดั้งเดิม ปัจจุบนัจะมีการแสดงหลายแบบท่ีบริเวณน้ี เช่นการเดินสวนสนาม
ของทหารสมยัโบราณ เป็นตน้ 
 
 
 
 

เยน็ รับประทานอาหารเย็น เมนู ชาบู ชาบู สุกีห้ม้อไฟสไตล์เกาหล ีอาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลตีั้งแต่
สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหล ีลกัษณะคล้ายสุกีห้ม้อไฟ 

  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ JM HOTEL / NEW M HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 
 
 
 
 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ  เพื่อให้ท่านเรียนรู้วฒันธรรมการท ากิมจิและสนุกสนาน
เพลิดเพลินกบัการท ากิมจิ และใหท้่าน ใส่ชุดฮันบก ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพเป็นท่ี
ระลึก  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซ่ึงถูกขนานนามวา่ ดิสนียแ์ลนด์เกาหลีเป็นสวน
สนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษทัซัมซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้
นัง่กระเชา้ลิฟท์ และท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์  ท่ีน่ีท่านจะพบเจา้ป่าสิงโต และเสือ
ดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ หนอนสะบดั รถไฟเหาะราง

วนัทีส่าม  เรียนการท ากิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – สวนสนุก EVERLAND – โสมเกาหลี - คอสเมติค – 
 หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก - หอคอยโซลทาวเวอร์ 



ไม ้ซ่ึงเป็นไฮไลคข์องสวนสนุปแห่งน้ี และชมสวนดอกไมซ่ึ้งก าลงับานสะพร่ังอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 
เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 
เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบไม่จ  ากดัจ านวนรอบ 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือวัว ปลาหมึก กุ้ง 
อาหารเกาหล ีเติมไม่อั้น 
จากนั้นพาท่านรู้จกัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือ ราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกน ามาใช้เพื่อ
สุขภาพเป็นเวลานานากวา่ 2,000 ปี ในต ารายาแผนโบราณจีน ระบุวา่โสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความ
แข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพิ่มพละก าลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณ
ทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริม  ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนั
มะเร็ง และเร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ทุกวนัน้ีผลิตภณัฑ์
โสมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับผูท่ี้ค  านึงถึงสุขภาพในปัจจุบนั จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงร้านเคร่ืองส าอาง
ยอดนิยม COSMETIC OUTLET  ของนกัชอ้ปชาวไทยให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือกลบัไปฝากเป็นของท่ีระลึก 
อาทิเช่น ROJUKISS ซ่ึงราคาถูกกวา่ท่ีเมืองไทยเกือบเท่าตวัและบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย  จากนั้น
น าท่านเดินชม หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (BUKCHON HANOK VILLAGE) ซ่ึงตั้งอยู่ท่ามกลางตึกราม
บา้นช่องท่ีทนัสมยัของกรุงโซล หมู่บา้นแห่งน้ียงัคงรักษาอาคารบา้นเรือนในสมยัโบราณไวอ้ยา่งสมบูรณ์ 
มีกล่ินอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะส าหรับคนท่ีชอบสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ ภายใน
หมู่บา้นมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลงั เรียกว่า ฮนัอก (HANOK) ซ่ึงมีอายุเก่าแก่มาตั้งแต่
สมยัโชซอน ส่วนช่ือ บุคชอน (BUKCHON) แปลว่าหมู่บา้นทางตอนเหนือ ซ่ึงตั้งตามต าแหน่งท่ีอยู่ทาง
ทิศเหนือของสถานท่ีส าคัญ  2 แห่งของกรุงโซล คือ คลองชองกเยชอน (CHEONGGYECHEON 
STREAM) กั บ  จ ง โ ร ( JONGNO)  จ า ก นั้ น น า ท่ า น เดิ น ท า ง ไ ป  โซ ล ท า ว เว อ ร์  (SEOUL 
TOWER)  ห รือ  หอคอย เอ็ น โซ ล  (N SEOUL TOWER) ห รือ  “นั ม ซั น ท าว เวอ ร์ ” (NAMSAN 
TOWER) ตั้งอยูบ่นภูเขานมัซาน เป็นจุดท่องเท่ียวท่ีถือวา่เป็นไฮไลทส์ าคญัของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชม
ววิท่ีมองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตร
จากพื้นดิน คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลี และนกัท่องเท่ียวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะ
เตรียมกุญแจมาคลอ้งตรงร้ัวขา้งบนโซลทาวเวอร์ เพราะมีความเช่ือวา่คู่รักท่ีไดม้าคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะรักกนั
ยาวนานตลอดไป (สมยัแรกๆ นิยมใช้ลูกกุญแจเล็กๆ เขียนขอ้ความสัญญารัก และช่ือของคู่รักลงไปใน
กุญแจ แต่ช่วงปีหลังๆ มาน้ีเร่ิมมีการพัฒนาอุปกรณ์การคล้องเป็น เคสโทรศัพท์มือถือ , บัตร T-



MONEY, โซ่จกัรยาน, พลัว่ และอุปกรณ์แปลกๆ อีกหลายอยา่งท่ีคู่รักรุ่นใหม่สามารถคิดได ้และน ามาใช้
แทนลูกกุญแจ (ราคาทวัร์นีไ้ม่รวมกุญแจและค่าขึน้ลฟิท์) 
 
 
 

 
เยน็  อสิระรับประทานอาหารเยน็ เพ่ือให้ทุกท่านได้อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ CHOCOLATE HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรือระดับเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน ้ามันสน ท่ีมีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย 
ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย  จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ฮ็อต
เกนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 
เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่
ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร และยา จากนั้นน าท่านชม พระราชวัง
ชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวงัล าดบัท่ีสองท่ีถูกสร้างต่อจากพระราชวงั
เคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) ในปี ค.ศ. 1405 และความส าคญัในการเป็นท่ีพ  านักของ
พระมหากษตัริยห์ลายพระองค์ในสมยัราชวงศ์โชซอน (JOSEON)  และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงั
ส าคญัท่ียงัคงรักษาไว ้ประกอบไปดว้ย เขตพระราชฐานชั้นนอกพระราชฐาน ชั้นใน และสวนดา้นหลงั
ส าหรับเป็นท่ีพกัผ่อนของพระมหากษตัริย ์ซ่ึงมีตน้ไมข้นาดยกัษ์ท่ีมีกว่า 300 ปี, บ่อน ้ า และศาลาริมน ้ า
พระราชวงัแห่งน้ีเป็นท่ีพ  านักของพระมหากษตัริยถึ์ง 9 พระองค์ในสมยัราชวงศ์โชซอน (JOSEON) 
ปัจจุบันยงัคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวงั ได้แก่ พระต าหนัก INJEONGJEON, พระ
ต าหนัก DAEJOJEON, พระต าหนัก SEONJEONGJEON, และพระต าหนัก NAKSEONJAE สวนลับ 
หรือสวนต้องห้าม หรือฮูวอน (HOWON) ตั้งอยู่บริเวณด้านหลงัของพระราชวงัท่ีถูกสร้างข้ึนในสมยั
กษตัริย์ TAEJONG เพื่อเป็นสถานท่ีพกัผ่อนส าหรับพระราชวงศ์ เดิมสวนแห่งน้ีมีช่ือว่า ‘BUKWON’ 
หรือ ‘GEUMWON’ แต่ถูกเปล่ียนช่ือเป็น ‘BIWON’ ในรัชสมยัของกษตัริย ์KOJONG สวนแห่งน้ีถูกดูแล
และบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดี และดูสวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไมร่้วง จากนั้นน าท่านอิสระชม 

วนัทีส่ี่  น า้มันสน – ฮ็อตเกนามู - พระราชวงัชางด็อกกุง – TRICK EYE & ICE MUSEUM – ฮงอกิ 
 - พลอยอะเมทสิ - DUTY FREE - ตลาดเมยีงดง  



TRICK EYE MUSEUM ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ ภาพวาดลวงตาสามมิติ โดยท่านจะได้
สนุกสนานกบัการถ่ายรูปแอค็ชัน่ท าท่าต่างๆ ท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค ์และจินตนาการของการสร้าง
ภาพ โดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และการซ้อนภาพโดยกระตุน้
ความเคล่ือนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริงโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือผา่นเขา้ไปในภาพ
นั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานวา่มนัเหมือนจริงมากจน
แทบจะแยกไม่ออกเลยวา่อนัไหนภาพวาด และของจริง และ  ICE MUSEUM เป็นโซนน ้ าแข็งแกะสลกั
รูปต่างๆ อุณหภูมิขา้งใน ประมาณ -4 องศา  จากนั้นท่านเดินทางสู่ ย่านฮงอิก อยูใ่กล้ๆ  มหาวทิยาลยัช่ือดงั
ของเกาหลี มีผลงานศิลปะท่ีส่วนใหญ่เป็นศิลปะแนวร่วมสมยัจดัวางแสดงเต็มพื้นท่ีของถนนปิกสัโซ่ท่ี
ข้ึนช่ือของยา่นน้ี นอกจากนั้นท่ีน่ียงัมีผบั บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง 
จึงท าใหท่ี้น่ีเป็นสีสันของกรุงโซลท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาท่องเท่ียวไม่ขาดสายทั้งกลางวนั และกลางคืน 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน เมนู ไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลังเหมาะ ยัดไส้ด้วยโสม 
แปะก๊วย และสมุนไพรบ ารุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ 
จากนั้นน าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพ
และน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมา
ท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยขอ้มือ จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิง
สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิเช่น นาฬิกา , แวน่ตา , เคร่ืองส าอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรูป และสินคา้  
แบรนดเ์นมอ่ืนๆอีกมากมาย 

เยน็ รับประทานอาหารเย็น เมนูบุฟเฟ่ต์ SEA FOOD ส าหรับท่านที่ช่ืนชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ ให้ท่านได้
เลือกสรรอาหารทะเลทีส่ดใหม่ และ อาหารนานาชนิด พเิศษ !! ขาปูยกัษ์ อลาสก้า   
จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงท่ี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ท่ีตลาดเมียงดงน้ีจะมีเส้ือผา้ กางเกง 
รองเทา้ น ้ าหอม เคร่ืองส าอางค์ ทั้งแบบ แบรนด์เนมช่ือดงั และโลคอลแบรนด์ ซีดีเพลง รูปดารา หรือ
อะไรท่ีวยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากท่ีตลาดน้ีเลยทีเดียว อยา่งร้านเคร่ืองส าอางคท่ี์คุน้หูคนไทย เช่น 
ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ร้านพวกน้ีหาไดไ้ม่ยากในตลาดแห่งน้ี แถมไม่ไดมี้แค่อย่าง
ล่ะหน่ึงร้านอีกดว้ย ประมาณวา่เพิ่งออกจากร้าน ETUDE มาเดินไปอีกสักพกัก็ เจอร้าน ETUDE  อีกหล่ะ 
SKIN FOOD, THE FACE SHOP ก็เช่นเดียวกนั ท่ีส าคญัราคาเคร่ืองส าอางค์จะถูกกว่าประเทศไทยมาก 
ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทยอีกดว้ย อีกเร่ืองก็ของกินเล่น จะมีไอติมโคนเจา้
ดงัอยู ่เพราะไอติมท่ีเคา้กดมาใส่โคนนั้น สูงถึง 2 ฟุต 
 
 
 



  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ  CHOCOLATE HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรือระดับเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า เมนู อูด้ง 

จากนั้นน าท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอร์มาร์เกต็ (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1)
สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนม
โสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เคร่ืองส าอางโสม เป็นตน้  และยงัมีหมอนสุขภาพ  
กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย  

11.15 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย เทีย่วบินที ่XJ701 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
15.10 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมด้วยความประทบัใจ 
 

**หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถสลบัปรับเปลีย่นได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห้่า   ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเกต็ – สนามบินอนิชอน - กรุงเทพฯ 

ในกรณียกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลกิ 45 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน  
ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กบัการสายการบิน

เรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
**พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับรวมถึงวันกลบั และพาสสปอร์ตจะต้องไม่ช ารุดหรือฉีกขาด การผ่านเข้า-ออก

ประเทศ ขึน้อยู่กบัการพจิารณานาของทางเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้** 
 

ข้อความส าคัญ โปรดอ่านอย่างละเอยีด 
ในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าให้ลูกคา้ตอ้งถูกส่งตวั

กลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนด้วย ฉะนั้น ลูกคา้
จะต้องเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนท่ีทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่วา่ง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน 
ทั้งน้ี ข้ึนอยู่ทางเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการท่ีทางตรวจคนเขา้เมือง
เรียกสัมภาษณ์นั้น ข้ึนอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้ิจารณา และอยูใ่นดุลพินิจของทางเจา้หนา้ท่ี ตม. ทางบริษทัทวัร์ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงในส่วนน้ีได ้** 

*** ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทาง
บริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 

 



 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
มถุินายน 2560 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 
2 ผู้ใหญ่ 
เด็กมเีตียง 

1 เด็ก 
2 ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มเีตียง 

พกั 
เดี่ยว 
เพิม่ 

16 – 20 มถุินายน 2560 12,900 15,900 15,900 5,000 

17 – 21 มถุินายน 2560 12,900 14,900 14,900 5,000 

18 – 22 มถุินายน 2560 12,900 14,900 14,900 5,000 

19 – 23 มถุินายน 2560 12,900 14,900 14,900 5,000 

20 – 24 มถุินายน 2560 12,900 14,900 14,900 5,000 

21 – 25 มถุินายน 2560 12,900 15,900 15,900 5,000 

22 – 26 มถุินายน 2560 12,900 15,900 15,900 5,000 

23 – 27 มถุินายน 2560 12,900 15,900 15,900 5,000 

24 – 28 มถุินายน 2560 12,900 14,900 14,900 5,000 

25 – 29 มถุินายน 2560 12,900 14,900 14,900 5,000 

26 – 30 มถุินายน 2560 12,900 14,900 14,900 5,000 

27 มถุินายน – 01 กรกฎาคม 2560 12,900 14,900 14,900 5,000 
28 มถุินายน – 02 กรกฎาคม 2560 12,900 15,900 15,900 5,000 

29 มถุินายน – 03 กรกฎาคม 2560 12,900 15,900 15,900 5,000 

30 มถุินายน – 04 กรกฎาคม 2560 12,900 15,900 15,900 5,000 
 

**เด็กทารก อายุไม่เกนิ 2 ปี ราคา 5,900 บาท** 
*** ราคาจอยแลนด์ (ไม่รวมตั๋ว) 7,900 บาท *** 

 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทปิ คนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น*** 
** ทางบริษัทขออนุญาตเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าทปิ ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่าน** 

 

หมายเหตุ 
• รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระ

ให้กบัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน ***และ



ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่าน้ัน ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ และพระ จะต้องเพิ่มจาก
ราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค ์ 
หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุกคร้ัง** 

• หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพื่อท่ีจะน าไปยงั
ประเทศนั้นๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นวา่ตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวติ เจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

• ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ าไม่วา่ดว้ยกรณี
ใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษทัไดท้  าการจ่ายค่าตัว๋ไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความให้ถ่ีถว้น
ก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

• โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปล่ียนข้ึนอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 

• ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ยช่างภาพจะ
น าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกบัลูกทวัร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ เพราะทาง
บริษทัทวัร์ไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์ซ้ือแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

• ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลง
ร้านช้อปป้ิง เช่น น ้ ามนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยก
ท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
✓ ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
✓ ค่าน า้หนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   
✓ ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน   

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศเกาหลใีห้กบัคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศเกาหลไีม่เกิน 90 วนั ไม่ว่า
จะด้วยวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่ว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยนัการมี
คุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหล*ี ดังต่อไปนี้ 
1. พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง 
2. ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
3. ส่ิงทียื่นยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศเกาหลไีด้ (เช่น เงินสด บัตร

เครดิต เป็นต้น) 
4. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
5. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหล ีทางทวัร์จัดเตรียมให้ 



✓ ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     
✓ ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ี 
✓ ค่ารถรับ-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ 
✓ ค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
✓ ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่า

อนิเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว  
 

เง่ือนไขการช าระเงิน 
• กรุณามัดจ า 10,000 บาท / ท่าน   หลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี       นายโสฬส ศิริวลัลภ 
เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 
 

• แฟกซ์สลิปโอนเงินมาท่ีบริษทัฯ  แฟกซ์ 02-3619689  
• นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อส ารองท่ีนัง่ ภายใน 3 วนัหลงัจาก

การจอง  
• นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้ งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั กรณี

นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

• กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งช าระครบเตม็จ านวนเลย 
• การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั

จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ 
ถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 
 

เอกสารประกอบในการย่ืนวซ่ีา  
1) พาสปอร์ต  
2) ใบประจ าตัวคนต่างด้าว  



3) ใบส าคัญถิ่นทีอ่ยู่  
4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)  
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)  
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ 2 รูป  
(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวซ่ีา) 
 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
• กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิก
การจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

• กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น  
 

โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี ้

• ต้องยกเลกิก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนัเท่าน้ัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว  

• หากยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 45 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทุกกรณ ี

• การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า CHARTER FLIGHT หรือ EXTRA 
FLIGHT กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

• การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
• ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

• ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้
ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 



• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

• อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

• มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

• ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

• ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไมส้ด , ไข่ , 
เน้ือสัตว ์, ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับใน
อตัราท่ีสูงมาก  

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 


