
 

 

 

 

 

 



 

วนัแรก         กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต ้– รร. ซูวอน 

13.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาตดิอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์4 สาย

การบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการ

ข้ึนเคร่ือง (หวัหน้าทวัรแ์นะนําการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-

300 จาํนวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 (บริการอาหารบนเครื่อง) (น้ําหนักกระเป๋า 20 

กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ย)  

**หมายเหตุ ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเ ครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที 

และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตข้ึูนเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ใน

การเลือกที่นัง่บนเครื่อง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)  

 

 

 

 

 

 

 

15.40 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี XJ702 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

23.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 

ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย ) หลงัจากผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่ สาธารณะรฐัเกาหลีใ ต ้รถโคช้พา

ท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง  หรือสะพานเพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ี

ยาวกวา่ 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองซูวอน  

บริการอาหารว่าง คิมบบัและนมกลว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

พกัท่ี   JM HOTEL / NEW M HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสอง       RAILBIKE - โรงเรียนสอนทาํกิมจ ิ+ ชุดฮนับก – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– COSMETIC    

                  OUTLET – โซลทาวเวอร ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (1) 

จากน้ันนําท่านสนุกสนานกบัการปั่น RAIL BIKE ปั่นจกัรยานบนรางรถไฟชมความงาม

ท่ามกลางธรรมชาติอนัสวยงาม  

จากน้ันท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทาํกิมจิ  เพ่ือใหท้่านเรียนรูว้ฒันธรรมการทาํกิมจิของชาว

เกาหลี กิมจิเป็นอาหารเกาหลีประเภทผกัดองท่ีอาศยัภูมิปัญญากน้ครวัของชาวเกาหลี ดว้ยการ

หมกัพริกสีแดงและผกัต่างๆ โดยทัว่ไปจะเป็นผกักาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรบัประทานกิมจิเกือบ

ทุกมื้ อ และยงันําไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอยา่ง ปัจจุบนักิมจิมีมากกวา่ 187 

ชนิด ส่วนใหญ่แลว้จะมีรสเผ็ด เปร้ียว และมีกล่ินฉุน ท่านยงัสามารถลองสวมใส่  ชุดฮนับก  ซ่ึง

เป็นชุดประจาํชาติของเกาหลี พรอ้มถ่ายภาพสวยๆเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก  

 

กลางวนั บริการอาหาร (2) เมนู บุ ฟเฟตบ์าบีควิป้ิงย่างสไตล์เกาหลี  เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือววั 

ปลาหมึก กุง้ อาหารเกาหลี เตมิไม่อั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์  (EVERLAND THEME PARK) ซ่ึงถูกขนาน

นามวา่ ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี  เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โด ยมีบริษัทซมัซุง

เป็นเจา้ของ ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดนั้ง่กระเชา้ลิฟท ์และท่องไปกบัโลกของสตัวป่์า

ซาฟารี ชมไลเกอร ์ท่ีน่ีท่านจะพบเจา้ป่าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกบัเคร่ือง

เล่นนานาชนิด อาทิเช่น  รถไฟเหาะตีลงักา  (Rolling X-Train), เฮอรริ์เคน  (Double Rock 

Spin), เรือเหาะไวกิ้ ง (Columbus Adventure) และท่ีพลาดไมไ่ด้ !! รถไฟเหาะรางไม้  (T-

EXPRESS) ซ่ึงเป็นไฮไลคข์องสวนสนุกแห่งน้ี ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ดว้ยบตัรเขา้ชม

แบบไมจ่าํกดัจาํนวนรอบ นอกจากน้ี ชมสวนดอกไมท่ี้กาํลงับานสะพรัง่อวดสีสนัท่ี สวนดอกไม้ส่ี



 

ฤดู (Four Season Garden) ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงพนัธุด์อกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบ ท่ี

หลากหลายตลอดทั้งปี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ ดว้ยสีสนัท่ีสดของดอกไมแ้ต่ละชนิด จึงไดร้บั

ความนิยมจากนักท่องเท่ียวท่ีมาสวนสนุกจึงไมพ่ลาดท่ีจะเขา้มาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสด

ช่ืนกลบัไปเป็นท่ีระลึก  รวมทั้งยงัมีการจดัเทศกาลในแต่ละเดือน  อาทิเช่น ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ

ประมาณเดือนเมษายน –  มิถุนายน จะเป็นสวนดอกทิวลิป  (Tulip Festival) และดอกกุหลาบ 

ในช่วงฤดูรอ้นประมาณเดือนมิถุนายน -  สิงหาคม จะ เป็นสวนดอกลิลล่ีหลากสี สนั ยงัไมห่มด

แค่น้ัน ในช่วงเดือนน้ีจะมีเทศกาลคลายรอ้นไปกบัสายน้ํา (Summer Splash) ส่วนในฤดูใบไม้

ร่วงประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน จะเป็นสวนดอกเบญจมาศ พรอ้มกบัมีจดัตกแต่งสวน

สนุกใหเ้ขา้กบัเทศกาลฮลัโลวีน (Happy Halloween) มีการจดัขบวนรถแฟนซีแห่รอบสวนสนุก 

และมีเจา้หน้าท่ีแต่งตวัเป็นผีมาเดินแกล้ งนักท่องเท่ียวดว้ย ในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือน

พฤศจิกายน - ธนัวาคม มีการจดังานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตม์าส และตอ้นรบัเทศกาลปีใหม่ 

(Romantic illumination) และ ในช่วงเดือนมกราคมมีนาคมจะเป็นเทศกาลหิมะ (Snow 

Festival) มี Snow Slate ใหเ้ล่ือนไถลลงมา ซ่ึงเป็นท่ีนิยมเป็นอ ยา่งมาก ทุกเทศกาลจะตกแต่ง

ดว้ย แสง สี เสียง สุดอลงัการ พรอ้มทั้งมีขบวนพาเหรดท่ีมาสรา้งความบนัเทิงใหก้บัเด็กๆ  เช่น 

White Christmas Parade, Moonlight Parade เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงท่ีรา้นเคร่ืองสาํอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET  ของนักชอ้ปชาวไทย

ใหท้่านได ้เลือกซ้ือกลบัไปฝากเป็นของท่ีระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซ่ึงราคาถูกกวา่ท่ีเมืองไทย

เกือบเท่าตวั และบางผลิตภณัฑย์งัไมม่ีขายในไทย 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางไป  โซลทาวเวอร์  (N SEOUL TOWER) หรือ  ‘นัมซนัทาวเวอร์ ’ 

(NAMSAN TOWER) ตั้งอยูบ่นภูเขานัมซาน ใจกลางกรุงโซล ท่ีน่ียงัคงไดร้บัความนิยมเสมอมา  

ทั้งจากนักท่องเท่ียวและคู่รกัชาวเกาหลี  ไมว่า่จะเป็น ช่วงกลางวนัหรือ ช่วงกลางคืน ไมว่า่จะ

ฤดูกาลไหนๆ ถือวา่เป็นจุดท่องเท่ียวไฮไลทส์าํคญัของกรุงโซลท่ี นักท่องเท่ียวทุกคนจะ ตอ้งมา



 

แวะเช็คอิน เพราะเป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆแบบพาโนรามา่ ซ่ึง

เป็นอีกสถานท่ีสุดแสนโรแมนติกแห่งหน่ึงท่ีเรียกไดว้า่  คู่รกัทุก

คู่...ไมค่วรพลาด อีกหน่ึงในทาวเวอรท่ี์มีวิว ท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย  

มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความ

สูง 479 เมตรจากพ้ืนดิน คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีส่วนมากจ ะเป็น

คู่รกั จุดไฮไลทท่ี์พลาดไมไ่ดเ้ลยเมื่อมาเท่ียวคือ สถานท่ีคลอ้ง

กุญแจช่ือดงั Love Key Ceremony ท่ีมีความเช่ือวา่ ...คู่รกัท่ีมา

คลอ้งกุญแจท่ี น่ีจะมีความรกัท่ียืนยาวไปตลอดกาล  **ราคา

ทวัรน้ี์ไม่รวมกุญแจและคา่ข้ึนลิฟท*์* 

 

เย็น อิสระอาหารเย็น 1 ม้ือ (ใหทุ้กท่านไดอ้ิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั)  

พกัท่ี    BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีสาม      นํ้ามนัสน – ถนนยออีโด - พระราชวงัชางด็อกกุง – หมู่บา้นนมัซานฮนัอก - DUTY FREE     

                  ตลาดเมียงดง  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

จากน้ันนําท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็นผลิตภณัฑ์ ท่ีสกดัจากน้ํามนัสน ท่ีมีสรรพคุณช่วยบาํรุง

ร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกาย  

จากน้ันนําท่านผ่านชม ความงามของดอก ซากุระ  ณ ถนนยออีโด  ซ่ึงกาํลงับานอยูท่ัว่เกาหลี  

ไมต่อ้งไปถึงญ่ีปุ่นก็ไดก้็สามารถชม ซากุระได ้เพราะไมว่า่จะเดินทางไปท่ีไหน สองขา้งทางจะ

เต็มไปดว้ยงามของดอกซากุระสีชมพอู่อนละลานตา ใหท้่านไดห้ยิบกลอ้งข้ึนมาถ่ายภาพดอก

ซากุระเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก อีกทั้งไดเ้ห็นภาพของคนเกาหลีออกมาปิคนิคตามสวนสาธารณะ ทั้ง

ท่ีมาเป็นเพ่ือนกลุ่มใหญ่ๆ คู่รกั และครอบครวั ชวนกนัมาพกัผ่อนทาํอาหารมานัง่ทานไปคุยไป

ดูดอกซากุระไปดว้ย  (ดอกซากุระจะเริ่มบานประมาณช่วงเดือนเมษายน ตั้งแตก่รุป๊

ประมาณวนัท่ี 08 – 15 เมษายน 2561 หรือในช่วงท่ีดอกซากุระบาน หลงัจากประมาณ

วนัท่ี 15 เมษายน จะไม่มีโปรแกรมไปดูซากุระ ) หมายเหตุ **ทั้งน้ีการบานของดอก ซากุระ

ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ หากดอกซากุระไมบ่าน ทางบริษัทขออนุญาตไมนํ่าท่านไป และไมม่ีการ

หกัคืนค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งส้ิน  ขอสงวนสิทธ์ิทดแทนโปรแกรมจากไปชมซากุระเป็น หมู่บา้นบุก

ชอนฮันอก **  

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านชม  พระราชวงัชางด็ อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวงั

ลาํดบัท่ีสองท่ีถูกสรา้งต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) ในปี ค .ศ. 

1405 และความสาํคญัในการเป็นท่ีพาํนักของพระมหากษัตริยห์ลายพระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ช

ซอน (JOSEON)  และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัสาํคญัท่ียงัคงรกัษาไว ้ประกอบไปดว้ย 

เขตพระราชฐาน ชั้นนอกพระราชฐาน  ชั้นใน และสวนดา้นหลงัสาํหรบัเป็นท่ีพกัผ่อนของ

พระมหากษัตริย ์ซ่ึงมีตน้ไมข้นาดยกัษ์ท่ีมีกวา่ 300 ปี, บ่อน้ํา และศาลาริมน้ําพระราชวงัแห่งน้ี

เป็นท่ีพาํนักของพระมหากษัตริยถึ์ง 9 พระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน (JOSEON) ปัจจุบนัยงั

คงเหลือความงดงามบางส่วนข องพระราชวงั ไดแ้ก ่พระตาํหนัก INJEONGJEON, พระตาํหนัก 

DAEJOJEON, พระตาํหนัก  SEONJEONGJEON, และพระตาํหนัก NAKSEONJAE สวนลบั หรือ

สวนตอ้งหา้ม หรือฮูวอน (HOWON) ตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหลงัของพระราชวงัท่ีถูกสรา้งข้ึนในสมยั

กษัตริย ์ TAEJONG เพ่ือเป็นสถานท่ีพกัผ่อนสาํหรบัพร ะราชวงศ ์เดิมสวนแห่งน้ีมีช่ือวา่ 

‘BUKWON’ หรือ ‘GEUMWON’ แต่ถูกเปล่ียนช่ือเป็น ‘BIWON’ ในรชัสมยัของกษัตริย ์ KOJONG 

สวนแห่งน้ีถูกดูแลและบาํรุงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดี และดูสวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไมร้่วง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากน้ันนําท่านเดินทางไปยงั หมู่บา้นนมัซานฮนัอก (NAMSAN HANOK VILLAGE) ตั้งอยู่

ระหวา่งอาคารสูง อาคารภายในหมูบ่า้น  มีบา้นเกาหลีแบบดั้งเดิม ศาลา และสระน้ํา  เมื่อเดิน

เขา้สู่ประตูดา้นหน้าจะพบกบัอาคารชูนูกกั  

(Chunugak) ตั้งอยูท่างดา้นซา้ยมือของสระ

น้ํา โดยริมน้ําเป็นพ้ืนท่ีท่ีสวยงามมาก  

ประกอบดว้ยบา้นแบบดั้งเดิม 5 หลงั ภายใน

บา้นมีเฟอรนิ์เจอรต์กแต่งท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง

ชีวิตประจาํวนัของคนในอดีต นอกจากน้ียงั

สามารถเลือกซ้ือของท่ีระลึก ขนมกินเล่น 

และชาแบบดั้งเดิมไดอี้กดว้ย 

 

 

กลางวนั บริการอาหาร (4) เมนู ขา้วยาํบิบิมบบั เสิรฟ์บริการพรอ้มซุปชาบูหมอ้รวมรอ้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ

เช่น นาฬิกา , แวน่ตา, เคร่ืองสาํอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรูป  และสินคา้ แบรนดเ์นมอ่ืนๆ  อีก

มากมาย 

จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควรเ์กาหลี ท่ีตลาดเมียงดงน้ีจะมีเส้ือผา้ 

กางเกง รองเทา้ น้ําหอม เคร่ืองสาํอางค ์ทั้งแบบ แบรนดเ์นมช่ือดงั และโลคอลแบรนด ์ซีดีเพลง 

รูปดารา หรืออะไรท่ีวยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากท่ีตลาดน้ีเลยทีเดียว อยา่งรา้น

เคร่ืองสาํอางคท่ี์คุน้หูคนไทย เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP รา้นพวกน้ีหาไดไ้ม่

ยากในตลาดแห่งน้ี แถมไมไ่ดม้ีแค่อยา่งล่ะหน่ึงรา้นอีกดว้ย ประมาณวา่เพ่ิงออกจากรา้น ETUDE 

มาเดินไปอีกสกัพกัก็ เจอรา้น ETUDE  อีกหล่ะ SKIN FOOD, THE FACE SHOP ก็เช่นเดียวกนั  ท่ี

สาํคญัราคาเคร่ืองสาํอางคจ์ะถูกกวา่ประเทศไทยมาก ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นไมม่ี



 

ขายในประเทศไทยอีกดว้ย อีกเร่ืองก็ของกินเล่น จะมีไอติมโคนเจา้ดงัอยู ่เพราะไอติมท่ีเคา้กด

มาใส่โคนน้ัน สูงถึง 2 ฟุต 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น บริการอาหาร (5) เมนูบุฟเฟ่ต์  SEA FOOD สาํหรบัท่านท่ีช่ืนชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ 

ใหท่้านไดเ้ลือกสรรอาหารทะเลที่สดใหม่ และ อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยกัษ ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัท่ี    BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีสี ่       สมุนไพรออตเกนามู –พลอยอะเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM – ศูนยส์มุนไพรโสม    

                PAJU OUTLET - ละลายเงินวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

จากน้ันพาท่านชม  ศูนยส์มุนไพรบาํรุงตบั ฮอตเกนามู  ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบน

ภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน้ําทะเล  50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหมนิ่ยม

นํามารบัประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไมถู่กทาํลายจากการ

ด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา 

จากน้ันนําท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีมว่ง พลอย

แห่งสุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแต่สีมว่งอ่อนเย็นตาจนถึงสีมว่งไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ี

จะงามจบัตาเมื่อมาทาํเป็นแหวน จี้  ต่างหู และสรอ้ยขอ้มือ  



 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านอิสระชม  TRICK EYE MUSEUM ผลงานการสรา้งสรรคศิ์ลปะแนวใหม ่ภาพวาดลวงตา

สามมิติ  โดยท่านจะไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูปแอ็คชัน่ทาํท่าต่างๆ  ท่ีเกิดจากความคิด

สรา้งสรรค ์และจินตนาการของการสรา้งภาพ โดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎี

ทางวิทยาศาสตร ์และการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหม้ีมิติเหมือนจริงโดย

ใหผู้ช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื่อผ่านเขา้ไปในภาพน้ันๆ  ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึง

เหมือนจริงในเหตุการณ ์จนท่านจะอุทานวา่มนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไมอ่อกเลยวา่อนั

ไหนภาพวาดและของจริง และ  ICE MUSEUM เป็นโซนน้ําแข็งแกะสลกัรูปต่างๆ อุณหภูมิขา้งใน 

ประมาณ -4 องศา  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันท่านเดินทางสู่ ถนนฮงแด เป็นยา่นท่ีอยูใ่กล้ๆ  กบัมหาวิทยาลยัฮงอิก มีผลงานศิลปะท่ี

ส่วนใหญ่เป็นศิลปะแนวร่วมสมยัจดัวางแสดงเต็มพ้ืนท่ีของถนนปิกสัโซ่ท่ีข้ึนช่ือของยา่นน้ี  

นอกจากน้ันท่ีน่ียงัมีผบั บาร ์คาเฟ่ รา้นอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทาํ

ใหท่ี้น่ีเป็นสีสนัของกรุงโซลท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาท่องเท่ียวไมข่าดสายทั้งกลางวนัและกลางคืน 

จากน้ันพาท่านรูจ้กัและเขา้ใจ  สมุนไพรโสมเกาหลี หรือ  ราชาแห่งมวลสมุนไพร  โสมถูก

นํามาใชเ้พ่ือสุขภาพเป็นเวลานานากวา่ 2,000 ปี  ในตาํรายาแผนโบราณจีน  ระบุวา่ โสมเป็น

สมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยทาํใหจ้ิตใจสงบและเพ่ิม

พละกาํลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบาํรุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริม   



 

ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง และเร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดก

โลก  โดยองคก์ารยูเนสโก  ทุกวนัน้ีผลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงท่ีขาดไมไ่ดส้าํหรบัผูท่ี้คาํนึงถึงสุขภาพ

ในปัจจุบนั 

   

กลางวนั บริการอาหาร (7) เมนู บูลโกกิ  หมูหมกัสไตลส์มยัใหม่เกาหลี มีรสชาตอิอกหวานเผ็ด

เล็กนอ้ย โดยนาํหมูลงในกระทะพรอ้มนํ้าซุปปรุงรส เม่ือสุกรบัประทานพรอ้มเครื่องเคียง

และขา้วสวย หากตอ้งการแบบรสชาต ิเกาหลี แท้ๆ  ก็สามารถใส่กิมจหิมกัลงตม้ดว้ย ก็จะ

ไดร้สชาตอิีกแบบหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเขา้สู่ PAJU OUTLET คือแหล่งชอ้ปป้ิงราคาถูกท่ีตั้งอยูภ่ายในเมือ งปาจู บนเน้ือท่ี

กวา่ 40,000 ตารางเมตร พรอ้มท่ีจอดรถกวา้งขวาง นอกจากน้ีมียงัมีสินคา้หลากหลายยี่หอ้ช่ือ

ดงักวา่ 160-190 แบรนด ์รวมทั้งสินคา้แบรนดเ์นม ในราคาประหยดักวา่รา้นคา้ทัว่ไป ใหผู้ม้า

เยือนไดเ้ลือกสรรกนัอยา่งละลานตา 

จากน้ันนําท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซ้ือขอ งฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 

แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของ

โสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม เคร่ืองสาํอางโสม เป็นตน้ 

และยงัมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้ เกาหลี) ชินราเมง (มามา่เกาหลี) นมกลว้ย 

เย็น  อิสระอาหารเย็น 1 ม้ือ (ใหทุ้กท่านไดอ้ิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

22.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตอิินชอน 

 

วนัท่ีหา้        สนามบินอินชอน  - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

01.05 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี XJ703 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

04.55 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตดิอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อความส าคญั โปรดอ่านอย่างละเอียด 
ในกรณีที่ลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผา่น เขา้- ออก นอกประเทศได ้ท าใหลู้กคา้ตอ้งถูกส่งตวั

กลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นในการเปล่ี ยนตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆที่เกิดขึ้นดว้ย ฉะนั้น ลูกคา้
จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผดิชอบ
ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที่ยวบินถดัไปที่มีที่นั่ งวา่ง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน 
ทั้งน้ี ขึ้นอยูท่างเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสมัภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเขา้ เมือง
เรียกสมัภาษณ์นั้น ขึ้นอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมือง เป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดุลพนิิจของทางเจา้หนา้ที่  ตม. ทางบริษทัทวัร์ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงในส่วนน้ีได ้** 

*** ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลู กคา้ตอ้งการแยกตั วออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทาง
บริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 

 

ในกรณยีกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่าน้ัน  
ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าต๋ัวไปให้กับการสายการบิน

เรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
**พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับรวมถึงวันกลับ และพาสสปอร์ตจะต้องไม่ช ารุดหรือฉีกขาด การผ่านเข้า-ออก

ประเทศ ขึน้อยู่กับการพิจารณานาของทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้** 
 



 

อตัราค่าบรกิาร เกาหลี 5 วัน 3 คืน (AIR ASIA X) 

CHERRY SWEET IN KOREA (ซูวอน - โซล – โซล)  

 

กาํหนดการเดินทาง 

เดือน เมษายน 2561 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

จอย 

แลนด ์

พกั 

เดี่ยว 

เพิม่ 

01 – 05 เมษายน 2561 18,999 7,900 5,000 

02 – 06 เมษายน 2561 18,999 7,900 5,000 

03 – 07 เมษายน 2561 18,999 7,900 5,000 

04 – 08 เมษายน 2561 20,999 7,900 5,000 

05 – 09 เมษายน 2561 20,999 7,900 5,000 

06 – 10 เมษายน 2561 20,999 7,900 5,000 

07 - 11 เมษายน 2561 20,999 7,900 5,000 

08 - 12 เมษายน 2561 21,999 7,900 5,000 

09 - 13 เมษายน 2561 21,999 7,900 5,000 

10 – 14 เมษายน 2561 24,999 7,900 5,000 

11 – 15 เมษายน 2561 26,999 7,900 5,000 

12 - 16 เมษายน 2561 28,999 7,900 5,000 

13 - 17 เมษายน 2561 28,999 7,900 5,000 

14 - 18 เมษายน 2561 28,999 7,900 5,000 

15 – 19 เมษายน 2561 21,999 7,900 5,000 

16 – 20 เมษายน 2561 21,999 7,900 5,000 

17 – 21 เมษายน 2561 21,999 7,900 5,000 

18 - 22 เมษายน 2561 18,999 7,900 5,000 

19 - 23 เมษายน 2561 18,999 7,900 5,000 

20 – 24 เมษายน 2561 18,999 7,900 5,000 

21 - 25 เมษายน 2561 17,999 7,900 5,000 

22 - 26 เมษายน 2561 17,999 7,900 5,000 

23 - 27 เมษายน 2561 17,999 7,900 5,000 

24 - 28 เมษายน 2561 17,999 7,900 5,000 

25 – 29 เมษายน 2561 18,999 7,900 5,000 

26 - 30 เมษายน 2561 18,999 7,900 5,000 

27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2561 18,999 7,900 5,000 

28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2561 18,999 7,900 5,000 



 

 

**เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคา 5,900 บาท** 

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

** ทางบรษิัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทปิ ทา่นละ 30,000 วอน /ทรปิ/ทา่น** 

 

**หมายเหต*ุ* 

1. รบัเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว ค่าทวัรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระข    าด และผูจ้ดัได้

ชาํระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทาง

หรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ  

(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน  

***และทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ ราคาน้ีเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นั้น ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิและพระ 

จะตอ้งเพิม่จากราคาค่าทวัรป์กตอิีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจ

ขายตรงเคร่ืองสาํอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุก

ครั้ง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 

ตลอดจนขอ้แนะนํากรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบ  หากท่านมีความจาํเป็ นตอ้งรบัฝากของจากผูอ้ื่นเพื่อท่ีจะ

นําไปยงัประเทศน้ันๆ  หรือนํากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของน้ันว่าตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิด

กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจา้หน้าท่ีจะไม่รบัฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 45 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่า

ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้าํการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้  โปรดอ่าน

ขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

4. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเ กาหลีใตอ้าจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 

5. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ วนัสุดทา้ย

ช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจาํหน่ายกบัลูกทวัร ์หากว่าท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้ แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ 

เพราะทางบริษัททวัรไ์ม่มีการบงัคบัลูกทวัรซ้ื์อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

6. ทวัรค์รั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่าน้ัน ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์โดยไม่ลง

รา้นชอ้ปป้ิง เช่น น้ํามนัสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดาํเนินการในการ

แยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี่ 

 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรบั-ส่ง และนาํเทีย่วตามรายการ 

 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่น   ค่าเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือทีร่ะบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , 

ค่าอินเตอรเ์น็ต , ค่าซกัรดี , มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครือ่งดื่มทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 ค่าวีซ่าสาํหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วีซ่า  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจาํตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบสาํคญัถ่ินทีอ่ยู ่ 

4) สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  

5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  

6) รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  

(สาํหรบัหนังสือเดินทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งทาํเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 

90 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจ

เขา้เมือง เพือ่ยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง 

2. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

3. สิ่งทีย่นืยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกิดขึ้ นในระหว่างทีพ่าํนักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงิน

สด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

4. ชื่อ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่าํนักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) ทาง

ทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

5. กาํหนดการเดินทางระหว่างทีพ่าํนักในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

เงื่อนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อสาํรองท่ีนัง่ ภายใน 3 วนั

หลงัจากการจอง  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วนั จะตอ้งชาํระครบเต็มจาํนวนเลย 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์, อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

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

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูม้ี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้

ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

 กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรบัเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบรกิารดงัน้ี 

2.1 ตอ้งยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า  45 วนัเทา่นั้น  คืนเงินค่าบรกิาร รอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่

ชาํระแลว้  

2.2 หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 45 วนั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทวัรทุ์กกรณี 

1. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดั งกล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื่อนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกร ณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 



 

10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี

นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใ ชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บั

ทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุ ดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญู

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ที่จะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และ

รวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าท่ี

ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่า

ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะ คลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไมส้ด , ไข่ , 

เน้ือสตัว ์, ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัใน

อตัราท่ีสงูมาก  

 

 

 


