
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11 เม.ย. 63 (1) กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

23.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผูโดยสายขาออกระหวาง
ประเทศ ชั้น 4 เคานเตอรสายการบินแอรเอเชียเอ็กซ (XJ) พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

  สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่ง
แบบ 3-3-3 นํ้าหนักกระเปา 20 กก./ทาน (หากตองการซ้ือน้ําหนักเพิ่ม ตองเสีย
คาใชจาย)  

  ***หมายเหตุ*** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเคร่ืองออกอยางนอย 60 
นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองกอนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที  

 
12 เม.ย. 63 (2) โซล - THE ARA SKYWALK - สวนศิลปะ อันยาง 

02.40 น. ออกเดินทางสูกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต โดยสายบินแอรเอเชียเอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ700 
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ***ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

10.05 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน กรุงโซล (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2ชั่วโมง) หลัง
ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว ขอตอนรับทุกทานสู สาธารณรัฐเกาหลีใต รถโคชพาทานขาม
ทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกวา 
4.42 กม.และมียอดโดมสูง 107 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู สุกี้หมอไฟสไตลเกาหลี 
นําทานเดินทางสู THE ARA SKYWALK สรางข้ึนอยูเหนือคลองที่ยาวที่สุดในเกาหลีที่มี
ความยาวถึง 18 กิโลเมตร ทานสามารถเดินเลนบนสกายวอลคกระจกเหมือนทานเดินอยูบน
ผิวนํ้า พรอมชมทัศนียภาพโดยรอบของคลองที่ยาวสุดสายตา นอกจากนี้ยังมีนํ้าตกจําลอง
ขนาดใหญสรางข้ึนริมคลอง มีเวลาอิสระถายรูปเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย นําทานเขา
ชม สวนศิลปะ อันยาง (ANYANG ART PARK) หากทานตองการสถานที่ถายรูป ชิค ชิค 
สวนศิลปะกลางแจงแหงน้ีตอบโจทยที่สุด ผลงานของศิลปนจากเกาหลีและนานาชาติดวย
แนวคิดใหศิลปะเปนสวนหน่ึงของชีวิตของพลเมือง เปนงานศิลปผสมผสานกับงาน
สถาปตยกรรม ใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปในมุมมองแปลกใหมที่เกไก ไมซ้ําใคร  

เยน็  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูบบิมิบบั ขาวยําเกาหลี (BIBIMBAP) 
พักที่ โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว เทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 เม.ย. 63 (3) ไรสตรอเบอรรี่ - สวนสนุก EVERLAND - LINE FRIEND  
    ศูนยเคร่ืองสําอาง - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานเดินทางเขาสู ไรสตรอเบอรร่ี ลูกสตรอเบอรรี่ลูกโตๆ ที่เห็นแลวตองวาว ใหทานได
ลองล้ิมชิมรสสตรอเบอรร่ีสดๆหวานฉํ่าจากไร และยังสามารถซื้อกลับมาฝากคนที่ทานรักที่
เมืองไทยไดดวย โดยจะมีการแพ็คใสกลองสวยงามและสงใหทานวันสุดทายที่สนามบิน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร หมยูางเกาหลี (PORK CALBI) 
นําทานเดินทางสูสวนสนุก EVERLAND ซึ่งถูกขนานนามวา ดิสนียแลนดเกาหลีเปนสวน
สนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเปนเจาของ ต้ังอยูทามกลางหุบ
เขา ทานจะไดน่ังกระเชาลิฟท และทองไปกับโลกของสัตวปาซาฟารี ชมไลเกอร  ที่น่ีทานจะ
พบเจาปาสิงโต และเสือดินแดนแหงเทพนิยาย และสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด อาทิเชน 
สเปสวร หนอนสะบัด รถไฟเหาะรางไม ซึ่งเปนไฮไลคของสวนสนุกแหงนี้ และชมสวนดอกไม
ซึ่งกําลังบานสะพร่ังอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพอากาศ) ดวยบัตรเขาชมแบบไม 



 
จํากัดจํานวนรอบและในสวนสนุกเอเวอรแลนดทานจะไดพบกับ LINE FRIEND STORE 
ซึ่งภายในจะเปนสินคาที่ออกแบบตามตัวสต๊ิกเกอรใน แอพพลิเคช่ันไลน ไมวาจะเปน ตุกตา 
ซองใสพาสปอรต รม  สมุดโนต แกวนํ้า สรอยคอ และอ่ืนๆอีกมากมาย ใหทานไดเลือกซื้อ
สินคา และบริเวณหนารานก็ตกแตงสวยงาม มีหมี BROWN และกระตาย CONY อยูบริเวณ
หนาตึกใหไดถายรูปเลนอีกดวย นําเดินทางสู ศูนยเคร่ืองสําอางค ใหทานชมและเลือกซื้อ
เครื่องสําอางและเวชสําอางแบรนดช้ันนําของเกาหลี ที่COSMETIC ยี่หอคุณภาพที่ผูหญิง
ชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไมสาวแลวใหความสําคัญกับเรื่องผิวหนาคอนขางมากโดยเฉพาะใน
กลุมบํารุงผิวพื้นฐาน Skin Care และเคร่ืองสําอางผสมสมุนไพร จากน้ันใหทานได
เพลิดเพลินกับการชอปปง ณ หางปลอดภาษีที่ DUTY FREE ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบ
รนดเนมนําเขาจากตางประเทศมากมายหลากหลายชนิดรวมทั้งสินคาแบรนดเกาหลียอดนิยม 
นําทานชอปปงตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควรเกาหลี หากทาน
ตองการทราบวาแฟช่ันของเกาหลีเปนอยางไร กาวล้ํานําสมัยเพียงใด ทานจะตองมาที่เมียง
ดงแหงนี้พบกับสินคาวัยรุนอาทิเส้ือผาบุรุษ-สตรี เครื่องสําอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, 
SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมากมายใหทาน
ไดเลือกซื้อซึ่งราคาถูกกวาที่เมืองไทย 2-3 เทา 

เยน็  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู โอซัมพลุโกก ิ
พักที่ โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว เทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 เม.ย. 63 (4) ศูนยโสมรัฐบาล - ศูนยสมุนไพร - ถนนยออีโด - ยานฮงแด - STAR 
PARK -  สวนฮานีล 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
  นําทานรูจักและเขาใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแหงมวลสมุนไพรโสมถูกนํามาใชเพื่อ

สุขภาพเปนเวลานานากวา 2,000ปในตํารายาแผนโบราณจีนระบุวาโสมเปนสมุนไพรที่ชวย
เสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหารและปอดชวยทําใหจิตใจสงบและเพิ่มพละกําลัง
โดยสวนรวมสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจปองกันโรคหัวใจขาดเลือดเสริม
ประสิทธิภาพทางเพศลดและปองกันมะเร็งและเร็วๆน้ีโสมเกาหลีอาจจะไดจดทะเบียนมรดก
โลกโดยองคการยูเนสโกทุกวันน้ีผลิตภัณฑโสมเปนสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับผูทีค่าํนึงถงึสขุภาพ
ในปจจุบัน จากนั้นนําทานเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนยสมุนไพร เปนสมุนไพร ชาว
เกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็งไม
ถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล นําทานชม ความงามของดอกซากุระ ณ ถนนยออีโด 
ซึ่งกําลังบานอยูทั่วเกาหลี ไมตองไปถึงญี่ปุนก็ไดก็สามารถชมซากุระได เพราะไมวาจะ
เดินทางไปที่ไหน สองขางทางจะเต็มไปดวยความงามของดอกซากุระสีชมพูออนละลานตา 
ใหทานไดหยิบกลองข้ึนมาถายภาพดอกซากุระเก็บไวเปนที่ระลึก อีกทั้งไดเห็นภาพของคน
เกาหลีออกมาปคนิคตามสวนสาธารณะ ทั้งที่มาเปนเพื่อนกลุมใหญๆ คูรัก และครอบครัว ชวน
กันมาพักผอนทําอาหารมาน่ังทานไปคุยไป ดูดอกซากุระไปดวย **ในชวงเดือนเมษายน 
จะมีดอกซากุระ หรือที่ชาวเกาหลีเรียกวา พ็อตกต (CHERRY BLOSSOM) บาน
สะพร่ัง (ทั้งน้ีการบานของดอกซากุระขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละป)**  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูไกพะโลวุนเสน (Jimdak) 
นําทานเดินทางสู ยานฮงแด (Hongdae) หรือ ม.ฮงอิก วอลคกิง้ สตรที (Hongik 
University Street) เปนยานชอปปงบริเวณดานหนาของมหาวทิยาลัยฮงอิก ศูนยรวมเด็ก
วัยรุน เด็กมหาวทิยาลัย และวัยทาํงาน นิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและรานอาหารตางๆ ก็
ไมแพง ซึง่จะคึกคักเปนพิเศษต้ังแตชวงบายเปนตนไป เพราะรานคาแตละรานจะทยอยเปด 



 

ใหบริการ ของที่ขายกันเยอะสวนใหญก็จะเปนสินคาแฟช่ัน เชน เสื้อผา กระเปา รองเทา 
ของกิ๊ฟชอป เครื่องเขียน และที่เยอะไมแพกันก็คือขนมตางๆ นําทานเดินทางสู STAR 
PARK ทานสามารถเลือกชมสินคาที่ใชถายทาํในซี่รี่ย เพื่อซื้อกลับไปเปนของที่ระลึกได 
และสําหรับทานที่ชื่นชอบ นักแสดง นักรอง ไอดอล เกาหลี ตองหามพลาดดวยประการทัง้
ปวง STAR PARK อยูบริเวณดานนอก MBC WORLD สวนสนุกแบบฮันกุกที่แรกของเกาหลี
ใต ดําเนินการโดยสถานีโทรทัศนรายใหญของเกาหลีใต ใหทานไดสัมผัสบรรยายการ
โดยรอบ STAR PRAK บนพื้นทางเดินของที่น่ีไดรวมรอยประทับฝามือ พรอมลายเซน็ ดารา 
นักรอง ไอดอล ดังไว เชน ลี จุนกิ ,ซอ อินกุก,ยุน อึนฮเย,ปารค ชินฮเย เปนตน นําทาน
เดินทางไปยงั สวนฮานึล (HANEUL PARK) ตั้งอยูบนเนินเขาที่สงูทีสุ่ดในบรรดาสวนทัง้ 
5 แหง  จึงไดช่ือวา ฮานึล ที่แปลวา ‘ทองฟา’ สวนแหงนี้ไดรบัความนิยมเปนอยางมาก ไมวา
จะเปนคูรัก ครอบครัว วยัรุน หรือแมแตผูสูงอาย ุเพราะสามารถเทีย่วไดทกุฤดูกาล ทัศนียภาพ
สวยงามและมองเห็นววิทวิทัศนทีง่ดงามของกรงุโซลได ในชวงหนารอนจะมีดอกทานตะวัน
บานใหไดชม สวนในชวงใบไมเปลี่ยนสี จะมีเทศกาลดอกหญาบาน (Seoul Eulalia Festival) 
หลายคนนิยมมาชมความสวยงาม รวมถึงในชวงฤดูใบไมรวงมตีน Redwood ที่ยาวเรยีงราย
ไปถึง 900 เมตร สลับกับสีสันของใบไมเปลีย่นสีที่อยูบนยอดเขา สวนฮานึลแหงน้ีจึง
กลายเปนสถานที่ทีม่ีความทัง้สวยงามและความโรแมนติก สถานที่ยอดฮติของคนเกาหลีอีก
แหงนึงทีไ่มควรพลาด 

เยน็  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู BBQ BUFFET 
พักที่ โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว เทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 เม.ย. 63 (5) ศูนยนํ้ามันสนเข็มแดง - หอคอยโซลทาวเวอร  - ฮุนได เอาทเลท 
SUPERMARKET - สนามบินอินชอน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
  นําทานเดินทางสู ศูนยนํ้ามันสนเข็มแดง ผลิตภัณฑที่สกัดจากน้ํามันสนที่มีสรรพคุณชวย

บํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกาย ทานข้ึน หอคอยโซล
ทาวเวอร ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล1 ใน17 หอคอย
เมืองที่สูงที่สุดในโลก ใจกลางเมืองหลวงชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ
360 องศาและทานสามารถคลองกุญแจคูรักตามความเชื่อได (ราคาทัวรไมรวมคากุญแจและ
คาข้ึนลิฟท) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูไกตุนโสม (SAMGYETANG) 
  นําทานเดินทางไปยัง ฮุนได เอาทเลท (HYUNDAI PREMIUM OUTLET) แหลงชอบปง

ขนาดใหญมีทั้งหมด 3 ชั้น เต็มไปดวยรานแบรนดแฟชั่นกวา 230 ราน มีรานสินคาแบรนด
ตางประเทศใหเลือกมากมาย อาทิเชน GUCCI, COACH, GIORDANO, DKNY, CALVIN 
KLEIN เปนตน รวมถึงสินคาแบรนดดังจากเกาหลีที่มีใหทานไดเลือกสรรกันอยางละลานตา 
เพ่ือใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปง อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 
นําทานเพลิดเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอรมารเก็ต สาหราย ขนมตาง ๆ  ช็อกโก
แล็ตหินซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลน
พอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เคร่ืองสําอางโสม เปนตน และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เปเป
โร (ปอกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) นมกลวย นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติ
อินชอน กรุงโซล 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16 เม.ย. 63 (6) สนามบินอินชอน - กรุงเทพ(ดอนเมือง) 
01.05 น.  ออกเดินทางจากกรุงโซล กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินแอรเอเชียเอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ701 

(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ***ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
04.40 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

 
 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการสลับสับเปลีย่นหรือเปลีย่นแปลงไดโดยมติองแจงใหทราบลวงหนา 
ทั้งนีโ้ดยคํานึงถงึความปลอดภัยและประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

และหากลูกคาทานใดจะตองมกีารจองตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ รถโดยสารภายในประเทศ หรือ
รถไฟกรุณาแจงใหเจาหนาที่ของบริษัททราบกอนจองทุกคร้ัง ไมเชนน้ันบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
รับผิดชอบทุกกรณีหากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ***หนังสอืเดินทางตองเหลืออายกุารใชงาน

มากกวา 6 เดือน*** 
 
 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดวันเดนิทาง 
เมษายน 63 

ราคา 

ผูใหญ เดก็ พักเดีย่ว 

วันหยุดสงกรานต 11-16 เม.ย. 63 22,999 22,999 7,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมทวัรไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ  

ราคาเดก็ทารกทานละ 9,000 บาทและตองมีอายุไมเกิน 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางไปและกลับ 
*คาบริการขางตนเฉพาะนกัทองเที่ยวชาวไทยเทาน้ัน กรณีตางชาติชําระเพ่ิม 3,000 บาท  

คาทัวรไมรวมคาทปิคนขับรถ มคัคุเทศกทองถิ่นทานละ  1,500 บาท / ตลอดการเดินทาง / ตอ
ทาน   

*ชําระที่สนามบนิกอนออกเดินทาง* 
ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน **ไมไดบงัคบั** 

ตามมาตรฐานการใหทปิ วันละ 50 บาท / ทาน / วัน 
 



 

หมายเหต ุ

1. รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบจายชําระขาด 
และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะนั้น
หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขา
หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัดขอสงวน
สิทธ์ิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ 
ราคานี้เฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น ถาหากเปนชาวตางชาติ จะตองเพิ่มจากราคาคา
ทัวรปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุปเหมาที่เปนพนักงานบริษัททัวร ครู อาจารย เด็ก
นักเรียน นักศึกษา  ธุรกิจขายตรง ธุรกิจเคร่ืองสําอางค ธุรกิจอาหารเสริม หมอ  พยาบาล  
หรือชาวตางชาติ จะตองสอบถามราคาใหมทุกคร้ัง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเที่ยวในประเทศเกาหลี หรอื
ปญหาตางๆ ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหากทานมีความจําเปนตองรับ
ฝากของจากผูอ่ืนเพื่อที่จะนําไปยังประเทศนั้นๆ  หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นวาตอง
ไมเปนสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงข้ันประหารชีวิตเจาหนาที่
จะไมรับฝากกระเปาหรือส่ิงของใดใด 

3. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนข้ึนอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดย
คํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

4. ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวัน
สุดทายชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร หากวาทานใดสนใจสามารถซื้อได แตถาทาน
ใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ เพราะทางบริษัททัวรไมมีการบังคับลูกทัวรซื้อแตอยางใด แตเปนการบอก
กลาวลวงหนา 

5. ทัวรครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทาน้ัน ถาลูกคาตองการแยกตัวออกจากกรุป
ทัวร โดยไมลงรานชอปปง เชน นํ้ามันสน / รานโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทาง
บริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD ตอทาน 

6. หากลูกคาทําจองเกิน 20 ทาน ทานที่ 21 เปนตนไปชําระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบวาคณะเดียวกัน
จองเกิน 20 ทาน แมวาทานจะจองทัวรมาคนละบริษัทก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหชําระเพิ่มตามเงื่อนไข
ของบริษัท 
 

อัตราคาบริการนี้รวม 
  คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     
  คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
  คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  
  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
  คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  
  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
  คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
  คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
  คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 

อัตราคาบริการนี้ ไม รวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล  
คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
คาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ตอทาน 
ชําระทีส่นามบินในวันเดินทาง ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน  
**ไมไดบังคับ** ตามมาตรฐานการใหทปิ วันละ 50 บาท / ทาน / วัน 
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
ราคาทัวรไมรวมคาวีซา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา 
 



 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1. ในการจองกรุณา ชําระคาทัวรมัดจําทัวรทานละ 10,000 บาท พรอมหนาพาสฯ ภายใน 2 วัน 
หลังจากทําการจอง และชําระคาทัวรสวนที่เหลือกอนเดินทางอยางนอย 30 วัน กรณีไมชําระเงิน
หรือไมชําระเงินตามกําหนด ไมวากรณีใดใดจะถือวาทานสละสิทธ์ิการเดินทางในทัวรน้ันๆ  

2. หากลูกคาทําจองเกิน 20 ทาน ทานที ่21 เปนตนไปชําระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบวาคณะ
เดียวกันจองเกิน 20 ทาน แมวาทานจะจองทวัรมาคนละบริษัทก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหชําระเพิ่ม
ตามเงื่อนไขของบริษัท 

3. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

4. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขา
ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

5.  
การยกเลกิ 

เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100%  ซึ่งเมื่อ
จองและจายมัดจําแลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนเงินคามัดจําหรือคาทัวรใดๆ ทั้งสิ้น  
ทั้งน้ีเงื่อนไขของสายการบิน KOREAN AIR ตองสงรายชื่อออกตั๋วลวงหนา 35 วันกอนการ
เดินทาง เมื่อออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลวไมสามารถเปลี่ยนผูเดินทางได ไมวากรณีใดใดทั้งสิ้น 
 

หมายเหตุ 
1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 

30 ทาน โดยจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง 
2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได 
3. รายการทองเทีย่ว โรงแรมที่พัก สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เชน พายุไตฝุน 

ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติมที่เกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, 
การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหา
รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

7.  ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่
จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยว
บางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายให
ตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

11. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เม่ือออกต๋ัวไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทาง
พรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  

12. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอนทุก
ครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

13. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองให 



14. การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

15. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวน แตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

16. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 
 

 

 

หมายเหต ุ
จํานวนผูเดินทางข้ันตํ่าผูใหญ 30 ทานข้ึนไป 
 เทีย่วบินราคาและรายการทองเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสาํคญั 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานมากกวา 6 เดือนและบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทาง
เพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน 

 ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนดั
หยุดงาน, การกอจลาจลหรือกรณทีี่ทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองหรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ 

 ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบอาทไิมเที่ยวบาง
รายการ, ไมทานอาหารบางมื้อเพราะคาใชจายทุกอยางทางบรษิัทฯ ไดชําระคาใชจายใหตวัแทน
ตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

 ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากความประมาทของตวันักทองเที่ยวเอง 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษกรณทีีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงนิ
ไดเมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทัง้หมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถอืวาทานไดยอมรับ
ในเงื่อนไขขอตกลงตางๆทีไ่ดระบุไวแลวทั้งหมด 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลใีหกบัคนไทย ผูทีป่ระสงคจะพํานกัระยะสั้นใน
ประเทศเกาหลีไมเกิน 90 วัน ไมวาจะดวยวัตถปุระสงคเพื่อการทองเทีย่ว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ 
จะตองยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยนืยนัการมีคณุสมบัตกิารเขาประเทศ
เกาหลี* ดังตอไปน้ี 
- พาสปอรตจะตองมีอายมุากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถงึ 
- ตั๋วเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศเกาหลทีางทวัรจัดเตรียมให 
- ส่ิงทีย่ืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดข้ึนในระหวางที่พํานักในประเทศ
เกาหลีได (เชน เงินสด บตัรเครดติ เปนตน) 

- ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศเกาหล ี(เชน คนรูจัก โรงแรม 
และอ่ืนๆ)ทางทัวรจัดเตรียมให 

- กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลีทางทัวรจัดเตรียมให 


