
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

วนัแรก         กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

23.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์4 สาย

การบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการ

ขึ้ นเคร่ือง (หวัหนา้ทวัรแ์นะน าการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-

300 จ านวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน (หากตอ้งการซ้ือ

น ้าหนักเพิ่ม ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ย)  

***หมายเหตุ*** เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที 

และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครื่องก่อนเวลาเครือ่งออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิใน

การเลือกท่ีนัง่บนเครือ่ง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)  

 

 

 

 

 

วนัที่สอง       เกาหลีใต ้– เมืองอาซาน - ถนนอุโมงคแ์ป๊ะกว๊ย - หมู่บา้นพ้ืนเมืองโออมัร ิ– พิพิธภณัฑ ์

                  อนุสรณ ์นายพล ลีซุนซิน – หมู่บา้นเมดิเตอรเ์รเน่ียน  

02.40 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี XJ700 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
10.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 

ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต ้รถโคช้พาท่านขา้ม

ทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกว่า 

4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร 

น าท่านเดินทางสู่เมืองอาซาน พาชม ถนนอุโมงคแ์ปะกว๊ย สีเหลืองอร่ามบนถนนเลียบคลอง

เคียวกีชอน ถนนท่ีขึ้ นชื่อวา่เป็นถนนสายโรแมนติคอีกแหง่หน่ึงของเกาหลี เม่ืออากาศเร่ิมเยน็ลง

ตน้แป๊ะก๊วยท่ีเคยมีใบสีเขียวจะเปล่ียนสี กลายเป็นอุโมงคต์น้ไมสี้เหลืองสวยงามคลา้ยภาพวาด 

บริเวณริมคลองจะเต็มไปตน้แปะก๊วยเรียงรายไปตามทาง ดว้ยระยะทางยาวกวา่ 1.5 กิโลเมตร 

ตลอดทางเดินยงัมีมา้นัง่ไวส้ าหรบัพกัผ่อน และยงัมีจกัรยานใหปั้่นอีกดว้ย  

 



 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (1) เมนู บูลโกกิ  

จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านพ้ืนเมืองโออัม-ริ (OEAM-RI FOLK VILLAGE) 

หมู่บา้นพ้ืนเมืองท่ียงัคงไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี โดยในหมู่บา้นพ้ืนเมืองโออัม-ริน้ัน 

ยงัคงมีบา้นหลายหลังท่ีรักษารูปแบบบา้นโบราณไว ้ตรงกันขา้มจะเป็นทัศนียภาพชนบทอัน

สวยงาม ซ่ึงจะมองเห็นบา้นแปดสิบหกหลงัท่ีปลูกเรียงรายอยู่เคียงขา้งกนั เดิมเป็นท่ีอยู่อาศัย

ของชนชั้นสูง และบา้นหลังคาจากอันเก่าคร า่คร่าทั้งหมดจะถูกหอ้มลอ้มดว้ยล าธาร บริเวณ

ทางเขา้หมู่บา้นจะมีศาลเจา้ และโรงสีขา้วท่ีไดร้บัการอนุรกัษ์ไวใ้หอ้ยูใ่นสภาพดี 

  

 

 

  

 

 

 

 



 

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงั พิพิธภณัฑอ์นุสรณส์ถานนายพล อีซุนซิน (CHUNGMUGONG YI 

SUNSIN MEMOTIAL MUSEUM) แม่ทัพเรือของเกาหลีในยุคราชวงศโ์ชซอนท่ีชาวเกาหลียกยอ่ง

เป็นอย่างมากว่าเป็นวีรบุรุษในประวติัศาสตร์ ภายในมีภาพยนตร์การ์ตูนสั้น 4 มิติ เก่ียวกับ

เร่ืองราวของท่านนายพล ขณะน าทพัเรือเขา้สูก้บักองทพัเรือของญ่ีปุ่นอยา่งกลา้หาญ แมจ้ะเป็น

ภาษาเกาหลีตลอดเร่ือง แต่ก็สามารถเขา้ใจเร่ืองราวไดไ้ม่ยาก หากชมพิพิธภัณฑ์เสร็จแลว้ 

อยากเขา้ไปสกัการะดวงวิญญาณของท่านนายพล สามารถเดินลอดซุม้ประตเูขา้ไปภายในได ้

จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยัง หมู่บา้นเมดิเตอรเ์รเน่ียน  (MEDITERRANEAN VILLAGE) 

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีตน้แบบมาจากเมืองซานโตรินีของประเทศกรีซ ตวัอาคารมีผนังสีขาว และ

หลงัคาสีน ้าเงิน ตรอกซอกซอยไดร้บัการตกแต่งในแบบเรียบง่าย และผนังจะเป็นอิฐธรรมดาๆ 

ท่านสามารถเดินชมตึกรามบา้นช่องสไตล์เมดิเตอร์เรเน่ียนไดใ้นบรรยากาศสบายๆ ท าให้

ความรูสึ้กเหมือนไดไ้ปเท่ียวเมืองซานโตรีนี อาคารส่วนใหญ่จะเป็นรา้นกาแฟ รา้นชอ้ปป้ิงงาน

ฝีมือ รา้นอาหาร รา้นคา้ทัว่ไป และเกสต์เฮาส์ ส่วนช่วงกลางคืนจะมีการเปิดโคมไฟท่ีประดับ

ประดาอยูท่ัว่ทุกมุมถนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ (2) เมนู ชาบู ชาบู สุก้ีสไตลเ์กาหลี  

พกัที่    JM HOTEL / NEW M SUWON / SAMWON PLAZA HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สาม      โรงเรยีนสอนท ากิมจิ + ใสชุ่ดประจ  าชาตฮินับก - สวนสนุก EVERLAND   

                  สมุนไพรโสมเกาหลี - COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

จากน้ันน าท่านไปเรียนรูว้ฒันธรรมการท ากิมจิของชาวเกาหลีท่ี โรงเรียนสอนท ากิมจิ อาหาร

เกาหลีประเภทผักดองท่ีอาศยัภูมิปัญญากน้ครวัของชาวเกาหลี ดว้ยการหมกัพริกสีแดงและผัก



 

ต่างๆ โดยทัว่ไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรบัประทานกิมจิเกือบทุกม้ือ และยงัน าไป

ปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอยา่ง ปัจจุบนักิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่แลว้จะ

มีรสเผ็ด และเปร้ียว นอกจากน้ียงัสามารถสวมใส่ ชุดประจ  าชาติฮนับก ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติ

ของเกาหลี พรอ้มถ่ายภาพสวยๆ เก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์ (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุก

กลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ถูกขนานนามว่าเป็น ดิสนียแ์ลนด์แห่งเกาหลีใต  ้ตั้งอยู่

ท่ามกลางหุบเขา ทุกคนจะไดท่้องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร ์สิงโตเจา้ป่า และเสือ

ดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตีลังกา 

(Rolling X-Train) เฮอร์ริเคน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวก้ิง (Columbus Adventure) 

และไฮไลคท่ี์พลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งน้ี รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) นอกจากน้ี ยงัมี

สวนดอกไมท่ี้ก าลงัออกดอกบานสะพรัง่อวดสีสนั ณ สวนดอกไมส่ี้ฤดู (Four Season Garden) 

ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงพนัธุด์อกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบท่ีหลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บั

สภาพอากาศ) ดว้ยสีสนัท่ีสดของดอกไมแ้ต่ละชนิดจึงไดร้บัความนิยมอย่างมาก นักท่องเท่ียว

ท่ีมาสวนสนุกจึงไม่พลาดท่ีจะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลบัไปเป็นท่ีระลึก รวมทั้ง

ยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในฤดูใบไม้ร่วง ประมาณเดือนตุลาคม - 

พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ พรอ้มกบัมีจดัตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กบัเทศกาลฮลัโลวีน 

(Happy Halloween) มีการจดัขบวนรถแฟนซีแห่รอบสวนสนุก และมีเจา้หน้าท่ีแต่งตวัเป็นผีมา

เดินแกลง้นักท่องเท่ียวดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (4) เมนู บุฟเฟตบ์าบีคิวป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี  

จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยงั ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรท่ี

ช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยท าใหจ้ิตใจสงบ และเพ่ิมพละก าลงั มี

สรรพคุณทางการแพทยช์่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ 

ลดและป้องกนัมะเร็ง 

จากน้ันน าท่านแวะชอ้ปท่ีรา้นเคร่ืองส าอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ป

ชาวไทย เพ่ือเลือกซ้ือกลบัไปเป็นของฝาก มีใหเ้ลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นส

กินแครบ์ ารุงผิวแบรนดอ์ยา่ง DEWINS และแบรนด ์JSM ท่ีเป็นสินคา้หลกัของทางรา้น ไม่ว่าจะ

เป็นครีมหอยทาก ครีมน ้าแตก ครีมขดัขี้ ไคล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยงัมีสินคา้อ่ืนๆ 

อาทิเชน่ ครีมวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รีม ยาสระผม ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านไปยงัหน่ึงในทาวเวอร์ท่ีมีวิวท่ีสวยท่ีสุดใน

เอเชีย โซลทาวเวอร  ์(N SEOUL TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขา

นัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 

236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพ้ืนดิน ไม่ว่าจะ

เป็นช่วงกลางวนั ช่วงกลางคืน หรือฤดูกาลไหนๆ ก็ยงัไดร้บั

ความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเท่ียวและคู่รกัชาวเกาหลี 

เพราะเป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุงโซล และบริเวณ

รอบๆ แบบพาโนราม่า นับเป็นอีกสถานท่ีสุดแสนโรแมนติ

กแห่งหน่ึงท่ีคู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด นอกจากน้ียงัมีไฮไลท์

ส าคญัของกรุงโซลท่ีนักท่องเท่ียวทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอิน

คือ สถานท่ีคล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ท่ี มี

ความเชื่อว่า คู่รกัท่ีมาคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะมีความรกัท่ียืนยาว

ไปตลอดกาล **ราคาทัวร์น้ีไม่รวมกุญแจและค่าข้ึน

ลิฟท*์*  



 

 

เยน็ บริการอาหารเย็น (5) เมนูบุฟเฟ่ต์ SEA FOOD ส  าหรับท่านที่ช่ืนชอบอาหารทะเลเป็น

พิเศษ ใหท้่านไดเ้ลือกสรรอาหารทะเลที่สดใหม่ และ อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยกัษ ์

พกัที่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 
 

วนัที่สี ่         น ้ามนัสน – พระราชวงัถ็อกซูกุง – ถนนเลียบก าแพงหิน ถ็อกซูกุง - สมุนไพรฮอตเกนามู 

                   พลอยอะเมทิส - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านเรียนรูก้ารท าผลิตภัณฑ์ท่ีสกัดจาก น ้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณช่วย

บ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหาร และรกัษาสมดุลในร่างกาย 

จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยัง พระราชวังถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5 

พระราชวงัเก่าแก่ของราชวงศ์โชซอน มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่โดดเด่นสง่างามท่ามกลางอาคาร

สไตลต์ะวนัตกใจกลางกรุงโซล แต่สวยงามร่มร่ืนไปดว้ยตน้ไม ้ยิ่งช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีแลว้ยิ่ง



 

สวยงามไปอีก ในแต่ละวนัจะมีการเปล่ียนเวรยามของทหาร หากมาไดถู้กจงัหวะจะไดช้มพิธี

เปล่ียนเวรยามประจ าวนั ซ่ึงในหน่ึงวนัน้ันจะมี 3 รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบท่ีสอง 

14.00 น. และรอบสุดทา้ยตอน 15.30 น. 

 

***หมายเหตุ : กรณีที่พระราชวังถ็อกซูกุงไม่เปิดท าการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับ

รายการทดแทนเป็น พระราชวังชางด็อกกุง*** (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวงั

ล าดบัท่ีสองท่ีถูกสรา้งต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และยงัเป็น 1 ใน 5 ของ

พระราชวงัส าคญัท่ียงัคงรกัษาไว ้ซ่ึงมีตน้ไมข้นาดยกัษ์มีอายุกวา่ 300 ปี บ่อน ้า และศาลาริมน ้า 

พระราชวงัแหง่น้ีเป็นท่ีพ านักของพระมหากษัตริยถึ์ง 9 พระองค ์ปัจจุบนัยงัคงเหลือความงดงาม

บางส่วนของพระราชวัง ได้แก่ พระต าหนัก INJEONGJEON พระต าหนัก DAEJOJEON พระ

ต าหนัก SEONJEONGJEON และพระต าหนัก NAKSEONJAE  

 

นอกจากน้ี ยงัมีอีกไฮไลทท่ี์ส าคญัของพระราชวงัแหง่น้ีคือ ถนนเลียบก าแพงหิน (STONEWALL 

STREET ROAD) ซ่ึงรูจ้กักนัดีในชื่อ ถนนจองดง หรือ ถนนถ็อกซูกุง-ทลดมั มกัมีผูนิ้ยมไปเดิน

เล่นพกัผ่อนชื่นชมควาามงดงามของพระราชวงั พรอ้มกบัเดินชมวิวตน้แปะก๊วยสีเหลืองท่ีปลูก

เรียงรายเลาะเลียบรั้ววงั ทอดยาวจากพระราชวงัถ็อกซูไปจนถึงโรงละครชองดงตามแนวโคง้ของ

ถนน ขนานกบัแนวก าแพงหินสีน ้าตาลเทาสวยงาม ท าใหถ้นนเสน้น้ีมีเสน่ห ์และมีเอกลกัษณใ์น



 

ตวัเป็นอยา่งมาก ถนนท่ีสวยงามแห่งน้ียาวประมาณ 1 กิโลเมตร ท่ีน่ีไดช้ื่อว่าเป็นถนนเสน้ท่ีโร

แมนติกแห่งหน่ึงในโซล และยงัเป็นสถานท่ียอดนิยมส าหรับการเดินเล่นในฤดูใบไมร้่วง ใบ

แปะกว๊ยสีเหลืองท่ีเรียงรายเลียบก าแพงไปน้ัน ยิง่เพิ่มบรรยากาศใหโ้รแมนติกมากขึ้ นไปอีก  

 

 

จากน้ันพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึก

บนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดบัน ้าทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดูแลตบัใหส้ะอาด

แข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจาก

อาหาร และยา 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (7) เมนู ไก่ตุน๋โสม  

จากน้ันน าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) 

แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมี

ตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบั

ตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จี้  ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ 

จากน้ันน าท่านเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) ท่ีรา้นคา้ปลอดภาษีท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโซล แหล่งรวมสินคา้แบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น ้ าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง 

กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบัหลากหลายแบรนดด์งั และสินคา้แบรนดอ่ื์นๆ อีกมากมาย โดย



 

ชั้นใตดิ้นจะเป็นสินคา้แบรนด์หรู และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS 

VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็น

ต้น ในส่วนของชั้นท่ี 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น 

ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็ น ต้น  ชั้ น  2  เป็ น ช็ อป  MCM ชั้ น ท่ี  3  เป็ น โซน

เคร่ืองส าอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์  SULWHASOO, HERA, LANEIGE, 

L'Oré al, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นต้น 

ชั้น 4 จะเป็นสินคา้แบรนดเ์นมอ่ืนๆ และชั้นท่ี 5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหลี และโซนรา้นอาหาร 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ยา่นเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรพัย์

ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควรเ์กาหลี ตลาดแห่งน้ีจะมีเส้ือผา้ กางเกง รองเทา้ 

น ้าหอม เคร่ืองส าอางคท์ั้งแบรนดเ์นมชื่อดงั และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และ

ศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากท่ีตลาดน้ี  อาทิเช่น ร้าน

เคร่ืองส าอางคค์ท่ี์คุน้หคูนไทยท่ีไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL 

REPUBLIC, INNISFREE ราคาเคร่ืองส าอางคค์จ์ะถูกกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และ

บางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์งัอยา่งรา้น MBC MART ก็มี

รองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, 

VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ในส่วนของอาหารขา้งทางท่ีฮอทฮิตไม่แพก้นัอย่างโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด (MYEONG-DONG 

STREET FOOD) มีอาหารหรือของทานเล่นใหไ้ดล้ิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลลย์่างตวั

ใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครนัปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุง้ล็อบสเตอรต์วัใหญ่ๆ 

ยา่งชีสมีรสหวาน ชีสยา่ง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไมแ้ลว้เอาไปยา่ง ต๊อกโบกี เคก้ขา้ว

ท่ีขึ้ นชื่อของเกาหลี ปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหลี เมนูน้ีมีอยู่เกือบทุกซอกทุกมุมท่ีในตลาด

เมียงดง บะหม่ีด าจาจงัมยอน หน่ึงในเมนูสุดฮิตท่ีเห็นกนับ่อยในซีร่ีสเ์กาหลี มนัฝรัง่เกลียวทอด

กรอบเสียบไม้ พบเห็นไดท้ัว่ไปในเมืองไทย แต่ของท่ีน่ีจะมีไสก้รอกเพ่ิมเขา้มาอีกหน่ึงชั้น 

ปลาหมึกยกัษ์ทอดกรอบ เสียบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลือ เป็นตน้ แต่หากคนท่ีชอบของ

หวานก็จะมีไอติมโคนเจา้ดงั ซ่ึงไอติมท่ีกดมาใส่โคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ 1 ม้ือ (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 

พกัที่    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่หา้        ละลายเงินวอนซุปเปอรม์าเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (8) เมนูอูดง้ 

น าท่านแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนม

ต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ้ผลิตภณัฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชา

โสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม และยงัมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกก้ี

เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย เป็นตน้ 

 

 

 

 



 

 

11.20 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี XJ701 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

15.10 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตดิอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 
 

*** ส ำคญัมำกโปรดอ่ำน *** 
ในกรณีทีต้่องออกตั๋วภำยใน เคร่ืองบิน / รถทวัร์ / รถไฟ ก่อนท ำกำรออกตั๋วโดยสำร กรุณำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำที่ทุกคร้ัง  

เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่นเที่ยวบินหรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  
มิเช่นน้ัน ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยใดใดทั้งส้ิน 

ขอบพระคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

***หมำยเหตุ*** 
ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรำยกำรอำหำร โดยมต้ิองแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ทั้งนีข้ึน้อยู่ตำมควำมเหมำะสม 
**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทาง
บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการ ไม่วา่กรณีใดๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั** 

**พาสสปอร์ตจะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง** 

ในกรณยีกเลกิกำรเดินทำง ต้องยกเลกิ 30 วนัก่อนกำรเดินทำงเท่ำน้ัน ไม่เช่นน้ัน ทำงบริษทัจะไม่คืนมดัจ ำไม่ว่ำ
ด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน เพรำะทำงบริษทัได้ท ำกำรจ่ำยค่ำตั๋วกบักำรสำยกำรบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่ำนข้อควำมให้

ถี่ถ้วน ก่อนกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่ำนเอง 
 
ข้อควำมส ำคัญ โปรดอ่ำนอย่ำงละเอยีด 

ในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าให้ลูกคา้ตอ้งถูกส่งตวั
กลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดว้ย ฉะนั้น ลูกคา้
จะต้องเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนท่ีทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่วา่ง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน 
ทั้งน้ี ข้ึนอยู่ทางเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการท่ีทางตรวจคนเขา้
เมืองเรียกสัมภาษณ์นั้น ข้ึนอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้ิจารณา และอยูใ่นดุลพินิจของทางเจา้หนา้ท่ี ตม. ทางบริษทัทวัร์ 
ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงในส่วนน้ีได ้** 

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



 

 

อตัราค่าบริการ เกาหลี 5 วนั 3 คืน (AIR ASIA X) 

KOREA THREE COLOR LEAVES ซูวอน - โซล – โซล  

 

ก าหนดการเดินทาง 

ตลุาคม – พฤศจกิายน 2561 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

ราคา 

จอยแลนด ์

(ไม่รวมตัว๋) 

ราคา 

เด็กอายุไม่เกิน 

2 ขวบ 

พกั 

เดี่ยว 

เพิ่ม 

04 – 08 ตลุาคม 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

05 – 09 ตลุาคม 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

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

09 – 13 ตลุาคม 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

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

11 – 15 ตลุาคม 2561 19,999 7,900 5,900 5,000 

12 – 16 ตลุาคม 2561 18,999 7,900 5,900 5,000 

13 – 17 ตลุาคม 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

14 – 18 ตลุาคม 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

15 – 19 ตลุาคม 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

16 – 20 ตลุาคม 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

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

18 – 22 ตลุาคม 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

19 – 23 ตลุาคม 2561 19,999 7,900 5,900 5,000 

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

21 – 25 ตลุาคม 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

22 – 26 ตลุาคม 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

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

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

25 – 29 ตลุาคม 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

26 – 30 ตลุาคม 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

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



 

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

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

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

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

01 – 05 พฤศจกิายน 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

02 – 06 พฤศจกิายน 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

03 – 07 พฤศจกิายน 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

04 – 08 พฤศจกิายน 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

05 – 09 พฤศจกิายน 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

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

07 – 11 พฤศจกิายน 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

08 – 12 พฤศจกิายน 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

09 – 13 พฤศจกิายน 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

10 – 14 พฤศจกิายน 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

11 – 15 พฤศจกิายน 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

12 – 16 พฤศจกิายน 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

13 – 17 พฤศจกิายน 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

14 – 18 พฤศจกิายน 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

15 – 19 พฤศจกิายน 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

16 – 20 พฤศจกิายน 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

17 – 21 พฤศจกิายน 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

18 – 22 พฤศจกิายน 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

19 – 23 พฤศจกิายน 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

20 – 24 พฤศจกิายน 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

21 – 25 พฤศจกิายน 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

22 – 26 พฤศจกิายน 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

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

24 – 28 พฤศจกิายน 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

25 – 29 พฤศจกิายน 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 



 

26 – 30 พฤศจกิายน 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2561 16,999 7,900 5,900 5,000 

28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 17,999 7,900 5,900 5,000 

 

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

** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ทา่นละ 40,000 วอน /ทริป/ทา่น  

หรือทา่นละ 1,400 บาท/ทริป/ทา่น** 

 
 
**หมายเหตุ** 

1. รับเฉพาะผู้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว คา่ทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผู้จดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จดัได้ช าระ
ให้กับสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตใุดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ  (ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน ***และทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ ถ้าหากเป็นชาวต่างชาต ิจะต้องเพิ่มจากราคา

ค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนกัเรียน นกัศกึษา ครู  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค์  หมอ  
พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดงูาน จะต้องสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้ อ่ืนเพ่ือท่ีจะน าไป
ยงัประเทศนัน้ๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนัน้ว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่ของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิต เจ้าหน้าท่ีจะไมรั่บฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลกูค้าเป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวนัสดุท้ายชา่งภาพ
จะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลกูทวัร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ได้ แตถ้่าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซือ้ เพราะทาง
บริษัททวัร์ไมมี่การบงัคบัลกูทวัร์ซือ้แตอ่ย่างใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า 

5. ทัวร์ครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลุกค้าต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลง
ร้านช้อปปิง้ เช่น น า้มันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยก

ทอ่งเท่ียวเอง 300 USD ตอ่ทา่น 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน    ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต 
, ค่าซกัรีด , มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณำสอบถำมจำกหัวหน้ำทัวร์ก่อนกำรใช้
บริกำร) 
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 40,000 วอน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  
 
เอกสำรประกอบในกำรย่ืนวซ่ีำ  
1) พาสปอร์ต  
2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว  
3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ 
4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  
5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  
(ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 
 
 
 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือ

ยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

- ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 

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

จดัเตรียมให ้

- ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

เง่ือนไขกำรช ำระค่ำบริกำร 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีต้องช ำระเงินมัดจ ำเป็นเงินจ ำนวน 10,000 บำทต่อท่ำน เพ่ือส ำรองที่น่ัง ภายใน 3 วนัหลงัจาก

การจอง  
2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั กรณีนกัท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณี
ใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งช าระครบเตม็จ านวนเลย 
4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ , อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์

รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดนิทาง นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผู้ มีช่ือใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพ่ือแจ้งยกเลิก
การจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไมรั่บยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

 กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้ มีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอย่างหนึง่เพ่ือท าเร่ืองขอรับเงิน
คา่บริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการ
ตา่งๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน  

โดยมีเง่ือนไขกำรคืนเงินค่ำบริกำรดังนี้ 
2.1 ต้องยกเลกิก่อนวนัเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วนัเท่ำน้ัน คืนเงินค่ำบริกำรร้อยละ 100 ของค่ำบริกำรทีช่ ำระแล้ว  
2.2     ยกเลกิก่อนวันเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วนั คืนเงินค่ำบริกำรร้อยละ 50 ของเงินค่ำบริกำร 
2.3     ยกเลกิก่อนวันเดินทำงน้อยกว่ำ 15 วนั ไม่คืนเงินค่ำบริกำรทีช่ ำระแล้วทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3 การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย
การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

5 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  



 

 
เง่ือนไขและข้อก ำหนดอ่ืนๆ 
5.1 ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
5.2 ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
5.3 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้กบั

นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อน
การเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วม
เดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

5.4 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบัทาง
บริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5.5 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เป็นส าคญั 

5.6 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

5.7 อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า
ภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

5.8 มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

ข้อแนะน ำก่อนกำรเดินทำง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั
ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หน้าท่ีตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  



 

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไมส้ด , ไข่ , เน้ือสัตว ์
, ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก  

 
 
 
 
 




