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วนัแรก             กรุงเทพฯ (สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง) 

23.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ AIR ASIA X 
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง (หัวหนา้ทัวร์แนะน าการเดนิทาง) 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./

ทา่น (หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  
**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึน้

เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครื่อง เนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของ
สายการบนิ**) 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง          เกาหลใีต ้(สนามบนินานาชาตอินิชอน) – โรงถา่ยละคร YONGIN MBC DRAMIA – ป้อมปราการฮวาชอง 

02.35 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่XJ700 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

10.05 น. เดนิทางถึง สนามบนินานาชาตอินิชอน (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลา
ทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่

สาธารณะรัฐเกาหลใีต ้รถโคช้น าทกุทา่นขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพือ่ความหวังในการ

รวมชาตทิีย่าวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร  
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (1) เมนู บูลโกก ิหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยน าหมูลง
ในกระทะพรอ้มน า้ซุปปรุงรส เมือ่สกุรบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้วสวย 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่โรงถา่ยละคร YONGIN MBC DRAMIA สถานทีเ่ทีย่วเกาหลทีีค่อซรีสีไ์ม่ควรจะพลาด 
สรา้งขึน้บนพื้นทีก่ว่า 30,000 ตารางเมตรของเมอืงยงอนิ ซึง่ถูกเนรมติเป็นหมู่บา้นโบราณเพื่อใชเ้ป็นโลเคชัน่หลักใน

การถ่ายซรีี่ยอ์งิประวัตศิาสตร์ของค่าย MBC อาคารต่างๆทีอ่ยู่ในสถานทีน่ี้ ไดถู้กศกึษาอย่างละเอยีด และสรา้งใหม้ี
ความใกลเ้คยีงกับประวัตศิาสตรม์ากทีส่ดุ ซึง่ซรีีย่เ์กาหลแีนวองิประวัตศิาสตรท์ีค่นไทยไดด้สูว่นมากมาจากการถ่ายท า

ในสถานทีแ่ห่งนี้ เมือ่ไดเ้ขา้ไปสมัผัสกับบรรยากาศภายใน Yongin MBC Drama ก็จะรับรูไ้ดถ้งึความเป็นมาเกีย่วกับ

http://bit.ly/2NMk5YE
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ประวัตศิาสตรข์องเกาหล ีสะทอ้นใหเ้ห็นถงึโครงสรา้ง และวัฒนธรรมของเกาหลสีมัยโบราณ ซรีสีด์ังๆทีถ่่ายทีน่ี่ก็เชน่ 
จมูง มหาบรุุษกูบ้ลัลงัก,์ ทงอ ีจอมนางคูบ่ลัลงัก,์ The Moon That Embraces The Sun เป็นตน้ 

 

 
 

จากนัน้น าท่านชมมรดกโลก ป้อมปราการฮวาซอง ป้อมและก าแพงเมอืงโบราณทีส่รา้งรายลอ้มตัวเมอืงซวูอน ป้อม

แห่งนี้ถูกสรา้งขึน้โดยกษัตริย์ชอนโจแห่งราชวงศโ์ชซอน ระยะทางยาวประมาณ 5.5 กโิลเมตร ประกอบดว้ยประตู

ทางเขา้ทัง้ 4 ดา้น เชงิเทนิ 48 หลัง ก าแพงป้อมสรา้งขึน้ดว้ยอฐิโดยมกีารเจาะรูขนาดทีพ่อดี และมสีถาปัตยกรรม
เกาหลโีบราณทีง่ดงามและยิง่ใหญม่าก ในสมัยสงครามเกาหลมีบีางสว่นไดถ้กูท าลายไป ส าหรับใชย้งิปืนใหญ่ โดยเชือ่

กันว่ามีการใชเ้ทคโนโลยีการก่อสรา้งทีท่ันสมัยมากที่สุดของยุคนั้น ปัจจุบันป้อมนี้ไดรั้บการสถาปนาจากองคก์าร 
UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลก  
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 พเิศษ !!! เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ  ข ึน้บอลลนูชมเมอืง ลมืภาพววิทวิทัศน์ในเมอืงทีม่องจากบนยอดตกึ
ไปไดเ้ลย กับการชมววิแปลกใหม่ดว้ยการขึน้บอลลนู FLYING SUWON เพื่อชมทัศนียภาพของเมอืงซวูอนในมุมที่

ทา่นไมเ่คยเห็นมากอ่น ตวับอลลนูสามารถรองรับผูโ้ดยสารไดส้งูสดุ 20 คน ใตบ้อลลนูฮเีลยีมขนาดมหมึาจะเป็นตะกรา้

ขนาดใหญ่ทีม่รีูตรงกลางคลา้ยโดนัท บอลลูนจะลอยสงูขึน้ไปจากพืน้ดนิ 150 เมตร เมือ่มองลงมาดา้นลา่งจะสามารถ
มองเห็นแนวก าแพงป้อมฮวาซองไดท้ัง้หมด ** กจิกรรมนีส้ าหรบัทา่นทีส่นใจเทา่น ัน้ อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วมคา่

ขึน้บอลลนู **   
 

 
 

** หมายเหตุ : การเปิดใหบ้รกิารของบอลลูนขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะวนั  
ในวนัทีม่สีภาพอากาศแปรปรวน บอลลนูอาจจะถกูปิดใหบ้รกิารเพือ่ความปลอดภยั ** 

   
เย็น บรกิารอาหารเย็น (2) เมนู บบิมิบบั ขา้วย าเกาหล ีประกอบดว้ยผกัตา่งๆพรอ้มกบัเนือ้สตัวห์มกั เสริฟ์บรกิาร

พรอ้มซุปชาบูหมอ้รอ้นๆ 
พกัที ่   JM HOTEL / NEW M SUWON หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม          เรยีนรูว้ธิกีารท าคมิบบัขา้วหอ่สาหรา่ย – สวนสนุกล็อตเตเ้วริล์ – SEOUL SKY TOWER – ศนูยส์มุนไพร 
                       โสม – คอสเมตคิ   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 
พาไปเรยีนรูว้ธิกีารการท า ขา้วหอ่สาหรา่ย (คมิบับ) อาหารง่ายๆ ทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน โดยการน าขา้วสกุ และ

สว่นผสมอืน่ๆหลากชนิด เชน่ แตงกวา แครอท ผักโขม ไขเ่จยีว ปูอัด แฮม เป็นตน้ วางแผ่บนแผ่นสาหร่าย มว้นเป็น

แท่งยาวๆ แลว้หั่นเป็นชิน้พอดคี า เสริ์ฟพรอ้มหัวไชเทา้ดอง และกมิจ ิชาวเกาหลนีิยมรับประทานคมิบับระหว่างการ
ปิกนกิ หรอืงานกจิกรรมกลางแจง้ 

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู ่สวนสนุกล็อตเตเ้วริล์ หนึ่งในสวนสนุกทีด่ังทีส่ดุของเกาหลี เป็นสวนสนุกในร่มขนาด

ใหญท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลก ไม่วา่จะมาเทีย่วกับแก๊งคเ์พือ่นหรอืครอบครัว สวนสนุกล็อตเตเ้วลิดก็์ตอบโจทย์
ไดท้กุรูปแบบ ภายในมเีครือ่งเลน่ทีน่่าตืน่เตน้มากมาย รวมถงึลานไอซส์เก็ต สวนสนุกลอตเตเ้วลิด์แบง่ออกเป็น 2 โซน 

ไดแ้ก ่ธมีผจญภัย (Adventure) โซนทีเ่ป็นสวนสนุกในร่มทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก และ เกาะเวทมนต ์(Magic Island) โซน

ทีเ่ป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีส่รา้งเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน การมาเทีย่วทีน่ี่จงึสามารถท าไดท้ัง้ปีโดยไม่ตอ้งดู
สภาพอากาศล่วงหนา้ ทัง้ยังมีรา้นจ าหน่ายของที่ระลกึ รา้นอาหารนานาชาต ิและสิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆ อีก

มากมาย นอกจากนี้ ทีน่ี่ยังรายลอ้มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ ชอ้ปป้ิงมอลล ์ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต โรงแรมหรู พพิธิภัณฑส์ตัว์
น ้า พพิธิภัณฑพ์ืน้บา้น รวมไปถงึยังเป็นทีต่ัง้ของอาคารทีม่คีวามสงูตดิอนัดบัโลกอกีดว้ย  
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*** หมายเหตุ เครือ่งเลน่ Lotis Climing, Tomb of Horror, Mirror Maze, VR Game Zone, Fantasy 
Forest และ Poporo Park ไมร่วมอยูใ่นต ัว๋ หากลกูคา้ตอ้งการเลน่ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ***    

 

จากนัน้น าทา่นขึน้ตกึ SEOUL SKY TOWER ตกึระฟ้าทีส่งูทีส่ดุในกรุงโซล รูปแบบของอาคารนัน้ไดรั้บแรงบันดาลใจ
จากภาพวาดเซรามกิเกาหลแีละพู่กนัเขยีน ภายในตกึแทบจะรวบรวมทกุสิง่อย่างมาไวใ้นทีเ่ดยีว ไม่วา่จะเป็นทีอ่ยู่อาศัย 

โรงแรม ส านักงานตา่งๆ หอ้งสัมมนา และแหล่งช็อปป้ิง เรยีกไดว้า่ครบเครือ่งสดุๆ นับเป็นตกึทีส่งูเป็นล าดับที ่6 ของ
โลก (556 เมตร) มทีัง้หมด 123 ชัน้ พาท่านทยานขึน้สูช่ัน้ที ่118 ดว้ยลฟิทค์วามเร็วสงูทีก่ารันตโีดยกนิเนสบุคเวริ์ล

เรคคอร์ด บันทกุสถตไิวว้่าเป็นลฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุ โดยมคีวามเร็ว 600 เมตรต่อนาท ีและลฟิทท์ีค่รอบคลุมระยะทางทีย่าว
ทีส่ดุ ในสว่นของชัน้ที ่118 ส าหรับคนชอบความทา้ทายจะมพีืน้กระจกโปร่งใส สามารถมองลงไปจนเห็นพืน้ดา้นลา่งได ้

และยังสามารถชืน่ชมทัศนียภาพอันงดงามของตัวเมอืงกรุงโซลไดอ้ย่างทั่วถงึ วันไหนทีฟ้่าเปิดสามารถมองไปไกลถงึ

เมอืงอนิชอนเลยทเีดยีว นอกจากนี้ยังมชีัน้ที ่119 บนชัน้นี้มรีา้นกาแฟ ซึง่มโีปรเจ็คเตอร์สกรีนฉายภาพสวยๆ บนผนัง 
ในกรณีทีท่อ้งฟ้าไมเ่ปิดจะไม่สามารถชมววิได ้(**อตัราคา่บรกิารนี ้รวมคา่ขึน้ลฟิทแ์ลว้**) 
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ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (4) เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ีเนือ้หมู เนือ้ไก ่เนือ้ววั ปลาหมกึ อาหาร

เกาหล ีเตมิไมอ่ ัน้ 

 
จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหล ีสมุนไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบย่อยอาหาร 

ปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบ และเพิ่มพละก าลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ชว่ยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

 
จากนัน้น าทา่นแวะชอ้ปทีร่า้นเครือ่งส าอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพือ่เลอืก

ซือ้กลบัไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิแบรนดอ์ย่าง DEWINS และ

แบรนด ์JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลกัของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีน ้าแตก ครมีขัดขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์
เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น (5) เมนู  คมัจาทงั เเกงมนัฝร ัง่กระดูกหมู ซึ่งประกอบไปดว้ยส่วนผสมทีส่ าคญัคอื 

กระดกูหมูสว่นซีโ่ครง สนัหลงั มนัฝร ัง่ ตน้หอม พรกิแกง งาด าป่า ใบงาเขยีว และเห็ด 

 
พกัที ่  BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่             ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู – ผลติภณัฑน์ า้มนัสน – หมูบ่า้นโบราณบุกชนฮนัอก+ชุดฮนับก – พลอยอเมทสิ  
                       ดวิตีฟ้ร ี– ตลาดเมยีงดง                

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะ และสงูเหนือ

ระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์
กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 
น าท่านเรยีนรูก้ารท า ผลติภณัฑน์ า้มนัสน ทีส่กัดจากน ้ามันสนเข็มแดง มสีรรพคณุชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ย

ควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (7) เมนู ไกตุ่น๋โสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไกข่นาดก าลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย 

และสมุนไพรบ ารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

 
จากนัน้น าทา่นไปยัง หมูบ่า้นโบราณบุกชอนฮนัอก ยอ้นรอยอดตีกลับไปยังสมัยโชซอน หมู่บา้นโบราณทีซ่อ่นตัวอยู่

ทา่มกลางเมอืงใหญ ่ซึง่มบีรรยากาศทีแ่ตกตา่งกนัโดยสิน้เชงิในแตล่ะฤดกูาล หมู่บา้นแห่งนี้ยังรักษาความสวยงามของ

หมู่บา้นโบราณดัง้เดมิเอาไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีท าใหเ้ป็นหนึง่ในหมู่บา้นแบบฮันอกทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุในประเทศเกาหล ี
ซึง่ปัจจุบันกลายไดเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดนิยม และยังถูกลอ้มรอบดว้ยสถานทีเ่ชงิประวัตศิาสตร์ อาท ิพระราชวัง

เคยีงบกกุง พระราชวังชางด็อกกงุ ในปัจจุบันบา้นฮันอกหลายหลังในหมู่บา้นถูกดัดแปลงใหเ้ป็นศนูยว์ัฒนธรรม เกสต์
เฮา้ส ์รา้นอาหาร ทีน่ี่มมีุมถ่ายรูปชคิๆ ทีพ่ลาดไม่ไดถ้งึ 8 จุด หากใครทีม่ีเป้าหมายว่าจะเก็บใหค้รบทัง้ 8 จุดแลว้ก็

เตรียมฟิตร่างกายใหด้ีๆ  เพราะในบางจุดจะเป็นเนินทีค่อ้นขา้งลาดชัน พเิศษ!!! ใสชุ่ดฮนับกเดนิเลน่ถา่ยรูปสวยๆ 
เพือ่เก็บภาพไวเ้ป็นความทรงจ าดีๆ  ส าหรบัทรปิเกาหลขีองทุกคน **อตัราคา่บรกิารนี ้รวมคา่เช่าชุดฮนับก

แลว้** 

 

 
จากนัน้น าท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่งสขุภาพและน า

โชค โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ู
และสรอ้ยขอ้มอื 

 

จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีทีร่า้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีส่ดุในโซล แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นม
มากมาย ไมว่า่จะเป็น น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับหลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบ

รนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู และเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS 
VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในสว่นของ

ชัน้ที ่1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็น

ตน้ ชัน้ 2 เป็นช็อป MCM ชัน้ที ่3 เป็นโซนเครือ่งส าอางคห์ลากหลายแบรนดด์ัง ไม่วา่จะเป็นแบรนด ์SULWHASOO, 
HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ 

ชัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ และชัน้ที ่5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 
 

จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง แหล่งละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามส
แควรเ์กาหล ีตลาดแห่งนี้จะมเีสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เครือ่งส าอางคท์ัง้แบรนดเ์นมชือ่ดัง และโลคอลแบรนด ์

รวมถึงซีดเีพลง รูปดารา และศลิปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที่ตลาดนี้ อาทเิช่น รา้น

เครือ่งส าอางคค์ท์ีคุ่น้หูคนไทยทีไ่ม่วา่จะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

INNISFREE ราคาเครื่องส าอางคค์จ์ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เท่า และบางรุ่นไม่มขีายในประเทศไทย 
หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอย่างรา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลอืกมากมาย อาทิ

เชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้ 

 

 
 

ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางทีฮ่อทฮติไม่แพก้ันอย่างโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้ิม้
ลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตวัใหญอ่บน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็

อบสเตอรต์วัใหญ่ๆ  ยา่งชสีมรีสหวาน ชสีย่าง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปย่าง ต๊อกโบก ีเคก้ขา้วที่
ข ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนี้มอียู่เกอืบทกุซอกทุกมุมทีใ่นตลาดเมยีงดง บะหมีด่ าจาจังม

ยอน หนึง่ในเมนูสดุฮติทีเ่ห็นกันบอ่ยในซรีีส่เ์กาหล ีมันฝร่ังเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ั่วไปในเมอืงไทย แต่

ของทีน่ี่จะมไีสก้รอกเพิ่มเขา้มาอกีหนึ่งชัน้ ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แต่
หากคนทีช่อบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดงั ซึง่ไอตมิทีก่ดมาใสโ่คนนัน้สงูถงึ 2 ฟตุ 

 
เย็น  อสิระอาหารเย็น 1 มือ้ (ใหทุ้กทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการช็อปป้ิง) 

พกัที ่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้            ละลายเงนิวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – สนามบนิอนิชอน – กรุงเทพฯ (สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ เมนู อูดง้ (8) 
น าท่านเพลนิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ 

ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรียลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม 
ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 

11.15 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่XJ701 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

15.05 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 

 
*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 

ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที ่
ทกุคร ัง้ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี5 วนั 3 คนื (AIR ASIA X) 
เกาหล ียงอนิ โซล เลสโก โอโ้หสดุฟิน  

 

 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่*** 

** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 1,750 บาท/ทรปิ/ทา่น** 
 
 

 
 

 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
สงิหาคม – กนัยายน 2562 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ราคา 
จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ัว๋) 

ราคา 
เด็กอายไุมเ่กนิ 

2 ขวบ 
พกัเดีย่ว 

02 – 06 สงิหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

09 – 13 สงิหาคม 2562 
(วนัแม)่ 

13,999 7,900 5,900 5,000 

14 – 18 สงิหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

16 – 20 สงิหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

21 – 25 สงิหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

23 – 27 สงิหาคม 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 11,999 7,900 5,900 5,000 

04 – 08 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

11 – 15 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

18 – 22 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

25 – 29 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 

***หมายเหต*ุ** 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 
**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน

รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึง่อยู่
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

**หมายเหต*ุ* 
 

1. รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับสาย
การบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง ฉะนัน้หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่

ดว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผู ้
จัดขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครื่องบนิใหแ้ก่ทา่น ***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ราคานีเ้ฉพาะ

นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100 USD** **กรณีตัด

กรุ๊ปเหมาทีเ่ป็น เด็กนักเรยีน นักศกึษา ครู  ธรุกจิขายตรงเครือ่งส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารขอดงูาน 
จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเทีย่วระหว่างท่องเทีย่วในประเทศเกาหล ีหรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะน ากรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ หากท่านมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่เพื่อทีจ่ะน าไปยังประเทศนัน้ๆ  

หรอืน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ตอ้งไมเ่ป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้

ประหารชวีติ เจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 
3. โรงแรมทีพั่กทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็น

หลกั 
4. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสุดทา้ยช่างภาพจะน า

ภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลกูทัวร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททัวรไ์ม่มี
การบงัคบัลกูทวัรซ์ือ้แตอ่ย่างใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวร์ครัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง 

เชน่ น ้ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD 
ตอ่ทา่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไม่

วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนั

การมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี ้
- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลไีด ้(เช่น เงนิสด บตัร

เครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีม

ให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไม่
วา่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋กบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้น กอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท า
ใหลู้กคา้ตอ้งถูกส่งตวักลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ในการเปลีย่นต ัว๋ขากลบั และ
รวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆทีเ่กดิข ึน้ดว้ย ฉะน ัน้ ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ทีท่าง
ประเทศน ัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทุกกรณี หรอื
ตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่ว่าง หรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ ท ัง้นี ้
ข ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ดั
ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ใน
การทีท่างตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสมัภาษณ์น ัน้ ข ึน้อยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยู่
ในดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษิทัทวัร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนีไ้ด ้** 

*** ทวัรค์ร ัง้น ีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเท่าน ัน้ ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวั
ออกจากกรุป๊ทวัร ์ทางบรษิทัจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.    คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง , คา่โทรศัพท ์, คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต , คา่

ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

 

 

 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

เอกสารประกอบในการยืน่วซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่ 

4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ 2 รูป  

(ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ ภายใน 24 ชั่วโมง

หลงัจากการจอง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ
เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
 กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
 กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

1. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

2. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้

ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 

จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไมส้ด , ไข ่, เนื้อสตัว ์, 

ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  

 

 

 
 

 
 

 


