
PKR21-XJ  PRO KOREA BANANA โซล เอเวอรแ์ลนด ์แดนโอปปา้ 5D3N   UPDATE 02/10/2019 

 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 15617  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

PRO KOREA BANANA 
โซล เอเวอรแ์ลนด ์แดนโอปป้า 6D3N 

(AIR ASIA X) 
น า้หนกักระเป๋า 20 กก. 
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ทะเลสาบมาจงั-โรงถา่ยละคร YONGIN MBC DRAMA–ป้อมปราการฮวาซอง-
สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด-์โรงเรยีนสอนท ากมิจ-ิโซลทาวเวอร(์ไมร่วมคา่ลฟิต)์-

COSMETIC-ช็อปป้ิงทงแดมนุ-ศนูยโ์สมเกาหล-ีน า้มนัสนเข็มแดง-พระราชวงัค
ยองบกกงุ(ใสชุ่ดฮนับก)-ดวิตีฟ้ร-ีชอ้ปป้ิงยา่นเมยีงดง-ศนูยส์มนุไพรเกาหล-ี

STAR PARK-KING’S CROSS CAFE-ยา่นฮงแด-ฮนุไดเอา้ทเ์ล 
 

วนัที1่ กรงุเทพฯ 
18.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอนเมอืง 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิAIR ASIA X (XJ) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ
และอ านวยความสะดวก  

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

 
21.05 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิAIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ704 

(ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่องบนิ ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 
5.25 ชัว่โมง) 

 (ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที2่ อนิชอน-ทะเลสาบมาจงั-โรงถา่ยละคร YONGIN MBC DRAMA – 
   ป้อมปราการฮวาซอง 

04.35 น. เดนิทางถงึสนามบนินานชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้
(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.)หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร...เมนอูดูง  
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงพาจ ู ชม ทะเลสาบมาจงั(Majang Lake) เป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีเ่หมาะส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีรั่กการถา่ยรปูเป็นอยา่งยิง่ รับรองวา่ทา่นจะตอ้ง
ประทับใจ และไดภ้าพสวยๆกลับบา้นตดิไมต้ดิมอืไปคนละไมน่อ้ยทเีดยีว นักทอ่งเทีย่วจะได ้
สมัผัสกับบรรยากาศซึง่มคีวามยาว 220 เมตร กวา้ง 1.5 เมตร สว่นหนึง่ของสะพานจะเป็น
กระจกใส และสว่นทีเ่ป็นตะแกรงเหล็กเป็นทีช่มใบไมเ้ปลีย่นสพีรอ้มสดูอากาศสดชืน่เย็น
สบาย Landmark ใหม ่ ของเมอืง Paju ประเทศเกาหลใีต ้ซึง่ปีนีถ้อืไดว้า่เป็นหนึง่ใน
สถานที่ๆ  เหมาะแกก่ารชมใบไมเ้ปลีย่นสหีลากสสีนั ชลิลรั์บลม สดูอากาศแสนบรสิทุธิร์มิ
ทะเลสาบ และทีข่าดไมไ่ดก้ับไฮไลทส์ดุปัง สะพานแขวนมาจังทีเ่พิง่เปิดตัวเมือ่ตน้ปีนีต้รง
กลางๆสะพานมพีืน้กระจกใสส่ามารถมองเห็นความสงูจากพืน้น ้า  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...เมนูชาบ ูชาบ ูสกุีส้ไตลเ์กาหล ี

จากนัน้น าท่านสู ่โรงถา่ยละคร YONGIN MBC DRAMA สถานทีเ่ทีย่วเกาหลทีีค่อซรีสี ์

ไมค่วรจะพลาดสรา้งขึน้บนพืน้ทีก่วา่ 30,000 ตารางเมตร ของเมอืงยงอนิซึง่ถูกเนรมติเป็น
หมู่บา้นโบราณเพื่อใชเ้ป็นโลเคชั่นหลักในการถ่ายซรีี่ย์องิประวัตศิาสตร์ของค่าย MBC 
อาคารต่างๆ ที่อยู่ในสถานที่นี้ไดถู้กศกึษาอย่างละเอยีดและสรา้งใหม้คีวามใกลเ้คยีงกับ
ประวัตศิาสตรม์ากทีส่ดุ ซึง่ซรีีย่เ์กาหลแีนวองิประวัตศิาสตรท์ีค่นไทยไดดู้สว่นมากมาจาก
การถา่ยท าในสถานทีแ่หง่นี้เมือ่ไดเ้ขา้ไปสัมผัสกับบรรยากาศภายใน Yongin MBC Drama 
ก็จะรับรูไ้ดถ้งึความเป็นมาเกีย่วกับประวตัศิาสตรข์องเกาหลสีะทอ้นใหเ้ห็นถงึโครงสรา้งและ
วฒันธรรมของเกาหลสีมัยโบราณ ซรีสีด์ังๆ ทีถ่า่ยทีน่ีก็่เชน่จมูงมหาบรุุษกูบ้ัลลังก,์ ทงอจีอม
นางคูบ่ัลลังก,์ The Moon That Embraces The Sun เป็นตน้  จากนัน้น าท่านชม ป้อม
ปราการฮวาซอง ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงซวูอน โดยสรา้งขึน้จากพระบัญชาของพระเจา้ซองโจ 
กษัตรยิอ์งคท์ี ่22 แหง่อาณาจักรโชซอน แฟนซีร่ยีเ์กาหลน่ีาจะรูจั้กกันดจีากซรียีเ์รือ่ง ลซีาน 
ซึง่ก็คอืพระเจา้ซองโจน่ันเอง เพื่อเป็นเกยีรตติ่อบดิาคอื ซาโดเซจา องครั์ชทายาทของ
อาณาจักรที่ล่วงลับก่อนจะไดข้ ึ้นครองราชย์  เ ป็นอนุสรณ์แสดงความเคารพบูชา
นอกเหนอืไปจากการเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ใหแ้กร่าชวงศ ์

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร...เมนูOSAM BULGOGI เนื้อหมแูละปลาหมกึยา่ง
บารบ์คีวิหมกัสไตลส์มยัใหมเ่กาหล ี

  พกัที ่SUWON CENTER HOTEL, DONO HOTEL, SUWON PACIFIC  
  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที3่ สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด-์โรงเรยีนสอนท ากมิจ-ิโซลทาวเวอร(์ไมร่วมคา่ลฟิต)์-
COSMETIC-ช็อปป้ิงทงแดมนุ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ เป็นสวนสนุกกลางแจง้ของประเทศ

เกาหลใีต ้สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่ตัง้อยู่
ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิทแ์ละท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไล
เกอร ์(สงิโตผสมกับเสอื) แฝดคูแ่รกของโลก ทีน่ีท่า่นจะพบวา่เจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถ
อยูด่ว้ยกันไดอ้ยา่งเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็นอยา่งด ี
เขา้สูด่นิแดนแหง่เทพนยิาย สวนดอกไมส้ีฤ่ด ูซึง่จะปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดูกาลและ
สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทเิช่น สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด และไฮไลค์ที่
พลาดไมไ่ดข้องสวนสนุกแหง่นี้ รถไฟเหาะรางไม ้ชมกจิกรรมและการแสดงตา่ง ๆ มากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...เมนูบารบ์คีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ี
  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิอาหารเกาหลปีระเภทผักดองทีอ่าศัยภูมิ

ปัญญากน้ครัวของชาวเกาหลี ดว้ยการหมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยท่ัวไปจะเป็น
ผักกาดขาว ชาวเกาหล ีนยิมรับประทานกมิจเิกอืบทุกมือ้ และยังน าไปปรุงเป็นสว่นประกอบ
อาหารอกีหลายอยา่ง ปัจจบุันกมิจมิมีากกวา่ 187 ชนดิ สว่นใหญแ่ลว้จะมรีสเผ็ด และเปรีย้ว 
จากนัน้น าท่านสู ่หอคอยเอ็นโซล(N Seoul Tower)ไม่รวมค่าลฟิต ์ เป็นหนึง่ในแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญของโซล เปิดใหเ้ขา้ชมเมื่อ ปี ค.ศ. 1980 เป็นหอคอยส าหรับชมเมือง 
ตัง้อยูใ่นกรงุโซล หรอืบางครัง้เรยีก หอคอยนัมซัน (Namsan Tower) เพราะตัง้อยูบ่นภเูขา
นัมซนั เป็นหอคอยทีม่คีวามสงูจากฐานประมาณ 236.7 เมตร และไดรั้บการ renovate ใหม่
ปี 2005 จงึไดช้ือ่ใหมเ่ป็น N Seoul Tower โดย N ทีเ่พิม่ขึน้มานัน้ยอ่มาจาก new look 
หรอื รปูแบบใหม ่โดยมกีารปรับเปลีย่นและพัฒนาการตา่งๆ ทัง้การใหแ้สงไฟทีห่ลากหลาย
และสวยงามขึน้ รวมถงึภายในทีต่กแตง่ใหม่ โดยมรีา้นอาหารบนหอคอยทีจ่ะหมุนครบรอบ
ทุกๆ 48 นาท ีจุดไฮไลทท์ีพ่ลาดไม่ไดเ้ลยเมือ่มาเทีย่ว Seoul Tower น่ันก็คอื สถานที่
คลอ้งกญุแจชือ่ดัง  Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่วา่คูรั่กทีม่าคลอ้งกญุแจทีจ่ะมคีวาม
รักทีย่นืยาวไปตลอดกาล โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความหรอืชือ่ของคูรั่กไวบ้นแมก่ญุแจ แลว้น าไป
คลอ้งไวก้ับราวเหล็กบรเิวณฐานของ N Seoul Tower ยังเป็นสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลี
แนวน่ารักๆเรือ่ง“กับดักหัวใจยัยแมม่ด” อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่และถ่ายรูปคูห่อคอยตาม
อัธยาศัยหรอืคลอ้งกุญแจคูรั่ก  จากนัน้น าท่านแวะชอ้ปรา้นเครือ่งส าอางคย์อดนยิม COS-
METIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ป เพื่อเลือกซือ้กลับไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืก
มากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบ์ ารงุผวิ ครมีหอยทาก ครมีน ้าแตก ครมีขัด
ขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์และยังมสีนิคา้อกีมากมาย อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้ยา
ยอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม เป็นตน้  

  จากนัน้น าท่านสู ่ ตลาดทงแดมุน หา้งสรรพสนิคา้กวา่ 10 แหง่ ทีบ่างหา้งเปิดตลอด 24 
ชั่วโมง เชน่ MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB ท่านสามารถ
เลือกซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ี่นี่ อาทเิช่น เสือ้ผา้บุรุษ-สตรี รองเทา้บุรุษ-สตร ี
รองเทา้ผา้ใบ เข็มขัด ของที่ระลกึ ชุดเครื่องครัว ถุงเทา้ ผา้พันคอ ในราคาเกาหลอีย่าง
แทจ้รงิ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร...เมนไูกตุ่น๋โสม(SAMGYETANG) เป็นอาหาร
เกาหลสีตูรดัง้เดมิ น าไกท่ัง้ตัวไปตุน๋กบัรากโสม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
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 พกัที ่GALAXY HOTEL, RICHDIAMOND HOTEL, BLVD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

วนัที4่ ศนูยโ์สมเกาหล-ีน า้มนัสนเข็มแดง-พระราชวงัคยองบกกงุ(ใสชุ่ดฮนับก)-ดวิตี้

ฟร-ีชอ้ปป้ิงยา่นเมยีงดง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยัง ศูนยโ์สมเกาหล(ีGINSEN CENTER) สมุนไพรทีช่ว่ย
เสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบทางเดนิอาหาร ปอด ท าใหร้่ายกายสดชืน่ และเพิม่พละก าลัง 
มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบ ารุงหัวใจ โลหิตจาง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ความเครียด เสริมประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง  น าท่านเรียนรูก้ารท า
ผลติภัณฑท์ีส่กัดจาก น า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) มสีรรพคณุชว่ยบ ารุงร่างกาย ลด
ไขมันทีอ่ดุตันในเสน้เลอืด และรักษาสมดลุในร่างกาย จากนัน้น าท่านสู ่ พระราชวงัเคยีง
บกกงุ(GYEONGBOKGUNG PALACE) พระราชวังแหง่แรกของราชวงศโ์ชซอน ตัง้อยู่
ใจกลางกรงุโซล ค าวา่ "เคยีงบกกงุ" ในภาษาเกาหล ีแปลวา่ พระราชวังแหง่พรทีส่อ่งสวา่ง 
ดว้ยฉากหลังของพระราชวังนั้เป็นภเูขาพูกักซาน ท าใหด้ยู ิง่ใหญ่อลังการเป็นอยา่งมาก จงึ
ถกูเรยีกวา่เป็น ‘พระราชวงัทศิเหนือ’ เนื่องจากอยูค่อ่นไปทางเหนือ เมือ่เทยีบกับพระราชวัง
อืน่ๆ ไดแ้ก่ พระราชวังชางด็อกกุง (พระราชวังทศิตะวันออก) และ พระราชวังคยองฮุยกุง 
(พระราชวังทศิตะวันตก) มขีนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาพระราชวังโบราณทัง้หมด 5 แห่งที่
ยังคงรักษาไว ้เรยีกไดว้า่เป็น The Grand Palace ของเกาหลใีตเ้ลยก็วา่ได ้ซึง่เป็นอกีหนึง่
สถานทีท่ีใ่ครมาเกาหลเีป็นครัง้แรกตอ้งไมพ่ลาดทีจ่ะแวะมาเยอืน พเิศษสดุๆ !!! ใสช่ดุฮัน
บกเดนิเลน่ถา่ยรปูสวยๆ ในพระราชวงั เพือ่เก็บภาพไวเ้ป็นความทรงจ าดีๆ ส าหรับทรปิเกาหลี
ของทกุคน **ราคาทัวรน์ี ้รวมคา่เชา่ชดุฮันบกแลว้ ** 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...เมนูคมัจาทงั(KAMJATANG) ตุน๋หรอืสตวู์
เนือ้หมเูป็นซปุเกาหลเีผ็ดทีท่ าจากกระดกูสนัหลังหรอืคอของหม ู

จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร(ีDUTY FREE) ทีน่ี่มรีา้นคา้ปลอดภาษีชัน้
น าทีใ่หญ่ทีส่ดุในโซล แหล่งรวมสนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนดิ อาท ิน ้าหอม 
เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื่องประดับ ฯลฯ จากนั้นน าท่านเพลดิเพลนิกับ
การชอ้ปป้ิง ย่านเมยีงดง แหล่งละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรือ สยามส
แควรเ์กาหล ีตลาดนีก้า้วล ้าน าสมัยเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นี้ พบกับสนิคา้วัยรุ่น 
อาท ิเสือ้ผา้แฟชั่นแบบอนิเทรน เครื่องส าอางดังๆ ของเกาหล ีพบกับความแปลกใหม่ใน
การชอ้ปป้ิงอกีรปูแบบหนึง่ ซึง่เมยีงดงแหง่นีจ้ะมวีัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันทีน่ี่กวา่
ลา้นคนในแตล่ะวนั 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 
 พกัที ่GALAXY HOTEL, RICHDIAMOND HOTEL, BLVD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที5่ ศนูยส์มนุไพรเกาหล-ีSTAR PARK-KING’S CROSS CAFE-ยา่นฮงแด-ฮนุได
เอา้ทเ์ลท-ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต-กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรเกาหล(ีHERB SHOP) ใหท้่านไดรั้บชมสมนุไพรที่

คัดเลอืกและดแูลอยา่งพถิพีถัิน อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและ เลอืกซือ้สนิคา้กลับไปเป็นของ
ฝาก จากนัน้น าท่านสู ่STAR PARK STAR PARK ตัง้อยูบ่รเิวณ MBC World บรษัิท 
กระจายเสยีงรายใหญข่องเกาหล ีมจัีดการแสดงหลากหลายสว่น เชน่ CARPET ZONE ซึง่
จะจัดในสว่นนัน้เป็นพรมแดงใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสประสบการณ์เฉกเช่นนักแสดงชัน้น าของ
ประเทศเกาหลใีต ้LED MASK ZONE ซึง่จัดเป็นสว่นจัดแสดงนทิรรศการสว่นแรกของ STAR 
PARK และทุกท่านสามารถชม สว่นจัดแสดงทีน่่าสนใจอกีมากมายพรอ้มทัง้ซือ้สนิคา้ของ
ฝาก จากน่ันน าท่านสู ่king's cross cafe คาเฟ่สดุแนวทีจ่ าลองบรรยากาศมาจากหนัง
เรือ่งดัง แฮรร์ ี ่พอตเตอร ์สาวกตอ้งหา้มพลาด!! ถ่ายรูปกับมุมสดุฮติ ชานชาลาทีเ่กา้เศษ
สามสว่นสี ่ชานชาลาทีอ่ยู่ในสถานีรถไฟคงิสค์รอส กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึง่เป็น
ทางเชือ่มตอ่ระหวา่งโลกมักเกิล้กับโลกเวทมนตร ์ตัง้อยูร่ะหวา่งชานชาลาหมายเลข 9 และ 
10 น่ังจบิเครือ่งดืม่พรอ้มสมัผัสกลิน่อายเวทมนต ์เพลดิเพลนิกับมมุถ่ายรูปตา่งๆ (หมายเหต:ุ
ในกรณีที่ท่านตอ้งการเขา้ไปถ่ายรูปดา้นในจะตอ้งซื้อเครื่องดื่มจากทางรา้น ส าหรับค่า
เครือ่งดืม่และอาหารไมร่วมกับคา่ทัวร)์   

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร..เมนจูมิดกัไกตุ่น๋กบัซอสสไตลเ์กาหล ี

                     จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยัง ยา่นฮงแด(Hongdae) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้
ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ จงึเป็นศนูยร์วมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวทิยาลัย  เป็นอกีเสน้หนึง่ทีม่ ี
บรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี ่รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้
แฟชั่น คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิ
เล่น ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆก็ยังไม่แพงอกีดว้ย ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แต่
ชว่งบา่ยเป็นตน้ไป  เพราะรา้นคา้แตล่ะรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร  จากนัน้น าท่านไปยัง ฮนุ
ไดเอา้ทเ์ลท แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่วบรวมแบรนดด์ังตา่งๆ ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นแฟชัน่กวา่ 200 
รา้น ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจ  จากนั้นน าท่านเพลดิเพลนิกับการแวะซื้อของฝากที ่
ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซือ้ของ(ละลายเงนิวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมตา่งๆ ช็อกโกแล๊ตหนิ 
ซเีรยีลช็อกโก ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอก
หนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม หมอนสขุภาพ กมิจ ิ 

 เป็บโปโร(้ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง(มามา่เกาหล)ี เป็นตน้  
20.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานชาตอินิชอน  
 
 
 
 
 
 
 



PKR21-XJ  PRO KOREA BANANA โซล เอเวอรแ์ลนด ์แดนโอปปา้ 5D3N   UPDATE 02/10/2019 

วนัที6่ สนามบนินานาชาตอินิชอน-สนามบนิดอนเมอืง 
 

01.05 น.  ออกเดนิทางจากประเทศเกาหลใีต ้กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่
XJ703 (ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 
5.25 ชัว่โมง)  

04.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 
 

  
   
   

 
 

 

 
ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

05-10ต.ค.2562 15,999 15,999 5,000 
10-15ต.ค2562 18,999 18,999 5,000 

ราคาเด็กทารก 
อายตุ า่กวา่ 2ปี 

5,900 บาท 

 
 
 
 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
    อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สาย

การบนิหรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง
เป็นส าคญั 

          
ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอื
ยานพาหนะอืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิดอนเมอืง ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 
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ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 

ช าระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ สว่นคา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทปิ ในกรณีไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง(ต.ม.)  
ในการเขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้           

                            เง ือ่นไขการเดนิทาง 
ทราบ 

 ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง(ต.ม.)ในการเขา้-
ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้ อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหนเีขา้ออกเมอืง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆทกุกรณี ทางบรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆท ัง้ส ิน้ เนือ่งจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ท ัง้หมดแลว้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ราคานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิ
จะตอ้งเพิม่จากราคาค่าทวัรป์กตอิกี 100 USD(เงนิไทย3,500บาท)   และหากเป็น
ชาวตา่งชาตชิาวเกาหล ีจะตอ้งเพิม่จากราคาทวัรป์กตอิกี 300 USD(เงนิไทย10,500บาท) 

 กรณีตดักรุป๊เหมาทีเ่ป็น เด็กนกัเรยีนระดบัอนุบาล, ประถม, มธัยมและโรงเรยีนกวดวชิา 
นกัศกึษาทุกระดบัช ัน้ ครูอาจารย ์ธุรกจิขายตรงเครือ่งส าอางและอาหารเสรมิ กลุม่ธุรกจิ
ขายของออนไลน ์หมอพยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุป๊ทีม่กีารดงูานตอ้งสอบถามราคาใหม่
ทกุคร ัง้ 

 ทวัรน์ ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนัเทา่น ัน้ หาก
ทา่นไมส่ามารถรว่มทวัรท์ุกวนั หรอืแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์โดยไมล่งรา้นชอ้ปป้ิง เช่น 
คอสเมทสิ, ดวิตีฟ้ร,ี อะเมทสิ, ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต, ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหล,ี ศูนยส์มุนไพร
เกาหล,ี น า้มนัสนเข็มแดง ทางบรษิทัจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 350 USD
ตอ่ทา่น 

 ทวัรน์ ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนัเทา่น ัน้ หาก
ทา่นไดไ้มส่ามารถรว่มทวัรท์กุวนั แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กั
ในราคาพเิศษ หากทา่นไมแ่จง้และปรากฏวา่ ทา่นไมร่ว่มทวัรใ์นบางวนั ทางบรษิทัจะคดิคา่
ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD (กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็น
จรงิ เพือ่งทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ 

หนงัสอืเดนิทาง  

 (พาสปอรต์) ของทา่นช ารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน า้ ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้

ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่

หนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคน

ออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดงัน ัน้กรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด 

กรุณาตดิตอ่กรมการกงสุลกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดย

ใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเร็วทีสุ่ด เพือ่ยนืยนัการ

เปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที่

ยงัไม่ออกบตัรโดยสาร ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ต ัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 

14-20 วนั ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและข ัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 2,000 บาท หรอื 70,000 วอน/ทรปิ/ทา่น 
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ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหล้กูคา้ตอ้ง
ถกูสง่ตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นตั๋วขากลับ และรวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย 
ฉะนัน้ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆเรยีกเกบ็ ทางผูจ้ัดและทางสายการบนิจะ
ไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในทุกกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งว่าง หรอืตามวัน
เดนิทางของตั๋วเครือ่งบนิ ทัง้นี้ ขึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผู ้
พจิารณา ทางผูจ้ัดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  ** ตม. ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และ
อาจมกีารเรยีกไปสัมภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสัมภาษณ์นัน้ ขึน้อยูก่ับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผู ้
พจิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททัวรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 
 

 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 

 
 เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ ี ้ก าหนดให้

มผีูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 15 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่
ทวัร ์หรอื เล ือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิด ้
แจง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรณุาสอบถามยนืยนั
การออกเดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุคร ัง้ 

 

 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ 

กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอแนะน าใหท้า่นซือ้ต ัว๋
เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาด
จากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิ
รวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยู่
เหนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความ
ปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่
รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางประมาณ 7-10 
วนักอ่นเดนิทาง หากไมม่ ัน่ใจกรณุาสอบถามพนกังานขายโดยตรง  
 

 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ท่านจะไม่สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไม่ว่าจะเกดิ

เหตุการณ์ใดๆ ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบจากตวัเลขการ
จองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอนตวัออก ท าใหก้รุป๊มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิข ึน้ หรอือาจท าให้
กรุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ 
ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทวัร ์ 

 

 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้

มา หากท่านช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมี
ความจ าเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสยีหาย 
รวมถงึค่าเสยีเวลาในการขาย อย่างนอ้ยทีสุ่ดเท่าจ านวนเงนิมดัจ า ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตาม
เงือ่นไขของบรษิทัฯ  
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อตัราคา่บรกิารรวม 
 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามัน  
(ยกเวน้หากมกีารประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากท่านภายหลัง) 
และเนือ่งจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นของสายการ
บนิ 

 น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 20 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ  
ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวนัทีร่ะบ ุ 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศนห์รอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
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อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 

 
 
 
 

     คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่  
คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

     คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว 
     คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
   คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
       คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

  ค่าทปิคนขับรถและมัคคุเทศน์ทอ้งถิ่น(ถา้มี) ท่านละ 2,000 บาท หรอื 70,000 วอน/   
ทรปิ 

  (ช าระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 

 เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 
  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

- การช าระมัดจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 
  กรุณาส ารองทีน่ั่งและช าระมัดจ า จ านวน 10,000 บาท ตอ่ท่าน เพือ่ส ารองสทิธิใ์นการ

เดนิทาง และช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนออกเดนิทาง 30 วัน มเิชน่นัน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ท่าน 

ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิ่านจะโดนยดึมัดจ าโดยที่ท่านจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้
อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จ าเป็นที่จะตอ้งส ารองจ่ายค่าใชจ้่ายในสว่นของทีพั่กและตั๋วเครื่องบนิไป

กอ่นหนา้นัน้แลว้ หากท่านส ารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจ านวนทันท ี
หลังจากท าการจองแลว้ กรณุาเตรยีมเอกสารส าหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่
ออกตั๋วหรอืค าขอพเิศษเพิม่เตมิต่างๆ  ใหแ้ก่พนักงานขาย และหากท่านช าระเงนิเขา้มาไม่วา่จะ
บางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

 
- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีู ้

เดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ท่าน

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7-10 วันก่อนออกเดนิทาง และหากไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ 

ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 
 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้

บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนั้นบรษัิทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหนา้ได ้
เนือ่งจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจ
มกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถาม
กับเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงกอ่นท าการจองและหากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ เชน่ ผูท้ีน่ั่งรถเข็น 
(Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผูท้ีม่โีรคประจ าตัวหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 
4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไม่วา่จะ

เป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่จะกรณีใดๆ 

ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้ ้
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เดนิทางทราบว่าทางบรษัิทฯและมัคคุเทศกห์รือหัวหนา้ทัวร์ ไม่มสีทิธิท์ี่จะช่วยเหลอืใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เพราะอ านาจการตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทาง

บรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ีท่ าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออก

ประเทศอยา่งผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้

แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะ

ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่ม

เดนิทางพรอ้มคณะ 

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสาย

การบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจาก

สาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย 

ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาท

ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
 เมื่อช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจาก
ไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่
อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพัก
ส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก 
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้ 

 มัคคุเทศก์ หัวหนา้ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ 
ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ 
ก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายตา่งๆ ได ้เนื่องจากเป็นการจ่ายกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็น
กองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจาก
การกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล 
ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัด
จ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 
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 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ
นักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นัน้แตกตา่งกัน 
ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  

 
เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 

จากการทีรั่ฐบาลประเทศเกาหลใีต ้ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้ับคนไทย ผูท้ีจ่ะ
เขา้ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้
ประเทศได ้(เช่นเดียวกับผูท้ี่ยื่นขอวซี่ากับทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองจะ
สอบถามถงึวัตถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีน่ ามา เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ 
หรอืเอกสารอืน่ๆ ส าหรับรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต(้ทางบรษัิทฯเตรยีมให)้ 
(2)  ส ิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศ
เกาหลใีตไ้ด ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหลใีต ้เชน่ โรงแรมทีพั่ก (ทาง
บรษัิทฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านักในประเทศเกาหลใีต ้(ทางบรษัิทฯเตรยีมให)้ 

 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลใีต ้(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศเกาหลใีตจ้ะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ย
คณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 90 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศเกาหลใีต ้มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกู
ปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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