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สัมผสับรรยากาศใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีเกาะนามิ ... เดินเล่นท่ีถนนสายโรแมนติกย่าน

พระราชวังเก่าแก่ ... สุดมนัส์กบัเครื่องเล่นนานาชนิดท่ีสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ ... ชม

วิวกรุงโซลท่ีนัมซานทาวเวอร ์... ชอ้ปป้ิงสุดชิคตลาดดงัเมียงดง ...  

 

สุดพิเศษ !!! 

1. พกัที่เมืองซูวอน 1 คืน กรุงโซล 2 คืน 

2. เต็มอิ่มกบั SEAFOOD BUFFET ขาปู ไม่อั้น !!  

3. ปัน่เรียลไบทช์มธรรมชาติบนรางรถไฟสายเก่า 

4. ถ่ายรูปเล่นที่พิพิธภณัฑศิ์ลปะสามมิติ ตน้ฉบบัของเกาหลี 
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5. พบกบัเครื่องเล่นสุดเหว่ียงที่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์

 

วนัแรก         กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  

23.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์4 สาย 

การบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารต้อนรบั และอ านวยความสะดวกในการ

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

300 จ านวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนั ่งแบบ 3-3-3 น ้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือ

น ้าหนักเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย  

**หมายเหตุ** เคาน์เตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที และ

ผู้โดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้ นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือก

ท่ีนัง่บนเคร่ือง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน)  

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง       เกาหลีใต ้– NAMI ISLAND – ปัน่เรียลไบท์ – รร.ซูวอน 

01.55 น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี XJ700 (บริการอาหารบนเครื่อง) 
09.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้(เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าไทย 2 

ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแล้ว ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่ สาธารณะรฐัเกาหลีใต ้รถโค้ชพา

ท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ียาว

กว่า 4.42 กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร 

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยัง เกาะนามิ (NAMI ISLAND) ตั้งอยู่ท่ีเมืองชุนชอน ห่างจากกรุงโซล

ไปทางตะวนัออก ประมาณ 63 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลีใต ้เกาะนา
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มิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ลอยน ้า เป็นเกาะกลางแม่น ้าฮัน ซ่ึงเกิดจากการสรา้งเขื่อนชองพยอง โด่ง

ดงัจากซีรีย์ เพลงรักในสายลมหนาว (WINTE LOVER SONG) ซ่ึงใชเ้กาะนามิเป็นสถานท่ีถ่าย

ท า เกาะนามิได้ช่ือตามนายพลนามิ ท่ีรบัราชการตั้งแต่อายุ 17 ปี บิดาอยู่ในตระกูลสูงศักด์ิ 

ส่ วนม ารดาเป็ น เจ้า ฟ้าห ญิ ง เขาน าทั พ ก วาดล้ างจล าจล ใน พ้ื น ท่ี ภ าคเห นื อแล ะ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไดท้ั้ งหมด และไดร้ับต าแหน่งสูงเม่ือยังมีอายุเพียง 26 ปี แต่

หลังจากเปล่ียนรชักาลใหม่ เขาก็ถูกใส่รา้ยว่าเป็นกบฏ และถูกประหารชีวิตพรอ้มกบัมารดาแล ะ

พวกรวม 25 คน ต่อมา หลังผลัดเปล่ียนรัชกาลใหม่อีกครั้ง ไดมี้การพิสูจน์พบว่าข ้อกล่าวหา

ทั้งหมดล้วนเป็นเท็จ เขาจึงไดร้ับคืนยศถาบรรดาศักด์ิดังเดิม บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืน 

เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลัด ตน้แปะก๊วย ตน้ซากุระ ตน้เมเป้ิล และต้นไม้ดอกไม้อ่ืนๆ ท่ีพลัด

กนัออกดอกเปล่ียนสีใหช้มกนัทุกฤดูกาล ทั้งเกาะไม่มีเสาไฟหรือสายไฟใหเ้ห็นเลยซักตน้เพราะ

มันถูกฝั่งลงใตดิ้นทั้งหมดเพ่ือใหไ้ม่บดบังทัศนียภาพ และมีสุสานของนายพลนามิ ซ่ึงยังคงตั้งอยู่ 

ณ เกาะแห่งน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหาร (1) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ด

เล็กนอ้ย โดยน าหมูลงในกระทะพร้อมน ้าซุปปรุงรส เม่ือสุกรบัประทานพรอ้มเคร่ืองเคียง

และขา้วสวย หากต้องการแบบรสชาติเกาหลีแท้ๆ สามารถใส่กิมจหิมักลงต้มด้วยจะท า

ให้ไดร้สชาติอีกแบบหน่ึง 
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จากน้ันพาท่านไปสัมผัสกบัการท่องเท่ียแบบใหม่ ปั่น RAIL BIKE บนรางรถไฟสายเก่าท่ีมีความ

มีสเน่หท์างธรรมชาติท่ีหาไดย้าก ซ่ึงการปั่นเรียลไบท์จะต่างจากรถรางทั ่วไป ตรงท่ีต้องใชแ้รง

ถีบในการปั่นให้รถเคล่ือนตวัไปขา้งหน้า นอกจากจะไดพ้ักผ่อนชมวิวธรรมชาติแล้วยังได้ออก

ก าลังอีกดว้ย ผ่านป่าเขาใหไ้ดสู้ดโอโซนกนัใหชุ่้มปอด  

 

 

 

 

 

 

 

เย็น บริการอาหาร (2) เมนู ชาบู ชาบู สุก้ีหม้อไฟสไตลเ์กาหลี อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุทร

เกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลกัษณะคลา้ยสุก้ีหม้อไฟ 
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พกัท่ี    NEW M HOTEL / JM HOTEL หรือระดับเดียวกัน  

 

วนัท่ีสาม      โรงเรียนสอนท ากิมจ+ิชุดประจ  าชาติฮนับก – EVERLAND - COSMETIC OUTLET  

                  สมุนไพรโสม – N SEOUL TOWER – รร. โซล 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (3) 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนท ากิมจ ิเพ่ือให้ท่านเรียนรูว้ ัฒนธรรมการท ากิมจิและ

สนุกสนานเพลิดเพลินกับการท ากิมจิ และให้ท่าน ใส่ชุดฮันบก ชุดประจ าชาติของเกาหลี 

พรอ้มถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซ่ึงถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ลนดข์องเกาหลี 

ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาเป็นสวนสนุกกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษทัซัมซุงเป็ น

เจา้ของ ท่านจะไดนั้่งกระเชา้ลิฟท์ และท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร ์ท่ีน่ีจะพบ

เจา้ป่าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย ทั้งสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร ์

หนอนสะบัด รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) ซ่ึงเป็นไฮไลคข์องสวนสนุกแห่งน้ี ชมสวนดอกไม้

ซ่ึงก าลังบานสะพรัง่อวดสีสันเต็มสวน (ทั้ งน้ีขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน 

เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ , เดือนสิงหาคม - 

เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) 

ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ดว้ยบัตรเขา้ชมแบบไม่จ ากดัจ  านวนรอบ 
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และในสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์ท่านจะได้พบกับ LINE FRIEND STORE มีสินค้ามากมายหลาย

รูปแบบ แอพพลิเคชัน่ LINE น้ันนอกจากจะเป็นแอพแชทท่ีไดร้ับความนิยมแล้วยังมีจุดขายอีก

อย่างก็คือคาแรกเตอรห์ลักของตวัละครของแอพ LINE ท่่ีมีสินคา้ออกมาให้เลือกมากมาย และ

ตอนน้ีท่ีสวนสนุก EVERLAND ประเทศเกาหลีก็มีรา้น LINE STORE ไปเปิดใหม่ท่ีนัน่ด้วย เราก็

ไม่พลาดท่ีจะไปเก็บภาพบรรยากาศและสินคา้ของ LINE ท่ีมีวางขายภายในรา้น LINE STORE 

สาขาสวนสนุก EVERLAND ประเทศเกาหลี รา้น LINE STORE น้ันตั้งเด่นสง่าอยู่ภายในสวนสนุก 

EVERLAND ในส่วนของ GLOBAL FAIR เดินเข ้าประตูด้านหน้ามาสักพักนึงก็จะเจอร้านแล้ ว 

บริเวณหน้ารา้นก็ตกแต่งสวยงาม มีหมี BROWN และกระต่าย CONY อยู่บริเวณหน้าตึก ซ่ึงตอน

มืดๆจะเปิดไฟดว้ย 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหาร (4) เม นู บุฟเฟต์บาบี คิวป้ิ งย่างสไตล์เกาห ลี เน้ือหมู  เน้ือไก่ เน้ือวัว 

ปลาหมึก กุง้ อาหารเกาหลี เติมไม่อั้น 
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จากน้ันน าท่านช้อปป้ิงรา้นเคร่ืองส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET  ของนักชอ้ปชาวไทยให้

ท่านได้เลือกซ้ือกลับไปฝากเป็นของท่ีระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซ่ึงราคาถูกกว่าท่ีเมืองไทย

เกือบเท่าตวัและบางผลิตภณัฑย์ังไม่มีขายในไทย 

จากน้ันพาท่านรู้จกัและเข ้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือ ราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูก

น ามาใชเ้พ่ือสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็น

สมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าใหจ้ิตใจสงบและเพ่ิม

พละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริม   

ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง และเร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดก

โลก  โดยองคก์ารยูเนสโก  ทุกวนัน้ีผลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรบัผู้ท่ีค านึงถึงสุขภาพ

ในปัจจุบัน 

จากน้ันน าท่านเดินทางไป  โซลทาวเวอร ์(SEOUL TOWER) ซ่ึงรูจ้กักนัในช่ือ หอคอยเอ็นโซล 

(N SEOUL TOWER) หรือ นัมซันทาวเวอร์ (NAMSAN TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานเป็นจุด

ท่องเท่ียวท่ีถือว่าเป็นไฮไลท์ส าคญัของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุงโซล มี

ความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพ้ืนดิน คนท่ีมา

เท่ียวท่ีน่ีส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้ งชาวเกาหลีและนักท่องเท่ียวต่างชาติ คู่รกัส่วนมากจะเตรียม

กุญแจมาคล้องตรงรั้วขา้งบนโซลทาวเวอร ์เพราะมีความเช่ือว่าคู่รกัท่ีไดม้าคล้องกุญแจท่ีน่ีจะรัก

กนัยาวนานตลอดไป (สมัยแรกๆ นิยมใช้ลูกกุญแจเล็กๆ เขียนขอ้ความสัญญารกั และช่ือของ

คู่รกัลงไปในกุญแจ แต่ช่วงปีหลังๆ เร่ิมมีการพฒันาอุปกรณ์การคล้องเป็นเคสโทรศพัท์มือถือ , 
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บัตร T-MONEY, โซ่จกัรยาน, พลัว่ และอุปกรณ์แปลกๆ อีกหลายอย่างท่ีคู่รกัรุ่นใหม่สามารถคิด

ได ้และน ามาใชแ้ทนลูกกุญแจ) **อัตราค่าบริการน้ี ไม่รวมกุญแจ และค่าขึ้ นลิฟท์** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น บริการอาหาร (5) เมนูบุฟเฟ่ต์ SEA FOOD ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ 

ให้ท่ านได้เลือกสรรอาหารทะเลท่ีสดใหม่ และ อาหารนานาชนิด  พเิศษ !! ขาปู ยักษ์ 

อลาสกา้ ให้ท่านไดเ้ลือกรบัประทานไดอ้ย่างไม่อั้น 

 

 

 

 

 

พกัท่ี    THE M HOTEL / RIVERPARK HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

วนัท่ีส่ี          น ้ามันสน – พระราชวงัถ็อกซูกุง – ถนนถ็อกซูกุง ทลดมั - พลอยอะเมทิส – ฮอตเกนามู                   

                  TRICK EYE & ICE MUSEUM - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง - รร.โซล                   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (6) 
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จากน้ันน าท่านเย่ียมชม RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ท่ีสกดัจากน ้ามันสน ท่ีมีสรรพคุณช่วยบ ารุง

ร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกาย 

จากน้ันเดินทางต่อไปยัง พระราชวังถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace) หน่ึงในห้าพระราชวัง

เก่าแก่ของราชวงศโ์ชซอน (ค.ศ. 1392-1910) ตั้งอยู่ในย่าน City Hall มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ 

โดดเด่นสง่างามท่ามกลางอาคารสไตล์

ตะวนัตกใจกลางกรุงโซล แต่สวยงามร่ม

ร่ืนไปดว้ยตน้ไม้ ย่ิงช่วงฤดูใบไม้เปล่ียนสี

แล้วย่ิงสวยงามไปอีก เดิมพระราชวงัเคย

เป็นของเจา้ชายวอลซาน (ค.ศ. 1454-

14 88 ) พ่ีชายขอ งกษัตริย์ ซุ นจอ ง 

Seongjong (ค.ศ. 1469-1494) ใน

ราชวงศ์โชซอน และได้เป ล่ียนช่ือ เป็น

พร ะ ร าช วั ง  Gyeongungung ใ น ส มั ย

กษตัริย์ Gwanghaegun (ค.ศ. 1575-1641) ขึ้ นครองราชย์ ในปี ค.ศ. 1611 ได้กลับมาใชช่ื้อ

เดิมอีกครั้ง ซ่ึงมีความหมายว่า พระราชวงัแห่งอายยุืนยาวและมั่นคง ภายในพระราชวังมีอาคาร

สไตล์ตะวันตก ท่ีส าคัญ ในทางประวัติศาสตร์และการเมือ ง ห น่ึงอาคารในน้ันคือ  The 

Jeukjodang Building หรือ Junghwa Hall รวมไปถึงอาคารท่ีโดดเด่นอ่ืนๆ ในพระราชวัง เช่น 

Seokeodang, Junmyeongdang, Jeukjodang, Jeonggwanheon, Deokhongjeon, Borugak แ ล ะ 

Jagyeokru  

นอกจากน้ี ยังมีอีกไฮไลท์ท่ีส าคัญของพระราชวงัแห่งน้ีคือ ถนนเลียบก าแพงหิน (Stonewall 

Street Road) ซ่ึงรู้จ ักกันดีในช่ือ  ถนนจองดง (Jeongdong-gil) หรือ ถนนถ็อกซูกุ ง ทลดัม 

(Deoksugung Doldam-gil) มักมีผู้นิยมไปเดินเล่นพกัผ่อน ช่ืนชมควาามงดงามของพระราชวัง 

พร้อมกับเดินชมวิวต้นแปะก๊วยสีเหลืองอร่าม ท่ีปลูกเรียงรายเลาะเลียบรั้ววงั ทอดยาวจาก

พระราชวังถ็อกซูไปจนถึงโรงละครชองดงตามแนวโค้งของถนน ขนานกับแนวก าแพงหินสี

น ้าตาลเทาสวยงาม ท าให้ถนนเส้นน้ีมีเสน่ห์ และมีเอกลักษณ์ในตัวเป็นอย่างมาก ถนนท่ี

สวยงามแห่งน้ียาวประมาณ 1 กิโลเมตร ท่ีน่ีไดช่ื้อว่าเป็นถนนเส้นท่ีโรแมนติกแห่งหน่ึงในโซล 

และยังเป็นสถานท่ียอดนิยมส าหรบัการเดินเล่นในฤดูใบไม้ร่วง ใบแปะก๊วยสีเหลืองท่ีเรียงราย

เลียบก าแพงไปน้ัน ย่ิงเพ่ิมบรรยากาศใหโ้รแมนติกมากขึ้ นไปอีก แน่นอนว่า ถ้าหากพูดถึงซ่ีร่ีย์
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เกาหลีสุดฮิตอย่าง GOBLIN คอซีร่ีย์ต้องคุน้เคยเป็นอย่างดีกบัฉากท่ี ก็อบลินยืนเถียงกับยมทูตที่

ถนนทลดมักิล ก็ไดม้าถ่ายท าท่ีถนนเส้นน้ีเช่นกนั 

 

 

  

  

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหาร (7) เมนู ไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลังเหมาะ ยัดไส้

ดว้ยโสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบ ารุงร่างกาย เสิรฟ์ในหม้อดินรอ้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอย

แห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ย้ายวนใจ พลอยน้ี

จะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จี้  ต่างหู และสรอ้ยขอ้มือ 
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จากน้ันพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั ฮ็อตเกนามู ตน้ไม้ชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบน

ภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม

น ามารบัประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการ

ด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา  

จากน้ันน าท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM ผลงานการสร้างสรรคศิ์ลปะแนวใหม่  ภาพวาด

ลวงตาสามมิติ โดยท่านจะไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูปแอ็คชัน่ท าท่าต่างๆ ท่ีเกิดจากความคิด

สรา้งสรรค ์และจินตนาการของการสรา้งภาพ โดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎี

ทางวิทยาศาสตร์ และการซ้อนภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง 

โดยให้ผู้ชมเข ้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือผ่านเขา้ไปในภาพน้ันๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดู

ประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามันเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออก

เลยว่าอันไหนภาพวาดและของจริง ซ่ึงท่ีพิพิธภัณฑ์แห่งน้ียังใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าละครเร่ือง 

HEARTSTRINGS น่าตามรอยไปถ่ายรูปเก๋ๆ และยังมี ICE MUSEUM เป็นโซนน ้าแข็งแกะสลักรูป

ต่างๆ อุณหภูมิขา้งใน ประมาณ -4 องศา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ

เช่น นาฬิกา , แว่นตา , เคร่ืองส าอาง , กระเป๋า , กล้องถ่ายรูป และสินคา้  แบรนดเ์นมอ่ืนๆอีก

มากมาย 
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จากน้ันน าท่านช้อปป้ิงท่ี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควรเ์กาหลี ท่ีตลาดเมียงดงน้ีจะมีเส้ือผ้า 

กางเกง รองเท้า น ้ าหอม เคร่ืองส าอางค ์ทั้งแบบ แบรนดเ์นมช่ือดงั และโลคอลแบรนด์ ซีดีเพลง 

รูปดารา หรืออะไรท่ีวัย รุ่นต้อ งการก็สามารถหาได้จาก ท่ีตลาดน้ีเลยที เดียว อ ย่างร้าน

เคร่ืองส าอางค์ท่ีคุน้หูคนไทย เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ร้านพวกน้ีหาไดไ้ม่

ยากในตลาดแห่งน้ี แถมไม่ไดมี้แค่อย่างล่ะหน่ึงรา้นอีกดว้ย ประมาณว่าเพ่ิงออกจากรา้น ETUDE 

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

ส าคัญราคาเคร่ืองส าอางคจ์ะถูกกว่าประเทศไทยมาก ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นไม่มี

ขายในประเทศไทยอีกด้วย อีกเร่ืองก็ของกินเล่น จะมีไอติมโคนเจา้ดงัอยู่ เพราะไอติมท่ีเคา้กด

มาใส่โคนน้ัน สูงถึง 2 ฟุต 

 

 

 

 

 

 

เย็น อิสระอาหารเย็น 1 ม้ือ (ให้ทุกท่านไดอ้ิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) 

พกัท่ี    BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรือระดับเดียวกัน 

 

วนัท่ีห้า        ละลายเงินวอนซุปเปอรม์าเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า เมนู อูดง้ (8) 

จากน้ันน าท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 

แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภัณฑข์องใบและรากฝอย

ของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม เป็น

ตน้  และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกกี้ เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี)  นมกล้วย  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจมกีารเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้

ประสานงานทอ้งถิ่นในครั้งน้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ และขึ้ นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบัน  
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11.15 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย เท่ียวบินท่ี XJ701 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

14.50 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ข้อความส าคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด 
ในกรณีท่ีลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได้ ท าให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัว

กลับเข้าประเทศไทย จึงมีคา่ใช ้จา่ยท่ีเกดิข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ขากลับ และรวมถึงคา่บริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนด้วย ฉะนั้ น ลูกค้า
จะต้องเ ป็นผู้รับผิดชอบในคา่ใช ้จา่ยท่ีเกิดข้ึนท่ีทางประเทศนั้ นๆเ รียกเก็บ ทางผู้จดัและทางสายการบินจะไมรั่บผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเ ท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีนั่งวา่ง  หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน 
ทั้ง น้ี  ข้ึนอยูท่างเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผู้พิจารณา ทางผู้จดัไมส่ามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้  

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการท่ีทางตรวจคนเขา้ เมอืง
เรียกสัมภาษณ์นั้ น ข้ึนอยูก่บัทางตรวจคนเข้าเมอืง เป็นผู้พิจารณา และอยูใ่นดุลพินิจของทางเจ้าหน้าท่ี ตม. ทางบริษทัทวัร์ ไม ่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นน้ีได ้ ** 

*** ทัวร์คร้ัง น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียวเป็นหมูค่ณะเทา่นั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ ทาง
บริษทัจะคิดคา่ด าเนินการในการแยกทอ่งเท่ียวเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

ในกรณยีกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น  
ไม่เช่นนั้นทางบริษทัจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษทัได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบิน

เรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทกุคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  

**พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับรวมถึงวันกลับ และพาสสปอร์ตจะต้องไม่ช ารุดหรือฉีกขาด การผ่านเข้า -ออก
ประเทศ ขึ้นอยู่กับการพจิารณานาของทางเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง ทางบริษทัไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้** 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจมกีารเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้

ประสานงานทอ้งถิ่นในครั้งน้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ และขึ้ นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบัน  
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อตัราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (AIR ASIA X) 

THREE COLOR LEAVES IN KOREA (ซูวอน - โซล – โซล) 

 

ก าหนดการเดินทาง 

ตุลาคม 2560 

ผูใ้หญ่ 

ห้องละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พกั 

เด่ียว 

เพ่ิม 

01 – 05 ตุลาคม 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

02 – 06 ตุลาคม 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

03 – 07 ตุลาคม 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

04 – 08 ตุลาคม 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

05 - 09 ตุลาคม 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

09 – 13 ตุลาคม 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

10 – 14 ตุลาคม 2560 18,900 18,900 18,900 5,000 

11 – 15 ตุลาคม 2560 19,900 19,900 19,900 5,000 

      12 – 16 ตุลาคม 2560 19,900 19,900 19,900 5,000 

13 – 17 ตุลาคม 2560 19,900 19,900 19,900 5,000 

14 – 18 ตุลาคม 2560 18,900 18,900 18,900 5,000 

15 – 19 ตุลาคม 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

16 – 20 ตุลาคม 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

17 – 21 ตุลาคม 2560 18,900 18,900 18,900 5,000 

18 – 22 ตุลาคม 2560 19,900 19,900 19,900 5,000 

19 – 23 ตุลาคม 2560 20,900 20,900 20,900 5,000 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจมกีารเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้

ประสานงานทอ้งถิ่นในครั้งน้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ และขึ้ นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบัน  
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20 – 24 ตุลาคม 2560 20,900 20,900 20,900 5,000 

21 – 25 ตุลาคม 2560 19,900 19,900 19,900 5,000 

22 – 26 ตุลาคม 2560 18,900 18,900 18,900 5,000 

23 – 27 ตุลาคม 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

24 – 28 ตุลาคม 2560 18,900 18,900 18,900 5,000 

25 – 29 ตุลาคม 2560 19,900 19,900 19,900 5,000 

26 – 30 ตุลาคม 2560 19,900 19,900 19,900 5,000 

27 – 31 ตุลาคม 2560 19,900 19,900 19,900 5,000 

28 ต.ค. – 01 พ.ย. 2560 18,900 18,900 18,900 5,000 

29 ต.ค. – 02 พ.ย. 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

 

ก าหนดการเดินทาง 

พฤศจกิายน 2560 

ผูใ้หญ่ 

ห้องละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พกั 

เด่ียว 

เพ่ิม 

01 – 05 พฤศจกิายน 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

02 - 06 พฤศจกิายน 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

03 - 07 พฤศจกิายน 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

04 – 08 พฤศจกิายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

05 – 09 พฤศจกิายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

06 – 10 พฤศจกิายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

07 – 11 พฤศจกิายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

08 – 12 พฤศจกิายน 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

09 – 13 พฤศจกิายน 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจมกีารเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้
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10 – 14 พฤศจกิายน 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

11 – 15 พฤศจกิายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

12 – 16 พฤศจกิายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

13 – 17 พฤศจกิายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

14 – 18 พฤศจกิายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

15 – 19 พฤศจกิายน 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

16 – 20 พฤศจกิายน 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

17 – 21 พฤศจกิายน 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

18 – 22 พฤศจกิายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

19 - 23 พฤศจกิายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

20 – 24 พฤศจกิายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

21 – 25 พฤศจกิายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

22 – 26 พฤศจกิายน 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

23 – 27 พฤศจกิายน 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

24 – 28 พฤศจกิายน 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

25 – 29 พฤศจกิายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

26 – 30 พฤศจกิายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

 

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

*** ราคาจอยแลนด ์(ไม่รวมตัว๋) 7,900 บาท *** 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจมกีารเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้
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***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์้องถ่ิน*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่าน** 

 

**หมายเหตุ** 
1. รับเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว คา่ทวัร์ท่ีจา่ยให้กบัผูจ้ัด เ ป็นการช  าระแบบจา่ยช  าระข   าด และผูจ้ดัไดช้  าระ

ให้กบัสายการบินและสถานท่ีตา่งๆ แบบช  าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดินทาง ฉะนั้ นหากทา่นไมไ่ด้รว่มเดินทางหรือใช ้
บริการตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ  (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต)้  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิการคืนเ งินสดส่วนใดๆ รวมทั้งคา่ตัว๋เคร่ืองบินให้แกท่า่น  ***และทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิ์  ราคานี้เฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่านั้น ถ้ าหากเป็นชาวต่างชาติ  และพระ จะต้องเพิม่จากราคาค่า

ทัว ร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาท่ีเ ป็น เด็กนักเ รียน  นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค์  หมอ  
พยาบาล  ชาวตา่งชาติ พระ หรือกรุ๊ปท่ีมกีารขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหมทุ่กคร้ัง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของทา่นต้องการรว่มเดินทางทอ่งเท่ียวระหวา่งทอ่งเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาตา่งๆ 
ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ หากทา่นมคีวามจ าเ ป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพื่อท่ีจะน าไปยัง
ประเทศนั้ นๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้ นวา่ต้องไมเ่ ป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมโีทษถึงขั้นประหารชีวิต เจา้หน้าท่ีจะไมรั่บฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วนักอ่นการเดินทางเทา่นั้น ไมเ่ชน่นั้ นทางบริษัทจะไมคื่นมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณี
ใดๆทั้งส้ิน เพราะวา่ทางบริษทัได้ท าการจา่ยคา่ตัว๋ไปให้กบัการสายการบินเ รียบร้อยแลว้  โปรดอา่นข้อความให้ถ่ีถ้วน
กอ่นการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แกต่วัทา่นเอง 

4. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมกีารสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลูกคา้เป็นหลกั 

5. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมชี า่งภาพมาถา่ยรูป และชว่ยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ยชา่งภาพจะ
น าภาพถา่ยมาจ าหน ่ายกบัลูกทวัร์ หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซ้ือได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจกไ็มต่อ้งซ้ือ  เพราะทางบริษัท
ทวัร์ไมม่กีารบงัคับลูกทัวร์ซ้ือแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า  

6. ทวัร์คร้ังน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียวเป็นหมูค่ณะเทา่นั้น ถา้ลุกค้าตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไมล่งร้านช ้
อปป้ิง เชน่ น ้ ามนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดคา่ด าเ นินการในการแยกทอ่งเ ท่ียว
เอง 300 USD ตอ่ทา่น 
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อัตราค่าบริการนี้ รวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

 

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท ์, ค่าโทรศัพทท์างไกล , 

ค่าอินเตอรเ์น็ต , ค่าซักรีด , มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอรต์ต่างดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า  

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหกั้บคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศเกาหลีไม่เกิน 

90 วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจ

เขา้เมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา้ประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี้  

1. พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง 

2. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวรจั์ดเตรียมให ้

3. ส่ิงท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้ นในระหว่างท่ีพ  านักในประเทศเกาหลีได ้ (เช่น เงิน

สด บัตรเครดิต เป็นตน้) 

4. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจั้ก โรงแรม และอื่นๆ)  ทาง

ทัวรจั์ดเตรียมให ้

5. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี ทางทัวรจั์ดเตรียมให ้
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1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว  

3) ใบส าคัญถ่ินท่ีอยู่  

4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  

5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถา้มี)  

6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว 2 รูป  

(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งท าเรื่องแจ้งเขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ  าเป็นเงินจ  านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อส ารองท่ีนัง่ ภายใน 3 วนั

หลังจากการจอง  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก  าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทัวรน์ั้นๆ 

3. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วนั จะตอ้งช าระครบเต็มจ  านวนเลย 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์, อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

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

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท  

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้

ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้

ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลักษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถ้วน  

โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้  

2.1 ตอ้งยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านั้ น คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ี

ช าระแลว้  
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2.2 หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวรทุ์กกรณี 

1. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ  าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight ก ับ

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ  าหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ ก ับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วัน

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

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน  

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ ้ง

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 

10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก  าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้  ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้ ับ

ทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ  า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให ้สอดคล้องก ับสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ี เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบตัิเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีท่ี มีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ านาจของบริษัทก  ากบัเท่านั้น  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจมกีารเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้

ประสานงานทอ้งถิ่นในครั้งน้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ และขึ้ นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบัน  
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ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ี

ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่า

ท่ีก  าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

 ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายก ับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณก์ีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก , ผลไมส้ด , ไข่ , 

เน้ือสัตว ์, ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องก ันโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัใน

อตัราท่ีสูงมาก  

 

 


