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กด LIKE SUPER SAVE HERE HERE BY XJ FLIGHT 1  จัดเน้นๆเดินทางกรกฎาคม-กนัยายน 2560 
จ านวนวนัเดนิทาง ราคาเร่ิมต้น (บาท) วนัเดนิทาง AIRLINE ไซด์กรุ๊ป 

5 วนั 13,900 กรกฎาคม – กนัยายน AIR A SIA X (XJ) 
XJ700 DMK-ICN 0250-1005 
XJ701 ICN-DMK 1115-1445 

25-35 ท่านต่อทริป 

แค่คุณคดิ อยากจะไปเกาหล!ี!! เรารับหมด  
ถูกและด ีจ่ายสบาย มีเงินเหลือ ช้อป ชิม แช๊ะ !!! 

โปรแกรมทวัร์ ตามรอยซ่ีร่ีส์ WINTER LOVE SONG ทีเ่กาะนาม ิ– ไร่ผลไม้(FRUIT FARM) - สนุกสนานทีส่วนสนุก 

EVERLAND - เอาใจสาวกสติก๊เกอร์ไลน์ ที ่LINE FRIEND STORE – ชมน า้พุเต้นระบ า - พพิธิภัณฑ์ภาพ 3 มติ ิ– ช้อปป้ิงตลาดฮงอคิ – 
พพิธิภัณฑ์สาหร่าย -  เรียนท าคมิบับ - ใส่ชุดฮันบก - ผ่านชมบลูเฮ้าส์ - พระราชวงัเคยีงบ็อกคุง – หมู่บ้านบุ๊กชอนฮันอก - DUTY FREE - 
SHOPPING ตลาดเมยีงดง - โซลทาวเวอร์ - ซุปเปอร์มาเกต็ 
 
          - อาหารครบทุกมื้อ   ฟินๆกบับุฟเฟต์ บาร์บีควิ ป้ิงย่าง  
          - สัมผสัและเรียนรู้วฒันธรรมเกาหล ีโดยการเรียนท าคมิบับ 
          - สนุกสนานทีส่วนสนุก EVERLAND ด้วยบัตรเล่นเคร่ืองเล่นไม่จ ากดัจ านวนรอบ 
          - SHOPPING ย่านดงัๆของเกาหล ีไม่ว่าจะเป็นตลาดเมยีงดง ตลาดฮงอคิ 

 

อาหาร  เมนูจดัเตม็ จดัแน่น ไม่มเีว้นว่าง ทีม่คีวามหลากหลายไม่ซ ้ากนั  * ชาบู ชาบู สุกีห้ม้อไฟ  * ทคัคาลบี ้ไก่ผดัซอสเกาหล ี* บาร์บีควิ บุฟเฟต์ 

* โอซัม * ไกตุ๋นโสม * จมิดกั * อุด้ง * อิม่แน่นๆ พร้อมความประทบัใจ  # สุดๆพเิศษด้วยเมนูอนิเตอร์เวอร์ๆบาร์บีควิป้ิงย่าง  

วนัแรก        กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  
22.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA X เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอย

ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการข้ึนเคร่ือง (หวัหนา้ทวัร์แนะน าการเดินทาง)สายการบิน AIR ASIA Xใชเ้คร่ือง AIRBUS 
A330-300 จ านวน 377 ท่ีนัง่จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 (น ้ าหนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้ าหนกัเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย) 

 **หมายเหตุ**เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 60 นาที และผูโ้ดยสารพร้อม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลา
เคร่ืองออก 30 นาที 
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วนัทีส่อง      ตามรอยซีร่ีย์WINTER LOVE SONGทีเ่กาะนาม ิ– ไร่ผลไม้ (FRUIT FARM)  

02.20 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี XJ700 
09.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต(้เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ เดินทางไปยงั เกาะนามิ ตั้งอยูท่ี่เมืองชุน
ชอน ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวนัออก ประมาณ 63 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลีใต ้เกาะนามิมีรูปร่างเหมือน
ใบไมล้อยน ้ า เป็นเกาะกลางแม่น ้ าฮนั เกาะนามิใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าซีร่ีส์ท่ีโด่งดงั เร่ือง เพลงรักในสายลมหนาว บนเกาะจะมีบรรยากาศ
ร่มร่ืน เตม็ไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลดั ตน้แปะก๊วย ตน้ซากรุะ ตน้เมเป้ิล ท่ีพลดักนัออกดอกเปล่ียนสีใหช้มกนัทุกฤดูกาล นอกจากนั้นแลว้
ความส าคญัของเกาะนามิแห่งน้ียงัเป็นท่ีตั้งสุสานของนายพลนามิอีกดว้ย 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ดว้ย เมนู ชาบู ชาบู  
บ่าย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ไร่ผลไม้ “FRUIT FARM” เพ่ือให้ทุกๆท่านไดเ้ปิดประสบการณ์การท่องเท่ียวในส่วนของเชิงเกษตร ท่ีไร่

ผลไมแ้ห่งน้ี “FRUIT FRAM”  ช่วงกลางเดือนกนัยายน-พฤศจิกายนทุกๆท่านสามารถท่ีจะสัมผสับรรยากาศในไร่และเก็บ ลูกแอปเป้ิล 
ช่วงปลายพฤศจิกายน-ปลายพฤษภาคม สามารถเก็บลูกสตอเบอร์ร่ี ท่ีส าคญันั้นทุกๆท่านยงัสามารถท่ีจะสมัผสัถึงความเป็นอยู ่สัมผสัถึง
วิถีชีวิตของชาวเกษตร ชาวไร่ ของคนเกาหลี เรียนรู้ถึงเทคนิคและวิธีต่างๆ ในการปลูกและดูแลผลิตผลทางการเกษตร ท่ีสามารถผลิต
ผลไม้ท่ี มีขนาดใหญ่ เป็นพิเศษและมีรสชาติท่ี ดี ท่ี ข้ึนช่ือเร่ืองความอร่อย ชวนน่า
รับประทาน **ทั้ งนี้ในส่วนของผลไม้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและขึ้นอยู่กับช่วง
ฤดูกาล** 

เยน็ บริการอาหารเยน็ดว้ยเมนู ทคัคาลบี  
พกัที ่ พกัโรงแรมระดบั 3 ดาว ทีเ่มือง ซูวอน 
 
 

วนัทีส่าม พพิธิภัณฑ์สาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก-เรียนท าคมิบับ(ข้าวห่อสาหร่าย)-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-LINE FRIEND STORE-ชมน า้พุเต้นระบ า
โซลทาวเวอร์ -ตลาดฮงอกิ-Trick Eye Musuem 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 จากนั้นน าทุกๆท่านเดินทางไปท่ี “พพิิธภัณฑ์สาหร่าย” พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีทุกๆท่านสามารถท่ีจะไดรู้้ถึงกระบวนการท าสาหร่าย
ตั้งแต่เป็นหวัเช้ือจนถึงขั้นตอนการแพค็ใส่ถุงเลยทีเดียว จากนั้นน าทุกท่านไดเ้รียนรู้วธีิการ
ท า คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย)เป็นอีกหน่ึงเมนูท่ีชาวเกาหลีนิยมท าและรับประทานกัน
ค่อนขา้งมาก 
 ** พิเศษ !!! น าทุกท่านไดส้ัมผสัถึงชาวเกาหลีท่ีแทจ้ริง โดยการใส่ชุดประจ าชาติ 
ซ่ึงเรียกวา่ ชุดฮนับก ซ่ึงภายในจะมีหลากหลายชุดให้ท่านไดเ้ลือกสรร ไม่วา่จะเป็นชุดเด็ก 
ชุดผูช้าย หรือชุดผูห้ญิง ใหท่้านไดเ้ลือกใส่พร้อมกบัเก็บภาพความประทบัใจ** 

น าทุกท่านสนุกสนานท่ีสวนสนุก “Everland” ซ่ึงถูกขนานนามวา่ ดิสนียแ์ลนด์
เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่  ท่ีสุดของประเทศเกาหลีใต ้ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้ลิฟท ์และท่องไปกบัโลก
ของสัตวป่์าซาฟารี และสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ไม่จ ากดัจ านวนรอบ สุดพิเศษ !!! ส าหรับสาวกของสต๊ิกเกอร์ 



LIKE SUPER SAVLIKE SUPER SAV 

 

 

 

 

 

 

 

 
รหสัโปรแกรมทวัร ์   LIKE SUPER SAVE JUN-SEP17-XJ-W48 

APPLICATION LINE ท่านจะสามารถพบกบั LINE FRIEND STORE เป็นตวัละครของแอพ LINE ภายในจะมีสินคา้ใหเ้ลือกมากมาย 
ไม่วา่จะเป็น ตุก๊ตาหมี แกว้น ้ า กระบอกน ้ า ถุง 

 
 

มือ กระเป๋า ดินสอ สร้อยคอ เป็นตน้  จากนั้นน าท่านชมน ้ าพุเตน้ระบ า น ้ าพุท่ีจดัแสดงจะเป็น
น ้ าพท่ีุเตน้ร าประสานกบัเสียงเพลงท่ีไพเราะ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ด้วยเมนู บาร์บีควิ บุฟเฟห์ 
บ่าย  จากนั้ นน าทุกท่านยอ้นรอยละครดัง “ Witch You Hee”   “Kim Sang Soon”  “Boys 

Over Flowers หรือ F4 ท่ี หอคอยโซลทาวเวอร์ ”ณ เขานัมซานภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมือง
หลวงกรุงโซล 1 ใน17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก และเอาใจคู่รักท่ีเดินทางไปดว้ยกนัสามารถข้ึนไปคลอ้งกญุแจคู่รักตามความเช่ือได ้
(ราคาทัวร์ยังไม่รวมอัตราค่าขึน้ลิฟท์ ณ หอคอยโซลทาวเวอร์)  จากนั้นน าท่านเดินเล่น ย่านฮงอิก ท่ีน่ีเป็นยา่นท่ีเหล่านกัศิลปะและนัก
ท่องราตรีทั้งหลายไม่มีใครไม่รู้จกั เพราะท่ีน่ีมีผลงานศิลปะท่ีส่วนใหญ่เป็นศิลปะแนวร่วมสมยัจดัวางแสดงเตม็พ้ืนท่ีของถนนปิกสัโซ่ท่ี
ข้ึนช่ือของยา่นน้ี นอกจากนั้นท่ีน่ียงัมีผบั บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายเรียงรายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงท าให้ท่ีน่ีเป็นสีสัน
ของกรุงโซลท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาเยี่ยมเยียนไม่ขาดสายทั้งกลางวนัและกลางคืน จากนั้นน าท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM 
ผลงานการสร้างสรรคศิ์ลปะแนวใหม่ภาพวาดลวงตาสามมิติโดยท่านจะไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูปแอ็คชัน่ท่าต่างๆท่ีเกิดจากความคิด
สร้างสรรคแ์ละจินตนาการของการสร้างภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติ 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ด้วยเมนู โอซัม (OSAM)  
พกัที ่ The M Hotel/Benekia Seoul Hotel   หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ พระราชวงัเคยีงบ็อคคุง – หมู่บ้านบุกชอน ฮันอก - GINSENG CENTER – COSMETIC - HOKGET NAMU – RED PINE – 
AMETHYST – DUTY FREE – SHOPPING MYEONGDONG  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 น าท่านชม พระราชวังเคียงบ๊กคุง ซ่ึงเป็น 1 ใน 5 พระราชวงัหลวงเก่าแก่กว่า 600 ปีท่ีได้รับการบูรณะซ่อมแซมเพ่ือความ
สมบูรณ์และสวยงามเหมาะแก่การเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของท่ีว่าราชการกษตัริยใ์นสมยัอาณาโซซอน  จากนั้นน าท่านชมหมู่บา้นบุก
ชอนฮนัอก หมู่บา้นดั้งเดิมของเกาหลีท่ีมีประวติัยาวนานและเป็นท่ีเก็บรักษาสภาพแวดลอ้มของเมือง
ไวเ้พ่ือเป็นการบอกเล่าประวติัศาสตร์และเป็นมรดกทางวฒันธรรม พาเขา้ชม สมุนไพรโสมเกาหลี
หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร จากนั้นให้ท่านเลือกซ้ือ คอสเมติก หลากยีห่้อคุณภาพโดยเฉพาะในกลุ่ม
บ ารุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care และเคร่ืองส าอางคผ์สมสมุนไพร  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ด้วยเมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG)  
 น าท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกนัท่ีศูนยส์มุนไพร HERB SHOP ซ่ึงเป็นสมุนไพรท่ีทัว่โลก
ยอมรับว่าเป็นสมุนไพรท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดในการบ ารุงตับ น าท่านเดินทางไปดูสุขภาพต่อกันท่ี 
REDPINE SHOP ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีสกัดจากน ้ ามันสน จากนั้ นน าท่านเดินทางชมความ
สวยงามของ โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ ห้างปลอดภาษีท่ี Duty free ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด์
เนมน าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิดรวมทั้งสินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยมอีกดว้ย 
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 น าท่านชอ้ปป้ิงตลาดดงัท่ีสุดของเกาหลี ตลาดเมียงดงหรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลีเป็น
อยา่งไรกา้วล ้ าน าสมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมาท่ีเมียงดงแห่งน้ี จะพบกบัสินคา้วยัรุ่น เส้ือผา้บุรุษ-สตรี เคร่ืองส าอางดงัๆ อาทิ ETUDE 
HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ด้วยเมนู จมิดกั 
พกัที ่ The M Hotel/Benekia Seoul Hotel   หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า SUPERMARKET - กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ด้วยเมนู (อุด้ง)  
  พร้อมซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล็ตหินซีเรียลช็อกโก  

ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม เป็นตน้  และ
ยงัมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี)นมกลว้ย  

11.35 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯโดย เทีย่วบินที ่XJ701  
15.10 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตดิอนเมือง พร้อมด้วยความประทบัใจ 
 

 
 
 
 
 

 

 

อตัราค่าบริการ เกาหล ี5 วนั 3 คืน (AIR ASIA X) 
 โปรแกรม กด LIKE SUER SAVE HERE HERE 5D3N BY XJ  

 

ก าหนดการเดนิทาง 
กรกฎาคม - กนัยายน 2560 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 
2-3 ท่าน 

พกั 
เดีย่ว 
เพิม่ 

เดือน กรกฎาคม 2560 

05-09 กรกฎาคม 2560 15,900 5,000 

06-10 กรกฎาคม 2560 16,900 5,000 

07-11 กรกฎาคม 2560 16,900 5,000 

13-17 กรกฎาคม 2560 15,500 5,000 

20-24 กรกฎาคม 2560 14,900 5,000 

27-31 กรกฎาคม 2560 14,900 5,000 

***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีข้ึน้อยู่ตามความเหมาะสม 
**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทาง
บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการ ไม่วา่กรณีใดๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั** 

**พาสสปอร์ตจะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง** 
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เดือน สิงหาคม 2560 

10-14 สิงหาคม 2560 18,500 5,000 

11-15 สิงหาคม 2560 18,900 5,000 

31 ส.ค. – 4 ก.ย. 2560 13,900 5,000 

เดือน กนัยายน 2560 

07-11 กนัยายน 2560 13,900 5,000 

13-17 กนัยายน 2560 13,900 5,000 

14-18 กนัยายน 2560 13,900 5,000 

20-24 กนัยายน 2560 13,900 5,000 

21-25 กนัยายน 2560 13,900 5,000 

27 ก.ย. – 1 ต.ค. 2560 13,900 5,000 

28 ก.ย. – 2 ต.ค. 2560 13,900 5,000 
 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทปิ คนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่น*** 
**ทางบริษัทขออนุญาตเกบ็ค่าธรรมเนียมค่าทปิทีส่นามบินท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่าน** 

**หมายเหต*ุ* 

1. รับเฉพาะผู้มวีตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่ว ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กบัผู้จดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จดัได้ช าระให้กบัสาย
การบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วย
สาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอสงวน
สิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น 
ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอกี 100USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาทีเ่ป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา  ธุรกจิขายตรง
เคร่ืองส าอางค์  หมอ  พยาบาล  หรือชาวต่างชาต ิจะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกคร้ัง** 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทีรั่บผดิชอบหากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อ่ืนเพ่ือที่จะน าไปยงัประเทศนั้นๆ  หรือน ากลับ
ประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นว่าต้องไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต
เจ้าหน้าทีจ่ะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้า
เป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้ายช่างภาพจะน า
ภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซ้ือได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซ้ือ เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับ
ลูกทวัร์ซ้ือแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 
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5. ทวัร์คร้ังนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้อปป้ิง 
เช่น น ้ามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการเพิ่มร้านละ 100 USDต่อท่าน  ในกรณีที่ไม่
สบายต้องมใีบรับรองจากทางโรงพยาบาลมายืนยนั 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ราคาทวัร์รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะกรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า 
 ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ20 กก. 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้  านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

ประกาศจากสายการบิน AIR ASIA X 
ในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน AIR ASIA X แลว้ไม่ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ

เกาหลีใต ้ท าใหลู้กคา้ตอ้งถูกส่งตวักลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ขากลบัรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆท่ี
เกิดข้ึนดว้ย ฉะนั้น ลูกคา้ตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนท่ีประเทศเกาหลีเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี ลูกคา้อาจจะตอ้งรับผดิชอบค่าปรับท่ีประเทศเกาหลีเรียกเก็บ หรือลูกคา้ตอ้งรอกลบั

ประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่วา่งหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ทั้งน้ีแลว้แต่ ทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง
ของประเทศเกาหลีและสายการบินทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศเกาหลีไม่เกนิ 90 วัน ไม่ว่าจะ
ด้วยวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมอืง เพื่อยนืยนัการมี
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี ้
- พาสปอร์ตจะต้องมอีายุมากกว่า 6 เดอืน นับจากวนัไปถงึ 
- ตั๋วเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศเกาหลทีางทวัร์จัดเตรียมให้ 
- สิ่งที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงนิสด บตัรเครดิต 

เป็นต้น) 
- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
- ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลีทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
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ราคาทวัร์ไม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, คา่ซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิม 
 นอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิมกรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 
 ค่าทปิคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ30USD หรือ30,000 วอนต่อท่านตลอดการเดนิทาง 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม7% และภาษีหกัณท่ีจ่าย3% 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ20 กก.) 
 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้วกรุณาเตรียมเอกสารคือ 

1) พาสปอร์ต 
2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 
3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่
4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  
5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  
6) รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูปแลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการยืน่วซ่ีาใหท่้านโดยจ่ายค่าบริการต่างหากส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้วเจา้ของหนงัสือ
เดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออก ดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา 
เง่ือนไขการจอง 

 การช าระเงินหากช าระมดัจ าคร้ังแรก 10,000 บาท  
 ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือต้องช าระก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั 

การยกเลกิ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิค่ามดัจ าทุกกรณ ี  

 กรณีท่ีท่านมีการเปล่ียนแปลงใดๆตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบล่วงหนา้30วนัและถา้มีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนอาทิค่าเปล่ียนช่ือทางบริษทัฯจะเก็บ
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมตามจ านวนเงินท่ีเกิดข้ึนจริง 

 ระหวา่งการเดินทางถา้ท่านไม่ไดท่้องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องเงินหรือบริการ
บางส่วนท่ีขาดไปได ้

 ในกรณีผูเ้ดินทางไม่ผา่นการตรวจพิจารณาในการตรวจเขา้-ออกเมืองทั้งประเทศไทยและเกาหลีอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทาง
ผิดกฎหมายการหลบหนีเขา้ออกเมืองเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบและไม่คืน
ค่าใชจ่้ายต่างๆไม่วา่จะทั้งหมดหรือบางส่วน 

 ถา้สถานท่ีท่องเท่ียวปิดไม่สามารถเขา้ชมไดท้างบริษทัฯจะจดัสถานท่องเท่ียวอ่ืนทดแทนใหต้ามความเหมาะสมโดยไม่มีค่าชดเชยใดๆจาก
ทางบริษทัฯ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวอนัเน่ืองจากเหตุสุดวสิยัเพ่ือความเหมาะสมของหมู่คณะทั้งน้ีจะถือเอา
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
 ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการบริษทัฯขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
ความรับผดิชอบ 
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 ทางบริษทัฯในฐานะตวัแทนของสายการบินและยานพาหนะอ่ืนๆพร้อมทั้งโรงแรมและส านกังานจดัน าเท่ียวเพ่ือใหบ้ริการแก่นกัทศันาจร
จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อการไดรั้บบาดเจบ็สูญหายเสียหายหรือค่าใชจ่้ายต่างๆซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากความล่าชา้การยกเลิกเท่ียวบินอุบติัเหตุภยัทาง
ธรรมชาติการนดัหยดุงานปัญหาทางการเมือง 
 ** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้นหากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง
ของทางประเทศไทยและเกาหลีใตป้ฏิเสธการเขา้-ออกเมืองถือเป็นเหตผุลท่ีอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของทางบริษทัทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
การท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ินแก่ท่าน  ** 
 


