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วนัที ่1 กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - เกาหลใีต ้(อนิชอน)                                                      (-/-/-) 

 

13.00  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย  อาคาร

ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ Air Asia 

X โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ 

และ หัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน าเพื่อเตรียมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง ** ประเทศเกาหลใีตไ้ม่

อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและ

จับ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 

15.40  น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสาย

การบนิ Air Asia X เทีย่วบนิที ่XJ 702  

** ไม่มีบรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องบนิ กรุณารับประทานอาหารใหเ้รียบรอ้ยก่อนขึน้

เครือ่งบนิ หรอื ทา่นสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ไดบ้นเครือ่งบนิ **  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 15 นาท ี** 

** สายการบนิ Air Asia X ใชเ้ครือ่งบนิ Airbus A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง ลักษณะแถวทีน่ั่งจะ

เป็น 3-3-3 เนื่องจากตั๋วเป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป) ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่

น่ังบนเครือ่งบนิ กรณีทีล่กูคา้เดนิทางดว้ยกัน สายการบนิจะพยายามใหไ้ดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใหไ้ดน่ั้ง

ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ ** 

23.05  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้

** ตามเวลาทอ้งถิน่ เร็วกว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา **  

หลังทกุทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 
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 น าทกุทา่นเดนิทา่นเดนิทางขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยอจอง หรอื สะพานเพือ่ความหวัง

ในการรวมชาตทิีย่าวกวา่ 4.42 ก.ม. และ มยีอดโดมสงู 107 เมตร ท่านจะไดส้ัมผัสความสวยงาม

ยิง่ใหญย่ามค า่คนื น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก  

      บรกิารอาหารวา่ง คมิบบั (ขา้วหอ่สาหรา่ย) และ นมกลว้ย 

ทีพ่กั Incheon Hotel Area หรอืเทยีบเทา่ 

 

   

 

วนัที ่2 
เมอืงชุนชอน - เกาะนาม ิ- สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิ

พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้สชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก”                                           (B/L/D)                                                                                             

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงชุนชอน (Chuncheon) จังหวัดคังว็อน ห่างจากกรุงโซลไปทาง

ตะวนัออก 63 กโิลเมตร  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะนาม ิ(Nami Island) เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศเกาหลี

ใต ้เกาะนาม ิมรีูปร่างเหมอืนใบไมล้อยน ้า เป็นเกาะกลางแม่น ้าฮัน ซึง่เกดิจากการสรา้งเขือ่นช็อง

พย็อง โด่งดังจากซรีสีเ์รือ่งเพลงรักในสายลมหนาว (The Winter Love Sonata) ซึง่ใชเ้กาะนามี

เป็นสถานทีถ่า่ยท า เกาะนามไิดช้ือ่ตามนายพลนาม ิทีรั่บราชการตัง้แตอ่าย ุ17 ปี บดิาอยูใ่นตระกลู

สูงศักดิ์ ส่วนมารดาเป็นเจา้ฟ้าหญิง เขาน าทัพกวาดลา้งจลาจลในพื้นที่ภาคเหนือและ

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไดทั้ง้หมด และไดรั้บต าแหน่งสูงเมือ่ยังมอีายุเพียง 26 ปี แต่

หลังจากเปลีย่นรัชกาลใหม่ เขาก็ถูกใสร่า้ยว่าเป็นกบฏ และถูกประหารชวีติพรอ้มกับมารดาและ

พวกรวม 25 คน ตอ่มาหลังผลัดเปลีย่นรัชกาลใหมอ่กีครัง้ ไดม้กีารพสิจูนพ์บวา่ขอ้กลา่วหาทัง้หมด

ลว้นเป็นเท็จ เขาจงึไดรั้บคนืยศถาบรรดาศักดิด์ังเดมิ เกาะแห่งนี้มทีวิทัศน์ที่สวยงามไปดว้ยตน้

เกาลัดและทวิสนเรยีงราย ในชว่งฤดูใบไมร้่วงจะมเีทศกาลใบไมเ้ปลีย่นส ีใบไมต้่างเปลีย่นเป็นสี

แดงสวยงาม และมสีสุานของนายพลนาม ีซึง่ยังคงตัง้อยู ่ณ เกาะแหง่นี ้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99_(%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%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%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%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%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/Winter_Sonata
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูทลัคาลบ ี (ไกผ่ดัซอสบารบคีวิ) 

 

   
 

น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(Everland) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของ

ประเทศเกาหลใีต ้ตัง้อยูบ่นท าเลทีส่วยงามท่ามกลางหบุเขา ในเมอืงยงอนิ ทางตอนใตข้องเมอืง

โซล ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่เกาหลใีต ้ทีน่ี่ถูกออกแบบใหแ้ตกตา่งกันในแตล่ะ

โซน ไดแ้ก ่สวนสตัว ์, Global Fair , European Adventure , Magic Land , American Adventure 

และEver land Speedway นอกจากนี้ยังมสีวนสีฤ่ดู ซ ึง่ปลูกดอกไมป้ระจ าในแต่ละฤดกูาล และมี

การตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กับบรรยากาศของเทศกาลนั้นๆ โดยมีบริษัทซัมซุง เป็นเจา้ของ 

ผูบ้รหิารจัดการสวนสนุกแหง่นี้ ดังนัน้ความยิง่ใหญต่ระการตา และ ปลอดภัย ไมแ่พช้าตใิดในโลก

แน่นอน ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

น าทา่นเดนิทางสู ่โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิ(Kim Chi School) เพือ่ใหท้า่นเรยีนรูว้ฒันธรรมการท า

กมิจขิองชาวเกาหล ีกมิจเิป็นอาหารเกาหลปีระเภทผักดองทีอ่าศัยภมูปัิญญากน้ครัวของชาวเกาหล ี

ดว้ยการหมักพรกิสแีดงและผักตา่งๆ โดยท่ัวไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลนียิมรับประทานกมิจิ

เกอืบทกุมือ้ เป็นเครือ่งเคยีง และยังน าไปปรงุเป็นสว่นประกอบอาหารอกีหลายอยา่ง ปัจจบุันกมิจมิี

มากกวา่ 187 ชนดิ สว่นใหญแ่ลว้จะมรีสเผ็ด เปรีย้ว และมกีลิน่ฉุน  

พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้สชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก” (Hanbok) และถา่ยรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมน ูPork Kalbi (หมยูา่งเกาหลตีน้ต ารบั) 

ทีพ่กั  Galaxy Hotel , Seoul หรอืเทยีบเทา่   
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วนัที ่3 

ศนูยส์มนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง - ศนูยโ์สมแหง่รฐับาล - ถนนยออโิด - พระราชวงัถ็อกซูกงุ 

-  ศนูยร์วมเครือ่งสาอางคแ์บรนดด์งัเกาหล ี- ดวิต ี ้ฟร ี- เอ็น โซล ทาวเวอร ์- ยา่นเมยีงดง                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                        (B/L/-) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยส์มุนไพรน า้มนัสนเข็มแดง (Red Pine) เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กัดจากนา้

มันสน มสีรรคณุชว่ยบารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในร่างกายไดเ้ป็น

อยา่งด ี 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยโ์สมแหง่รฐับาล (Ginseng) เหตผุลทีเ่รยีกวา่ศนูยโ์สมแหง่รัฐบาล เพราะ

โสมทุกชนดิทีน่ี่จะถูกควบคมุคณุภาพภายใตม้าตราฐานของรัฐบาล ซึง่แน่นอนวา่ไดรั้บการรับรอง

คณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่มคีณุภาพดทีีส่ดุในโลก มชีือ่เสยีงทีส่ดุ ใหท้่าน

ไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภาพ ในราคาถูกกวา่ประเทศไทยถงึ 2 เท่า โสมเกาหลถีอืเป็นยาบ ารุงร่างกาย

หรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก็้ได ้

น าท่านผา่นชม ถนนยออโิด (Yeouido Road) ถนนยออโิดเป็นสวนสาธารณะเก่าแกอ่ยู่ในกรุง

โซล เป็นทีพั่กผอ่นยอดฮติของชาวกรุงโซล และยังเป็นแหลง่เศรษฐกจิส าคัญแหง่หนึง่ เนื่องจาก

เป็นที่ตัง้ของตกึส านักงานส าคัญๆ ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย ์อุตสาหกรรมธุรกจิขนาดต่างๆ

มากมาย ตั ้งเรียงรายอยู่บนถนนยออีโด และในทุกๆปีเมี่อฤดูใบไมผ้ลิเริ่มตน้ ช่วงประมาณ

กลางเดอืนเมษายน จะมจัีด “เทศกาลดอกซากุระ” หรอื ดอกเชอรร์ีบ่าน ดอกซากุระ หรอืภาษา

เกาหลเีรยีกวา่ “โพกก” / “พอดกด” ทีป่ลกูไว ้2 ขา้งทางเป็นแนวยาวตลอดถนน รวมแลว้น่าจะพัน

กวา่ตน้ได ้จะพรอ้มใจกันออกดอกสขีาวอมชมพูอ่อนๆ ตลอดเสน้ทาง เหมอืนอุโมงคด์อกซากรุะ

เลยก็วา่ได ้คนเกาหลแีละชาตอิืน่ๆก็นยิมมากันเทีย่วชมกันอยา่งไม่ขาดสาย บรเิวณ ถนนยออโีด 

(Yeouido's Streets) ยาวประมาณ 5.7 กโิลเมตร  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์KOREA MAHANATER 2 5D3N APR18-XJ-W18 

** ปกตทิุกๆปี ดอกซากุระจะเริม่บานประมาณชว่งวันที ่8-15 เมษายน การบานของดอกซากุระ

ขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ หากดอกซากุระไม่บาน หรือบานไม่เต็มที่ หรือ บานและร่วงไปบา้ง

บางส่วน ทางบรษัิทขออนุญาตปรับเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และไม่สามารถคนื

คา่ใชจ้า่ยใหท้า่นสว่นใดไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ **  

น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace) ตัง้อยูท่ีห่ัวมมุสีแ่ยกใจกลาง

เมอืงของกรุงโซล เป็นพระราชวังทีเ่ล็กทีส่ดุในบรรดา 5 พระราชวังของประเทศเกาหลใีต ้ซึง่เป็น

เพียงพระราชวังแห่งเดยีวที่ลอ้มรอบดว้ยอาคารสไตลต์ะวันตกที่เพิม่ความเป็นเอกลักษณ์ของ

ทวิทัศนไ์ด ้มจีดุเดน่คอือาคารภายในพระราชวงันัน้เป็นการผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมเกาหลแีละ

วฒันธรรมตะวนัตกไดอ้ยา่งงดงามลงตัว  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูไกตุ่น๋โสม 

 

   
 

นาท่านเดินทางสู่ ศูนยร์วมเครือ่งสาอางคแ์บรนดด์งัเกาหล ี(Cosmetic Gallery) เช่น 

Water Drop (ครมีน ้าแตก) , Snail Cream (ครมีเมอืกหอยทาก) , Botox (โบท็อกซ)์ , Aloe Vera 

Product (ผลติภัณฑจ์ากสมนุไพร วา่นหางจรเข)้ เป็นตน้ 

น าท่านเดนิทางสู ่ดวิตี ้ฟร ี(Duty Free) เป็นศูนยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีส่ดุในโซล ให ้

ไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าแบบ New Collection ! มากมาย เชน่ นาฬกิา , แวน่ตา , เครือ่ง

สาอาง , กระเป๋า , กลอ้งถา่ยรปู หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้ไดอ้ยา่งเต็มที ่

เป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนดด์ังกว่า 250 แบรนด ์ทัง้เครื่องส าอางค ์, น ้าหอม , กระเป๋า , สนิคา้

แฟชั่นต่างๆ เช่น Chanel , Gucci , Louis Vuitton , Hermes , MCM , Dior , Fendi , Loewe , 

Prada , Miu Miu , Celine , Givenchy , Bally , Bottega Veneta เป็นตน้ ไม่ไดม้แีค่เพียงสนิคา้

จากแบรนดต์่างประเทศเท่านัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลก็ีมใีหเ้ลอืกหลากหลายไม่แพก้ัน ราคาก็ถูก

กวา่รา้นคา้ดา้นนอกและบางยีห่อ้ก็ถูกกวา่ในประเทศไทยอกีดว้ย หากจะเขา้ไปชอ้ปป้ิงกันทีห่า้ง

แหง่นี ้ใหพ้กพาสปอรต์และขอ้มลูตั๋วเครือ่งบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซือ้สนิคา้ 
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น าท่านเดนิทางสู ่เอ็น โซลล ์ทาวเวอร ์(N Seoul Tower) 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุใน

โลก มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนอืระดับน ้ าทะเล ทา่นสามารถชมทัศนยีภาพของกรงุโซลจากยอด

โซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกักซัน และถา้หันไปยังทศิตรง

ขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่น ้ าฮันกัง เป็นอกีหนึง่สถานที ่ทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ ไม่วา่จะเป็นยาม

กลางวันหรอืกลางคนื และไม่วา่จะฤดูไหนๆ ทีน่ี่ยังคงไดรั้บความนยิมเสมอมา เพราะเป็นสถานที่

คลอ้งกุญแจคูรั่กทีย่อดนยิมของนักท่องเทีย่ว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชือ่วา่หากไดม้าคลอ้ง

กุญแจดว้ยกันทีน่ี่ และโยนลูกกญุแจลงไปจะท าใหรั้กกันมั่นคง ยนืยาว ตราบนานเท่านาน ** ยัง

ไมร่วมคา่ ขึน้ลฟิท ์และ คา่แมก่ญุแจ ลกูกญุแจ คูรั่กส าหรับคลอ้ง **  

น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นเมยีงดง (Myeong-dong) เปรยีบเสมอืนยา่นสยามสแควรบ์า้นเรา เมยีง

ดงไดช้ือ่วา่เป็นแหลง่รวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแตล่ะวนัจะ มวียัรุน่เกาหลมีาเดนิชอ้ปป้ิง

กันอย่างลน้หลาม ท่านสามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , 

เครือ่งส าอางซึง่เป็นทีรู่จั้กอยา่งดขีองคนไทย เชน่Laneige , Etude House , IIope , Charmzone 

, Skin food , The Face Shop เป็นตน้ เครือ่งประดับ , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนังและซรียีท์ีฮ่ติ

ตลอด จนไปถงึของทีร่ะลกึทีม่รีปูดารานักแสดงคนโปรดของทา่นอยูใ่นสนิคา้  

 อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Galaxy Hotel , Seoul หรอืเทยีบเทา่   

   
 

วนัที ่4 

ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ู- โรงงานเจยีระไน พลอยสมีว่ง อเมทสิ - พพิธิภณัฑภ์าพ 3 

มติ ิ- พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง - พาจ ูพรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท - ซุปเปอรม์าเก็ตละลายเงนิวอน - 

เกาหลใีต ้(อนิชอน)                                                                                      (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                            

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ู(Raisin Tree) ตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึ

บนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนอืน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์องสมนุไพรฮ็อก
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เกตนามนูี้ เป็นทีน่ยิมของคนเกาหลรีุ่นใหม ่เพราะมผีลชว่ยดแูลตับใหแ้ข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง

ไมถ่กูท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา 

น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานเจยีระไน พลอยสมี่วง อเมทสิ (Amethyst Factotory) แดน

เกาหลเีป็นแดนของ พลอยสมี่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่สมี่วงอ่อนเย็นตา 

จนถงึสมีว่งเขม้ (มว่งไวน)์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจ้ะสวยงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ู

และ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิทีม่พีลังในการบ าบัดทัง้ดา้นรา่งกายและจติใจของผูส้วมใส ่ขจัดความคดิ

แงล่บ เป็นพลอยแหง่สขุภาพและน าโชค สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใสไ่ด ้ 

น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ(Trick Eye Museum) เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดังที่

จัดขึน้แบบพพิธิภัณฑแ์กลเลอรีศ่ลิปะและภาพวาด ทีส่รา้งขึน้โดย “ตร็องป์ L’Oeil” คอืเทคนคิงาน

ศลิปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนทีจ่ะเป็นการดภูาพวาดธรรมดาๆเหมอืน

หอศลิป์ท่ัวไป นักท่องเทีย่วจะตืน่ตาตืน่ใจกับภาพวาดแนว 3D ทีเ่สมอืนวา่ไดเ้ขา้ไปเป็นสว่นหนึ่ง

ในรูปภาพนัน้ๆ ท าใหนั้กท่องเทีย่วเพลนิเพลนิสนุกสนาน ไม่มเีบือ่ ถอืเป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะยอด

นยิมของชาวเกาหลแีละนักท่องเทีย่ว เพราะไม่เพยีงแต่เป็นพพิธิภัณฑห์อศลิปะภาพวาดสามมติิ

แลว้ ยังไดเ้ปิดโซนใหม่ใหก้ับนักท่องเที่ยวไดเ้ขา้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไม่ซ ้าใครกับ 

พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง (Ice Museum) ซึ่งเป็นการจ าลองเมืองน ้ าแข็งขึ้นมา เป็นศิลปะการ

แกะสลักน ้าแข็งแบบไมธ่รรมดา หากแตเ่ป็นการจ าลองเป็นเมอืงน ้าแข็งเหมอืนจรงิมากทีส่ดุ และ

ยังเอาใจเด็กๆดว้ยการสรา้งสไลเดอรน์ ้าแข็งอกีทัง้ยังมกีจิกรรมและโซนตา่งๆ ใหนั้กท่องเทีย่วเขา้

ชมไดโ้ดยไม่มเีบือ่ เชน่ น่ังรถลากกวางรูดอรฟ์ ถ่ายรูปคู่กับคุณลุงซานตา้น ้าแข็ง และถ่ายรูปกับ

บรรดานกแพนกวนิน ้าแข็งทัง้หลาย ส ารวจถ ้าน ้าแข็ง เอสกโิม เยีย่มชมปราสาทน ้าแข็ง มจีุดชมววิ

บนก าแพงเมืองน ้ าแข็ง โรงแรมที่สรา้งจ าลองขึน้จากการแกะสลักจากน ้ าแข็งทั้งหมด ซึ่ง

นักทอ่งเทีย่วสามารถตืน่ตาตืน่ใจและสมัผัสกับความหนาวอณุหภมูติดิลบมากกวา่ 5 องศา  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูJimdak (ไกผ่ดัวุน้เสน้) 
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น าทา่นเดนิทางสู ่พาจ ูพรเีมยีม เอาทเ์ล็ต (Paju Premium Outlet) เอา้เล็ททีใ่หญท่ีส่ดุใน
เกาหลซี ึง่มรีา้นคา้หลากหลายกวา่ 165 รา้นคา้และมสีนิคา้ Brand name ชือ่ดังตา่งๆมากมายอาทิ
เชน่ Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Etude  
น าท่านเดนิทางสู ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต หรอื รา้นละลายเงนิวอน ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ช็อกโกแลต 

ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหนา้โสม 

ครีมลา้งหนา้โสม เครื่องส าอางโสม เป็นตน้ และยังมีหมอนสุขภาพ ,  กมิจ ิ, เปเปโร (ป๊อกกี้

เกาหล)ี , ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เมน ูชาบ ูชาบ ู

ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิอนิชอน  ประเทศสาธารณรฐั

เกาหลใีต ้

 

   
 

วนัที ่5 เกาหลใีต ้(อนิชอน) - กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                     (-/-/-)                                                                                                                   

 

00.20  น าท่านเดนิทางสู ่ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย 

โดยสายการบนิ Air Asia X เทีย่วบนิที ่XJ 703 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

กรุณารับประทานอาหารใหเ้รียบรอ้ยก่อนขึน้เครื่องบนิ หรือ ท่านสามารถเลือกซือ้อาหารและ

เครือ่งดืม่ไดบ้นเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

04.50  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้ม

กับความประทับใจ 
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** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋

รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนั

จองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนท์า่นเอง ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการ

เดนิทาง 

รายละเอยีดไฟลท์บนิ และ 

เวลาบนิ 

ราคา ผูใ้หญ ่

ทา่นละ 

(พกั 1 หอ้ง 

2 ทา่น) 

ราคา 1 

เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

(เด็กมี

เตยีง) 

ราคา 1 

เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

(เด็กไมม่ ี

เตยีง) 

หอ้งพกั

เดีย่ว 

เพิม่ หอ้ง

ละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิ 

ทา่นละ 

โปรแกรมทวัรเ์กาหล ีมาหานะเธอ ภาค 2 (ภาคตอ่ เปิดเพิม่ ทีน่ ัง่มจี านวนจ ากดั !!)  

เดอืน เมษายน 2561 ราคาเร ิม่ตน้ 14,888 บาท เทา่น ัน้ !!  

** ชว่งเทศกาลชมดอกซากรุะบาน ทีถ่นนยออโิด ** 
2-6 เม.ย. 61 02APR XJ702 DMK-ICN 15.40-23.05  

06APR XJ703 ICN-DMK 00.20-04.50 
14,888 14,888 14,888 5,000 10,000 

3-7 เม.ย. 61 03APR XJ702 DMK-ICN 15.40-23.05  

07APR XJ703 ICN-DMK 00.20-04.50 
14,888 14,888 14,888 5,000 10,000 

4-8 เม.ย. 61 04APR XJ702 DMK-ICN 15.40-23.05  

08APR XJ703 ICN-DMK 00.20-04.50 
15,888 15,888 15,888 5,000 10,000 

5-9 เม.ย. 61 05APR XJ702 DMK-ICN 15.40-23.05  

09APR XJ703 ICN-DMK 00.20-04.50 
15,888 15,888 15,888 5,000 10,000 

6-10 เม.ย. 61 06APR XJ702 DMK-ICN 15.40-23.05  

10APR XJ703 ICN-DMK 00.20-04.50 
15,888 15,888 15,888 5,000 10,000 

8-12 เม.ย. 61 08APR XJ702 DMK-ICN 15.40-23.05  

12APR XJ703 ICN-DMK 00.20-04.50 
15,888 15,888 15,888 5,000 10,000 

9-13 เม.ย. 61 09APR XJ702 DMK-ICN 15.40-23.05  

13APR XJ703 ICN-DMK 00.20-04.50 
16,888 16,888 16,888 5,000 10,000 

10-14 เม.ย. 61 10APR XJ702 DMK-ICN 15.40-23.05  

14APR XJ703 ICN-DMK 00.20-04.50 
17,888 17,888 17,888 5,000 10,000 
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** คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ตามธรรมเนยีม 

ทา่นละ 40,000 วอน (หรอืเป็นเงนิไทย ประมาณ 1,400 บาท) / ทรปิ / ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น 

(รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ)่ ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่น

สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ด ้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท ** (ไมม่ที ีน่ ัง่บน

เครือ่งบนิ) 

 

** ทางบรษิทัไมม่นีโยบายเรยีกเก็บเงนิประกนัใดๆท ัง้ส ิน้กอ่นออกเดนิทางทีส่นามบนิ ** 

 

** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคจ์ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลใีต ้ไม่

จ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 90 วนั ตอ่คร ัง้ **  

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอื

เดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์อกีทา่นละ 

100 USD. หรอื (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

** กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา คร ู ธุรกจิ

ขายตรงเครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดงูาน 

กรณุาตดิตอ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด เพือ่ท าราคาใหมท่กุคร ัง้ ** 

 
** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ใหบ้รกิารเฉพาะผูเ้ดนิทาง ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ** 

 
** ประกาศจากสายการบนิ Air Asia X กรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ 

Air Asia X แลว้ ไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต ้ท าใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตวักลบั

ประเทศไทย ในสว่นนีจ้ะมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในการเปลีย่นแปลงต ัว๋ขากลบั รวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆ ที่

เกดิข ึน้ดว้ย ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ท ัง้หมดนีเ้อง ทางผูจ้ดัและทางสายการ

บนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี อกีท ัง้ ลกูคา้อาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที่

ประเทศเกาหลใีตเ้รยีกเก็บเพิม่ และ ลกูคา้ตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอื

ตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละ
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สายการบนิดว้ย ซึง่เป็นระบบการท างาน โดยทางผูจ้ดั (บรษิทัทวัร)์ จะไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซง

ได ้** 
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อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 
✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป และ กลับตามรายการทีร่ะบ ุชัน้ Economy Class รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษี

น ้ามันทุกแหง่ กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น Business Class กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดย

อา้งองิหักคา่ตั๋วชัน้ Economy Class ตามทีร่ะบใุนรายการ 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ 

✓ ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามก าหนดการณ์เต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและความเหมาะสม โดย

ค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิใบใหญ่ ตามเงือ่นไขทีท่างบรษัิท กับ สาย

การบนิ Air Asia X คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละไม่

เกนิ 20 กโิลกรมั เทา่นัน้ และ สมัภาระทีถ่อืขึน้เครือ่ง มนี า้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั เทา่นัน้ 

✓ คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม

กรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี 

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน  

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ตามธรรมเนยีม 

ทา่นละ 40,000 วอน (หรอืเป็นเงนิไทย ประมาณ 1,400 บาท) / ทรปิ / ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 

ทา่น (รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ)่ ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นี้



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 

 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์KOREA MAHANATER 2 5D3N APR18-XJ-W18 

ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ด ้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

เง ือ่นไขส าคญัทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง  

- คณะเดนิทางจ าเป็นตอ้งมขี ึน้ต า่ 25 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผู ้

เดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื 

เลื่อนการเดนิทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวาง

แผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี ้กรณุาอยา่เพิง่คอนเฟิรม์ลางาน  

- ฤดูหนาวใน ประเทศเกาหลใีต ้มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานที่

ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1 ช.ม. เดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมี

สถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู 

หรือ ใชร้องเทา้ที่สามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกันแดดควรจะม ีเมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างจา้

สะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหเ้คอืงตาได ้

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ 

, การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วเกาหลี

ใต ้ตามกฎหมายของประเทศเกาหลใีต ้สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะตอ้งมอีายคุงเหลอือยา่งนอ้ย 6 เดอืน ณ วัน

เดนิทางกลับถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราทีด่า่นตรวจคน

ออก และ เขา้เมอืง 

- เนื่องจากการท่องเที่ยวในคร ัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนใน

ตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ท่านไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่นทีท่่านไม่

ตอ้งการไดรั้บบรกิาร  

- กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่

จะเกดิข ึน้ และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอื

เดนิทาง หรอื พาสปอรต์ของทา่นช ารุด เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึ่ง
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หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ 

ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มสีทิธิไ์ม่

อนุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทางของท่านใหเ้รยีบรอ้ย

ก่อนออกเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอื

เดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บรษัิทเร็วที่สุด เพื่อ

ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ัง

ไม่ออกตั๋วเครือ่งบนิ จะสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ้่าย แต่หากออกตั๋วเครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั๋วเครือ่งบนิ

แบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั กอ่นออกเดนิทาง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและ

ขัน้ตอนของแตล่ะกรุ๊ปเป็นส าคัญ 

- เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง เนื่องจากตั๋วเครือ่งบนิ เป็นตั๋วเครือ่งบนิชนดิราคาพเิศษ (กรุ๊ป) ราคาตั๋ว

เครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - กลับ

พรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิ และ

บรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ 

- เกีย่วกบัการจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้แตทั่ง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษัิทจะพยายามใหท้า่นทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน อยา่งทีด่ี

สดุ 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง และทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund ได ้

หมายถงึ เรยีกเงนิคนืไดบ้างสว่น) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน 

จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 

3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน หรือ อาจอยู่คนละชัน้ คนละอาคารกัน ซึง่ข ึน้อยู่กับ

ระบบการจัดการของโรงแรม 

- โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลีย่น หรอื เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจาก

ความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่

จลาจล อบุัตเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภัีย หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่

เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนือการควบคมุจากทางบรษัิท) โดยทางบรษัิทจะค านงึถึงความปลอดภัยของ

ลกูคา้เป็นส าคัญ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 

 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์KOREA MAHANATER 2 5D3N APR18-XJ-W18 

- กรณีทีท่า่นตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง เนื่องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ 

สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภัีย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศ

ทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกติ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทัวร์

ทัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 

- หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าใชจ้่าย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมา

จา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทัวรทั์ง้หมด หรอืบางสว่นใหก้ับท่าน ใน

กรณีดังนี ้

➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามที่

ทางกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

➢ กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่ง

ดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 

 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น า้มนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัข ึน้

กอ่นวนัเดนิทาง  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนือ่งจาก

สาเหตตุา่งๆ  

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ 

, การประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าส ิง่ของผดิ

กฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาท

ของทา่น , เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

- เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น

ไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

- รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีคร ัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารอง

โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่น

ตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
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- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่ง

นอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร ์มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้

ได ้ 

- มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

- กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่

เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว 

อาจไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอื หากมทีางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามจรงิทัง้หมด  

- บรกิารน า้ด ืม่ทา่นวนัละ 1 ขวด ต่อคนตอ่วัน โดยเริม่แจกในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันสดุทา้ย 

ของการเดนิทาง  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  

 กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ยประมาณ 45 วนั กอ่นออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิ

มัดจ าครัง้ ที ่1 ท่านละ 10,000 บาท หลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 1 วัน ตัวอย่างเชน่ ท่านจอง

วันนี้ ช าระเงนิในวันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทัินท ีหากยังไมไ่ด ้

รับยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็น

จะตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถึงว่า กรณีที่มีควิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามล าดับ 

 กรณีลกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วนั กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100%  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นออกเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งโดยอัตโนมัตใิหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู ่โดยไมต่อ้ง

แจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาเอกสาร หลักฐานการช าระเงนิ พรอ้มระบุชือ่ผูจ้อง 

โปรแกรมที่เดนิทาง , พีเรียดวันที่เดนิทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ ์, อเีมล หรือ ไลน์ ที่ท่าน

สะดวก 
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• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกทีม่รีปูถา่ย และ ขอ้มลู

ผูเ้ดนิทางครบถว้นชัดเจน โดยลงลายมอืชือ่พรอ้มยนืยันวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วโปรแกรมใด , พี

เรยีดวนัเดนิทาง , ในคณะของทา่นมใีครบา้ง , เบอรโ์ทรศัพทท์ีส่ะดวกใหต้ดิตอ่กรณีทีท่า่นไมส่ง่ส าเนา

หนังสอืเดนิทาง หนา้แรกทีม่รีปูถา่ย และ ขอ้มลูผูเ้ดนิทาง ครบถว้นชดัเจนมาใหท้างบรษัิทฯ ไมว่า่กรณี

ใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่คา่เสยีหายอันเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่ - 

นามสกลุ และ อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิหรอื บัตรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเก ีย่วกบักระเป๋าสมัภาระ 

➢ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 

กโิลกรมั (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class) การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิ

ของสายการบนิทีท่่านไมอ่าจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่ กรณีทีก่ระเป๋าของ

ทา่นไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด) 

➢ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี า้หนกัไมเ่กนิ 7 

กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง ยาว และ สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 

เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) ขนาดตามความเหมาะสม ไม่สามารถน าของเพลง 

และ ของมคีนขึน้บนเครือ่งได ้กรณีทีท่่านจ าเป็นตอ้งน าไปดว้ย จ าเป็นจะตอ้งใสก่ระเป๋าเพือ่โหลดลง

ใตท้อ้งเครือ่ง หากไปถงึดา่นตรวจสัมภาระและยังอยูใ่นกระเป๋าถอืขึน้บนเครือ่งบนิ ท่านจะตอ้งทิง้วตัถุ

นัน้ๆ  

➢ เก ีย่วกบัแบตเตอรีส่ ารอง หรอื อปุกรณ์ทีม่แีบตเตอรีท่กุชนดิ กรมการขนสง่ทางอากาศระหวา่ง

ประเทศ หรอื ไออาตา้ (IATA) มกีฎมาตราฐานความปลอดภัยเกีย่วกับการน าแบตเตอรีข่ ึน้บนเครือ่งบนิ 

หา้มน าแบตเตอรีส่ ารอง ใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ แตส่ามารถใสก่ระเป๋า

สมัภาระถอืขึน้บนเครือ่งบนิได ้ตามความจดุังนี ้

- แบตเตอรีส่ ารอง ทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 10 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่

ระบจุ านวนชิน้ 

- แบตเตอรีส่ ารอง ทีม่คีวามจไุฟฟ้า ตัง้แต ่20,000 – 32,000 mAh (หรอืมากกวา่ 160 Wh.) 

สามารถน าขึน้เครือ่งได ้ทา่นละไมเ่กนิ 2 ชิน้ 

- แบตเตอรีส่ ารอง ทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh (หรอืมากกวา่ 160 Wh) ไมอ่นุญาตใหน้ า

ขึน้เครือ่งในทกุกรณ ี

➢ กรณีทีต่อ้งมกีารเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่า

กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ

สว่นของคา่ใชจ้า่ยทีส่มัภาระน ้าหนักเกนิ (ทา่นจ าเป็นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 
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➢ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบ กรณีเกดิการสูญเสยี , สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ

ผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

** จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ใน

ประเทศเกาหลใีตไ้มเ่กนิ 90 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ 

จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลใีต ้

ดงัตอ่ไปนี ้** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต ้(ทางบรษัิทฯจัดเตรยีมใหใ้นซองเอกสาร ณ วนัเดนิทาง) 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหลใีตไ้ด ้

(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านจะเดนิทางไปประเทศเกาหลใีตเ้พือ่ทอ่งเทีย่วจรงิๆ และจะตอ้งกลับมาปฏบิัตงิานที่

ประเทศไทยแน่นอน เชน่ บัตรพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน เป็นตน้ 

4. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหลใีต ้(ทางบรษัิทจะระบใุหใ้นคูม่อืการ

ทอ่งเทีย่วในซองเอกสาร ณ วนัเดนิทาง) 

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 
 

 


