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KOREA LEMON 
เปรยีวดบัรอ้น ตอ้นรบัซมัเมอร ์6D3N 

(AIR ASIA X) 
นําหนกักระเป๋า 20 กก. 

ทะเลสาบมาจัง-หบุเขาศลิปะโพชอน-วัดวาวจูองซา-ป้อมปราการฮวาซอง-สวนสนุก
เอเวอรแ์ลนด-์ตลาดทงอนิ-วัดโชเกชา-พระราชวังชางดอ๊กกงุ-ซมัชองดองกลิ-โซล
ทาวเวอร-์เมยีงดง-สตารพ์ารค์-ยา่นฮงแด-KING’S CROSS CAFE -ฮนุไดเอา้ท์
เลท 
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วนัท1ี กรงุเทพฯ 
18.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิดอน

เมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิAIR ASIA X (XJ) พบเจา้หนา้ทีของบรษัิทฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก  

21.05 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิAIR ASIA X เทยีวบนิ
ที XJ704 (ไม่มีบริการอาหารและเครืองดืมบรติการบนเครืองบิน ใช ้
ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5.25 ชวัโมง) 

 (ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืง เนอืงจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสาย
การบนิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**หากตอ้งการอพัเกรดทนัีงรบกวนแจง้เซลลท์ทีา่นตดิตอ่เพอืทําการเชค็ทนัีง อตัราการ

ใหบ้รกิารดงัน*ี* 

 

 

วนัท2ี อนิชอน-ทะเลสาบมาจงั-หบุเขาศลิปะโพชอน-วดัวาวจูองซา-ป้อม
ปราการฮวาซอง 

04.35 น. เดนิทางถงึสนามบนินานชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้
(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.)หลงัผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร...เมนอูดูง  
 จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงพาจ ูชม ทะเลสาบมาจงั(Majang Lake) เป็น
สถานททีอ่งเทยีวทเีหมาะสําหรับนักทอ่งเทยีวทรัีกการถา่ยรปูเป็นอยา่งยงิ รับรอง
วา่ทา่นจะตอ้งประทบัใจ และไดภ้าพสวยๆกลบับา้นตดิไมต้ดิมอืไปคนละไมน่อ้ย
ทเีดยีว นักทอ่งเทยีวจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศซงึมคีวามยาว 220 เมตร กวา้ง 1.5 
เมตร สว่นหนงึของสะพานจะเป็นกระจกใส และสว่นทเีป็นตะแกรงเหล็กเป็นทชีม
ใบไมเ้ปลยีนสพีรอ้มสดูอากาศสดชนืเย็นสบาย Landmark ใหม ่ ของเมอืง Paju 
ประเทศเกาหลใีต ้ซงึปีนถีอืไดว้า่เป็นหนงึในสถานทีๆ  เหมาะแกก่ารชมใบไม ้
เปลยีนสหีลากสสีนั ชลิลรั์บลม สดูอากาศแสนบรสิทุธริมิทะเลสาบ และทขีาด
ไมไ่ดก้บัไฮไลทส์ดุปัง สะพานแขวนมาจังทเีพงิเปิดตวัเมอืตน้ปีนตีรงกลางๆ
สะพานมพีนืกระจกใสส่ามารถมองเห็นความสงูจากพนืนํา จากนันนําทกุทา่น
เดนิทางไป โพชอนอารต์วลัเลย ์(Pocheon Art Valley) งานศลิป์ทซีอ่นอยู่
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กลางธรรมชาตทิสีวยงามของเกาหล ีอดตีเหมอืงหนิกลายเป็นศนูยว์ฒันธรรมและ
ศลิปะของอวกาศ 
หนิลกัษณะแปลกๆและทะเลสาบทสีวยงามเคยเป็นเหมอืงหนิปิดมากอ่น การ
เปลยีนแปลงนเีป็นผลมาจากโครงการบรูณะสภาพแวดลอ้มแหง่แรกของเกาหลี
ของเมอืงโพชอน ขณะนมีนัีกทอ่งเทยีวมากกวา่ 1 ลา้นคนเดนิทางมาเยอืน
สถานทแีหง่นทีกุปี นอกจากนยีงัเป็นแหลง่วัฒนธรรมและศลิปะทเีป็นทนียิมของ
คนเกาหลอีกีดว้ยรวมถงึงานแสดงพเิศษและการแสดงพเิศษในชว่งสดุสปัดาห ์
และสถานทแีหง่นยีงัเป็นทถีา่ยทําซรียีช์อืดงั เชน่ A Korean Odyssey, Moon 
Lovers, Legend of the Blue Sea, Can You Hear My Heart 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...เมนชูาบ ูชาบ ูสกุสีไตลเ์กาหล ี
จากนันนําท่านสู่ วดัวาวูจองซา (Waujeongsa Temple) เป็นวัดนิกาย
หนิยาน ตังอยูใ่นสถานทธีรรมชาตทิา่มกลางหบุเขาอันสวยงาม กอ่สรา้งขนึเมอื 
ค.ศ.1970 โดย Jim Hae-Guen ซงึเป็นพระภกิษุสงฆท์พีลัดถนิมาจากสงคราม
เกาหลี วัดนีจึงเป็นวัดตน้กําเนิดของพุทธศาสนานิกายนิพพานแห่งเกาหลี 
(Korean Buddhist Nirvana Order) ทีเป็นจุดเด่นของวัด คือ พระเศียรของ
พระพุทธรูปมขีนาดใหญ่ความสงู 8 เมตร วางตังอยู่บนกองหนิทเีรยีงรายกันได ้
อย่างสวยงามคลา้ยลําตัวของพระพุทธองค ์ประดษิฐานอยูด่า้นหลังของสระนํา 
เป็นพระเศยีรสลักดว้ยไมท้มีขีนาดใหญ่ทสีดุในโลก จงึไดรั้บใหบ้ันทกึลงในกนิ
เนสบุ๊ค (Guinness Book World Records) ใหเ้ป็นรูปสลักจากไมท้มีขีนาดใหญ่
ทสีดุในโลก จงึทําใหม้ทีัวรเ์กาหลเีขา้มาสกัการะเป็นจํานวนมาก  จากนันนําทา่น
ชม ป้อมปราการฮวาซอง ตังอยู่ใจกลางเมืองซูวอน โดยสรา้งขนึจากพระ
บัญชาของพระเจา้ซองโจ กษัตรยิอ์งคท์ ี22 แห่งอาณาจักรโชซอน แฟนซรีีย์
เกาหลน่ีาจะรูจั้กกนัดจีากซรียีเ์รอืง ลซีาน ซงึก็คอืพระเจา้ซองโจนันเอง เพอืเป็น
เกยีรตติ่อบดิาคอื ซาโดเซจา องครั์ชทายาทของอาณาจักรทลี่วงลับกอ่นจะได ้
ขนึครองราชย ์ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร...เมนูOSAM BULGOGI เนือหมูและ
ปลาหมกึยา่งบารบ์คีวิหมักสไตลส์มัยใหมเ่กาหล ี

  พกัท ีSUWON CENTER HOTEL, DONO HOTEL, SUWON PACIFIC  
หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัท3ี สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด-์โรงเรยีนสอนทํากมิจ-ิตลาดทงอนิ-วดัโชเกชา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  จากนันนําท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เป็นสวนสนุกกลางแจง้ของ

ประเทศเกาหลใีต ้สวนสนุกนีถกูขนานนามวา่ ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวนสนุก
กลางแจง้ทตีังอยูท่า่มกลางหบุเขา ทา่นจะไดนั้งกระเชา้ลฟิทแ์ละทอ่งไปกบัโลก
ของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร ์(สงิโตผสมกับเสอื) แฝดคูแ่รกของโลก ทนีีทา่น
จะพบวา่เจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยูด่ว้ยกันไดอ้ยา่งเป็นสขุ ชมความน่ารัก
ของหมทีสีามารถสอืสารกับคนขับรถไดเ้ป็นอยา่งด ีเขา้สูด่นิแดนแหง่เทพนยิาย 
สวนดอกไมส้ฤีด ูซงึจะปลกูดอกไมเ้ปลยีนไปตามฤดกูาลและสนุกกับเครอืงเลน่
นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปสทวัร ์รถไฟเหาะ หนอนสะบดั และไฮไลคท์พีลาดไมไ่ด ้
ของสวนสนุกแหง่น ีรถไฟเหาะรางไม ้ชมกจิกรรมและการแสดงตา่ง ๆ มากมาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...เมนบูารบ์คีวิปิงยา่งสไตล์
เกาหล ี
  จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่โรงเรยีนสอนทาํกมิจ ิอาหารเกาหลปีระเภทผักดองที

อาศัยภูมปัิญญากน้ครัวของชาวเกาหลี ดว้ยการหมักพริกสีแดงและผักต่างๆ 
โดยทวัไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหล ีนยิมรับประทานกมิจเิกอืบทกุมอื และยงั
นําไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอกีหลายอย่าง ปัจจุบันกมิจมิีมากกว่า 187 
ชนิด ส่วนใหญ่แลว้จะมีรสเผ็ด และเปรียว จากนันนําท่านสู่ ตลาดทงอนิ
(Tongin Market) เป็นตลาดทเีกา่แกอ่กีแหง่ของกรงุโซล อยูใ่กล ้ๆ พระราชวัง
เคยีงบก สรา้งขนึมาตงัแตปี่ 1941 ถอืวา่เป็น Street Food ศนูยร์วมอาหารอรอ่ยๆ
ทน่ีาไปเยอืนในกรงุโซลทังอาหารปรงุสําเร็จ ผัก ผลไม ้เนือสัตว ์อาหารขนึชอืที
เป็นท ีนยิมของชาวเกาหล ีเชน่ ต็อกบ็อกก ีทวคีมิ จับเซ ผัดวุน้เสน้เกาหล ีหมู
ผัดกมิจ ิเป็นตน้ตลาดทงอนิจะมเีอกลกัษณ์คอื อาหารในแบบถาดขา้วกลอ่ง หรอื
ทชีาวเกาหลเีรยีกวา่ Dosirak แต่ตอ้งแลกเหรยีญโบราณเพอืซอือาหาร เปรยีบ
เหมอืนการแลกคูปองเพอืซอือาหารในบา้นเรานันเอง ซงึจุดแลกเหรยีญ จะอยู่
ทา้ยตลาด 5,000 วอน(150 บาทไทย) จะไดเ้หรียญมา 10 เหรียญ 1 เหรียญ
โบราณ จะมคีา่เทา่กับ 500 วอน(15 บาทไทย) สามารถเลอืกอาหารได ้5 อยา่ง 
และอาหาร 1 อยา่ง ใช ้2 เหรยีญ จะเทา่กบั 1,000 วอน(30 บาทไทย) และกอ่น
จะเดินไปแลกเหรียญ ถา้เห็นรา้นทีอยากชมิหรือรา้นไหนทีเล็งไว ้ตอ้งจํา 
location รา้นไวใ้หด้ีๆ  คอืเมอืแลกเหรียญเสร็จแลว้ก็เดนิตรงไปรา้นทเีล็งไวไ้ด ้
เลย เพราะไมงั่นเกรงวา่ถาดอาหารจะเต็มเสยีกอ่น จากนันนําทกุทา่นเดนิทางสู ่
วดัโชเกซา Jogyesa Temple (조계사) หรือทคีนไทยเรยีกว่า “วัดพระยมิ” 
ในอดตีนันวดัแหง่นเีป็นเหมอืนศนูยก์ลางของศาสนาพทุธนกิายเซนในเกาหล ีซงึ
เป็นวัดเกา่แกแ่ละมชีอืเสยีงเป็นอยา่งยงิ เมอืเดนิเขา้มาในวัดนสีงิแรกทจีะสงัเกตุ
เห็นก็คอืตน้ไมใ้หญ่ทดีา้นหนา้ประตทูางเขา้ มคีวามสงูถงึ 26 เมตร สว่นอาคาร
หลักของวัดนันมีอายุมากกว่า 500 ปี และเป็นอาคารขนาดใหญ่ ชือว่า 
Daeungjeon สรา้งขนึในปี 1938 ภายในมพีระประธานสทีองขนาดใหญ่ 3 องค ์
ซงึชาวเกาหลเีชอืกนัวา่มคีวามศกัสทิธ ิจงึนยิมไปนมสัการในวนัสําคญัตา่งๆ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร...เมนไูกตุ่น๋โสม(SAMGYETANG) 
เป็นอาหารเกาหลสีตูรดังเดมิ นําไกท่ังตัวไปตุน๋กบัรากโสม 

 พกัท ีGALAXY HOTEL, RICHDIAMOND HOTEL, BLVD HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 
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วนัท4ี ศนูยโ์สมเกาหล-ีพระราชวงัชางดอ๊กกงุ-ซมัชองดงกลิ-COSMETIC-
ดวิตฟีร-ีหอคอย NSEOUL TOWER(ไมร่วมคา่ลฟิท)์-ชอ้ปปิงยา่นเมยีง
ดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนันนําท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์โสมเกาหลี(GINSEN CENTER) 
สมนุไพรทชีว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบทางเดนิอาหาร ปอด ทําใหร้า่ยกาย
สดชนื และเพมิพละกําลัง มสีรรพคุณทางการแพทยช์ว่ยบํารุงหัวใจ โลหติจาง 
เบาหวาน ความดันโลหติสูง ความเครียด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและ
ป้องกันมะเร็ง  จากนันนําท่านสู่ พระราชวงัชางด๊อก(Changdeok Palace) 
หรอื ชางดอ๊กกงุ ไดช้อืวา่ “พระราชวังอนัเป็นทรัีกแหง่ราชวงศโ์ชซอน” สรา้งขนึ
ในปี ค.ศ. 1405 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1412 ในสมัยของพระเจา้แทจง เป็นหนงึใน
หา้ของพระราชวังหลักแห่งราชวงศ์โชซอนทีสําคัญและมีความสวยงามดา้น
สถาปัตยกรรม เป็นพระราชวังทไีดรั้บการดแูลดทีสีดุในบรรดาพระราชวังทังหมด 
อกีทังยังทรงคุณค่าในแง่ประวัตศิาสตรม์าอย่างยาวนาน ใกล ้ๆ กันภายในพืนที
ของ พระราชวังชางด๊อก ยังม ีสวนลับฮวูอน เป็นสวนขนาดใหญ่ทถีูกออกแบบ
และจัดแต่งไวอ้ย่างสวยงามสําหรับทพัีกผ่อน เดนิเล่น ผ่อนคลายพระอริยิาบถ
ของกษัตริย์และราขวงศ์ จากนันนําทุกท่านเดินทางสู่ย่าน ซมัชองดงกลิ 
Samcheongdong-gil (삼청동길) คือถนนทีทอดยาวจากพระราชวังคยอง
บกกุง ไปจนถงึสวนสาธารณะซัมชอง (Samcheong Park) สวนสาธารณะทีมี
ชอืเสยีงในเรอืงของป่าทบึและทัศนียภาพทสีวยงาม นอกไปจากนีถนนเสน้นียัง
ไดช้อืวา่เป็นถนนแหง่แกลลอร ีเพราะตลอดสองฝังถนน รวมถงึในตรอกซอกซอย
นัน ลว้นแลว้แต่เต็มไปดว้ยพนืทสํีาหรับการแสดงงานศลิปะแทบทังสนิถนนซัม
ชองดง เป็นถนนทีพาดผ่านกลางเมือง แต่กลับสงบเงียบ และอยู่ในพืนทีที
สวยงามแปลกตา ถนนทังเสน้จะเรยีงรายไปดว้ยรา้นกาแฟ, พพิธิภัณฑ,์ รา้นขาย
ของโบราณ และหอศลิป์ทมีชีอืเสยีง นับตังแต่การสรา้งแกลเลอรศีลิปะทมีกีาร
ออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมทเีก๋ไก๋เรียงรายตลอดถนนซัมชองดง ก็ทําใหถ้นน
เสน้นมีคีวามเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง ทใีครๆ ลว้นกลา่วถงึ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...เมนคูมัจาทงั(KAMJATANG) 
ตุน๋หรอืสตวูเ์นอืหมเูป็นซปุเกาหลเีผ็ดททํีาจากกระดกูสนัหลังหรอืคอของหม ู

  จากนันนําท่านแวะชอ้ปรา้นเครืองสําอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET 
สวรรค์ของนักชอ้ป เพือเลือกซือกลับไปเป็นของฝาก มีใหเ้ลือกมากมาย
หลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบํ์ารุงผวิ ครมีหอยทาก ครมีนําแตก ครมี
ขัดขไีคล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์และยังมสีนิคา้อกีมากมาย อาทเิชน่ ครีมว่าน
หางจระเข ้ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม เป็นตน้ 
จากนันนําท่านเลือกซอืสนิคา้ปลอดภาษี ดวิตฟีร(ีDUTY FREE) ทีนีมีรา้นคา้
ปลอดภาษีชันนําทใีหญ่ทสีุดในโซล แหล่งรวมสนิคา้ใหเ้ลอืกซอืมากมายกว่า 
500 ชนดิ อาท ินําหอม เสอืผา้ เครอืงสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครอืงประดบั ฯลฯ 
จากนันนําท่านสู่ความโรแมนตกิ ณ หอคอยเอ็นโซล(N Seoul Tower)ไม่รวม
ค่าลฟิต ์เป็นหนงึในแหล่งท่องเทยีวสําคัญของโซล เปิดใหเ้ขา้ชมเมอื ปี ค.ศ. 
1980 เป็นหอคอยสําหรับชมเมือง ตังอยู่ในกรุงโซล หรือบางครังเรียก หอ
คอยนัมซนั (Namsan Tower) เพราะตังอยูบ่นภเูขานัมซนั เป็นหอคอยทมีคีวาม
สงูจากฐานประมาณ 236.7 เมตร และไดรั้บการ renovate ใหมปี่ 2005 จงึไดช้อื
ใหม่เป็น N Seoul Tower โดย N ทีเพิมขึนมานันย่อมาจาก new look หรือ 
รูปแบบใหม่ โดยมีการปรับเปลียนและพัฒนาการต่างๆ ทังการใหแ้สงไฟที
หลากหลายและสวยงามขนึ รวมถงึภายในทีตกแต่งใหม่ โดยมีรา้นอาหารบน
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หอคอยทจีะหมนุครบรอบทกุๆ 48 นาท ีจดุไฮไลทท์พีลาดไมไ่ดเ้ลยเมอืมาเทยีว 
Seoul Tower นันก็คือ สถานทีคลอ้งกุญแจชือดัง  Love Key Ceremony ทีมี
ความเชอืวา่คูรั่กทมีาคลอ้งกญุแจทจีะมคีวามรักทยีนืยาวไปตลอดกาล โดยทจีะ
เขยีนขอ้ความหรือชอืของคู่รักไวบ้นแม่กุญแจ แลว้นําไปคลอ้งไวก้ับราวเหล็ก
บรเิวณฐานของ N Seoul Tower ยังเป็นสถานทถี่ายทําละครเกาหลแีนวน่ารักๆ
เรอืง“กบัดักหัวใจยัยแมม่ด” อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรปูคูห่อคอยตาม
อัธยาศัยหรอืคลอ้งกุญแจคู่รัก  จากนันนําท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิง ยา่น
เมยีงดง แหล่งละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรือ สยามสแควร์
เกาหล ีตลาดนกีา้วลํานําสมยัเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทเีมยีงดงแหง่น ีพบกบัสนิคา้
วยัรุน่ อาท ิเสอืผา้แฟชนัแบบอนิเทรน  
เครืองสําอางดังๆ ของเกาหล ีพบกับความแปลกใหม่ในการชอ้ปปิงอกีรูปแบบ
หนงึ ซงึเมยีงดงแหง่นีจะมวีัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันทนีีกวา่ลา้นคนใน
แตล่ะวัน และเป็นยา่นทเีต็มไปดว้ยสตรทีฟู้ดหนา้ตาน่ารับประทานมากมาย เชน่ 
ไกผั่ดซอส คเยรันปัง ต๊อกบกกไีสช้สีทอด ปลาหมกึทอด ซฟีู้ดทอด หอยเชลล์
อบชสี กุง้เผาอบชสี ไกย่า่งเมยีงดง แพนเคก้สไตลเ์กาหล ีฯลฯ  

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพอืไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิง
ของทา่น 

 พกัที GALAXY HOTEL, RICHDIAMOND HOTEL, BLVD HOTEL หรือ
เทยีบเทา่ 

 
 

วนัท5ี ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง-STAR PARK-ศนูยส์มนุไพรเกาหล-ียา่นฮง
แด-KING’S CROSS CAFE -ฮนุไดเอา้ทเ์ลท-ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต-
กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําท่านเรียนรูก้ารทําผลติภัณฑท์ีสกัดจาก นํามนัสนเข็มแดง (RED PINE) มี
สรรพคุณช่วยบํารุงร่างกาย ลดไขมันทีอุดตันในเสน้เลือด และรักษาสมดุลใน
ร่างกายจากนันนําทา่นเดนิทางสู ่จากนันนําทา่นสู ่STAR PARK STAR PARK 
ตังอยู่บริเวณ MBC World บริษัท กระจายเสียงรายใหญ่ของเกาหลี มีจัดการ
แสดงหลากหลายสว่น เชน่ CARPET ZONE ซงึจะจัดในสว่นนันเป็นพรมแดงให ้
ทกุทา่นไดส้ัมผัสประสบการณ์เฉกเชน่นักแสดงชนันําของประเทศเกาหลใีต ้LED 
MASK ZONE ซงึจัดเป็นสว่นจัดแสดงนทิรรศการสว่นแรกของ STAR PARK และ
ทุกท่านสามารถชม ส่วนจัดแสดงทน่ีาสนใจอกีมากมายพรอ้มทังซอืสนิคา้ของ
ฝากศนูยส์มนุไพรเกาหล(ีฮอกเกนาม)ู ใหท้า่นไดรั้บชมรับฟังขอ้มลูสําคัญของ
สมุนไพรบํารุงตับ ซงึแพร่หลายและเป็นทนีิยมมากภายในประเทศเกาหลใีต ้มี
ผลติภัณฑห์ลากหลายรุสมุนไพรทคีัดเลอืกและดแูลอยา่งพถิพีถิัน อสิระใหท้่าน
ไดเ้ลอืกชมและ เลอืกซอืสนิคา้กลบัไปเป็นของฝาก  
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กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร..เมนูจมิดกัไก่ตุ๋นกับซอสสไตล์
เกาหล ี
จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง ยา่นฮงแด(Hongdae) เป็นยา่นชอ้ปปิงบรเิวณ
ดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ จงึเป็นศนูยร์วมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวทิยาลัย  
เป็นอกีเสน้หนงึทมีบีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทังยังมรีา้นกาแฟทเีป็นเอกลักษณ์ 
แกลเลอรี รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชัน คลับ ตลาดศิลปะ และรา้นอาหารที
น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีทีนิยมมาเดินเล่น ราคาของสินคา้และ
รา้นอาหารตา่งๆก็ยังไมแ่พงอกีดว้ย ซงึจะคกึคักเป็นพเิศษตังแตช่ว่งบา่ยเป็นตน้
ไป  เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้ริการ จากนันนําท่านสู่ king's 
cross cafe คาเฟ่สุดแนวทจํีาลองบรรยากาศมาจากหนังเรืองดัง แฮรร์ ีพอต
เตอร ์สาวกตอ้งหา้มพลาด!! ถา่ยรูปกับมมุสดุฮติ ชานชาลาทเีกา้เศษสามสว่นส ี
ชานชาลาทอียู่ในสถานีรถไฟคงิสค์รอส กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซงึเป็น
ทางเชือมต่อระหว่างโลกมักเกิลกับโลกเวทมนตร์ ตังอยู่ระหว่างชานชาลา
หมายเลข 9 และ 10 นังจบิเครอืงดมืพรอ้มสัมผัสกลนิอายเวทมนต ์เพลดิเพลนิ
กบัมมุถา่ยรปูตา่งๆ (หมายเหต:ุในกรณีททีา่นตอ้งการเขา้ไปถา่ยรปูดา้นในจะตอ้ง
ซอืเครอืงดมืจากทางรา้น สําหรับคา่เครอืงดมืและอาหารไมร่วมกบัคา่ทวัร)์   

  จากนันนําท่านไปยัง ฮุนไดเอา้ทเ์ลท แหล่งชอ้ปปิงสนิคา้ทรีวบรวมแบรนดด์ัง
ตา่งๆ ทเีต็มไปดว้ยรา้นแฟชนักวา่ 200 รา้น ใหท้า่นไดช้อ้ปปิงอยา่งจใุจ  จากนัน
นําทา่นเพลดิเพลนิกับการแวะซอืของฝากท ีซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซอืของ(ละลาย
เงนิวอน 5 แถม 1) สาหรา่ย ขนมตา่งๆ ชอ็กโกแลต๊หนิ ซเีรยีลชอ็กโก ผลติภณัฑ์
ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมี
ลา้งหนา้โสม เครอืงสําอางโสม หมอนสขุภาพ กมิจ ิ 

 เป็บโปโร(้ป๊อกกเีกาหล)ี ชนิราเมง(มามา่เกาหล)ี เป็นตน้  
20.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานชาตอินิชอน  

วนัท6ี สนามบนินานาฃาตอินิชอน-สนามบนิดอนเมอืง 
 
01.05 น.  ออกเดนิทางจากประเทศเกาหลใีต ้กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ AIR ASIA X 

เทยีวบนิท ีXJ703 (ไมม่บีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ใชร้ะยะเวลาใน
การเดนิทางประมาณ 5.25 ชวัโมง)  

04.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
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สําคญั  กรณุาอา่นเงอืนไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพอืประโยชนส์งูสดุแกต่วัทา่นเอง หากชาํระ
เงนิแลว้ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไขแลว้และไมส่ามารถ เปลยีนแปลงเงอืนไข
ใดๆ ได ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดยีว 

26ม.ิย.-01ก.ค.2562 11900 11900 5900 
27ม.ิย.-02ก.ค.2562 11900 11900 5900 
28ม.ิย.-03ก.ค.2562 11900 11900 5900 
29ม.ิย.-04ก.ค.2562 10999 10999 5900 

02-07ก.ค.2562 10999 10999 5900 
03-08ก.ค.2562 11900 11900 5900 
04-09ก.ค.2562 11900 11900 5900 
05-10ก.ค.2562 11900 11900 5900 
06-11ก.ค.2562 10999 10999 5900 
09-14ก.ค.2562 10999 10999 5900 
10-15ก.ค.2562 11900 11900 5900 
11-16ก.ค.2562 11900 11900 5900 
12-17ก.ค.2562 14900 14900 5900 
13-18ก.ค.2562 14900 14900 5900 
14-19ก.ค.2562 11900 11900 5900 
15-20ก.ค.2562 11900 11900 5900 
16-21ก.ค.2562 11900 11900 5900 
17-22ก.ค.2562 11900 11900 5900 
18-23ก.ค.2562 11900 11900 5900 
19-24ก.ค.2562 11900 11900 5900 
20-25ก.ค.2562 10999 10999 5900 
23-28ก.ค.2562 10999 10999 5900 
24-29ก.ค.2562 11900 11900 5900 
25-30ก.ค.2562 14900 14900 5900 
26-31ก.ค.2562 14900 14900 5900 

27ก.ค.-01ส.ค.2562 11900 11900 5900 
28ก.ค.-02ส.ค.2562 10999 10999 5900 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลยีนหรอืงดไปบาง
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
    อนัเนืองมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สาย

การบนิหรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทังนจีะคํานงึถงึความปลอดภัย ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง
เป็นสําคัญ 

         ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนอืงมาจากไดร้บัทราบเงอืนไขกอ่นการ
เดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธเิรมิและจบการใหบ้รกิาร ท ีสนามบนิตน้ทางขาไป เทา่นนั  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตวัเครอืงบนิ หรอื
ยานพาหนะอนื ๆ เพอืใชเ้ดนิทางมาและกลบั ณ สนามบนิดอนเมอืง ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
เนอืงจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทนีอกเหนอืจากโปรแกรม 
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29ก.ค.-03ส.ค.2562 9999 9999 5900 
30ก.ค.-04ส.ค.2562 10999 10999 5900 
31ก.ค.-05ส.ค.2562 11900 11900 5900 

ราคาเด็กทารก 
อายตุาํกวา่ 2ปี 5,900 บาท 

JoinLand 7,900 บาท 
 
 
 
 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซอืนําหนกัเพมิ กรณุาแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนั

เทา่นนัพรอ้มชําระคา่นําหนกั** 
-       ซอืนําหนกัเพมิ         5 กก.   ชําระเพมิ    600  บาท 
-       ซอืนําหนกัเพมิ       10 กก.   ชําระเพมิ 1,000 บาท 
-       ซอืนําหนกัเพมิ       20 กก.   ชําระเพมิ 2,000 บาท 
ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางไป

และกลบั 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชนั  

(แตส่ามารถเปลยีนผูเ้ดนิทางไดต้ามเงอืนไของสายการบนิ) 

ชําระทสีนามบนิในวนัเช็คอนิ สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของ
ทา่น 

ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่ทปิ ในกรณีไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง(ต.ม.)  
ในการเขา้-ออกทงัประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้                 

 ขอ้ควรทรา 
              เงอืนไขการเดนิทาง 
 
 ในกรณีทผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง(ต.ม.)

ในการเขา้-ออกทงัประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้อนัเนอืงจากการกระทําที
สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนเีขา้ออกเมอืง หรอืการถูกปฏเิสธในกรณี
อืนๆทุกกรณี ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆทงัสิน 
เนอืงจากทางบรษิทัไดท้าํการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้
ทงัหมดแลว้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิราคานเีฉพาะนกัทอ่งเทยีวชาวไทยเทา่นนั ถา้หากเป็น
ชาวต่างชาต ิจะตอ้งแจง้กบัทางเซลลท์จีองมา และหากเป็นชาวต่างชาตชิาว
เกาหล ีจะตอ้งเพมิจากราคาทวัรป์กตอิกี 300 USD 

 กรณีตดักรุป๊เหมาทเีป็น เด็กนกัเรยีนระดบัอนุบาล, ประถม, มธัยมและโรงเรยีน
กวดวชิา นกัศกึษาทุกระดบัชนั ครูอาจารย ์ธุรกจิขายตรงเครอืงสําอางและ
อาหารเสรมิ กลุม่ธุรกจิขายของออนไลน ์หมอพยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุป๊ที
มกีารดงูานตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครงั 

 ทวัรน์จีดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทปีระสงคจ์ะไปท่องเทยีวตามรายการของทวัรท์ุกวนั
เทา่นนั หากทา่นไมส่ามารถรว่มทวัรท์กุวนั หรอืแยกตวัออกจากกรุป๊ทวัร ์โดยไม่
ลงร้านช้อปปิง เช่น คอสเมทสิ, ดวิตีฟรี, อะเมทสิ, ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต, ศูนย์

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 70,000 วอน หรอื 2,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 
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สมนุไพรโสมเกาหล,ี ศนูยส์มนุไพรเกาหล,ี นํามนัสนเข็มแดง ทางบรษิทัจะคดิคา่
ดาํเนนิการในการแยกทอ่งเทยีวเอง 350 USDตอ่ทา่น 

 ทวัรน์จีดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทปีระสงคจ์ะไปท่องเทยีวตามรายการของทวัรท์ุกวนั
เทา่นนั หากทา่นไดไ้มส่ามารถรว่มทวัรท์กุวนั แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพอืการ
ใชต้วัเครอืงบนิและทพีกัในราคาพเิศษ หากท่านไม่แจง้และปรากฏว่า ท่านไม่
รว่มทวัรใ์นบางวนั ทางบรษิทัจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเทยีวเอง 300 
USD (กอ่นซอืทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์เีป็นจรงิ เพอืงทางผูจ้ดัจะไดค้ดิ
คา่บรกิารทเีหมาะสม) 

 
 
เงอืนไขพเิศษเพมิเตมิสําคญั! 

 
 เงอืนไขการออกเดนิทาง 
ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางขนัตําของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ ี

กําหนดใหม้ผีูเ้ดนิทางขนัตํา 15 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทกีําหนด บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธใินการเพมิค่าทวัร ์หรอื เลอืนการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมี
ไฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิ
ชอบใดๆ ทงัสนิ ดงันนักรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดนิทางก่อนจองไฟลทบ์นิ
ภายในประเทศทกุครงั 

 
 การออกตวัโดยสายภายในประเทศ 
หากท่านมคีวามจําเป็นจะตอ้งซอืตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เพอืบนิไปและกลบั

จากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทยีวบนิเพอืยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทกีอ่นทําการจองและ
ขอแนะนําใหท้่านซอืตวัเครอืงบนิประเภททสีามารถเลอืนวนัและเวลาเดนิทางได ้อนั
เนอืงมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทยีวบนิ 
การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทยีวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลยีนแปลง 
ซงึ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการ
บนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงันนัเหตุผล
เหลา่น ีอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบและไม่
คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ อนงึ บรษิทัฯ จะยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางประมาณ 7-10 วนักอ่น
เดนิทาง หากไมม่นัใจกรณุาสอบถามพนกังานขายโดยตรง  

 
 
 
 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลอืนการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้นนั ทา่นจะไมส่ามารถเลอืนการเดนิทางได ้ไมว่า่จะ

เกดิเหตุการณ์ใดๆ ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนอืงมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนนัประกอบ
จากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอนตวัออก ทําใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ย
เพมิเตมิขนึ หรอือาจทําใหก้รุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดงันนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธมิอินุญาตใหเ้ลอืนวนัเดนิทางใดๆ ไดท้งัสนิและเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดตามจํานวน
เงนิของราคาทวัร ์ 

 
 การชําระเงนิหมายถงึการยนืยนัจาํนวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลยีนได ้  
การชําระเงนิเขา้มานนั หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจํานวนตามททีา่น

ไดจ้องเขา้มา หากท่านชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลยีนแปลงจํานวนของผู ้
เดนิทางได ้และหากมคีวามจําเป็นจะตอ้งเปลยีนแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิ
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อตัราคา่บรกิารไมร่วม

คา่ใชจ้า่ยททีางบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทสีดุเทา่จํานวน
เงนิมดัจาํ ทงันทีงันนัใหเ้ป็นไปตามเงอืนไขของบรษิทัฯ  
 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 

 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัตามทรีะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีนํามนั  
(ยกเวน้หากมกีารประกาศปรับขนึจากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพมิเตมิจากทา่น
ภายหลัง) และเนืองจากเป็นตัวกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืนวันเดนิทางไป-กลับได ้ทังนีเป็นไป
ตามเงอืนของสายการบนิ 

 นําหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครอืงทา่นละ 20 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขนึเครอืง 
1 ใบ  

ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวนัทรีะบ ุ 
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่มคัคเุทศนห์รอืหวัหนา้ทวัรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 คา่เบยีประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท   

(เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 
 
 
 
 

     ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร 
เครอืงดมื  

คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
     คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่ 
     คา่นําหนักกระเป๋าทเีกนิกวา่ทสีายการบนิกําหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
   คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตัวเครอืงบนิ
ไปแลว้ 
       คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% 
  คา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศนท์อ้งถนิ(ถา้ม)ี ทา่นละ 70,000 วอน/ทรปิ 
      (ชาํระทสีนามบนิในวนัเชค็อนิ) คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 
 
 

 เงอืนไขการใหบ้รกิาร 
 

 เงอืนไขการสํารองทนีงั 
- การชาํระมดัจําและชาํระสว่นทเีหลอื 
  กรุณาสํารองทนัีงและชําระมัดจํา จํานวน 5,000 บาท ตอ่ทา่น เพอืสํารองสทิธิ
ในการเดนิทาง และชําระสว่นทเีหลอืทงัหมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วัน มเิชน่นัน บรษัิทฯ 
จะถือว่าท่าน ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิ่านจะโดนยดึมัดจําโดยทีท่านจะไม่
สามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้อนัเนอืงมาจากบรษัิทฯ จําเป็นทจีะตอ้งสํารองจา่ยคา่ใชจ้า่ย
ในสว่นของทพัีกและตัวเครอืงบนิไปกอ่นหนา้นันแลว้ หากทา่นสํารองทนัีงนอ้ยกวา่ 30 
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วัน ทางบรษัิทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันท ีหลังจากทําการจองแลว้ กรุณาเตรียม
เอกสารสําหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือออกตัวหรือคําขอพเิศษ
เพมิเตมิต่างๆ  ใหแ้ก่พนักงานขาย และหากท่านชําระเงนิเขา้มาไม่ว่าจะบางส่วนหรือ
ทงัหมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไขทรีะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 
 
- จํานวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บเงินเพิมเติม ยกเลิกหรือเลือนการ
เดนิทางหากมผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น ซงึทําใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้โดย
บรษัิทฯ จะแจง้ทา่นลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7-10 วันกอ่นออกเดนิทาง และหากไมส่ามารถ
ออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีจีะคนืเงนิทังหมดใหท้่านหรอืจัดหาทัวรอ์นืใหท้่าน
หากทา่นตอ้งการ 

 
- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 

กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์
กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯ จะไมส่ามารถ
จัดการล่วงหนา้ได ้เนืองจากการขอใชว้ลีแชร์ในสนามบนินัน ตอ้งมขีันตอนในการขอ
ลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทังทางสนามบนิในไทยและใน
ตา่งประเทศ ซงึผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกับเจา้หนา้ทไีดโ้ดยตรงกอ่นทําการจองและ
หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ เชน่ ผูท้นัีงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผู ้
ทมีโีรคประจําตัวหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชวัโมงตดิตอ่กนั 
ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนืองจากการเดนิทางเป็น
หมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์งัหมด 
 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 
  ในกรณีทกีองการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไม่คนืค่า
ทัวรไ์ม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซงึการตรวจคนเขา้เมอืงนันเป็นสทิธขิองเจา้หนา้ทขีองรัฐ
ของประเทศนันๆ และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบว่าทางบรษิทัฯและมคัคุเทศกห์รอื
หวัหนา้ทวัร ์ไม่มสีทิธทิจีะช่วยเหลอืใดๆ ทงัสนิ เพราะอํานาจการตดัสนิใจเป็น
ของเจา้หนา้ททีางกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง ทางบริษัทฯ มี
จุดประสงคท์ทํีาธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้-ออก
ประเทศอย่างผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน
และมหีนา้แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 
  หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทใีนรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทาง
อนื ทา่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้งัสนิ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ี
จะสละสทิธแิละไมร่ว่มเดนิทางพรอ้มคณะ 
 

    เงอืนไขการยกเลกิการจอง 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชนั (แตท่า่นสามารถ

เปลยีนชอืผูเ้ดนิทางไดต้ามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  
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    เงอืนไขพเิศษเพมิเตมิ  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ภาษีนํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ 
หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อัน
เนอืงจากสาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การ
ยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การ
นําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสูญหาย อันเนืองเกดิจาก
ความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาท
ของนักทอ่งเทยีวเอง  

 เมอืชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรับเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด  

 รายการท่องเทยีวนีเป็นเพียงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง
หนงึ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทพัีกในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัด
ในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรืองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พัก  
โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุร ี/ ปลอดบุหรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้าม
ความประสงคข์องผูท้พัีก ทังนีขนึอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้ 

 มัคคุเทศก์ หัวหนา้ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหคํ้า
สญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจลงนามและมี
ประทบัตราของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ได ้เนืองจากเป็นการจ่าย
กับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-
ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหนี การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูกปฏเิสธในกรณี
อนืๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื 
นามสกุล คํานําหนา้ชอื เลขทีหนังสือเดนิทาง และอืนๆ เพือใชใ้นการจองตัว
เครืองบนิ ในกรณีทนัีกท่องเทยีวหรือเอเจนซมีไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับ
ทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมดัจําหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที
เพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิ
การจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลยีนแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ 
เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นัน
แตกตา่งกนั ซงึทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทสีดุ  

 
เอกสารทลีกูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 

จากการทรัีฐบาลประเทศเกาหลใีต ้ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้ับคน
ไทย ผูท้จีะเขา้ประเทศไดนั้น จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง
ก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เชน่เดยีวกับผูท้ยีนืขอวซีา่กับทางสถานทูตฯ) ทาง
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เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถปุระสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจ
เอกสารทีนํามา เช่น ตัวเครืองบนิขากลับ หรือเอกสารอืนๆ สําหรับรายละเอียดของ
เอกสารทจีะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต(้ทางบรษัิทฯเตรยีมให)้ 
(2)  สงิทยีนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพํีานักใน
ประเทศเกาหลใีตไ้ด ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ)  
(3)  ชอื-ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศเกาหลใีต ้เชน่ โรงแรม
ทพัีก (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้  
(4)  กําหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทพํีานักในประเทศเกาหลใีต ้(ทางบรษัิทฯ

เตรยีมให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลใีต ้(สําหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วี
ซา่) 

(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทจีะกระทําในประเทศเกาหลใีตจ้ะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมาย 
และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสนั 
(3)  ในขนัตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 90 วนั 
(4)  เป็นผูท้ไีมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศเกาหลใีต ้มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของ
การถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบตัทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้
ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


