
 
 
 
 
 

  
 

 

เยอืนแดนกิมจสิวมชุดฮนับก | ไหวพ้ระขอพรวดัเก่าแก่ทา่มกลางตกึสูง
ยา่นธุรกิจ | สมัผสับรรยากาศสะพานสายรุง้สุดโรแมนตกิ | สุดเหวี)ยงที)

สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์| ชมวิวกรุงโซลที)โซลทาวเวอร ์| ยอ้นรอยโรงถ่าย

ละครแนวประวตัศิาสตรค่์ายดงั MBC | แวะชอ้ปปิ2 งสุดชิคตลาดดงัเมียงดง  

 
สุดพิเศษ... 
1. พกัซูวอน 1 คืน และ กรุงโซล 2 คืน 
2. สวนสนุก EVERLAND บตัรไม่จาํกดัจาํนวนรอบ 
3. เต็มอิ)มกบับุฟเฟ่ตบ์ารบี์คิวปิ2 งยา่ง!! หลากหลายชนิด 
4. ชมวิวสูงเสียดฟ้าบนตกึที)สูงอนัดบั 5 ของโลก LOTTE TOWER  
5. ช็อป ชิม แชะ!! ณ สตรีทฟู้ดชื)อดงัของเกาหลี ยา่นเมียงดง! 
 



 
 
 
 
 

  
 

วนัแรก        กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  
23.00 น. คณะพรอ้มกนัที� สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั2น 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์4 สาย

การบิน AIR ASIA X เจา้หน้าที�ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการ
ขึ( นเครื�อง (หวัหนา้ทวัรแ์นะนําการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-
300 จาํนวน 377 ที�นั�ง จดัที�นั�งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอ้นเสิรฟ์ทั(งขาไปและขากลบั 
(นํ(าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซื( อนํ(าหนักเพิ�ม ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ย)  
**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื)องออกอย่างนอ้ย 60 นาที 
และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขึู2 นเครื)องก่อนเวลาเครื)องออก 30 นาที 

 
 
 
 
 
 
วนัที)สอง      ประเทศเกาหลีใต ้(อินชอน) – ตามรอยซี)รี)ยด์งัที) MBC DRAMIA – สวนสนุก EVERLAND 
                  โรงเรยีนสอนทาํกิมจ ิ+ ชุดประจาํชาตฮินับก – รร.ซูวอน 
02.20 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเที�ยวบินที� XJ700  
09.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าไทย 2 

ช.ม.กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธี
การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่ สาธารณะรฐัเกาหลีใต ้ รถโคช้พา
ท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื�อความหวงัในการรวมชาติที�ยาว
กวา่ 4.42กม.  และมียอดโดมสงู 107 เมตร  

กลางวนั บริการอาหาร (1) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตลส์มัยใหม่เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ด
เล็กนอ้ย โดยนาํหมูลงในกระทะพรอ้มนํ2าซุปปรุงรส เมื)อสุกรบัประทานพรอ้มเครื)องเคียง
และขา้วสวย หากตอ้งการแบบรสชาติเกาหลีแท้ๆ  ก็สามารถใส่กิมจิหมกัลงตม้ดว้ยจะได้
รสชาตอีิกแบบหนึ)ง 

 
 

 



 
 
 
 
 

  
 

จากนั(นนําท่านเดินทางสู่ โรงถ่ายละคร MBC DRAMIA สถานที�เที�ยวเกาหลีที�คอซีรีสไ์ม่ควรจะ
พลาด สรา้งขึ( นบนพื( นที�กว่า 30,000 ตารางเมตรของเมืองยงอิน ซึ�งถูกเนรมิตเป็นหมู่บา้น
โบราณเพื�อใชเ้ป็นโลเคชั �นหลกัในการถ่ายซีรี�ยอิ์งประวติัศาสตรข์องค่าย MBC อาคารต่างๆที�อยู่
ในสถานที�นี(  ไดถู้กศึกษาอยา่งละเอียด และสรา้งใหมี้ความใกลเ้คียงกบัประวติัศาสตรม์ากที�สุด 
ซึ�งซีรี�ยเ์กาหลีแนวอิงประวติัศาสตรที์�คนไทยไดดู้ส่วนมากมาจากการถ่ายทําในสถานที�แห่งนี(  
เมื�อไดเ้ขา้ไปสมัผัสกบับรรยากาศภายใน Yongin MBC Drama ก็จะรบัรูไ้ดถึ้งความเป็นมา
เกี�ยวกบัประวติัศาสตรข์องเกาหลี สะทอ้นใหเ้ห็นถึงโครงสรา้ง และวฒันธรรมของเกาหลีสมยั
โบราณ ซีรีสด์งัๆที�ถ่ายที�นี� ก็เช่น จมูง มหาบุรุษกูบ้ลัลงัก,์ ทงอี จอมนางคู่บลัลงัก,์ The Moon 
That Embraces The Sun เป็นตน้ 
 
 
 

 
 
 
 

จากนั(นนําจากนั(นท่านเดินทางสู่สวนสนุกระดบัโลก สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซึ�งถูกขนานนาม
ว่า ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี สวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สุดของประเทศเกาหลีใต ้โดยมีบริษัทซัมซุง
เป็นเจา้ของ ที�ตั(งของสวนสนุกเอเวอรแ์ลนดนั์(นเหมือนสวนสนุกในฝัน เพราะอยู่ท่ามกลางหุบ
เขาและธรรมชาติ มีทศันียภาพสวยงามดั �งเมืองเทพนิยาย ดา้นในถูกแบ่งออกเป็น 5 โซนใหญ่ๆ 
ใหท่้านเลือกไดต้ามใจชอบ ทั(งเครื�องเล่นหวาดเสียว เช่น รถไฟเหาะรางไมที้�สูงที�สุดในโลก (T-
EXPRESS) อีกทั(งเอเวอรแ์ลนดย์งัมีสวนสตัวซ์าฟารีอีกดว้ย ท่านจะไดนั้�งกระเชา้ลิฟท ์และท่อง
ไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี และไดพ้บกบัเจา้ ไลเกอร ์ลกูแฝดผสมระหว่างสิงโตเพศผูแ้ละเสือ
เพศเมีย ที�ถือว่าเป็นลูกแฝดไลเกอรค์ู่แรกในโลกที�ตอ้งมาดูที�เอเวอรแ์ลนดที์�เดียวเท่านั(น สนุก
กบัเครื�องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร ์หนอนสะบดั ซึ�งเป็นไฮไลคข์องสวนสนุปแห่งนี(  และ 
สวนดอกไมที้�มีดอกไมน้านาชาติสลบัสบัเปลี�ยนมาออกดอกใหนั้กท่องเที�ยวถ่ายรูปกนัไดต้ลอด
ทั(งปี(ทั(งนี( ขึ( นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิบ, เดือน
พฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอก
ลิลลี�, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) 



 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

จากนั(นท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทาํกิมจิ เพื�อใหท่้านเรียนรูว้ฒันธรรมการทาํกิมจิของชาว
เกาหลี กิมจิเป็นอาหารเกาหลีประเภทผกัดองที�อาศยัภูมิปัญญากน้ครวัของชาวเกาหลี ดว้ยการ
หมกัพริกสีแดงและผกัต่างๆ โดยทั �วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรบัประทานกิมจิเกือบ
ทุกมื( อ และยงันําไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกิมจิมีมากกว่า 187 
ชนิด ส่วนใหญ่แลว้จะมีรสเผ็ด เปรี( ยว และมีกลิ�นฉุน ท่านยงัสามารถลองสวมใส่ ชุดฮนับก ซึ�ง
เป็นชุดประจาํชาติของเกาหลี พรอ้มถ่ายภาพสวยๆเก็บไวเ้ป็นที�ระลึก  
 
 

 
 
 
 
เยน็ บริการอาหาร (2) เมนู บุฟเฟต์บาร์บีคิวปิ� งย่างสไตล์เกาหลี เนื( อหมู เนื( อไก่ เนื( อวัว 

ปลาหมึก กุง้ อาหารเกาหลี เติมไม่อั(น 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

  
 

พกัที)   JM HOTEL / NEW M SUWON HOTEL  หรือระดบัเดียวกนั 
วนัที)สาม      LOTTER TOWER (SEOUL SKY) – วดัพงอึนซา – ฮอตเกนามู  - COSMETIC OUTLET   
                  สะพานนํ2าพุสายรุง้บนัโพ – รร.โซล       
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3)  

จากนั(นนําท่านเดินทางไปยงั ตึก LOTTE TOWER ใหเ้ขา้ชมสถาปัตยกรรมอาคารที�โดดเด่น มี
แรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลี และพู่กนัเขียน นับเป็นตึกที�สูงเป็นลาํดบัที� 6 ของ
โลก (556 เมตร) มีทั(งหมด 123 ชั(น แลว้พาท่านขึ( นไปยงัชั(นที� 118 ดว้ยลิฟท์ความเร็วสูง 
(**อตัราค่าบริการนี� รวมค่าขึ�นลิฟทแ์ลว้**) ดา้นบนชั(นที� 118 มีพื( นกระจกที�โปร่งใสสามารถ
มองลงมาเห็นพื( นดา้นล่างได ้และยงัสามารถชื�นชมทศันียภาพอนังดงามของตวัเมืองกรุงโซลได้
อย่างทั �วถึง นอกจากนี( ยงัมีชั(นที� 119 บนชั(นนี( มีรา้นกาแฟ ซึ�งมีโปรเจ็คเตอรส์กรีนฉายภาพ
สวยๆบนผนัง ในกรณีที�ทอ้งฟ้าไม่เปิดไม่สามารถชมวิวได ้ชั(นที� 120 สามารถออกไปดา้นนอก
ได ้ส่วนชั(นที�121-123 มีลิฟท์ต่างหาก แต่ไม่มีรา้นอาหารขา้งบน และชั(นบนสุด ชั(นที�123 
สามารถจดัเลี( ยงและจุคนไดถึ้ง 100 คน  
จากนั(นนําท่านเดินทางไปต่อไปยงั วัดพงอึนซา (Bongeunsa Temple) หรือที�ชาวเกาหลีรูจ้กั
กนัในอีกชื�อว่า Gyeonseongsa Temple อีกหนึ�งวดัสาํหรบัชาวพุทธที�คนเกาหลีนิยมมาไหวพ้ระ
ขอพรกนั ตั(งอยูท่างทิศเหนือของอาคาร COEX ในยา่นธุรกิจอยา่งเขตคงันัม เป็นวดัที�เก่าแก่มาก 
เพราะสรา้งมาตั(งแต่สมยัอาณาจกัรชิลลา ในปี 794 มีอายุกว่า 1200 ปี ก่อนที�ในปี 1498 
สมเด็จพระราชินีจองฮยอน (Jeonghyeon) จะเปลี�ยนชื�อใหม่เป็นวดัพงงึนซามาจนถึงปัจจุบัน 
วดัแห่งนี( เป็นวดัพุทธนิกายมหายานที�มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ และมีวฒันธรรมที�น่าสนใจ 
แถมยงัเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�เป็นที�นิยมมาก และยงันําเสนอโปรแกรมต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับ
วฒันธรรมชาวพุทธแบบดั(งเดิมของเกาหลีอีกดว้ย เช่นเปิดใหเ้ป็น Temple Stay หรือการมา
พาํนักอยูที่�วดั ซึ�งไดร้บัความนิยมจากทั(งชาวเกาหลี และนักท่องเที�ยวต่างชาติ 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  
 

กลางวนั บรกิารอาหาร (4) เมนู ไก่ตุน๋โสม อาหารบาํรุงสุขภาพ พรอ้มไก่ขนาดกาํลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ย
โสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบาํรุงร่างกาย เสิรฟ์ในหมอ้ดินรอ้นๆ 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากนั(นพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบาํรุงตบั ฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดนี( เจริญเติบโตในป่าลึกบน
ภูเขาที�ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือนํ(าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม
นํามารบัประทานเพื�อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการ
ดื�มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี� สารตกคา้งจากอาหารและยา 
จากนั(นนําท่านชอ้ปปิ( งรา้นเครื�องสาํอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET ของนักชอ้ปชาวไทยให้
ท่านไดเ้ลือกซื( อกลบัไปฝากเป็นของที�ระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซึ�งราคาถูกกว่าที�เมืองไทย
เกือบเท่าตวัและบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 
จากนั(นนําท่านเดินทางไปยงั สะพานนํ2าพุสายรุง้บนัโพ (Banpo Bridge Rainbow Fountain) 
อีกหนึ� งสถานที�ท่องเที�ยวที�มีความสวยงาม นับว่าเป็นสะพานที�มีนํ( าพุออกมาเป็นสายรุง้ได้
สวยงาม เเละยาวที�สุดในโลก โดยถูกบนัถึงไวใ้น Guinness World Records โดยจะมีการเเสดง
ทั(งในเวลากลางวนัเเละกลางคืน ซึ�งในเวลากลางคืนนั(นจะมีการเปิดเเสงสีเพิ�มอีกกว่า 200 ดวง 
ช่วงสรา้งมิติของความสวยงามกลางสายนํ( าเป็นอย่างมาก สรา้งความตื�นตาตื�นใจใหก้ับ
นักท่องเที�ยวที�มาขมความสวยงามกนัอย่างเนื�องเเน่นเป็นอย่างยิ�ง ดว้ยความมีเอกลกัษณ์เป็น
ที�สุดของโลก และเป็นที�นิยมกันในหมู่นักท่องเที�ยวที�มีโอกาสมาเที�ยวเกาหลี จึงทําใหส้ะพาน
เเหง่นี( ขึ( นชื�อเป็นอยา่งมาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

  
 

 
 เยน็ บริการอาหาร (5) เมนู ชาบู ชาบู สุกี2 หมอ้ไฟสไตลเ์กาหลี อาหารพื( นเมืองของคาบสมุทร

เกาหลีตั(งแต่สมยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลกัษณะคลา้ยสุกี( หมอ้ไฟ 
 
 
 
 
 
 

 

พกัที)    HOTEL RIVER PARK / THE M หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที)สี)          นํ2ามนัสน - ศูนยส์มุนไพรโสม – ผ่านชมบลเูฮาส ์- พระราชวงัชางด็อกกุง  
                  พลอยอะเมทิส – N SEOUL TOWER - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง - รร.โซล   
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6)  

จากนั(นนําท่านเยี�ยมชม RED PINE เป็นผลิตภณัฑที์�สกดัจากนํ(ามนัสน ที�มีสรรพคุณช่วยบาํรุง
ร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกาย  
จากนั(นพาท่านรูจ้ัก และเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูก
นํามาใชเ้พื�อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี  ในตาํรายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็น
สมุนไพรที�ช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทําใหจ้ิตใจสงบเพิ�ม
พละกาํลงั โดยส่วนรวมมีสรรพคุณทางการแพทยใ์นดา้นช่วยบํารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาด
เลือด เสริมสมรรถภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง ซึ�งโสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดก
โลก โดยองคก์ารยเูนสโก ทุกวนันี( ผลิตภณัฑโ์สมเป็นสิ�งที�ขาดไม่ไดส้าํหรบัผูที้�คาํนึงถึงสุขภาพใน
ปัจจุบนั 
จากนั(นนําท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวงัลาํดบัที�
สองที�ถูกสรา้งต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) ในปี ค.ศ. 1405 
แ ล ะ มี ค ว า ม สํ า คัญ  เ ป็ น ที� พํ า นั ก ข อ ง
พระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ในสมัย
ราชวงศโ์ชซอน (JOSEON) ที�นี� ไดร้บัการขึ( น
ทะเบียนจาก UNESCO วา่เป็น มรดกโลกทาง
วัฒนธรรม ในปี 1997 ซึ� งยังคงสภาพ



 
 
 
 
 

  
 

สมบรูณที์�สุดใน 5 พระราชวงัสาํคญัที�ยงัคงอนุรกัษ์ไว ้ประกอบไปดว้ย เขตพระราชฐานชั(นนอก
พระราชฐาน ชั(นใน และสวนดา้นหลงั สาํหรบัเป็นที�พกัผ่อนของพระมหากษัตริย ์ซึ�งมีตน้ไม้
ขนาดยกัษ์ที�มีอายุกวา่ 300 ปี รวมไปถึงบ่อนํ(า และศาลาริมนํ(า ปัจจุบนัยงัคงเหลือความงดงาม
บางส่วนของพระราชวงั ไดแ้ก่ พระตาํหนัก INJEONGJEON, พระตาํหนัก DAEJOJEON, พระ
ตาํหนัก SEONJEONGJEON, และพระตาํหนัก NAKSEONJAE สวนลบั หรือสวนตอ้งหา้ม หรือฮู
วอน (HOWON) ตั(งอยู่บริเวณดา้นหลงัของพระราชวงัที�ถูกสรา้งขึ( นในสมยักษัตริย ์TAEJONG 
เพื�อเป็นสถานที�พักผ่อนสําหรับพระราชวงศ์ เดิมสวนแห่งนี( มีชื�อว่า ‘BUKWON’ หรือ 
‘GEUMWON’ แต่ถูกเปลี�ยนชื�อเป็น ‘BIWON’ ในรชัสมยัของกษัตริย ์KOJONG สวนแห่งนี( ถูกดู แล
และบาํรุงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดี และดสูวยงามมากโดยเฉพาะในชว่งฤดใูบไมร่้วง 

กลางวนั บรกิารอาหาร (7) เมนู ขา้วยาํบิบิมบบั เสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รอ้นๆ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
จากนั(นนําท่านเยี�ยมชม โรงงานเจียระไนพลอยอะเมทิส ซึ�งเกาหลีใตนั้(นเป็นดินแดนแห่ง
พลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค มีตั(งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ยา้
ยวนใจ พลอยนี( จะงามจบัตาเมื�อมาทาํเป็นแหวน จี(  ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

  
 

จากนั(นนําท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) หรือ นัมซันทาวเวอร ์
(NAMSAN TOWER) ตั(งอยู่บนภูเขานัมซาน จุดท่องเที�ยวที�ถือว่าเป็นไฮไลทส์าํคญัของกรุงโซล 
เพราะเป็นจุดชมวิวที�มองเห็นวิวทั �วทั(งกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 
เมตร และมีความสูง 480 เมตรจากระดบันํ(าทะเล นักท่องเที�ยวส่วนมากจะเป็นคู่รกัทั(งชาว
เกาหลี และนักท่องเที�ยวต่างชาติ คู่รกัส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคลอ้งตรงรั(วขา้งบนโซลทาว
เวอร ์เพราะมีความเชื�อว่า คู่รกัที�ไดม้าคลอ้งกุญแจที�นี�จะรกักนัยาวนานตลอดไป **ราคาทวัรนี์�
ไม่รวมกญุแจและค่าขึ�นลิฟท*์* 

 
 
 
 
 
 
 
  
จากนั(นนําท่านชอ้ปปิ( งสินคา้ปลอดภาษีที� DUTY FREE ใหท่้านไดเ้ลือกชอ้ปปิ( งสินคา้แบรนดเ์นม
มากมาย อาทิเช่น นาฬิกา, แว่นตา, เครื�องสาํอาง, กระเป๋า, กลอ้งถ่ายรูป และสินคา้แบรนด์
เนมอื�นๆ อีกมากมาย 
จากนั(นนําท่านชอ้ปปิ( งที� ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หนึ�งในสถานที�ยอดฮิตของ
นักท่องเที�ยว และนักชอ้ปตัวยง เต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ และรา้นอาหารมากมายนับไม่ถว้น 
ภายในตลาดเมียงดงนี( จะมีเสื( อผา้ กางเกง รองเทา้ นํ(าหอม เครื�องสาํอางค ์ทั(งแบรนดเ์นมชื�อดงั 
และโลคอลแบรนด ์ซีดีเพลง รปูดารา หรืออะไรที�วยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที�ตลาดแห่ง
นี( ได ้รวมถึงบรรดารา้นเครื�องสาํอางคที์�คุน้หคูนไทย เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE 
SHOP ซึ�งรา้นคา้เหล่านี( หาไดไ้ม่ยากในตลาดเมียงดง ที�สาํคญัราคาเครื�องสาํอางคจ์ะถูกกว่า
ประเทศไทยมากประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นยงัไม่วางขายในประเทศไทยอีกดว้ย พลาด
ไม่ไดส้าํหรบันักชิมทั(งหลาย เพราะในตลาดเมียงดงจะมีไอติมโคนเจา้ดงัอยู่ ซึ�งมีขนาดสูงถึง 2 
ฟุต !!! 

เยน็   อิสระอาหารเยน็ 1 มื2 อ ใหทุ้กท่านไดอิ้สระอาหารมือเยน็ตามอธัยาศยั 

พกัที)   HOTEL RIVER PARK / THE M หรอืระดบัเดียวกนั 

 



 
 
 
 
 

  
 

วนัที)หา้        ละลายเงินวอนซุปเปอรม์าเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 
เชา้  บรกิารอาหาร (8) เมนูอูดง้  

จากนั(นนําท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซื( อของฝากที� ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซื2 อ 5 
แถม 1) ภายในซุปเปอรม์ารเ์ก็ตมีทั(งสาหร่าย ขนมต่างๆ  ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโกแลต 
รวมถึงผลิตภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบ
ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม 
เครื�องสาํอางโสม เป็นตน้ อีกทั(งยงัมีหมอนเพื�อสุขภาพ 
กิมจิ เปเปโร่ (ป๊อกกี( เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) 
และนมกลว้ย  

11.35 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย เที)ยวบินที) XJ701  
15.10 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตดิอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั$งนี$ขึ$นอยู่ตามความเหมาะสม 

**กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมือง ทั�งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดินทาง ทาง
บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น และขอสงวนสิทธิ/ ที�จะไม่คืนค่าบริการ ไม่วา่กรณีใดๆ ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั** 

**พาสสปอร์ตจะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง** 

ในกรณียกเลิกการเดนิทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดนิทางเท่านั�น ไม่เช่นนั�นทางบริษัทจะไม่คืน
มัดจาํไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั �งสิ �น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาํการจ่ายค่าตั$วไปให้กับการสายการบนิ
เรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี+ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทุกครั�ง เพื+อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

 



 
 
 
 
 

  
 

 

อตัราค่าบริการ เกาหลี 5 วนั 3 คืน (AIR ASIA X) 
ซูวอน - โซล – โซล  

 

กาํหนดการเดินทาง 
กรกฎาคม – สงิหาคม 2560 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 
2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 
2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตยีง 

พกั 
เดี)ยว 
เพิ)ม 

04 – 08 กรกฎาคม 2560 18,900 18,900 18,900 5,000 
05 - 09 กรกฎาคม 2560 18,900 18,900 18,900 5,000 

06 - 10 กรกฎาคม 2560 18,900 18,900 18,900 5,000 

07 – 11 กรกฎาคม 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

11 - 15 กรกฎาคม 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

12 - 16 กรกฎาคม 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

13 - 17 กรกฎาคม 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

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

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

20 - 24 กรกฎาคม 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

25 - 29 กรกฎาคม 2560 18,900 18,900 18,900 5,000 

26 - 30 กรกฎาคม 2560 18,900 18,900 18,900 5,000 

27 - 31 กรกฎาคม 2560 18,900 18,900 18,900 5,000 

01 - 05 สิงหาคม 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

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

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

08 - 12 สิงหาคม 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

09 – 13 สิงหาคม 2560 19,900 19,900 19,900 5,000 

10 - 14 สิงหาคม 2560 19,900 19,900 19,900 5,000 

11 - 15 สิงหาคม 2560 19,900 19,900 19,900 5,000 

15 - 19 สิงหาคม 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 



 
 
 
 
 

  
 

16 - 20 สิงหาคม 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

17 - 21 สิงหาคม 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

22 - 26 สิงหาคม 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

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

24 - 28 สิงหาคม 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

31 ส.ค. – 04 ก.ย. 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

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

02 - 06 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

03 - 07 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

04 - 08 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

05 - 09 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

06 - 10 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

07 - 11 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

08 - 12 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

09 - 13 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

10 - 14 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

11 - 15 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

12 - 16 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

13 - 17 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

14 - 18 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

15 - 19 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

16 - 20 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

17 – 21 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

18 - 22 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

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

20 - 24 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 



 
 
 
 
 

  
 

21 - 25 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

22 – 26 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

23 - 27 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

24 - 28 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

25 - 29 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

 

**เด็กทารก อายไุม่เกิน 2 ปี ราคา 5,900 บาท** 
*** ราคาจอยแลนด ์(ไม่รวมตั xว) 7,900 บาท *** 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ)น*** 
** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ทา่นละ 30,000 วอน /ทริป/ทา่น  

หรือทา่นละ 1,050 บาท /ทริป/ทา่น** 
 
**หมายเหตุ** 

1. รับเฉพาะผู้ มีวตัถปุระสงค์เพื�อการท่องเที�ยว คา่ทวัร์ที�จ่ายให้กบัผู้จดั เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จดัได้ชําระ
ให้กับสายการบินและสถานที�ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั -นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตใุดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จดัขอสงวนสิทธิ3การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั -งคา่ตั4วเครื�องบินให้แก่ท่าน ***และทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ0 ราคานี �เฉพาะนักท่องเที+ยวชาวไทยเท่านั�น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ+มจากราคา

ค่าทัวร์ปกตอีิก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาที�เป็น เด็กนกัเรียน นกัศกึษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื�องสําอางค์  หมอ  
พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรือกรุ๊ปที�มีการขอดงูาน จะต้องสอบถามราคาใหมท่กุครั -ง** 

2. หากมีเพื�อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที�ยวระหว่างท่องเที�ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนข้อแนะนํากรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที�ที�รับผิดชอบ หากท่านมีความจําเป็นต้องรับฝากของจากผู้ อื�นเพื�อที�จะนําไป
ยงัประเทศนั -นๆ  หรือนํากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิ�งของนั -นว่าต้องไม่เป็นสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั -นประหารชีวิต เจ้าหน้าที�จะไมรั่บฝากกระเป๋าหรือสิ�งของใดใด 

3. โรงแรมที�พกัที�ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลบัปรับเปลี�ยนขึ -นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ลกูค้าเป็นหลกั 



 
 
 
 
 

  
 

4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ยช่างภาพจะ
นาํภาพถ่ายมาจาํหน่ายกบัลูกทวัร์ หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซื�อได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื�อ เพราะทางบริษทั
ทวัร์ไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์ซื�อแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

5. ทวัร์ครั -งนี -มีวตัถุประสงค์เพื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั -น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลง
ร้านช้อปปิ-ง เช่น นํ -ามนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดําเนินการในการแยก
ทอ่งเที�ยวเอง 300 USD ตอ่ทา่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
อตัราค่าบริการนี$รวม 
� ค่าตัBวเครื�องบินไป-กลบั พร้อมคณะ     � ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี 
� ค่านํ�าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  � ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน   � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื�อที�ระบุในรายการ    � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

ประกาศจากสายการบนิ AIR ASIA X 

ในกรณีที�ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR ASIA X แล้วไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
เกาหลีใต้ ทําให้ลกูค้าต้องถกูสง่ตวักลบัเข้าประเทศไทย จึงมีคา่ใช้จ่ายที�เกิดขึ -นในการเปลี�ยนตั4วขากลบัรวมถึงคา่บริการอื�นๆ
ที�เกิดขึ -นด้วย ฉะนั -น ลกูค้าต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที�เกิดขึ -นที�ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ ทางผู้จดัและทางสายการบินจะ
ไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยที�เกิดขึ -นทกุกรณี ลกูค้าอาจจะต้องรับผิดชอบคา่ปรับที�ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ หรือลกูค้าต้องรอกลบั
ประเทศไทยในเที�ยวบินถดัไปที�มีที�นั�งว่างหรือตามวนัเดินทางของตั4วเครื�องบิน  ทั -งนี -แล้วแต ่ทางเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศเกาหลีและสายการบนิทางผู้จดัไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูที้)ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั2นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั 
ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื)อการท่องเที)ยว เยี)ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื)นเอกสารในขั2นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื)อ
ยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปนี2  
- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง 
- ตั xวเครื)องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
- สิ)งที)ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที)อาจเกิดขึ2 นในระหว่างที)พาํนักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 
- ชื)อ ที)อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างที)พาํนักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื)นๆ) ทางทวัร์

จดัเตรียมให ้
- กาํหนดการเดินทางระหว่างที)พาํนักในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 
 
 
 
 

  
 

อตัราค่าบริการนี$ไม่รวม 
� ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต 
, ค่าซกัรีด , มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ) 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ 30,000 วอน/ทริป/ต่อท่าน 
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 
� ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  
 
เอกสารประกอบในการยื�นวซ่ีา  
1) พาสปอร์ต  
2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว  
3) ใบสาํคญัถิ�นที�อยู ่ 
4) สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  
5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ�ว 2 รูป  
(สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื�นวซ่ีา) 
 
เงื�อนไขการชําระค่าบริการ 

1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ต้องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื�อสํารองที�นั�ง ภายใน 3 วนัหลงัจาก
การจอง  

2. นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั�งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนกัท่องเที�ยว
หรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณี
ใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเที�ยวสละสิทธิ/ การเดินทางในทวัร์นั�นๆ 

3. กรณีที�นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� จองการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งชาํระครบเตม็จาํนวนเลย 
4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี�  วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษที์�

รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

 
เงื+อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

• กรณีที�นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ต้องการขอยกเลิกการเดนิทาง หรือเลื�อนการเดนิทาง นกัทอ่งเที�ยวหรือเอเจนซี�(ผู้ มีชื�อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจ้งยกเลิก
การจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไมรั่บยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 



 
 
 
 
 

  
 

• กรณีนกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัทอ่งเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผู้ มีชื�อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที�บริษัทอยา่งใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงิน
คา่บริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอํานาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงินคา่บริการ
ตา่งๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารที�ต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน  

โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี$ 
2.1 ต้องยกเลกิก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนัเท่านั$น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที�ชําระแล้ว  
2.2 หากยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 45 วนั ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนค่าทวัร์ทุกกรณ ี

1. การเดินทางที�ตอ้งการันตีมดัจาํหรือซื�อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย
การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั�งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี�  วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษที์�
รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ/ ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื�อนไขและข้อกาํหนดอื�นๆ 
1. ทวัร์นี�สาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 
2. ทวัร์นี� เป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั�งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั�งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ/ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนกัท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้กบั

นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อน
การเดินทางสาํหรับประเทศที�มีวซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเที�ยวทุกท่านยนิดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนกัท่องเที�ยวร่วม
เดินทางนอ้ยกวา่ที�ทางบริษทักาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ/ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนาํหน้าชื�อ เลขที�หนงัสือ
เดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัBวเครื�องบิน ในกรณีที�นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบัทาง
บริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ/ ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั�งนี�  บริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเที�ยวส่วน
ใหญ่เป็นสาํคญั 



 
 
 
 
 

  
 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ/ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักท่องเที�ยวที�มิได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี� คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษทัเสนอราคา ดงันั�น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิ/ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัBวเครื�องบิน ค่า
ภาษีเชื�อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั�น  

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 

• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ที�จะนาํติดตวัขึ�นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ�น และรวมกนั
ทุกชิ�นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ� งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาํออกมาให้เจา้หน้าที�ตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที�กาํหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น 

• สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  

• ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มนาํผลิตภณัฑที์�ทาํมาจากพืช และเนื�อสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไมส้ด , ไข่ , เนื�อสัตว ์
, ไส้กรอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี�  หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราที�สูงมาก  

 
 

 

 

 


