
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



วนัแรก        กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

23.00 น. คณะพรอ้มกนัที่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืงอาคาร  1 ชัน้ 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร์ 4 สายการบนิAIR ASIA X

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการขึน้เครือ่ง (หัวหนา้ทวัรแ์นะนําการเดนิทาง ) สาย

การบนิAIR ASIA X ใชเ้ครือ่งAIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ั่งจัดทีน่ั่งแบบ  3-3-3 น้ําหนักกระเป๋า  20 กก./ทา่น 
(หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย ) **หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครือ่ง

ออกอยา่งนอ้ย 60 นาทแีละผูโ้ดยสารพรอ้มณประตขู ึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก  40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิ์
ในการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่งเนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ**) 

 
อพัเกรดทีน่ ัง่ HOT SEAT ราคา 1,600 บาท / เทีย่ว(หมายเหตุ: ราคาอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามขอ้กําหนดของสายการบนิ) 

HOT SEAT เป็นทีน่ั่งภายในหอ้งโดยสารบรเิวณดา้นหนา้ของเครือ่งบนิซ ึง่เป็นทีน่ั่งแบบมพีืน้ทีว่างขามากเป็นพเิศษ 

 

 

วนัทีส่อง      เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) –โซลทาวเวอร–์THE GARDEN OF MORNING CALM 

02.40 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที่XJ700(ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

10.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิชอน (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลา
ทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ ขอตอ้นรับทกุทา่นสู่

สาธารณะรัฐเกาหลใีต ้รถโคช้นําทกุทา่นขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพือ่ความหวงัในการ

รวมชาตทิีย่าวกวา่4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  (1) เมนูบูลโกกหิมูหมกัสไตลเ์กาหลมีรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ยโดยนําหมูลงใน
กระทะพรอ้มนํา้ซุปปรุงรสเมือ่สกุรบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้วสวย 

 
จากนัน้นําทา่นไปยังหนึง่ในทาวเวอรท์ีม่วีวิทีส่วยทีส่ดุในเอเชยี  โซลทาวเวอร์ ตัง้อยูบ่นภเูขานัมซานใจกลางกรุงโซล  

มคีวามสงูจากฐานหอคอยประมาณ  236.7  เมตร  และมคีวามสงู  479 เมตรจากพืน้ดนิ  ไมว่า่จะเป็นชว่งกลางวนั  ชว่ง

กลางคนื หรอืฤดกูาลไหนๆ ก็ยังไดรั้บความนยิมเสมอมา  ทัง้จากนักทอ่งเทีย่วและคูรั่กชาวเกาหลี  เพราะเป็นจดุชมววิที่
มองเห็นววิทัว่ทัง้กรุงโซล และบรเิวณรอบๆ แบบพาโนรามา่ นับเป็นอกีสถานทีส่ดุแสนโรแมนตกิแหง่หนึง่ทีคู่รั่กทกุคูไ่ม่

ควรพลาด นอกจากนียั้งมไีฮไลทส์าํคญัของกรุงโซลทีนั่กทอ่งเทีย่วทกุคนจะตอ้งมาแวะเชค็อนิคอื  สถานทีค่ลอ้งกญุแจ
ชือ่ดงั Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่วา่  คูรั่กทีม่าคลอ้งกญุแจทีน่ีจ่ะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล  **ราคา

ทวัรน์ีไ้มร่วมกญุแจและคา่ขึน้ลฟิท1์0,000 วอน** 

 



 
 

จากนัน้นําทา่นตืน่ตาตืน่ใจกบัเทศกาลประดบัไฟสดุอลงัการประจําฤดหูนาวทีส่วน THE GARDEN OF THE 

MORNING CALMสวนนีไ้ดรั้บฉายาของประเทศเกาหลทีีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นดนิแดนแหง่ความสงบยามเชา้สวนดอกไมท้ี่
งดงามและกวา้งใหญเ่ปิดใหบ้รกิารแกนั่กทอ่งเทีย่วตลอดทัง้ปีโดยสวนนัน้ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงในเมอืงคาพยองดว้ยขนาด

พืน้ทีก่วา่330,000 ตารางเมตรโดยแบง่พืน้ทีอ่อกเป็นทัง้หมด 6 สวนหลกัคอืHakyung Garden, Hometown House 
Garden, Bonsai Garden, Moonlight Garden, Sky Path และGarden of Eden เนือ่งจากสวนแหง่นีเ้ต็มไปดว้ย

ดอกไมน้านาพรรณทีส่ง่กลิน่หอมหวานอบอวลไปทัว่ทัง้สวนรวมถงึตน้สนมากมายทีม่อบทศันยีภาพแหง่ความงามทีไ่ม่

เหมอืนทีไ่หนจงึถอืไดว้า่เป็นสวรรคส์าํหรับคนทีช่ ืน่ชอบการถา่ยภาพครอบครัวคูรั่กและผูท้ีช่ ืน่ชอบธรรมชาตทิีม่ักจะมา
พักผอ่นรวมทัง้ถา่ยภาพสวยๆของทีน่ีเ่สมอทีน่ียั่งเป็นสถานทีถ่า่ยทําในซรียีช์ ือ่ดงัYou're beautiful อกีดว้ย 

 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น  (2) เมนูชาบูชาบูสไตลเ์กาหลคีลา้ยการตม้รวมมติรสกุีห้มอ้ไฟประกอบไปดว้ยเนือ้หมู

สไลดผ์กัเห็ดและวุน้เสน้เกาหลเีป็นอกีหนึง่เมนูยอดฮติในเกาหลแีละยงัเป็นอาหารพืน้เมอืงทีม่มีาอยา่ง

ยาวนานอกีดว้ย 



พกัที ่  BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTELหรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม      ลานสก ี–สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์–ศนูยส์มนุไพรโสม –คอสเมตคิ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
จากนัน้มเีวลาใหท้า่นไดส้นุกกบัการเลน่สกอียา่งเต็มทีบ่น ลานสกขีนาดใหญ่ เมือ่เขา้สูฤ่ดหูนาวภเูขาของเกาหลจีะถกู

ปกคลมุไปดว้ยหมิะขาวโพลน โซนลานสกจีะประกอบไปดว้ยเนนิสกมีอืใหม ่และอกีเนนิสาํหรับคนทีเ่ลน่สกจีนโปรแลว้ 

ซึง่ปลอดภัยไมม่อีนัตราย ใดๆการเตรยีมตวักอ่นเลน่สกคีวรเตรยีมถงุมอืสก ีผา้พนัคอ แวน่กนัแดด เสือ้
แจค๊เก็ตกนันํา้หรอืผา้รม่ และกางเกงรดัรปูพรอ้มกบัรับฟังขอ้แนะนํา และฝึกวธิกีารเลน่จากไกดท์อ้งถิน่กอ่นลง

สนามจรงิ ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภัยของ ผูเ้ลน่เองเป็นสาํคญัสาํหรับคนทีช่าํนาญแลว้ สามารถน่ังกระเชา้ขึน้ไปไดบ้นเขา
ไดเ้ลย (**ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่อุปกรณก์ารเลน่สก ีสกลีฟิทส์โนวส์เลด สกคีา่เลน่รวมชุด แลว้ประมาณ 

50,000 วอน**) 
 

 
 

หมายเหตุ: ปรมิาณของหมิะ และการเปิดใหบ้รกิารของลานสก ีข ึน้อยูก่บัความเอือ้อํานวยของสภาพอากาศ

ในแตล่ะปี หากมหีมิะไมเ่พยีงพอลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิาร ในกรณีทีล่านสกไีมส่ามารถเปิดบรกิา ร ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ทดแทนโปรแกรม ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวนสนุกอกีหนึง่แหง่ทีน่่าสนใจเมือ่
เดนิทางไปเทีย่วเกาหลพีบกลบัโลกแหง่ลานน้ําแข็ง  และเลน่หมิะไดต้ลอด365 วนั เมอืงหมิะจําลองตัง้อยูท่ีเ่มอืง โก

ยาง แหลง่ทอ่งเทีย่วใกลก้รุงโซล ซึง่เป็น "Snow Park" ในร่มทีใ่หญส่ดุของประเทศเกาหล ีเพลดิเพลนิกบัการขีเ่ครือ่ง
เลน่สดุน่ารักบนลานน้ําแข็ง เชน่ จักรยานคูรั่ก จักรยานเดีย่ว รถเฟอรร์ี ่กะบะสเลดแซนตา้ เป็นตน้ หรอื จะเลอืกเขา้สู่

โลกของหมิะทีอ่ณุหภมูติลิบ - 2 องศาเซลเซยีส กบัการเลน่สโนสเลคบนลานหมิะ ก็ได  ้(ราคาทวัรน์ีไ้มร่วมคา่เขา้ 

SNOW PARK ประมาณ 15,000 วอน หรอืหากทา่นใดไมส่นใจ สามารถเดนิชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั มหีลากหลายแบรนด์
ชัน้นําใหเ้ลอืกมากมาย) 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (4) เมนูบุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลเีนือ้หมูเนือ้ไกเ่นือ้ววัปลาหมกึอาหารเกาหลี

เตมิไมอ่ ัน้ 

 

จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู่ สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด์ สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ ถกูขนานนามวา่

เป็นดสินยีแ์ลนดแ์หง่เกาหลใีตต้ัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ประกอบไปดว้ยโซนตา่งๆดงันี้ Global Fair, Magic Land, 
European Adventure, American Adventure, Zootopia เมือ่ทา่นกา้วผา่นประตเูขา้ไปในสวนสนุกเอเวอร์

แลนดพ์บกบัอาคารทรงสวยทีต่กแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรยีตะวนัออก และอนิเดยี ซึง่ผสมผสานจนเขา้กนัลง

ตวัแวะถา่ยรูปสวยๆ ที่Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญท่ีจ่ะเปลีย่นธมีไปตามเทศกาลตา่งๆ ถอืเป็นอกีจดุแลนด์

มารค์สาํหรับนักทอ่งเทีย่วใครชอบเครือ่งเลน่หวาดเสยีวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาดสนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ

ไมว่า่จะเป็น รถไฟเหาะตลีงักา (Rolling X-Train)ทีเ่ร็วสดุๆ และตลีงักาถงึ 2 รอบ เฮอรร์เิคน (Hurricane) เครือ่งเลน่ที่
จะหมนุๆเหวีย่งๆใหห้ัวใจเตน้รัวกบัความสงูเกอืบ 20 เมตรจากพืน้ดนิ! ดบัเบิล้ร็อกสปิน ( Double Rock Spin)ทีจ่ะหมนุๆ 

ตลีงักา 3 ตลบบนอากาศดว้ยความสงูทีแ่ทบกลัน้หายใจ เรอืเหาะไวกิง้ ( Columbus Adventure)เตรยีมตวัเตรยีมใจไป



กบัเจา้เรอืเหาะยักษ์ทีจ่ะเหวีย่ทกุคนขึน้ไปสงูถงึ 30 เมตร ในมมุ 75 องศา และไฮไลคท์ีพ่ลาดไมไ่ดข้องสวนสนุกแหง่นี ้
รถไฟเหาะรางไม ้( T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้ีส่งูชนัเป็นอนัดบั 4 ของโลกซึง่มคีวามชนัถงึ 77 องศาและวิง่ดว้ย

ความเร็ว104 กโิลเมตร/ชัว่โมง 
 

 
 

พกัเหนือ่ยจากเครือ่งเลน่ หลดุเขา้มาในโลกของเหลา่สตัวม์ากมาย ในโซนZootopiaหนึง่ในสวนสตัวท์ี่

ใหญท่ีส่ดุของเกาหลมีสีตัวม์ากกวา่2,000 ตวัจาก200 กวา่สายพันธุพ์าทกุทา่นทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารขี ึน้ไป

บนรถบสัซาฟารเีพือ่ใกลช้ดิกบัเหลา่สตัวป่์ายิง่ขึน้อยา่งโซน Safari Worldพบกบัสตัวท์ีน่่าเกรงขามอยา่งสงิโตเจา้ป่า
เสอือนัดรุา้ยและหมตีวัใหญท่ีอ่าจจะโผลม่าทกัทายคณุไดท้กุเมือ่ 

 

 
 
ตืน่เตน้ไปกบัการน ัง่รถสะเทิน้นํา้สะเทิน้บก ตะลยุเขา้ไปในโซน Lost Valleyพรอ้มเพลดิเพลนิกบัการชมสตัว์

ตา่งๆทีเ่ดนิเลน่อยา่งอสิระถา้โชคดอีาจจะไดพ้บกบัสตัวเ์หลา่นีม้าขอขนมกนิถงึหนา้ตา่งรถเลยทเีดยีว 
 



 
 

เปลีย่นบรรยากาศจากเหลา่สตัวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมูพ่ฤกษา เดนิชมสวนดอกไมท้ีกํ่าลงัออก

ดอกบานสะพร่ังอวดสสีนั ณ สวนดอกไมส้ีฤ่ดู ซึง่จะเปลีย่นแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตามฤดกูาลในรูปแบบทีห่ลากหลาย
ตลอดทัง้ปี (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) ดว้ยสสีนัทีส่ดของดอกไมแ้ตล่ะชนดิจงึไดรั้บความนยิมอยา่งมาก 

นักทอ่งเทีย่วทีม่าสวนสนุกจงึไมพ่ลาดทีจ่ะมาถา่ยรูปเก็บบรรยากาศความสดชืน่กลบัไปเป็นทีร่ะลกึ รวมทัง้ยังมกีารจัด

เทศกาลในแตล่ะเดอืน ในชว่งฤดหูนาวประมาณเดอืนพฤศจกิายน - ธนัวาคม มกีารจดังานเฉลมิฉลอง
เทศกาลครสิตม์าส และตอ้นรบัเทศกาลปีใหม ่ทกุเทศกาลจะตกแตง่ดว้ย แสง ส ีเสยีง สดุอลงัการ 
พรอ้มท ัง้มขีบวนพาเหรดมาสรา้งความบนัเทงิใหก้บัเด็กๆ เชน่ White Christmas Parade, 
Moonlight Parade 

 

 
 

การแสดขบวนพาเหรดอนันา่ตืน่ตาตืน่ใจ ชมขบวนพาเหรดสดุยิง่ใหญอ่ยา่ง คานวิลัแฟนตาซพีาเหรด  

(Carnival Fantasy Parade) พบกบัโชวต์า่งๆจากทัว่ทกุมมุโลกมทีัง้ธมีสไตลบ์ราซลิอยา่งแซมบาเฟสตวิลั  (Samba 

festival) ไปจนถงึธมีเวนสิคานวิลั  (Venice Carnival) จากอติาลก็ีตบเทา้เขา้ร่วมขบวนดว้ยสนุกสนานกบัการเตน้รําไป
พรอ้มๆกนัชว่งหัวคํา่เป็นอกีหนึง่การแสดงทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ชน่กนัอยา่เพิง่รบีกลบั ! หากยังไมไ่ดช้มการแสดงพลสุดุ

อลงัการหลงัจากพระอาทติยต์กดนิและยังมขีบวนพาเหรดทีจั่ดเต็มทัง้แสงสเีสยีงอยา่งมนูไลทพ์าเหรด  (Moonlight 

parade) ใหท้า่นไดช้มอกีดว้ย ขบวนพาเหรดจะมรีอบ14.30 18.30 และ19.30 น. 
 



จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหลี สมนุไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหาร 
ปอด ชว่ยทําใหจ้ติใจสงบ และเพิม่พละกําลงั มสีรรพคณุทางการแพทยช์ว่ยบํารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลอืด 

เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

 
จากนัน้นําทา่นแวะชอ้ปทีร่า้นเครือ่งสาํอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLETสวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพือ่เลอืก

ซือ้กลบัไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบํ์ารุงผวิแบรนดอ์ยา่ง DEWINS และ
แบรนด ์JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลกัของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีน้ําแตก ครมีขดัขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์

เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผมฯลฯ 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ( 5) เมนู บบิมิบบั ขา้วยําเกาหลปีระกอบดว้ยผกัตา่งๆพรอ้มกบัเนือ้สตัวห์มกัเสริฟ์บรกิาร

พรอ้มซุปรอ้นๆ 

 
พกัที ่ BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่        ผลติภฑัณ์นํา้มนัสน –ศนูยส์มนุไพรฮอตเกนาม ู–พระราชวงัชางด็อกกงุ– พลอยอเมทสิ  
ดวิตีฟ้ร ี–ตลาดเมยีงดง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 
จากนัน้นําทา่นเรยีนรูก้ารทํา ผลติภณัฑนํ์า้มนัสน ทีส่กดัจาก น้ํามันสนเข็มแดง  มสีรรพคณุชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน 

ชว่ยควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย 

 
จากนัน้นําทา่น ชม ศนูยส์มุนไพร ฮอตเกนามู ตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ และสงู

เหนอืระดบัน้ําทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไมถ่กูทําลายจากการดืม่
แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 
จากนัน้นําทา่นชมพระราชวงัชางด็อกกงุ พระราชวงัลําดบัทีส่องทีถ่กูสรา้งตอ่จากพระราชวงัเคยีงบกกงุ เคยใชเ้ป็นที่

พํานักของพระมหากษัตรยิห์ลายพระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัสาํคญัทียั่งคงรักษา

ไว ้พระราชวงัหลวงทัง้ 5 ทีใ่นโซลนัน้ จะมลีกัษณะหนา้ตาคลา้ยๆ กนั แตกตา่งกนัทีท่ศันยีภาพ รวมถงึความพเิศษของ
แตล่ะสถานทีด่ว้ย อยา่งตวัพระราชวงัชางด็อกกงุแหง่นีก็้มไีฮไลทท์ีน่่าสนใจคอื สวนฮวูอน หรอืสวนแหง่ความลบั

น่ันเอง ภายในพระราชวงัประกอบไปดว้ยเขตพระราชฐานชัน้นอก พระราชฐานชัน้ใน และสวนดา้นหลงัทีใ่ชส้าํหรับเป็น
ทีพั่กผอ่นของพระมหากษัตรยิใ์นสมัยโบราณ เมือ่เดนิเขา้มาบรเิวณดา้นในพระราชวงัจะเจอกบัลานกวา้ง เป็นพืน้ที่

สาธารณะทีนั่กทอ่งเทีย่วสามารถเดนิชมได ้พระราชวงัแหง่นีเ้คยถกูเผาทําลายไปในชว่งปี 1592 กอ่นจะถกูบรูณะในปี 

1611 และไดก้ลายเป็นสมบตัทิางวฒันธรรมนับตัง้แตนั่น้เป็นตน้มา ปัจจบุนัยังคงเหลอืความงดงามบางสว่นของ
พระราชวงัเอาไว ้นอกจากนัน้ยังมตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายกุวา่ 300 ปี บอ่น้ํา และศาลารมิน้ํา  

 



 
 

หมายเหตุ : กรณีทีพ่ระราชวงัชางด็อกกงุไมเ่ปิดทําการ ขอสงวนสทิธิป์รบัรายการทอ่งเทีย่ว ทดแทนเป็น
พระราชวงัถ็อกซูกงุ 1 ใน 5 พระราชวงัเกา่แกข่องราชวงศโ์ชซอน  มขีนาดไมเ่ล็กไมใ่หญ่  ตัง้โดดเดน่สงา่งามอยู่

ทา่มกลางอาคารสไตลต์ะวนัตกใจกลางกรุงโซล แตส่วยงามร่มรืน่ไปดว้ยตน้ไม ้ยิง่ชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสแีลว้ยิง่สวยงาม
ไปอกี ในแตล่ะวนัจะมกีารเปลีย่นเวรยามของทหาร หากมาไดถ้กูจังหวะจะไดช้มพธิเีปลีย่นเวรยามประจําวนั  ซึง่ในหนึง่

วนันัน้จะม ี3 รอบ คอื รอบแรกตอน 11.00 น.รอบทีส่อง 14.00 น.และรอบสดุทา้ยตอน 15.30 น. 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (7)เมนู จมิทคัไกอ่บซอี ิว๊วุน้เสน้เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงด ัง้เดมิเป็นไกผ่ดัรวมกบั

วุน้เสน้มนัฝร ัง่แครอทพรกิและซอสดําเนือ้ไกท่ีน่ ิม่รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ี
 

จากนัน้นําทา่นชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิแดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและนําโชค 
โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจ้ะงามจับตาเมือ่มาทําเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและ

สรอ้ยขอ้มอื 

 
จากนัน้นําทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีทีร่า้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญท่ีส่ดุในโซลแหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นม

มากมาย ไมว่า่จะเป็น น้ําหอม เสือ้ผา้ เครือ่งสาํอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดบัหลากหลายแบรนดด์งั และสนิคา้แบ
รนดอ์ืน่ๆ อกีมากมายโดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู และเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA,DIOR, LOUIS 

VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ในสว่นของชัน้
ที ่1 เป็นชอ็ป  CHANNEL และนาฬกิาดงัหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX,HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้

ชัน้ 2 เป็นชอ็ป  MCM ชัน้ที ่3 เป็นโซนเครือ่งสาํอางคห์ลากหลายแบรนดด์งั ไมว่า่จะเป็นแบรนด ์ SULWHASOO, 

HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้
ชัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ และชัน้ที ่5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 

 
จากนัน้นําทา่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง  แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรอืสยามส

แควรเ์กาหล ีตลาดแหง่นีจ้ะมเีสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น้ําหอม เครือ่งสาํอางคท์ัง้แบรนดเ์นมชือ่ดงั และโลคอลแบรนด ์

รวมถงึซดีเีพลง รูปดารา และศลิปินเกาหล ีหรอือะไรทีว่ยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากทีต่ลาดนี ้อาทเิชน่ รา้น
เครือ่งสาํอางคค์ท์ีคุ่น้หคูนไทยทีไ่มว่า่จะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 

INNISFREE ราคาเครือ่งสาํอางคค์จ์ะถกูกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เทา่ และบางรุ่นไมม่ขีายในประเทศไทย 
หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์งัอยา่งรา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์งัใหเ้ลอืกมากมาย อาทิ

เชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้ 

 



 
 

ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางทีฮ่อทฮติไมแ่พก้นัอยา่งโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้ิม้
ลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตวัใหญอ่บน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็

อบสเตอรต์วัใหญ่ๆ  ยา่งชสีมรีสหวาน ชสียา่ง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปยา่ง ตอ๊กโบก ีเคก้ขา้วที่
ข ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนีม้อียูเ่กอืบทกุซอกทกุมมุทีใ่นตลาดเมยีงดง บะหมีดํ่าจาจังม

ยอน หนึง่ในเมนูสดุฮติทีเ่ห็นกนับอ่ยในซรีีส่เ์กาหล ีมันฝร่ังเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ัว่ไปในเมอืงไทย แต่

ของทีน่ีจ่ะมไีสก้รอกเพิม่เขา้มาอกีหนึง่ชัน้ ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลงัการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แต่
หากคนทีช่อบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดงั ซึง่ไอตมิทีก่ดมาใสโ่คนนัน้สงูถงึ 2 ฟตุ 

 

 
 
เย็น  อสิระอาหารเย็น 1 มือ้ (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการช็อปป้ิง) 

พกัที ่   GRAND PALACE / CHOYANG / AIR REX HOTELหรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้        ละลายเงนิวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต –สนามบนิอนิชอน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (8)เมนู อูดง้ 

 
จากนัน้นําทา่นเพลนิเพลนิกบัการแวะซือ้ของฝากที ่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนม

ตา่งๆ ชอ็กโกแล็ตหนิ ซเีรยีลชอ็กโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้
โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งสาํอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็น

ตน้ 

 
11.15น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที่XJ700(ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

15.05น. ถงึประเทศไทยสนามบนินานาชาตดิอนเมอืงพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 

 

******************************************* 



  
 

 

*** สําคญัมากโปรดอา่น *** 
ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นทําการออกต ัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้  

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้  

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี5 วนั 3 คนื AIR ASIA X 
เกาหล ีอนิชอนโซล เลสโก โอโ้หสโนว ์

 

กาํหนดการเดนิทาง 
ธนัวาคม 2562 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ2-3 ทา่น 

จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ัว๋) 

พกัเดีย่ว 

28 พฤศจกิายน – 02 ธนัวาคม 2562 14,999 7,999 5,000 

03 – 07 ธนัวาคม 2562 

(วนัพอ่) 
17,999 7,999 5,000 

04– 08 ธนัวาคม 2562 
(วนัพอ่) 

18,999 7,999 5,000 

06– 10 ธนัวาคม 2562 

(วนัรฐัธรรมนญู) 
18,999 7,999 5,000 

07– 11 ธนัวาคม 2562 

(วนัรฐัธรรมนญู) 
17,999 7,999 5,000 

11– 15 ธนัวาคม 2562 17,999 7,999 5,000 

12– 16 ธนัวาคม 2562 17,999 7,999 5,000 

13– 17 ธนัวาคม 2562 17,999 7,999 5,000 

14– 18 ธนัวาคม 2562 17,999 7,999 5,000 

18– 22 ธนัวาคม 2562 17,999 7,999 5,000 

19– 23 ธนัวาคม 2562 17,999 7,999 5,000 

***หมายเหต*ุ** 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความ
เหมาะสม 

**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 



 

 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ทา่นละ่ 5,999 บาท 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่*** 
**ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีมคา่ทปิทา่นละ 50,000 วอน/ทรปิ/ทา่น** 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

20– 24 ธนัวาคม 2562 
(วนัครติสม์าส) 

18,999 7,999 5,000 

21– 25 ธนัวาคม 2562 
(วนัครติสม์าส) 

18,999 7,999 5,000 

27– 31 ธนัวาคม 2562 
(วนัปีใหม)่ 

23,999 8,999 5,000 

28 ธนัวาคม - 01 มกราคม 2563 
(วนัปีใหม)่ 

24,999 8,999 5,000 

29 ธนัวาคม - 02 มกราคม 2563 
(วนัปีใหม)่ 

23,999 8,999 5,000 

30 ธนัวาคม - 03 มกราคม 2563 
(วนัปีใหม)่ 

22,999 8,999 5,000 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไม่
วา่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ต ัว๋กบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้โปรดอา่นขอ้ความ

ใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

ขอ้ความสาํคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําให ้

ลกูคา้ตอ้งถกูสง่ตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นตั๋วขากลับ และรวมถงึคา่บรกิาร
อืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผู ้
จัดและทางสายการบนิจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิ
ถัดไปทีม่ทีีน่ั่งวา่ง หรอืตามวนัเดนิทางของตั๋วเครือ่งบนิ ทัง้นี ้ข ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศ
เกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการทีท่าง
ตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสมัภาษณ์นัน้ ขึน้อยูก่ับทาง ตรวจคนเขา้เมอืง เป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทาง
เจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททัวร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนีไ้ด ้** 

***ทัวรค์รัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเทา่นัน้ ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ป
ทัวร ์ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USDตอ่ทา่น *** 

 



**หมายเหต*ุ* 
1. รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบจา่ยชาํระขาด และผูจั้ดไดช้าํระใหก้บัสาย

การบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่

ดว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผู ้

จัดขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ราคานีเ้ฉพาะ
นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100USD**กรณี

ตดักรุ๊ปเหมาทีเ่ป็นเด็กนักเรยีน นักศกึษา ครู  ธรุกจิขายตรงเครือ่งสาํอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารขอดู

งาน **จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมเีพือ่นหรอืญาตขิองทา่นตอ้งการร่วมเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งทอ่งเทีย่วในประเทศเกาหล ีหรอืปัญหาตา่งๆ ตลอดจน
ขอ้แนะนํากรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบหากทา่นมคีวามจําเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่เพือ่ทีจ่ะนําไปยังประเทศนัน้ๆ  หรอื

นํากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ตอ้งไมเ่ป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้
ประหารชวีติเจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

3. โรงแรมทีพั่กทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็น
หลกั 

4. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรูป และชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และ วนัสดุทา้ยชา่งภาพจะนํา

ภาพถา่ยมาจําหน่ายกบัลกูทวัร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททวัรไ์มม่ี
การบงัคบัลกูทวัรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทวัรค์รัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเทา่นัน้ ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์โดยไมล่งรา้นชอ้ปป้ิง 
เชน่ น้ํามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD

ตอ่ทา่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.    คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง , คา่โทรศพัท ์, คา่โทรศพัทท์างไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต , คา่

ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่  

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

เอกสารประกอบในการยืน่วซีา่ 

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบสาํคญัถิน่ทีอ่ยู ่ 

4) สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ 2 รูป  

(สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไม่

วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนั

การมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี้ 
- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให  ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศเกาหลไีด ้(เชน่ เงนิสด บตัร

เครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศเกาหล ี(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีม

ให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศเกาหลีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให  ้



 

เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่สํารองทีน่ ัง่  ภายใน 3 วนัหลงัจาก

การจอง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่มช่าํระเงนิ หรอืชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีจ่องการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งชาํระครบเต็มจํานวนเลย 

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ  
 กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่าํระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

1. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

2. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการ

เดนิทางสาํหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการ

ชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  



8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้

ไมเ่กนิ 1 ,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ 
จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
 สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ , มดีพก , แหนบ , อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไมส้ด , ไข ่, เนือ้สตัว ์, 

ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  

 

 


