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วันแรก             กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
23.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA X 

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการข้ึนเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนําการ
เดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 น้ําหนัก
กระเป๋า 20 กก./ท่าน (หากต้องการซื้อน้ําหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิด
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บริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 
40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีน่ังบนเครื่อง เน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน**) 

 
อัพเกรด ท่ีน่ัง HOT SEAT ราคา 1,600 บาท / เท่ียว (หมายเหต:ุ ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อกําหนด

ของสายการบิน) 
HOT SEAT เป็นที่นั่งภายในห้องโดยสารบริเวณด้านหน้าของเครื่องบิน ซึง่เป็นที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขามากเป็น

พิเศษ 
 
 

วันท่ีสอง          เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) – สะพานแขวนมาจังโฮซู – โซลทาวเวอร ์
02.35 น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ700 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) 
10.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ท้องถ่ินเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่
สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชนําทุกท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพื่อความหวัง
ในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร เดินทางต่อไปยัง เมืองพาจู 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (1) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนําหมูลงใน

กระทะพร้อมนํ้าซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย 
 

จากนั้นนําท่านออกเดินทางไปยัง สะพานแขวนมาจังโฮซู สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในประเทศเกาหลี ก่อนจะพบ
กับวิวทะเลสาบอันงดงามจะต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ 500 เมตร ด้านหน้ามีหอคอยตั้งตระหง่านอยู่ ก่อนจะถึง
ตั
ว
ส
ะ
พ
า
น
จ
ะ
มี
ร้
า
น
กาแฟไว้คอยบริการสําหรับนักท่องเที่ยวที่อยากนั่งจิบกาแฟรับลมเย็นๆ ที่โชยมาจากทะเลสาบ ขวามือของร้าน
กาแฟจะเป็นทางเดินลงไปยังตัวสะพาน ตรงคอสะพานทั้งสองฝั่งด้านซ้ายขวาจะมีจุดให้ยืนถ่ายรูปวิวสวยๆ ส่วน
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ใหญ่จะมีแต่คนเกาหลีมาเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด ตัวสะพานมีความยาวถึง 220 เมตร พื้นตรงกลางสะพานฝั่งนึงจะ
เป็นพื้นกระจกใสยาวประมาณ 100 เมตร ที่สามารถมองเห็นผืนน้ําด้านล่างได้ นอกจากชมวิวทะเลสาบมุมกว้าง
จากบนสะพานแล้ว ด้านล่างยังมีสะพานไม้เป็นทางยาวให้ชมธรรมชาติ และเดินลัดเลาะริมฝั่งทะเลสาบได้อีกด้วย  
จากนั้นนําท่านไปยังหนึ่งในทาวเวอร์ที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร์ ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุง
โซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน ไม่ว่าจะเป็นช่วง
กลางวัน ช่วงกลางคืน หรือฤดูกาลไหนๆ ก็ยังได้รับความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเที่ยวและคู่รักชาวเกาหลี 
เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นับเป็นอีกสถานที่สุดแสนโรแมน
ติกแห่งหนึ่งที่คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สําคัญของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะ
เช็คอินคือ สถานที่คล้องกุญแจช่ือดัง Love Key Ceremony ที่มีความเช่ือว่า คู่รักที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะมีความ
รักที่ยืนยาวไปตลอดกาล ** ราคาทัวร์น้ีไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์ 10,000 วอน**   

 

 
 
เย็น บริการอาหารเย็น (2) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือวัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี 

เติมไม่อ้ัน  
พักท่ี    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
วันท่ีสาม          วัดพงอึนซา - ถนนกาโรซูกิล - สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล – ดิวตี้ฟรี – เครื่องสําอางค์คอสเมติค – ผลิตภัณฑ์ 
                       นํ้ามันสน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

จากนั้นนําท่านเดินทางไปยัง วัดพงอึนซา วัดดังท่ามกลางย่านธุรกิจและตึกสูงย่านกังนัม สร้างข้ึนตั้งแต่สมัย
อาณาจักรชิลลา ประตูหน้าวัดมีช่ือว่า จินยอมุน หมายถึง สรรพสิ่งที่ยังคงอยู่ในสภาพเดิม เมื่อเดินเข้ามาในประตู
แห่งนี้ก็จะสื่อถึงความหมายถึงการจะได้เข้ามาสู่ภพขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า  สัญลักษณ์โดดเด่นของวัดคือ 
พระพุทธรูปแกะสลักหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโซลที่ทุกคนตั้งใจมาสักการะขอพร มีความสูงกว่า 23 เมตร 
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จากนั้นนําท่านไป ถนนกาโรซูกิล ในช่วง
ฤดูใบไม้ร่วงต้นไม้มากมายหลายพันธ์ทั่ว
เกาหลีก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเป็น เหลือง ส้ม 
แดง น้ําตาล ให้สีสันที่สวยงามก่อนที่จะ
ร่วงไป  ถนนแห่งนี้ก็ เป้นอีกจุดหนึ่งที่
สามารถชมใบไม้เปลี่ยนสีได้ สองข้างทาง
เต็มไปด้วยเจ้าต้นกิงโกะ หรือต้นแปะก๊วย
นั่นเอง มีความยาวประมาณ 700 เมตร 
ทอดยาวเรียงตัวไปตลอดสองข้างทาง 
นอกจากมีต้นแปะก๊วยสวยๆ ให้เก้บภาพ
ความประทับใจกันแล้ว ยังมีทั้งร้านเสื้อผา้ รองเท้า เครื่องประดับ ในแบบที่แนวและยูนิคสุดๆ ส่วนใหญ่จะเป็นร้าน
ของเหล่านักออกแบบที่มีช่ือเสียง และนักออกแบบอิสระรุ่นใหม่ของเกาหลีไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนม 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (4) เมนู บิบิมบับ ข้าวยําเกาหลี ประกอบด้วยผักต่างๆพร้อมกับเน้ือสัตว์หมัก เสิร์ฟ
บริการพร้อมซุปชาบูหม้อร้อนๆ 
 
จากนั้นเดินทางไปยัง สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล หนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี ตั้งอยู่ที่เขตชัมซิล ในเมืองโซล 
เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ที่มีช่ือเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก การมาเที่ยวที่นี่จึงสามารถทําได้ทั้งปีโดยไม่ต้องดู
สภาพอากาศล่วงหน้า ภายในมีเครื่องเล่นที่น่าตื่นเต้นมากมาย รวมถึงลานไอซ์สเก็ต สวนสนุกลอตเต้เวิล์ดแบ่ง
ออกเป็น 2 โซน ได้แก่ ธีมผจญภัย โซนที่เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ เกาะเวทมนต์ โซนที่เป็นสวน
สนุกกลางแจ้งที่สร้างเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน ทั้งยังมีร้านจําหน่ายของที่ระลึก ร้านอาหารนานาชาติ 
และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ ที่นี่ยังรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า ช้อปปิ้งมอลล์ 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงแรมหรู เป็นต้น *** หมายเหตุ เครื่องเล่น Lotis Climing, Tomb of Horror, Mirror 
Maze, VR Game Zone, Fantasy Forest และ Poporo Park ไม่รวมอยู่ในตั๋ว หากลูกค้าต้องการเล่นต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม ***    
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จากนั้นนําท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี LOTTE WORLD TOWER DUTY FREE แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนม
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น น้ําหอม เสื้อผ้า เครื่องสําอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ดัง และ
สินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดยจะเป็นสินค้าแบรนด์หรู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, 
LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นต้น  
จากนั้นนําท่านแวะช้อปที่ร้านเครื่องสําอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพื่อ
เลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บํารุงผิวแบรนด์อย่าง 
DEWINS และแบรนด์ JSM ที่เป็นสินค้าหลักของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน้ําแตก ครีมขัดข้ีไคล 
สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็นต้น และยังมีสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม 
ยาสระผม ฯลฯ 
จากนั้นนําท่านเรียนรู้การทํา ผลิตภัณฑ์นํ้ามันสน ที่สกัดจากน้ํามันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยบํารุงร่างกาย ลด
ไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 
 

เย็น บริการอาหารเย็น (5) เมนู จิมทัค ไก่อบซีอ๊ิววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกับ
วุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดํา เน้ือไก่ท่ีน่ิม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี  

พักท่ี   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
วันท่ีสี่              โอลิมปิคพาร์ค – ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนเลียบกําแพง 
                       หิน – พลอยอเมทิส – ตลาดเมียงดง  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

จากนั้นนําท่านเดินไปสูดโอโซนให้ชุ่มปอด SEOUL OLYMPIC PARK อีกหนึ่งสถานที่ข้ึนช่ือสุดๆ ในการไปชม
ใบไม้เปลี่ยนสี สวนสาธารณะที่มีพื้นที่ใหญ่กว่า 1.45 ล้านตารางเมตร! เพราะที่นี่ล้อมรอบไปด้วยป่า และสวน
ศิลปะวัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร์ และอื่นๆ อีกมากมาย เดิมเคยใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันโอลิมปิก 
ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตระดับประเทศมากมาย และอีกหนึ่งจุดสําหรับผู้ที่อยากมาซึมซับประวัติศาสตร์ 
เพราะที่แห่งนี้มีการขุดพบโบราณวัตถุในสมัยแพ็คเจ จะเห็นได้ว่า Olympic park ที่โซลนั้น ไม่ใช่แค่ใหญ่ด้วย
เพราะแค่ขนาดพื้นที่เพียงอย่างเดียว แต่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจและยิ่งใหญ่ด้วยเช่นกัน สัมผัสความสดใส
จากต้นแปะก๊วยที่เริ่มพากันผลัดใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสลับส้มไปทั่วทั้งสวน 
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พบกับจุดไฮไลท์สวยๆ อาทิ จุดแรก สวนดอกไม้ป่า ตรงนี้จะมีดอกไม้นานาชนิดสลับพลัดเปลี่ยนทุกฤดูกาล จุดที่
สอง ทุ่งหญ้ามูลี่ย์สีชมพู ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้จะได้เห็นทุ่งดอกไม้ชมพูเรียงรายสวยงาม จุดที่สาม ALONE TREE 
จะเป็นเนินโล่งๆ กว้างๆ ซึ่งเป็นที่ตั้งของต้นไม้โดดเดี่ยว ‘นาฮลโลนามู’ สถานที่ยอดนิยมแบบนี้ ใครๆต่างก็
อยากจะมาถ่ายรูปกับเจ้าต้นไม้ต้นนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดนัดพบระหว่างครอบครัวหรือแก๊งค์เพื่อนที่มาสังสรรค์
พักผ่อนหย่อนใจกับใบไม้เขียวขจี ส่วนในฤดูใบไม้ร่วงยังสามารถชมใบไม้เปลี่ยนสีได้ตลอดทาง  
 

 
 

จากนั้นนําท่านชม ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วย
ทําให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละกําลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม
ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง 
จากนั้นนําท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และ
สูงเหนือระดับน้ําทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดื่ม
แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (7) เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบํารุงสขุภาพ ไก่ขนาดกําลังเหมาะ ยัดไส้ด้วยโสม แปะก๊วย 
และสมุนไพรบํารุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ 
จากนั้นนําท่านเดินทางต่อไปยัง พระราชวังถ็อกซูกุง 1 ใน 5 พระราชวังเก่าแก่ของราชวงศ์โชซอน มีขนาดไม่เล็ก
ไม่ใหญ่โดดเด่นสง่างามท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวันตกใจกลางกรุงโซล แต่สวยงามร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ ยิ่งช่วงฤดู
ใบไม้เปลี่ยนสีแล้วยิ่งสวยงามไปอีก ในแต่ละวันจะมีการเปลี่ยนเวรยามของทหาร หากมาได้ถูกจังหวะจะได้ชมพิธี
เปลี่ยนเวรยามประจําวัน ซึ่งในหนึ่งวันน้ันจะมี 3 รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบที่สอง 14.00 น. และรอบ
สุดท้ายตอน 15.30 น. 
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*** หมายเหตุ : กรณีท่ีพระราชวังถ็อกซูกุงไม่เปิดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการทดแทนเป็น 
พระราชวังชางด็อกกุง *** พระราชวังลําดับที่สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และ
ยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญที่ยังคงรักษาไว้ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยักษ์มีอายุกว่า 300 ป ีบ่อน้ํา และศาลาริมน้ํา 
พระราชวังแห่งนี้เป็นที่พํานักของพระมหากษัตริย์ถึง  9 พระองค์ ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของ
พระราชวัง ได้แก่ พระตําหนัก INJEONGJEON พระตําหนัก DAEJOJEON พระตําหนัก SEONJEONGJEON และ
พระตําหนัก NAKSEONJAE  
 
นอกจากนี ้ยังมีอีกไฮไลท์ที่สําคัญของพระราชวังแห่งนี้คือ ถนนเลียบกําแพงหิน ซึ่งรู้จักกันดีในช่ือ ถนนจองดง 
หรือ ถนนถ็อกซูกุง-ทลดัม มักมีผู้นิยมไปเดินเล่นพักผ่อนช่ืนชมควาามงดงามของพระราชวัง พร้อมกับเดินชมวิวต้น
แปะก๊วยสีเหลืองที่ปลูกเรียงรายเลาะเลียบรั้ววัง ทอดยาวจากพระราชวังถ็อกซูไปจนถึงโรงละครชองดงตามแนว
โค้งของถนน ขนานกับแนวกําแพงหินสีน้ําตาลเทาสวยงาม ทําให้ถนนเส้นนี้มีเสน่ห์ และมีเอกลักษณ์ในตัวเป็น
อย่างมาก ถนนที่สวยงามแห่งนี้ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ที่นี่ได้ช่ือว่าเป็นถนนเส้นที่โรแมนติกแห่งหนึ่งในโซล และ
ยังเป็นสถานที่ยอดนิยมสําหรับการเดินเลน่ในฤดูใบไม้ร่วง ใบแปะก๊วยสีเหลอืงที่เรยีงรายเลยีบกาํแพงไปนั้น ยิ่งเพิ่ม
บรรยากาศให้โรแมนติกมากข้ึนไปอีก  

 

 
 

จากนั้นนําท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนํา
โชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทําเป็นแหวน จี้ 
ต่างหู และสร้อยข้อมือ 
จากนั้นนําท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือ
สยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้จะมีเสื้อผ้า กางเกง รองเท้า น้ําหอม เครื่องสําอางค์ทั้งแบรนด์เนมช่ือดัง และโล
คอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดนี้ 
อาทิเช่น ร้านเครื่องสําอางค์ค์ที่คุ้นหูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL 
REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่องสําอางค์ค์จะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายใน
ประเทศไทย หรือจะเป็นร้านขายรองเท้าแบรนด์ดังอย่างร้าน MBC MART ก็มีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังให้
เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นต้น 
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ในส่วนของอาหารบริเวณข้างทางทีฮ่อทฮิตไม่แพ้กันอย่างโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด มีอาหารหรือของทานเล่นใหไ้ด้ลิ้ม
ลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์ย่างตัวใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง 
กุ้งล็อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไม้แล้วเอาไปย่าง ต๊อกโบกี เค้ก
ข้าวที่ขึ้นช่ือของเกาหลี ปรุงรสด้วยซอสเผด็สไตลเ์กาหลี เมนูนี้มีอยู่เกือบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ดํา
จาจังมยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตที่เห็นกันบ่อยในซีรี่ส์เกาหลี มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบ เห็นได้ทั่วไปใน
เมืองไทย แต่ของที่นี่จะมีไส้กรอกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งช้ัน ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไม้แบบอลังการโรยด้วย
เกลือ เป็นต้น แต่หากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจ้าดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใส่โคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต 

เย็น  อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ให้ทุกท่านได้อิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช็อปป้ิง) 
พักท่ี    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
วันท่ีห้า            ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
เช้า  บริการอาหารเช้า เมนู อูด้ง (8) 

นําท่านเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ 
ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม 
ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็น
ต้น 

11.15 น. เดินทางกลับกรงุเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ701 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) 
15.05 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมด้วยความประทบัใจ 
 

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

*** สําคัญมากโปรดอ่าน *** 
ในกรณีท่ีต้องออกต๋ัวภายใน เครื่องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่อนทําการออกต๋ัวโดยสาร กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ี 

ทุกครั้ง เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเท่ียวบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
มิเช่นน้ัน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดใดท้ังสิน้ 

ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ  
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อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน AIR ASIA X 
เกาหลี พาจู โซล เลสโก โอ้โหใบไม้หลากสี (พักโซล 3 คืน) 

 

กําหนดการเดินทาง 
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 

2-3 ท่าน 

ราคา 
จอยแลนด์ 
(ไม่รวมตั๋ว) 

ราคา 
เด็กอายุไม่เกิน 

2 ขวบ 
พักเด่ียว 

02 - 06 ตุลาคม 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

04 - 08 ตุลาคม 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

10 - 14 ตุลาคม 2562 
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 

16,999 6,999 5,900 5,000 

11 - 15 ตุลาคม 2562 
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 

16,999 6,999 5,900 5,000 

18 - 22 ตุลาคม 2562 
(วันปิยมหาราช) 

16,999 6,999 5,900 5,000 

23 - 27 ตุลาคม 2562 
(วันปิยมหาราช) 

16,999 6,999 5,900 5,000 

25 - 29 ตุลาคม 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

30 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

31 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

05 - 09 พฤศจิกายน 2562 13,999 6,999 5,900 5,000 

06 - 10 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

07 - 11 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

08 - 12 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

09 - 13 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

12 - 16 พฤศจิกายน 2562 14,999 6,999 5,900 5,000 

13 - 17 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

14 - 18 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม 
**กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คนืค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท** 

**พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง** 
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***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 50,000 วอน/ทริป/ท่าน 
 
 

 
**หมายเหต ุ
 

1. รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จัดได้ชําระ
ให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการ
ตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ  (ประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน ***และทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ ราคาน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่าน้ัน ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพ่ิมจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 
100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค์  หมอ  พยาบาล  
ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปที่มีการขอดูงาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง** 

15 - 19 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

16 - 20 พฤศจิกายน 2562 14,999 6,999 5,900 5,000 

19 - 23 พฤศจิกายน 2562 14,999 6,999 5,900 5,000 

20 - 24 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

21 - 25 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

22 - 26 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

23 - 27 พฤศจิกายน 2562 14,999 6,999 5,900 5,000 

26 - 30 พฤศจิกายน 2562 14,999 6,999 5,900 5,000 

27 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

28 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนัน้ ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะ
ทางบริษัทได้ทําการจ่ายค่าตั๋วกับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วน ก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่าน

เอง 

 
ข้อความสําคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด 

ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ทําให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลับเข้าประเทศ
ไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึงค่าบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยใน
เที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่าง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสาย
การบินเป็นผู้พิจารณา ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  

** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้า เมืองเรียก
สัมภาษณ์นั้น ขึ้นอยู่กับทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้พิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริษัททัวร์ ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงในส่วนนี้ได้ ** 

*** ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะคิดค่า
ดําเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 
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2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ข้อแนะนํากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมคีวามจําเปน็ต้องรบัฝากของจากผูอ้ื่นเพื่อที่จะนําไปยังประเทศน้ันๆ  
หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษ
ถึงข้ันประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

3. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนข้ึนอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ลูกค้าเป็นหลัก 

4. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้ายช่างภาพจะนํา
ภาพถ่ายมาจําหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ เพราะทางบริษัททัวร์ไม่
มีการบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

5. ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้อป
ปิ้ง เช่น น้ํามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดําเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 
300 USD ต่อท่าน 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ       ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.    ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน     ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ      ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , 
ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ) 
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว  
 
เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า  
1) พาสปอร์ต  
2) ใบประจําตัวคนต่างด้าว  
3) ใบสําคัญถ่ินที่อยู่  
4) สําเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)  
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)  
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป  
(สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทําเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้า
ประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี ้
- พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง 
- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
- สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พํานักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดติ เป็นต้น) 
- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พํานักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
- กําหนดการเดนิทางระหว่างที่พํานักในประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
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เง่ือนไขการชําระค่าบริการ 
1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่าน เพ่ือสํารองท่ีน่ัง ภายใน 3 วันหลังจาก

การจอง  
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซี่ไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ 
ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธ์ิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชําระครบเต็มจํานวนเลย 
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
 กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือ่นการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลิกการ
จองกบัทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไมร่ับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่ (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรบัเงินค่าบรกิารคืน โดย
แนบหนังสือมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบรกิารต่างๆ และหน้าสมุดบญัชี
ธนาคารที่ต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน  

โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังน้ี 
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแล้วทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

1. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เง่ือนไขและข้อกําหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อน
การเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผดิชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหน้าช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง 
และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อม
การชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มข้ึนของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี
เช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น  

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะนําติดตัวข้ึนเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกัน

ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

 สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝา ก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนําผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้สด , ไข่ , เนื้อสัตว์ 
, ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก  

 


