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วนัแรก              กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) – เกาหลใีต ้– N SEOUL TOWER   
05.00 น. คณะพรอ้มกนัที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ช ั.น 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ AIR ASIA X 

เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการขึ$นเครื�อง (หัวหนา้ทัวร์แนะนําการเดนิทาง) 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�นั�ง จัดที�นั�งแบบ 3-3-3 นํ$าหนักกระเป๋า 20 กก./
ทา่น (หากตอ้งการซื$อนํ$าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  
**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครื=องออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม 
ณ ประตูข ึ.นเครื=องกอ่นเวลาเครื=องออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิEในการเลอืกที=น ั=งบนเครื=อง เนื=องจากตอ้ง
เป็นไปตามระบบของสายการบนิ**)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.05 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเที�ยวบนิที� XJ708 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื=อง) 
15.20 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้ (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับ

นาฬกิาเป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ ขอตอ้นรับ
ทกุทา่นสู ่สาธารณะรัฐเกาหลใีต ้รถโคช้พาทา่นขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอืสะพานเพื�อความหวัง
ในการรวมชาตทิี�ยาวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร  
นําทา่นไปพบกับหนึ�งในทาวเวอรท์ี�มวีวิที�สวยที�สดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) ตั $งอยู่บนภูเขานัม
ซานใจกลางกรุงโซล มคีวามสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสงู 479 เมตรจากพื$นดนิ ซึ�งยังคง
ไดรั้บความนิยมเสมอทั $งจากนักท่องเที�ยวและคู่รักชาวเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันหรือช่วงกลางคนื ไม่ว่าจะ
ฤดูกาลไหนๆ เพราะเป็นจุดชมววิที�มองเห็นววิทั�วทั $งกรุงโซล และบรเิวณรอบๆแบบพาโนราม่า นับเป็นอกีสถานที�สดุ
แสนโรแมนตกิแห่งหนึ�งที�คูรั่กทกุคู่ไม่ควรพลาด ถอืเป็นไฮไลทส์ําคัญของกรุงโซลที�นักทอ่งเที�ยวทกุคนจะตอ้งมาแวะ
เช็คอนิ และสถานที�คลอ้งกญุแจชื�อดัง Love Key Ceremony ที�มคีวามเชื�อวา่ คูรั่กที�มาคลอ้งกญุแจที�นี�จะมคีวามรักที�
ยนืยาวไปตลอดกาล **ราคาทวัรน์ี.ไมร่วมกญุแจและคา่ขึ.นลฟิท*์* 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (1) เมนู ชาบู ชาบู สุกี.หมอ้ไฟสไตลเ์กาหล ี อาหารพื.นเมอืงของเกาหล ีลกัษณะคลา้ยสุกี.
หมอ้ไฟ 

พกัที=    THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที=สอง            เทศกาลดอกหญา้สวนฮานลึปารค์ - โรงเรยีนสอนทํากมิจ+ิใสชุ่ดประจําชาตฮินับก - สวนสนุก EVERLAND 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
นําทา่นเดนิทางไปยัง สวนฮานลึ (HANEUL PARK) ตั $งอยู่บนเนนิเขาที�สงูที�สดุในบรรดาสวนทั $ง 5 แห่ง  จงึไดช้ื�อวา่ 
ฮานลึ ที�แปลวา่ ‘ทอ้งฟ้า’ สามารถเที�ยวไดท้กุฤดกูาล และมองเห็นววิทวิทัศน์ที�งดงามของกรุงโซลได ้ในชว่งหนา้รอ้น
จะมดีอกทานตะวนับานใหไ้ดช้ม สว่นในชว่งใบไมเ้ปลี�ยนสจีะมเีทศกาลดอกหญา้บาน (Seoul Eulalia Festival) หลาย
คนนยิมมาชมความสวยงาม รวมถงึมตีน้ Redwood ที�ยาวเรยีงรายไปถงึ 900 เมตร สลบักบัสสีนัของใบไมเ้ปลี�ยนสทีี�อยู่
บนยอดเขา มทีางเดนิบันไดลัดเลาะขึ$นไปยังลานทุ่งดอกหญา้ดา้นบน ถา้หากใครไม่อยากเดนิเทา้ขึ$นไป ทางสวนมี
บรกิารรถรับ-สง่ สําหรับขึ$นไปดา้นบน ดา้นบนนั$นจะเป็นลานทุง่หญา้โล่ง ขนาดใหญ่ เต็มไปดว้ยดอกหญา้พริ$วไหวไป
ตามลม ระหวา่งทางจะมศีาลาทรงเกาหลโีบราณใหนั้�งพักผ่อนเป็นระยะๆ ตรงกลางของสวนจะมจีุดชมววิ สามารถเดนิ
ขึ$นไปดา้นบนแลว้ถา่ยววิทุง่หญา้ได ้ 
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*** หมายเหต ุ: ราคานี.ไมร่วมคา่รถ SHUTTLE BUS รบั-สง่ สําหรบัทา่นที=ไมส่ะดวกเดนิขึ.นบนัไดไปดา้นบน
สวนฮานลึ ท ั.งนี.การบานของดอกหญา้ขึ.นอยูก่บัสภาพอากาศ หากดอกหญา้ไมบ่าน หรอืทางสถานที=ยกเลกิ
เทศกาล ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิEปรบัเปลี=ยนโปรแกรม ทดแทนเป็น ถนนกาโรซูกลิ (GAROSU-GIL) แหลง่รวม
รา้นคา้แฟชั�น และคาเฟ่สุดฮปิของชาวเกาหล ีถนนที�เต็มไปดว้ยตน้ไมส้องขา้งทาง ซึ�งก็คอืเจา้ตน้กงิโกะ (Ginkgo) 
หรอืตน้แปะก๊วยนั�นเอง โดยมคีวามยาวของถนนประมาณ 700 เมตร ถนนเสน้นี$อาจจะยังไม่คอ่ยคุน้หูมอืใหม่หัดเที�ยว
เกาหลซีักเท่าไหร่ แต่ขอบอกวา่หนุ่มสาวแดนโสมเขารูจั้กกันเป็นอย่างด ีเพราะเป็นถนนที�มคีรบทุกรส ทั $งรา้นเสื$อผา้ 
รองเทา้ เครื�องประดับ ในแบบที�เรียกว่ายูนิคสุดๆ ซึ�งส่วนใหญ่จะเป็นรา้นของเหล่านักออกแบบที�มชี ื�อเสยีง และนัก
ออกแบบอสิระรุ่นใหมข่องเกาหลไีปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมชื�อดงัมากมาย *** 

 
จากนั$นนําท่านเรยีนรูว้ัฒนธรรมการทํากมิจขิองชาวเกาหลทีี� โรงเรยีนสอนทํากมิจ ิอาหารเกาหลปีระเภทผักดองที�
อาศัยภูมปัิญญากน้ครัวของชาวเกาหล ีดว้ยการหมักพรกิสแีดงและผักต่างๆ โดยทั�วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลี
นยิมรับประทานกมิจเิกอืบทกุมื$อ และยังนําไปปรุงเป็นสว่นประกอบอาหารอกีหลายอย่าง ปัจจุบันกมิจมิมีากกวา่ 187 
ชนิด สว่นใหญ่แลว้จะมรีสเผ็ด เปรี$ยว นอกจากนี$ยังสามารถสวมใส ่ชุดประจําชาตฮินับก ซึ�งเป็นชดุประจําชาตขิอง
เกาหล ีพรอ้มถา่ยภาพสวยๆ เก็บไวเ้ป็นที�ระลกึ 
 

กลางวนั บรกิารอาหาร (3) เมนู บุฟเฟตบ์ารบ์คีวิปิ. งยา่งสไตลเ์กาหล ี 
 

จากนั$นนําทา่นเดนิทางสู ่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สดุของ
ประเทศ ถกูขนานนามวา่เป็น ดสินยีแ์ลนดแ์หง่เกาหลใีต ้ตั $งอยู่ทา่มกลางหุบเขา โดยมบีรษัิทซัมซงุเป็นเจา้ของ ทกุคน
จะไดท้อ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร ์สงิโตเจา้ป่า และเสอืดนิแดนแห่งเทพนยิาย และสนุกกับเครื�องเลน่
นานาชนิด ไม่วา่จะเป็น รถไฟเหาะตลีังกา (Rolling X-Train) เฮอร์รเิคน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวกิ$ง 
(Columbus Adventure) และไฮไลทท์ี�พลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งนี$ รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) ชมกจิกรรม
และการแสดงต่างๆ ดว้ยบัตรเขา้ชมแบบไม่จํากัดจํานวนรอบ นอกจากนี$ยังมสีวนดอกไมท้ี�กําลังออกดอกบานสะพรั�ง
อวดสสีัน ณ สวนดอกไมส้ี�ฤดู (Four Season Garden) ซึ�งจะเปลี�ยนแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบที�
หลากหลายตลอดทั $งปี (ทั $งนี$ข ึ$นอยูก่ับสภาพอากาศ) ดว้ยสสีนัที�สดของดอกไมแ้ตล่ะชนดิจงึไดรั้บความนยิมอย่างมาก 
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นักทอ่งเที�ยวที�มาสวนสนุกจงึไม่พลาดที�จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื�นกลับไปเป็นที�ระลกึ รวมทั $งยังมกีารจัด
เทศกาลในแตล่ะเดอืน อาทเิชน่ ในฤดใูบไมร้่วง ประมาณเดอืนตลุาคม - พฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ พรอ้มกับ
มจัีดตกแตง่สวนสนุกใหเ้ขา้กับเทศกาลฮัลโลวนี (Happy Halloween) มกีารจัดขบวนรถแฟนซแีห่รอบสวนสนุก และมี
เจา้หนา้ที�แตง่ตวัเป็นผมีาเดนิแกลง้นักทอ่งเที�ยวดว้ย  

 

 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น (4) เมนู ขา้วยําบบิมิบบั ขา้วยําเกาหล ีเสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รวมรอ้นๆ 
พกัที=    THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที=สาม            ศนูยส์มุนไพรโสม - สมุนไพรฮอตเกนามู - พระราชวงัชางด็อกกุง - COSMETIC OUTLET  
                         นํ .ามนัสน - DUTY FREE - ตลาดเมยีงดง  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากนั$นนําทา่นเดนิทางไปยัง ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหล ี(GINSEN CENTER) สมุนไพรโสมขึ$นที�ช ื�อวา่เป็นราชาแห่ง
มวลสมุนไพร ถูกนํามาใชเ้พื�อสขุภาพเป็นเวลานานากวา่ 2,000 ปี ในตํารายาแผนระบวุ่า โสมเป็นสมุนไพรที�ชว่ยเสรมิ
ความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบย่อยอาหาร ปอด ชว่ยทําใหจ้ติใจสงบ มสีรรพคณุทางการแพทยค์อืชว่ยบํารุงหัวใจ ป้องกัน
โรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง  
 
จากนั$นพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบํารุงตบั (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นดินี$เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที�ปราศจาก
มลภาวะ และสงูเหนือระดับนํ$าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิมนํามารับประทานเพื�อชว่ยดแูลตับใหส้ะอาด
แข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไมถ่กูทําลายจากการดื�มแอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี� สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 
นําชม พระราชวงัชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวังลําดับที�สองที�ถูกสรา้งตอ่จากพระราชวัง
เคยีงบกกงุ ในปี ค.ศ. 1405 และความสําคัญในการเป็นที�พํานักของพระมหากษัตรยิห์ลายพระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ช
ซอน (JOSEON) และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญที�ยังคงรักษาไว ้ประกอบไปดว้ย เขตพระราชฐานชั $นนอก 
พระราชฐานชั $นใน และสวนดา้นหลงั สําหรับเป็นที�พักผ่อนของพระมหากษัตรยิ ์ซึ�งมตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายุกวา่ 300 ปี 
บอ่นํ$า และศาลารมินํ$า พระราชวงัแหง่นี$เป็นที�พํานักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองค ์ปัจจุบันยังคงเหลอืความงดงาม
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บางส่วนของพระราชวัง ไดแ้ก่ พระตําหนัก INJEONGJEON พระตําหนัก DAEJOJEON พระตําหนัก 
SEONJEONGJEON และพระตําหนัก NAKSEONJAE 
 
 
 

 
 
*** หมายเหตุ: กรณีที=พระราชวงัชางด็อกกุงไม่เปิดทําการ ขอสงวนสทิธิEปรบัรายการทอ่งเที=ยว ทดแทน
เป็น พระราชวงัถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5 พระราชวังเกา่แกข่องราชวงศโ์ชซอน มขีนาดไม่เล็ก
ไม่ใหญ่ ตั $งโดดเดน่สง่างามอยู่ทา่มกลางอาคารสไตลต์ะวันตกใจกลางกรุงโซล แตส่วยงามร่มรื�นไปดว้ยตน้ไม ้ยิ�งชว่ง
ฤดูใบไมเ้ปลี�ยนสแีลว้ยิ�งสวยงามไปอกี ในแตล่ะวันจะมกีารเปลี�ยนเวรยามของทหาร หากมาไดถู้กจังหวะจะไดช้มพธิี
เปลี�ยนเวรยามประจําวนั ซึ�งในหนึ�งวนันั$นจะม ี3 รอบ คอื รอบแรกตอน 11.00 น. รอบที�สอง 14.00 น. และรอบสดุทา้ย
ตอน 15.30 น. *** 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (6) เมนู ไกตุ่น๋โสม ซุปสตูรเด็ดบํารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 
 

นําท่านแวะชอ้ปที�รา้นเครื�องสําอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพื�อเลอืกซื$อ
กลบัไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไม่วา่จะเป็นสกนิแครบํ์ารุงผวิแบรนด ์DEWINS และ JSM ที�
เป็นสนิคา้หลกัของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีนํ$าแตก ครมีขดัขี$ไคล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยัง
มสีนิคา้อื�นๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Smart World Travel Agent Co., Ltd. 

42/37 Moo 5, Lamlukka 11 Road, Kookot, Lamlukka, Pathumthani 12130 THAILAND 

Tel: (662) 987 7074-5 Fax: (662) 987 5564 

Website: www.swtravelagent.com, E-Mail: info@swtravelagent.com 

Skype: ekmatsha@hotmail.com, Ym: swtravelagent@yahoo.com 

รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้
ประสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

 
จากนั$นนําท่านเยี�ยมชม RED PINE เป็นผลติภัณฑท์ี�สกัดจากนํ$ามันสน มสีรรพคณุชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ย
ควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย  
 
จากนั$นนําทา่นเลอืกซื$อสนิคา้ปลอดภาษี ดวิตี.ฟร ี (DUTY FREE) ที�รา้นคา้ปลอดภาษีที�ใหญ่ที�สดุในโซล แหลง่รวม
สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ไมว่า่จะเป็น นํ$าหอม เสื$อผา้ เครื�องสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื�องประดับหลากหลายแบรนด์
ดัง และสนิคา้แบรนดอ์ื�นๆ อกีมากมาย โดยชั $นใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนด์หรู และเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ อาทเิช่น 
PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU 
MIU เป็นตน้ ในสว่นของชั $นที� 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX, HERMES, 
OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชั $น 2 เป็นชอ็ป MCM ชั $นที� 3 เป็นโซนเครื�องสําอางคห์ลากหลายแบรนดด์ัง ไม่วา่จะเป็นแบ
รนด ์SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, 
BIOTHERM, MAC เป็นตน้ ชั $น 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอื�นๆ และชั $นที� 5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซน
รา้นอาหาร 
 

 
 
 
 

 
 

 
จากนั$นนําท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ$ง ยา่นเมยีงดง (MYEONG-DONG) แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆ
หลายคน หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีตลาดแหง่นี$จะมเีสื$อผา้ กางเกง รองเทา้ นํ$าหอม เครื�องสําอางคท์ั $งแบรนดเ์นมชื�อดัง 
และโลคอลแบรนด ์รวมถงึซดีเีพลง รูปดารา และศลิปินเกาหล ีหรอือะไรที�วัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที�ตลาดนี$ 
อาทเิชน่ รา้นเครื�องสําอางคค์ท์ี�คุน้หูคนไทยที�ไม่วา่จะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL 
REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื�องสําอางคค์จ์ะถูกกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เทา่ และบางรุ่นไม่มขีายใน
ประเทศไทย หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้ชื�อดัง รา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลอืกมากมาย 
อาทเิชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้    
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เย็น  อสิระอาหารเย็น 1 มื.อ (ใหทุ้กทา่นไดอ้สิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 
พกัที=    THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที=ส ี=               พลอยอะเมทสิ - สะพานแขวนมาจงัโฮซู - HYUNDAI OUTLET - วดัเจงิดองซา 
                        ละลายเงนิวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - สนามบนิอนิชอน 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

 จากนั$นนําทา่นชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ (AMETHYST) เกาหลเีป็นถิ�นของพลอยสมี่วง พลอยแห่งสขุภาพ
และนําโชค โดยมตีั $งแตส่มีว่งออ่นเย็นตาจนถงึสมี่วงไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี$จะงามจับตาเมื�อมาทําเป็นแหวน จี$ 
ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื  
 
นําท่านออกเดนิทางไปยังเมืองพาจู พบกับสะพานแขวนที�ยาวที�สุดในประเทศเกาหลี สะพานแขวนมาจงัโฮซู 
(SUSPENSION BRIDGE OF MAJANGHOSU) สะพานแขวนแห่งนี$เพิ�งเปิดใหม่ไดไ้ม่นาน ยังไม่เป็นที�รูจั้กในหมู่
นักทอ่งเที�ยวตา่งชาต ิตอ้งเดนิเทา้เขา้ไปประมาณ 500 เมตร จะพบกับหอคอยตั $งตระหง่านอยู่เบื$องหนา้ กอ่นจะถงึตัว
สะพานจะมรีา้นกาแฟไวค้อยบรกิารสําหรับนักท่องเที�ยวที�อยากนั�งจบิกาแฟรับลมเย็นๆที�โชยมาจากทะเลสาบ ขวามอื
ของรา้นกาแฟจะเป็นทางเดนิลงไปยังตวัสะพาน ตรงคอสะพานทั $งสองฝั�งดา้นซา้ยขวาจะมจีุดใหย้นืถ่ายรูปววิสวยๆ สว่น
ใหญจ่ะมแีตค่นเกาหลมีาเที�ยวพักผ่อนในวันหยุด ตัวสะพานมคีวามยาวถงึ 220 เมตร พื$นตรงกลางสะพานฝั�งนงึจะเป็น
พื$นกระจกใสยาวประมาณ 100 เมตร สามารถมองเห็นผนืนํ$าสคีรามดา้นลา่งได ้นอกจากชมววิทะเลสาบมุมกวา้งจากบน
สะพานแลว้ ดา้นลา่งยังมสีะพานไมเ้ป็นทางยาวใหช้มธรรมชาต ิและเดนิลดัเลาะรมิฝั�งทะเลสาบไดอ้กีดว้ย  
 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (8) เมนู บูลโกก ิ 
 

จากนั$นนําทา่นไปยัง ฮุนได เอา้ทเ์ลท (HYUNDAI PREMIUM OUTLET) แหลง่ชอ๊บปิ$งขนาดใหญ่มทีั $งหมด 3 ชั $น 
เต็มไปดว้ยรา้นแบรนดแ์ฟชั�นกวา่ 230 รา้น มรีา้นสนิคา้แบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลอืกมากมาย อาทเิชน่ GUCCI, COACH, 
GIORDANO, DKNY, CALVIN KLEIN เป็นตน้ รวมถงึสนิคา้แบรนดด์ังจากเกาหลทีี�มใีหท้่านไดเ้ลอืกสรรกันอย่าง
ละลานตา 

 
จากนั$นนําท่านเดนิทางสู่ วดัเจงิดองซา (Jeondeungsa Temple) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ประจําตระกูลของกษัตริย์
ราชวงศโ์ครยอ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที�งดงาม เชน่ วหิารหลัก Daeungbojeon ที�มีการตกแต่งดว้ยผลงานการ
แกะสลักเป็นลวดลายต่างๆมากมาย ทั $งภายในและภายนอกอาคาร เป็นอกีหนึ�งตัวอย่างที�ดขีองสถาปัตยกรรมในชว่ง
กลางของยคุโจชอน ภายในวหิารจะเห็นมกีารสลกัเขยีนชื�อของทหารเกาหลตีามเสาของวัดนี$ เพื�ออธษิฐานตอ่พระพุทธ
องคเ์พื�อความโชคด ีในยุคที�ทําสงครามกับทหารเรอืฝรั�งเศส นอกจากนี$ยังมอีาคารอื�น ๆ อกี 10 แห่งที�มคีวามสําคัญ
ทางประวัตศิาสตรเ์ชน่ Yaksajeon, Beomjong Bell (สมบัตหิมายเลข 393 สรา้งในศตวรรษที� 11) และอนุสรณ์สถาน 
Yangheonsu Victory Monument ซึ�งบรเิวณนี$ยังเป็นที�ตั $งของตน้ไมโ้บราณจํานวนมากอกีดว้ย 
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จากนั$นนําทา่นแวะซื$อของฝากที� ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซื$อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมตา่งๆ ช็อกโกแล็ตหนิ 
ซเีรยีลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม 
เครื�องสาํอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกี$เกาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  อสิระอาหารเย็น 1 มื.อ (ใหทุ้กทา่นไดอ้สิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 
22.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตอินิชอน 
 
วนัที=หา้             สนามบนิอนิชอน  - กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) 
01.05 น. เดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� XJ703 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื=อง) 
04.55 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

������������������������������������������������������������ 

  
 

*** สําคญัมากโปรดอา่น *** 
ในกรณีที=ตอ้งออกต ัdวภายใน เครื=องบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นทําการออกต ัdวโดยสาร กรุณาสอบถามที=เจา้หนา้ที=ทุกคร ั.ง  

เนื=องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี=ยนเที=ยวบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
มเิชน่น ั.น ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ั.งส ิ.น 

ขอบพระคณุทกุทา่นที=ใชบ้รกิาร  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั.น  
ไมเ่ชน่น ั.นทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ั.งสิ.น เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ต ัdวไปใหก้บั

การสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี=ถว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ั.ง เพื=อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
**พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัรวมถงึวนักลบั และพาสปอรต์จะตอ้งไมชํ่ารดุหรอืฉกีขาด การ
ผา่นเขา้-ออกประเทศ ขึ.นอยูก่บัการพจิารณานาของทางเจา้หนา้ที=ตรวจคนเขา้เมอืง ทางบรษิทัไมส่ามารถเขา้

ไปแทรกแซงได*้* 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั.น ไมเ่ชน่น ั.น ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไม่
วา่ดว้ยกรณีใดๆท ั.งสิ.น เพราะทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ต ัdวกบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความ

ใหถ้ี=ถว้น กอ่นการจองทวัรท์กุคร ั.ง เพื=อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีที�ลกูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหลู้กคา้ตอ้งถูก
สง่ตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ$นในการเปลี�ยนตั�วขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอื�นๆที�เกดิขึ$นดว้ย ฉะนั$น 
ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ$นที�ทางประเทศนั$นๆเรียกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ$นทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเที�ยวบนิถัดไปที�มทีี�นั�งวา่ง หรอืตามวันเดนิทางของ
ตั�วเครื�องบนิ ทั $งนี$ ขึ$นอยูท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจั้ดไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการที�ทางตรวจคนเขา้
เมอืงเรยีกสัมภาษณ์นั$น ขึ$นอยู่กับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยู่ในดุลพนิจิของทางเจา้หนา้ที� ตม. ทาง
บรษัิททัวร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนี$ได ้** 

*** ทัวรค์รั $งนี$มวีัตถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั$น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์
ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเที�ยวเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



 

Smart World Travel Agent Co., Ltd. 

42/37 Moo 5, Lamlukka 11 Road, Kookot, Lamlukka, Pathumthani 12130 THAILAND 

Tel: (662) 987 7074-5 Fax: (662) 987 5564 

Website: www.swtravelagent.com, E-Mail: info@swtravelagent.com 

Skype: ekmatsha@hotmail.com, Ym: swtravelagent@yahoo.com 

รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้
ประสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

 

อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี5 วนั 3 คนื (AIR ASIA X) 
KOREA WONDERFUL AUTUMN (ซูวอน - โซล – โซล) 

 

กําหนดการเดนิทาง 
พฤศจกิายน 2561 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

ราคา 
จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ัdว) 

ราคา 
เด็กอายุไมเ่กนิ 

2 ปี 

พกัเดี=ยว 
เพิ=ม 

01 – 05 พฤศจกิายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000 
02 – 06 พฤศจกิายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000 
03 – 07 พฤศจกิายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000 
04 – 08 พฤศจกิายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000 
05 – 09 พฤศจกิายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000 
06 – 10 พฤศจกิายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000 
07 – 11 พฤศจกิายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000 
08 – 12 พฤศจกิายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000 
09 – 13 พฤศจกิายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000 
10 – 14 พฤศจกิายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000 
11 – 15 พฤศจกิายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000 
12 – 16 พฤศจกิายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000 
13 – 17 พฤศจกิายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000 
14 – 18 พฤศจกิายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000 
15 – 19 พฤศจกิายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000 
16 – 20 พฤศจกิายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000 
17 – 21 พฤศจกิายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000 
18 – 22 พฤศจกิายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000 
19 – 23 พฤศจกิายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000 
20 – 24 พฤศจกิายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000 
21 – 25 พฤศจกิายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000 
22 – 26 พฤศจกิายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000 
23 – 27 พฤศจกิายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000 
24 – 28 พฤศจกิายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000 
25 – 29 พฤศจกิายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000 
26 – 30 พฤศจกิายน 2561 13,999 7,900 5,900 5,000 
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2561 13,999 7,900 5,900 5,000 
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 13,999 7,900 5,900 5,000 
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 14,999 7,900 5,900 5,000 
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2561 14,999 7,900 5,900 5,000 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ=น*** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน /ทรปิ/ทา่น** 
 
**หมายเหต*ุ* 

1. รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว คา่ทัวรท์ี�จ่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผูจั้ดไดช้ําระใหก้ับสาย
การบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง ฉะนั$นหากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผู ้
จัดขอสงวนสทิธิ�การคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั $งค่าตั�วเครื�องบนิใหแ้ก่ทา่น ***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิE ราคานี.เฉพาะ
นกัทอ่งเที=ยวชาวไทยเทา่น ั.น ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิและพระ จะตอ้งเพิ=มจากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100 USD** **
กรณีตดักรุ๊ปเหมาที�เป็น เด็กนักเรยีน นักศกึษา ครู  ธรุกจิขายตรงเครื�องสาํอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิพระ หรอืกรุ๊ปที�มี
การขอดงูาน จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครั$ง** 

2. หากมีเพื�อนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเที�ยวระหว่างท่องเที�ยวในประเทศเกาหล ีหรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะนํากรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที�ที�รับผดิชอบ หากท่านมคีวามจําเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ื�นเพื�อที�จะนําไปยังประเทศนั$นๆ  
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หรอืนํากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิ�งของนั$นวา่ตอ้งไมเ่ป็นสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขั $น
ประหารชวีติ เจา้หนา้ที�จะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิ�งของใดใด 

3. ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วันก่อนการเดนิทางเท่านั$น ไม่เชน่นั$นทางบรษัิทจะไม่คนืมัดจําไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ
ทั $งสิ$น เพราะวา่ทางบรษัิทไดทํ้าการจา่ยคา่ตั�วไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี�ถว้นกอ่นการจองทัวร์
ทกุครั$ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

4. โรงแรมที�พักที�ประเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลบัปรับเปลี�ยนขึ$นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็น
หลกั 

5. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสุดทา้ยช่างภาพจะนํา
ภาพถ่ายมาจําหน่ายกับลกูทัวร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซื$อได ้แตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื$อ เพราะทางบรษัิททัวรไ์ม่มี
การบงัคบัลกูทวัรซ์ื$อแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

6. ทัวร์ครั $งนี$มวีัตถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั$น ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลงรา้นชอ้ปปิ$ ง 
เชน่ นํ$ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเที�ยวเอง 300 USD 
ตอ่ทา่น 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
อตัราคา่บรกิารนี.รวม 
���� คา่ต ัdวเครื=องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    ���� คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ที=ม ี
���� คา่นํ .าหนกักระเป๋าสมัภาระ    ���� คา่รถรบั-สง่ และนําเที=ยวตามรายการ 
���� คา่ที=พกัตามที=ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่น  ���� คา่เขา้ชมสถานที=ตา่งๆ ตามรายการ  
���� คา่อาหารตามมื.อที=ระบุในรายการ   ���� คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
���� คา่ประกนัอุบตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง ื=อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนี.ไมร่วม 
���� คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที=ระบุ เช่น คา่ทําหนงัสอืเดนิทาง , คา่โทรศพัท ์, คา่โทรศพัทท์างไกล , คา่
อนิเตอรเ์น็ต , คา่ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื=องดื=มที=ส ั=งเพิ=มนอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
���� คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ=น  
���� คา่ภาษมีูลคา่เพิ=ม 7% และภาษหีกั ณ ที=จา่ย 3% 
���� คา่วซีา่สําหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว  
 
เอกสารประกอบในการยื=นวซีา่  
1) พาสปอรต์  
2) ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว  
3) ใบสําคญัถิ=นที=อยู ่ 
4) สําเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  
5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  
6) รูปถา่ยสขีนาด 2 นิ.ว 2 รูป  
(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งทําเรื=องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื=นวซีา่) 
 
เง ื=อนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพื�อสํารองที�นั�ง ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง  
2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั $งหมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�

ไมช่าํระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที�ยว
สละสทิธิ�การเดนิทางในทวัรนั์$นๆ 

3. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งชําระครบเต็มจํานวนเลย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ี=ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั.นในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื=อการทอ่งเที=ยว เยี=ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื=นเอกสารในข ั.นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื=อยนืยนั
การมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี. 
1. พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 
2. ต ัdวเครื=องบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
3. สิ=งที=ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที=อาจเกดิขึ.นในระหวา่งที=พํานกัในประเทศเกาหลไีด ้(เช่น เงนิสด บตัร

เครดติ เป็นตน้) 
4. ชื=อ ที=อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที=พํานกัในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื=นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีม

ให ้
5. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที=พํานกัในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้
ประสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

4. 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. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศ
ในปีนั$นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ื=อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�(ผูม้ชี ื�อในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที�ตอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื=อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี. 

- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ทั $งหมด 

ทั $งนี$ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยว เชน่ 
การสาํรองที�นั�งตั�วเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื$อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั $งหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี$ วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั$นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ื=อนไขและขอ้กําหนดอื=นๆ 
1. ทวัรน์ี$สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั$น 
2. ทวัรน์ี$เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทั $งหมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั $งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทกุท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกทอ่งเที�ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง 
และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั $งนี$ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ$นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี$คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั$น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ$น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครื�องบนิ ค่าภาษีเชื$อเพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั$น  
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รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้
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ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ$นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ$น และรวมกันทกุชิ$น

ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 
จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั$น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั$น 

• สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�
โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั$น  

• ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพืช และเนื$อสัตวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไมส้ด , ไข ่, เนื$อสตัว ์, 
ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี$ หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที�สงูมาก  

 

 

 


