
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
วนัแรก              กรุงเทพฯ (สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง) 
23.00 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*** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื2องออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสาร
พรอ้ม ณ ประตขู ึ นเครื2องกอ่นเวลาเครื2องออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิ<ในการเลอืกที2น ั2งบนเครื2อง เนื2องจาก
ตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ**)  
 

 
 
วนัที2สอง            เกาหลใีต ้(สนามบนินานาชาตอืนิชอน) - ถํ  าควงัเมยีง - เทศกาลไฟประดบั ANSAN STARLIGHT VILLAGE 
02.40 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเที�ยวบนิที� XJ700 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื2อง) 
10.05 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้ (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับ

นาฬกิาเป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ ขอตอ้นรับ
ทกุทา่นสู ่สาธารณรัฐเกาหลใีต ้รถโคช้พาทา่นขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอืสะพานเพื�อความหวัง
ในการรวมชาตทิี�ยาวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (1) เมนู บลูโกก ิโดยนําหมูสามช ั นลงไปผดัปรุงรสใหห้วานเล็กนอ้ย มนํี าขลุกขลกิ 

รบัประทานพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เสรฟิพรอ้มเครื2องเคยีงและซุปรอ้นๆ 
 

จากนั$นนําทา่นผจญภัยไปกับถํ$าพพิธิภัณฑท์ี�มชีวีติในแบบหลากมติแิละสสีนัที� ถํ  าควงัเมยีง เป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวตดิ
หนึ�งใน 100 แห่งของประเทศเกาหลใีตท้ี�ไดรั้บการคัดเลอืกจากทางรัฐบาล โดยปรับเปลี�ยนใหเ้ป็นมวิเซยีมและอาร์ต
แกลเลอรี� ตลอดทางเดนิภายในถํ$าที�ยาวประมาณ 7.8 กโิลเมตร ประดบัประดาไปดว้ยแสงไฟ LED หลากหลายส ีบา้งมี
การเพน้ทส์กีราฟฟิตี$ลงบนผนังถํ$าเป็นลวดลายที�ดแูปลกตา ซึ�งเป็นอโุมงคไ์ฟที�อยู่ภายในถํ$าที�เคยถูกคน้พบทั $งเงนิ และ
ทองคํามากมาย มสีถานที�ใหเ้ที�ยวชมมากกวา่ 20 แห่ง แบ่งเป็นหอ้งจัดแสดงออกเป็นหลายๆ โซนดว้ยกัน โดยไดรั้บ
การออกแบบจากศลิปินชื�อดังทั�วประเทศเกาหลใีต ้อาทเิชน่ สถานที�การแสดง นํ$าตกทองคํา พระราชวังทองคํา 
ทะเลสาปใตด้นิ สถานที�ประวตัศิาสตรท์างถํ$า เป็นตน้ 
 

 
 

จากนั$นนํามุง่หนา้ลงมาทางใตข้องกรุงโซล ANSAN STARLIGHT VILLAGE ชมงานเทศกาลประดับไฟในเกาหลทีี� 
จัดขึ$นที�เมอืงอันซาน เต็มไปดว้ยไฟ LED ประดับตามตน้ไมส้วยงามไปทั�วบรเิวณ เสมอืนอยู่ในดนิแดนแห่งสวรรค์
ตอ้นรับเทศกาล Santa Village Light Festival ภายในสวนจะมจีุดสําหรับถ่ายรูปมากมายกวา่ 100 จุด ใหค้นรักการ
ถา่ยภาพไดส้นุกสนานไปกบัหมูบ่า้นเล็กๆ แหง่นี$ ซึ�งถกูจัดแสดงแยกออกเป็นโซน ทั $ง Road of Cupid, Road of Love, 
Forest of Light เป็นตน้ ซึ�งไฟนั$นจะเปิดใหช้มทุกวันตลอดช่วงเทศกาล (หมายเหตุ ในวนัที2มสีภาพอากาศ
แปรปรวน ไฟอาจถกูปิดเพื2อความปลอดภยั)  

 



 

 
 

หมายเหตุ หากไม่สามารถไปดูเทศกาลไฟได ้หรอืทางสถานที2ยกเลกิเทศกาล ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ<ปรบั
รายการทวัร ์ทดแทนเป็น ไรส่ตอเบอรร์ ี2 ชมิสตรอเบอรร์ี�สดๆ หวานฉํ�าจากไร่ และยังสามารถซื$อกลับมาฝาก
คนที�เมอืงไทยไดด้ว้ย โดยจะมกีารแพ็คใสก่ลอ่งสวยงาม และสง่ใหท้า่นวันสดุทา้ย 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (2) เมนู ชาบู ชาบู สุกี หมอ้ไฟสไตลเ์กาหล ี อาหารพื นเมอืงของเกาหล ีลกัษณะคลา้ยสุกี 
หมอ้ไฟ 

พกัที2    JM HOTEL / NEW M HOTEL SUWON หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที2สาม            ป้อมฮวาซอง - โรงเรยีนสอนทํากมิจ+ิชุดฮนับก - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 



 
นําท่านชม ป้อมฮวาซอง ซึ�งเป็นป้อมและกําแพงเมอืงโบราณที�สรา้งรายลอ้มตัวเมอืงซูวอน ระยะทางยาวประมาณ 
5,500 เมตร ประกอบดว้ยเชงิเทนิ 48 หลัง แตบ่างสว่นไดถู้กทําลายไปในสมัยสงครามเกาหล ีป้อมแห่งนี$สรา้งขึ$นโดย
กษัตรยิช์อนโจ กษัตรยิอ์งคท์ี� 22 แห่งราชวงศโ์ชซอน เพื�อเป็นที�ระลกึแกพ่ระราชบดิา ซึ�งถูกใสร่า้ยจากราชสํานัก และ
ถกูขงัจนสิ$นพระชนม ์ปัจจบุนัป้อมนี$ไดรั้บการสถาปนาจากองคก์าร UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลก 

 

 
 

จากนั$นทา่นเดนิทางสู ่โรงเรยีนสอนทํากมิจ ิเพื�อใหท้า่นเรยีนรูว้ัฒนธรรมการทํากมิจขิองชาวเกาหล ีกมิจเิป็นอาหาร
เกาหลปีระเภทผักดองที�อาศัยภูมปัิญญากน้ครัวของชาวเกาหล ีดว้ยการหมักพรกิสแีดงและผักตา่งๆ โดยทั�วไปจะเป็น
ผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกมิจิเกือบทุกมื$อ และยังนําไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง 
ปัจจบุนักมิจมิมีากกวา่ 187 ชนดิ สว่นใหญแ่ลว้จะมรีสเผ็ด และเปรี$ยว ทา่นยังสามารถลองสวมใส ่ชุดฮนับก ซึ�งเป็นชดุ
ประจําชาตขิองเกาหล ีพรอ้มถา่ยภาพสวยๆเก็บไวเ้ป็นที�ระลกึ 

 

  



 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (4) เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิปิ งยา่งสไตลเ์กาหล ีเนื อหมู เนื อไก ่เนื อววั ปลาหมกึ อาหาร

เกาหล ีเตมิไมอ่ ั น 
 
จากนั$นนําท่านเดนิทางสู ่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สดุของประเทศ ถูกขนานนามว่า
เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ตั $งอยู่ทา่มกลางหุบเขา ประกอบไปดว้ยโซนตา่งๆ ดังนี$ Global Fair, Magic Land, 
European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื�อทา่นกา้วผ่านประตเูขา้ไปในสวนสนุกเอเวอร์
แลนด ์พบกับอาคารทรงสวยที�ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรียตะวันออก และอนิเดยี ซึ�งผสมผสานจนเขา้
กนัลงตวั แวะถา่ยรูปสวยๆ ที� Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญ่ที�จะเปลี�ยนธมีไปตามเทศกาลตา่งๆ ถอืเป็นอกีจุด
แลนดม์ารค์สาํหรับนักทอ่งเที�ยว 

 
ใครชอบเครื2องเลน่หวาดเสยีวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด!! สนุกกบัเครื�องเลน่นานาชนดิไมว่า่จะเป็น รถไฟเหาะ
ตลีังกา (Rolling X-Train) ที�เร็วสดุๆ และตลีังกาถงึ 2 รอบ เฮอรร์เิคน (Hurricane) เครื�องเลน่ที�จะหมุนๆ เหวี�ยงๆ ให ้
หัวใจเตน้รัวกับความสงูเกอืบ 20 เมตรจากพื$นดนิ! ดับเบิ$ลร็อกสปิน (Double Rock Spin) ที�จะหมุนๆ ตลีังกา 3 ตลบ
บนอากาศดว้ยความสงูที�แทบกลั $นหายใจ เรอืเหาะไวกิ$ง (Columbus Adventure) เตรยีมตวัเตรยีมใจไปกับเจา้เรอืเหาะ
ยักษ์ที�จะเหวี�ยทกุคนขึ$นไปสงูถงึ 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลคท์ี2พลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแหง่นี  รถไฟ
เหาะรางไม ้(T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้ี2สูงชนัเป็นอนัดบั 4 ของโลก ซึ2งมคีวามชนัถงึ 77 องศา และ
ว ิ2งดว้ยความเร็ว 104 กโิลเมตร/ช ั2วโมง  
 

 

 
 

พเิศษ!!! ทางเลอืกใหม่สําหรับทา่นที�ไม่ชอบการรอควินานๆ สามารถซื$อบัตร Q-Pass เพื�อขึ$นไปรอเลน่ไดเ้ลย 
โดยซื$อแพคเกจเฉพาะ T-Xpress จ่ายเพิ�มเพยีง 30,000 วอน (ราคาสําหรับ 2 ทา่น) จะไดรั้บตัwว Q-Pass และ 
SD Card ขนาด 16 GB ใสก่ลอ้ง Action Camera มาให ้เมื�อถงึดา้นบนใหนํ้ากลอ้งสง่ใหเ้จา้หนา้ที�เพื�อตดิตั $ง 
ซึ�งจะเป็นโบกี$สดุทา้ยของขบวนรถไฟ 1 รอบจะนั�งไดเ้พยีง 2 ทา่น เพราะจุดตดิตั $งกลอ้งมเีพยีง 1 ชดุ จากนั$นก็
ลยุ!! และหลังจากลงจากรถไฟแลว้ ทา่นสามารถนํา SD Card มาตรวจสอบการบันทกึวดีโีอ หากวดีโีอเสยีจะ
สามารถขึ$นไปเลน่ใหมไ่ดอ้กี 1 รอบ 

 



 

 
 

พกัเหนื2อยจากเครื2องเลน่ หลดุเขา้มาในโลกของเหลา่สตัวม์ากมาย!! ในโลกของ Zootopia หนึ�งในสวน
สตัวท์ี�ใหญ่ที�สดุของเกาหล ีมสีตัวม์ากกวา่ 2,000 ตัว จาก 200 กวา่สายพันธุ ์พาทกุทา่นทอ่งไปกับโลกของสัตวป่์า
ซาฟารี ขึ$นไปบนรถบัสซาฟารเีพื�อใกลช้ดิกับเหลา่สตัวป่์ายิ�งขึ$นอย่างโซน Safari World พบกับสตัวท์ี�น่าเกรงขาม
อยา่งสงิโตเจา้ป่า เสอือนัดรุา้ย และหมตีวัใหญท่ี�อาจจะโผลม่าทกัทายคณุไดท้กุเมื�อ 
 

 
 

จะมอีะไรตื2นเตน้ไปกวา่การน ั2งรถสะเทิ นนํ  าสะเทิ นบก!! ตะลยุเขา้ไปในโซน Lost Valley พรอ้มเพลดิเพลนิ
กบัการชมสตัวต์า่งๆ ที�เดนิเลน่อยา่งอสิระ ถา้โชคดอีาจจะไดพ้บกบัสตัวเ์หลา่นี$มาขอขนมกนิถงึหนา้ตา่งรถเลยทเีดยีว 
 



 

 
 

เปลี2ยนบรรยากาศจากเหลา่สตัวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมูพ่ฤกษา!! เดนิชมสวนดอกไมท้ี�กําลัง
ออกดอกบานสะพรั�งอวดสสีนั ณ สวนดอกไมส้ี2ฤดู (Four Season Garden) ซึ�งจะเปลี�ยนแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตาม
ฤดกูาลในรูปแบบที�หลากหลายตลอดทั $งปี (ทั $งนี$ข ึ$นอยู่กับสภาพอากาศ) ดว้ยสสีนัที�สดของดอกไมแ้ตล่ะชนดิจงึไดรั้บ
ความนยิมอยา่งมาก นักทอ่งเที�ยวที�มาสวนสนุกจงึไมพ่ลาดที�จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื�นกลับไปเป็นที�ระลกึ 
รวมทั $งยังมกีารจัดเทศกาลในแตล่ะเดอืน อาทเิชน่ ในช่วงฤดูใบไมผ้ล ิประมาณเดอืนเมษายน – มถิุนายน เป็น
สวนดอกทวิลปิ และดอกกหุลาบ ในชว่งฤดรูอ้น ประมาณเดอืนมถิุนายน - สงิหาคม เป็นสวนดอกลลิลี�หลากสสีนั ยัง
ไม่หมดแค่นั$น ในชว่งเดอืนนี$จะมเีทศกาลคลายรอ้นไปกับสายนํ$า (Summer Splash) ในฤดใูบไมร้่วง ประมาณเดอืน
ตุลาคม - พฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ พรอ้มกับมีจัดตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กับเทศกาลฮัลโลวนี (Happy 
Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซแีห่รอบสวนสนุก และมเีจา้หนา้ที�แต่งตัวเป็นผมีาเดนิแกลง้นักท่องเที�ยวดว้ย 
ในชว่งฤดหูนาวประมาณเดอืนพฤศจกิายน - ธันวาคม มกีารจัดงานเฉลมิฉลองเทศกาลครสิตม์าส และตอ้นรับเทศกาลปี
ใหม ่ทกุเทศกาลจะตกแตง่ดว้ย แสง ส ีเสยีง สดุอลงัการ พรอ้มทั $งมขีบวนพาเหรดมาสรา้งความบันเทงิใหก้ับเด็กๆ เชน่ 
White Christmas Parade, Moonlight Parade 
 



 

 
 

การแสดขบวนพาเหรดอนัน่าตื2นตาตื2นใจ! ชมขบวนพาเหรดสุดยิ�งใหญ่อย่าง คานิวัล แฟนตาซ ีพาเหรด 
(Carnival Fantasy Parade) พบกับโชวต์า่งๆ จากทั�วทกุมุมโลก มทีั $งธมีสไตลบ์ราซลิอย่างแซมบาเฟสตวิัล (Samba 
festival) ไปจนถงึธมีเวนสิคานวิลั (Venice Carnival) จากอติาลก็ีตบเทา้เขา้ร่วมขบวนดว้ย สนุกสนานกับการเตน้รําไป
พรอ้มๆกนั ชว่งหัวคํ�าเป็นอกีหนึ�งการแสดงที�พลาดไม่ไดเ้ชน่กัน อย่าเพิ�งรบีกลับ! หากทา่นยังไม่ไดช้มการแสดงพลสุดุ
อลงัการหลงัจากพระอาทติยต์กดนิ และยังมขีบวนพาเหรดที�จัดเต็มทั $งแสง ส ีเสยีง อย่างมูนไลทพ์าเหรด (Moonlight 
parade) ใหท้า่นไดช้มอกีดว้ย ขบวนพาเหรดจะมรีอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น. 
 

 



 
เย็น บรกิารอาหารเย็น (5) เมนู บบิมิบบั ขา้วยําเกาหล ีประกอบดว้ยผกัตา่งๆพรอ้มกบัเนื อสตัวห์มกั เสริฟ์บรกิาร

พรอ้มซุปชาบูหมอ้รอ้นๆ 
พกัที2   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที2ส ี2                ศูนยส์มุนไพรโสม - คอสเมตคิ - พระราชวงัถ็อกซูกงุ - ศนูยส์มุนไพรฮอกเกนามู - ดวิตี ฟร ี– ตลาดเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
จากนั$นนําทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหล ีสมุนไพรที�ชว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบย่อยอาหาร 
ปอด ชว่ยทําใหจ้ติใจสงบ และเพิ�มพละกําลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ชว่ยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 
 
จากนั$นนําทา่นแวะชอ้ปที�รา้นเครื�องสําอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพื�อเลอืก
ซื$อกลบัไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบํ์ารุงผวิแบรนดอ์ย่าง DEWINS และ
แบรนด ์JSM ที�เป็นสนิคา้หลกัของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีนํ$าแตก ครมีขัดขี$ไคล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์
เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อื�นๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั$นนําท่านเดนิทางต่อไปยัง พระราชวงัถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5 พระราชวังเก่าแก่ของ
ราชวงศโ์ชซอน มขีนาดไมเ่ล็กไม่ใหญ่โดดเดน่สง่างามทา่มกลางอาคารสไตลต์ะวันตกใจกลางกรุงโซล แตส่วยงามร่ม
รื�นไปดว้ยตน้ไม ้ยิ�งชว่งฤดใูบไมเ้ปลี�ยนสแีลว้ยิ�งสวยงามไปอกี ในแตล่ะวันจะมกีารเปลี�ยนเวรยามของทหาร หากมาได ้
ถูกจังหวะจะไดช้มพธิเีปลี�ยนเวรยามประจําวัน ซึ�งในหนึ�งวันนั$นจะม ี3 รอบ คอื รอบแรกตอน 11.00 น. รอบที�สอง 
14.00 น. และรอบสดุทา้ยตอน 15.30 น. 
 

 
 
หมายเหตุ : กรณีที2พระราชวงัถ็อกซูกุงไม่เปิดทําการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ<ปรบัรายการทดแทนเป็น 
พระราชวงัชางด็อกกงุ พระราชวงัลําดับที�สองที�ถูกสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกกงุ ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็น 1 
ใน 5 ของพระราชวังสําคัญที�ยังคงรักษาไว ้ซึ�งมตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายุกว่า 300 ปี บ่อนํ$า และศาลารมินํ$า พระราชวัง
แห่งนี$เป็นที�พํานักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองค ์ปัจจุบันยังคงเหลอืความงดงามบางสว่นของพระราชวัง ไดแ้ก ่



 
พระตําหนัก INJEONGJEON พระตําหนัก DAEJOJEON พระตําหนัก SEONJEONGJEON และพระตําหนัก 
NAKSEONJAE 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (7) เมนู ไกตุ่น๋โสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไกข่นาดกําลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย 
และสมุนไพรบํารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ  
จากนั$นพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดนี$เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที�ปราศจากมลภาวะ และสงู
เหนือระดับนํ$าทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดื�ม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี� สารตกคา้งจากอาหาร และยา 
จากนั$นนําทา่นเลอืกซื$อสนิคา้ปลอดภาษี ดวิตี ฟร ี(ที�รา้นคา้ปลอดภาษีที�ใหญ่ที�สดุในโซล แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นม
มากมาย ไมว่า่จะเป็น นํ$าหอม เสื$อผา้ เครื�องสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื�องประดับหลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบ
รนดอ์ื�นๆ อกีมากมาย โดยชั $นใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู และเครื�องดื�มแอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS 
VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในสว่นของ
ชั $นที� 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็น
ตน้ ชั $น 2 เป็นช็อป MCM ชั $นที� 3 เป็นโซนเครื�องสําอางคห์ลากหลายแบรนดด์ัง ไม่วา่จะเป็นแบรนด ์SULWHASOO, 
HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ 
ชั $น 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอื�นๆ และชั $นที� 5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 
 

 
จากนั$นนําท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ$ง ยา่นเมยีงดง แหล่งละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามส
แควรเ์กาหล ีตลาดแห่งนี$จะมเีสื$อผา้ กางเกง รองเทา้ นํ$าหอม เครื�องสําอางคท์ั $งแบรนดเ์นมชื�อดัง และโลคอลแบรนด ์
รวมถึงซีดเีพลง รูปดารา และศลิปินเกาหลี หรืออะไรที�วัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที�ตลาดนี$ อาทเิช่น รา้น
เครื�องสําอางคค์ท์ี�คุน้หูคนไทยที�ไม่วา่จะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 
INNISFREE ราคาเครื�องสําอางคค์จ์ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เท่า และบางรุ่นไม่มขีายในประเทศไทย 
หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอย่างรา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลอืกมากมาย อาทิ
เชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  
 

 



 
ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางที�ฮอทฮติไม่แพก้ันอย่างโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้ิ$ม
ลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตวัใหญอ่บน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็
อบสเตอรต์วัใหญ่ๆ  ยา่งชสีมรีสหวาน ชสีย่าง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปย่าง ต๊อกโบก ีเคก้ขา้วที�
ข ึ$นชื�อของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนี$มอียู่เกอืบทกุซอกทุกมุมที�ในตลาดเมยีงดง บะหมี�ดําจาจังม
ยอน หนึ�งในเมนูสดุฮติที�เห็นกันบอ่ยในซรีี�สเ์กาหล ีมันฝรั�งเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ั�วไปในเมอืงไทย แต่
ของที�นี�จะมไีสก้รอกเพิ�มเขา้มาอกีหนึ�งชั $น ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แต่
หากคนที�ชอบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดงั ซึ�งไอตมิที�กดมาใสโ่คนนั$นสงูถงึ 2 ฟตุ 
 

 
 
เย็น  อสิระอาหารเย็น (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพื2อความสะดวกในการช็อปปิ ง) 
พกัที2    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที2หา้              ผลติภณัฑนํ์ ามนัสน - พลอยอเมทสิ - หมูบ่า้นโบราณอกิซอนดง - ละลายเงนิวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  
                         สนามบนินานานชาตอินิชอน - กรุงเทพฯ (สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8)   

 
จากนั$นนําทา่นเรยีนรูก้ารทํา ผลติภณัฑนํ์ ามนัสน ผลติภัณฑท์ี�สกดัจากนํ$ามันสนเข็มแดง มสีรรพคณุชว่ยบํารุงร่างกาย 
ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย 

 
จากนั$นนําท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่งสขุภาพและนํา
โชค โดยมตีั $งแตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี$จะงามจับตาเมื�อมาทําเป็นแหวน จี$ ตา่งห ู
และสรอ้ยขอ้มอื 
 
จากนั$นนําท่านไป หมู่บา้นโบราณอกิซอนดง หมู่บา้นฮันอกเก่าแก่ที�สุดแห่งหนึ�งในกรุงโซล มกีลิ�นอายความเป็น
เกาหลโีบราณ และเป็นยา่นเกา่แกท่ี�อาจจะใหมส่าํหรับใครหลายๆคน แหลง่รวมคาเฟ่เก๋ๆ  รา้นอาหารชคิๆ ใจกลางกรุงที�
ซอ่นตวัอยูใ่นตรอกซอกซอยเล็กๆ สามารถเดนิลดัเลาะจากแถวยา่นอนิซาดงมาได ้มทีั $งรา้นอาหารเกาหล ีรา้นบงิซ ูรา้น
นั�งชลิ รา้นพซิซา่ ที�ตกแตง่ไดอ้ยา่งมสีไตล ์เหมาะสาํหรับชาวโซเชยีลที�ชอบอพัรูปสวยๆ ไฮไลทข์องย่านนี$จะเป็นคาเฟ่
ดอกไมช้ื�อรา้น มาดงั หนา้รา้นจะเป็นมมุยอดฮติที�คนนยิมมาถา่ยรูป เพราะสสีนัสดใสสวยงามของดอกไม ้นอกจากสาย
ฮปิเตอรแ์ลว้สายกนิก็หา้มพลาด!! ที�นี�มรีา้นขายมันดชูื�อดัง (เกี�ยวนึ�งเกาหล)ี ชื�อรา้น ชางฮวาดงั ตั $งอยู่ตรงหัวมุมถนน 
ซึ�งจะมคีนตอ่ควิรอเยอะมากๆ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่นแวะซื$อของฝากที� ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซื$อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมตา่งๆ ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรยีล
ช็อกโก ้ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม 
เครื�องสาํอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกี$เกาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 
 



 

 
 
16.25 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� XJ709 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื2อง) 
20.45 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

 
*** สําคญัมากโปรดอา่น *** 

ในกรณีที2ตอ้งออกต ั�วภายใน เครื2องบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นทําการออกต ั�วโดยสาร กรุณาสอบถามที2เจา้หนา้ที2ทุกคร ั ง  
เนื2องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี2ยนเที2ยวบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

มเิชน่น ั น ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ั งส ิ น 
ขอบพระคณุทกุทา่นที2ใชบ้รกิาร  

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 

กาํหนดการเดนิทาง 
มนีาคม 2562 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

ราคา 
จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ั�ว) 

ราคา 
เด็กอายไุมเ่กนิ 

2 ขวบ 

พกั 
เด ี2ยว 
เพิ2ม 

05 – 09 มนีาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
07 – 11 มนีาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
08 – 12 มนีาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
09 – 13 มนีาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
12 – 16 มนีาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
15 – 19 มนีาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
16 – 20 มนีาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
19 – 23 มนีาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
20 – 24 มนีาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
21 – 25 มนีาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
23 – 27 มนีาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
26 – 30 มนีาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ2น*** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน /ทรปิ/ทา่น  
หรอืทา่นละ 1,750 บาท/ทรปิ/ทา่น* 

*** หมายเหต ุ*** 
ขอสงวนสทิธิ<ในการเปลี2ยนแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั งนี ข ึ นอยูต่าม

ความเหมาะสม 
**กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืง ทั $งที�กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที�ระบใุนรายการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบใดๆทั $งสิ$น และขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่่ากรณีใดๆ ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท** 
**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**หมายเหต*ุ* 

1. รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว คา่ทัวรท์ี�จ่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผูจั้ดไดช้ําระใหก้ับสาย
การบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง ฉะนั$นหากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผู ้
จัดขอสงวนสทิธิ�การคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั $งค่าตัwวเครื�องบนิใหแ้ก่ทา่น ***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ< ราคานี เฉพาะ
นกัทอ่งเที2ยวชาวไทยเทา่น ั น ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิ2มจากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100 USD** **กรณีตัด
กรุ๊ปเหมาที�เป็น เด็กนักเรยีน นักศกึษา ครู  ธรุกจิขายตรงเครื�องสาํอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุ๊ปที�มกีารขอดงูาน 
จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครั$ง** 

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

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

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ี2ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั นในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื2อการทอ่งเที2ยว เยี2ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื2นเอกสารในข ั นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื2อยนืยนั
การมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี  
- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 
- ต ั�วเครื2องบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิ2งที2ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที2อาจเกดิขึ นในระหวา่งที2พํานกัในประเทศเกาหลไีด ้(เช่น เงนิสด บตัร

เครดติ เป็นตน้) 
- ชื2อ ที2อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที2พํานกัในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื2นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีม

ให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที2พํานกัในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั น ไมเ่ชน่น ั น ทางบรษิทัจะไมค่นื
มดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ั งส ิ น เพราะทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ต ั�วกบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 

โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ ี2ถว้น กอ่นการจองทวัรท์ุกคร ั ง เพื2อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 
ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

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

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการที�ทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีก
สมัภาษณ์นั$น ขึ$นอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที� ตม. ทางบรษัิททัวร ์ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนี$ได ้** 

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

 



 
อตัราคา่บรกิารนี รวม 

� คา่ตัwวเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี

� คา่นํ$าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  � คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 

� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  � คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  

� คา่อาหารตามมื$อที�ระบใุนรายการ    � คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี ไมร่วม 

� คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง , คา่โทรศัพท ์, คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต , คา่

ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

� คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 40,000 วอน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 

� คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยื2นวซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบสาํคญัถิ�นที�อยู ่ 

4) สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถา่ยสขีนาด 2 นิ$ว 2 รูป  

(สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื�นวซีา่) 

 
เง ื2อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเที2ยวหรอืเอเจนซี2ตอ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพื2อสํารองที2น ั2ง ภายใน 3 วันหลังจาก
การจอง  

2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั $งหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอ
เจนซี�ไม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเที�ยวสละสทิธิ�การเดนิทางในทวัรนั์$นๆ 

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

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี$ วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั$นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เง ื2อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
• กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�(ผูม้ีช ื�อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

• กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอย่างใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที�ตอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงื2อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี  
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ทั $งหมด 



 
ทั $งนี$ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรียมการจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตัwวเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

1. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื$อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั $งหมด   

2. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี$ วันจันทร์ ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั$นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ื2อนไขและขอ้กําหนดอื2นๆ 
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�ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซี่า และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
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�อใชใ้นการจองตัwวเครื�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$น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัwวเครื�องบนิ ค่าภาษีเชื$อเพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั$น  

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  

 
 
 

 


