
 

 

รหัสทัวร 1900044 
ทัวรเกาหลี ซากุระ ขั้นเทพ 6 วัน 3 คืน (XJ) 
THE ARA SKYWALK   สวนสนุก EVERLAND   ตลาดเมียงดง  สะพานแขวนมาจัง
โฮซู    

 

 
 
 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก         กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
23.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู 4 เคานเตอร 4 สาย

การบิน AIR ASIA X เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก
ในการข้ึนเคร่ือง (หัวหนาทัวรแนะนําการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง 
AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 น้ําหนักกระเป�า 20 กก./
ทาน (หากตองการซ้ือน้ําหนักเพิ่ม ตองเสียคาใชจาย)  
***หมายเหตุ*** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเคร่ืองออกอยางนอย 60 นาที 
และผูโดยสารพรอม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองกอนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที  
 

วันที่สอง   ทาอากาศยานอินชอน – THE ARA SKYWALK - สวนศิลปะ อันยาง –  
ชมดอกพ็อตกตบานสะพร่ัง@UIWANG 

02.40 น. บินลัดฟ�าสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยเที่ยวบินท่ี XJ700  
10.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต (เวลาทองถ่ินเร็วกวา

ประเทศไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ินเพื่อสะดวกในการนัด
หมาย) หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว ขอตอนรับทุกทานสู  
สาธารณรัฐเกาหลีใต รถโคชพาทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจองหรือ
สะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติท่ียาวกวา 4.42 กม.และมียอดโดมสูง 107 เมตร 

กลางวัน บริการอาหาร เมนูชาบูชาบู สุก้ีหมอไฟสไตลเกาหลี 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู THE ARA SKYWALK สรางข้ึนอยูเหนือคลองท่ียาวท่ีสุดในเกาหลีท่ีมี

ความยาวถึง 18 กิโลเมตร ทานสามารถเดินเลนบนสกายวอลคกระจกเหมือนทานเดินอยู
บนผิวน้ํา พรอมชมทัศนียภาพโดยรอบของคลองท่ียาวสุดสายตา นอกจากน้ียังมีน้ําตก
จําลองขนาดใหญสรางข้ึนริมคลอง มีเวลาอิสระถายรูปเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย 

 นําทานเขาชม สวนศิลปะ อันยาง (Anyang Art Park) หากทานตองการสถานท่ีถายรูป 
ชิค ชิค สวนศิลปะกลางแจงแหงน้ีตอบโจทย ท่ีสุด ผลงานของศิลปนจากเกาหลีและ
นานาชาติดวยแนวคิดใหศิลปะเปนสวนหน่ึงของชีวิตของพลเมือง เปนงานศิลป�ผสมผสาน
กับงานสถาปตยกรรม ใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปในมุมมองแปลกใหมท่ีเกไก ไม
ซ้ําใครจากน้ันนําทานเดินทางสู สวนสาธารณะเมืองอึยวัง (UIWANG CITYHALL) **



 

 

ในชวงเดือนเมษายน จะมีดอกซากุระ หรือท่ีชาวเกาหลีเรียกวา พ็อตกต (CHERRY 
BLOSSOM) บานสะพร่ังเต็มสวนสาธารณะแหงน้ี (ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพอากาศ)** 
สถานที่แหงน้ีเปนสถานท่ีๆนักทองเท่ียวชาวตางชาติอาจจะยังไมคอยรูจัก สวนมากเปนชาว
เกาหลีท่ีนิยมเดินทางมาพักผอนปกนิกกับครอบครัว เน่ืองจากเปนสถานท่ีเงียบสงบ ใหทาน
ไดอิสระพักผอนพรอมถายรูปเก็บความประทับใจกับบรรยากาศดอกพ็อตกตบานสะพร่ัง
เปนท่ีระลึก  

เย็น   บริการอาหารเย็นดวย เมนู BIMBIMBAB + SOUP 
พักท่ี    โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว  
 
วันที่สาม ไรสตรอเบอรรี่ - สวนสนุก EVERLAND - LINE FRIEND STORE –  
                ศูนยเคร่ืองสําอาง - Duty Free –ตลาดเมียงดง 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

นําทานเดินทางเขาสู ไรสตรอเบอรร่ี ลูกสตรอเบอรร่ีลูกโตๆ ท่ีเห็นแลวตองวาว ใหทานได
ลองลิ้มชิมรสสตรอเบอรร่ีสดๆหวานฉ่ําจากไร และยังสามารถซ้ือกลับมาฝากคนท่ีทานรักท่ี
เมืองไทยไดดวย โดยจะมีการแพ็คใสกลองสวยงามและสงใหทานวันสุดทาย  

กลางวัน บริการอาหารเมนู หมูยางเกาหลี (PORK CALBI)  
บาย นําทานเดินทางสูสวนสนุก EVERLAND ซ่ึงถูกขนานนามวา ดิสนียแลนดเกาหลีเปนสวน

สนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเปนเจาของ ต้ังอยูทามกลางหุบ
เขา ทานจะไดน่ังกระเชาลิฟท และทองไปกับโลกของสัตวป�าซาฟารี ชมไลเกอร  ท่ีน่ีทานจะ
พบเจาป�าสิงโต และเสือดินแดนแหงเทพนิยาย และสนุกกับเคร่ืองเลนนานาชนิด อาทิเชน 
สเปสวร หนอนสะบัด รถไฟเหาะรางไม ซ่ึงเปนไฮไลทของสวนสนุกแหงน้ี และชมสวน
ดอกไมซ่ึงกําลังบานสะพร่ังอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพอากาศ) ดวยบัตรเขาชม
แบบไมจํากัดจํานวนรอบและในสวนสนุกเอเวอรแลนดทานจะไดพบกับ LINE FRIEND 
STORE ซ่ึงภายในจะเปนสินคาท่ีออกแบบตามตัวสต๊ิกเกอรใน แอพพลิเคช่ันไลน ไมวาจะ
เปน ตุกตา ซองใสพาสปอรต รม  สมุดโนต แกวน้ํา สรอยคอ และอ่ืนๆอีกมากมาย ใหทาน
ไดเลือกซ้ือสินคา และบริเวณหนารานก็ตกแตงสวยงาม มีหมี BROWN และกระตาย 
CONY อยูบริเวณหนาตึกใหไดถายรูปเลนอีกดวย   

จากน้ัน นําทานเดินทางสู ศูนยเคร่ืองสําอาง ใหทานชมและเลือกซื้อเคร่ืองสําอางและเวชสําอางแบ
รนดช้ันนําของเกาหลี ท่ี COSMETIC ย่ีหอคุณภาพท่ีผูหญิงชาวเกาหลีท้ังสาวท้ังไมสาว



 

 

ตางใหความสําคัญกับเร่ืองผิวหนาคอนขางมาก โดยเฉพาะในกลุมบํารุงผิวพื้นฐาน Skin 
Care และเคร่ืองสําอางผสมสมุนไพร จากนั้นใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง ณ หาง
ปลอดภาษีท่ี DUTY FREE   ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาแบรนดเนมนําเขาจากตางประเทศ
มากมายหลากหลายชนิดรวมท้ังสินคาแบรนดเกาหลียอดนิยม 

 นําทานชอปปم�งตลาดดังท่ีสุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควรเกาหลี หากทาน
ตองการทราบวาแฟช่ันของเกาหลีเปนอยางไร กาวล้ํานําสมัยเพียงใด ทานจะตองมาท่ีเมียง
ดงแหงน้ีพบกับสินคาวัยรุนอาทิเส้ือผาบุรุษ-สตรี เคร่ืองสําอางดังๆ อาทิ ETUDE 
HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE 
หรืออีกมากมายใหทานไดเลือกซ้ือซ่ึงราคาถูกกวาท่ีเมืองไทย 2-3 เทา 

เย็น   บริการอาหารเย็นเมนู โอซัมพลุโกกิ 
พักท่ี   โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว 
 
วันที่ส่ี         ศูนยโสม-ชมดอกพ็อตกตบานสะพร่ัง@ถนนยออีโด-ฮานึลปารค- 
                EwhaWomans University – ชอปปم�งยานอีแด 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

นําทานรูจักและเขาใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแหงมวลสมุนไพรโสมถูกนํามาใชเพ่ือ
สุขภาพเปนเวลานานกวา 2,000ป ในตํารายาแผนโบราณจีนระบุวาโสมเปนสมุนไพรท่ี
ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจิตใจสงบและเพิ่ม
พละกําลัง โดยสวนรวมสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจป�องกันโรคหัวใจขาดเลือด 
เสริมประสิทธิภาพทางเพศลดและป�องกันมะเร็ง และเร็วๆน้ีโสมเกาหลีอาจจะไดจด
ทะเบียนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกทุกวันน้ีผลิตภัณฑโสมเปนส่ิงท่ีขาดไมไดสําหรับผูท่ี
คํานึงถึงสุขภาพในปจจุบัน 

จากน้ัน นําทานชมความงามของดอกซากุระ ณ ถนนยออีโด ซ่ึงกําลังบานอยูท่ัวเกาหลี ไมตองไปถึง
ญี่ปุ�นก็ไดก็สามารถชมซากุระได เพราะไมวาจะเดินทางไปท่ีไหน สองขางทางจะเต็มไปดวย
ความงามของดอกซากุระสีชมพูออนละลานตา ใหทานไดหยิบกลองข้ึนมาถายภาพดอก
ซากุระเก็บไวเปนท่ีระลึก อีกท้ังไดเห็นภาพของคนเกาหลีออกมาปคนิคตามสวนสาธารณะ 
ท้ังท่ีมาเปนเพื่อนกลุมใหญๆ คูรัก และครอบครัว ชวนกันมาพักผอนทําอาหารมาน่ังทานไป
คุยไป ดูดอกซากุระไปดวย **ในชวงเดือนเมษายน จะมีดอกซากุระ หรือท่ีชาวเกาหลี
เรียกวา พ็อตกต (CHERRY BLOSSOM) บานสะพร่ัง (ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพอากาศ)** 



 

 

นํานําทานเดินทางไปยัง สวนฮานึล (HANEUL PARK) ต้ังอยูบนเนินเขาท่ีสูงท่ีสุดใน
บรรดาสวนทั้ง 5 แหง  จึงไดช่ือวา ฮานึล ท่ีแปลวา ‘ทองฟ�า’ สวนแหงน้ีไดรับความนิยม
เปนอยางมาก ไมวาจะเปนคูรัก ครอบครัว วัยรุน หรือแมแตผูสูงอายุ เพราะสามารถเท่ียว
ไดทุกฤดูกาล ทัศนียภาพสวยงามและมองเห็นวิวทิวทัศนท่ีงดงามของกรุงโซลได ในชวง
หนารอนจะมีดอกทานตะวันบานใหไดชม สวนในชวงใบไมเปล่ียนสี จะมีเทศกาลดอกหญา
บาน (Seoul Eulalia Festival) หลายคนนิยมมาชมความสวยงาม รวมถึงในชวงฤดู
ใบไมรวงมีตน Redwood ท่ียาวเรียงรายไปถึง 900 เมตร สลับกับสีสันของใบไมเปล่ียนสี
ท่ีอยูบนยอดเขา สวนฮานึลแหงน้ีจึงกลายเปนสถานท่ีท่ีมีความท้ังสวยงามและความโรแมน
ติก สถานท่ียอดฮิตของคนเกาหลีอีกแหงนึงท่ีไมควรพลาด 
กลางวัน บริการอาหารกลางวันดวยเมนูไกพะโลวุนเสน (JIMDAK)จากน้ันเดินทางสู  
มหาวิทยาลัยหญิงลวนอีฮวา Ewha Womans University เปนมหาวิทยาลัยเอกชนช่ือ
ดังของเกาหลี ซ่ึงถือเปนอีกหน่ึงแลนดมารกท่ีผูมาเท่ียวเกาหลีนิยมมาเก็บภาพกัน เพราะ
นอกจากมหาลัยอีฮวาจะเปนมหาวิทยาลัยหญิงลวนท่ีใหญและเกาแก ท่ีสุดในโลกแลว 
รอบๆ มหาวิทยาลัย ยังมีจุดถายรูปฮิปๆ มากมาย จากน้ันใหทุกทานไดชอปปم�งกันอยาง
เพลิดเพลิน ท่ีบริเวณถนนหนามหาวิทยาลัยซ่ึงเปนด่ังซอยละลายทรัพยท่ีเคาเรียกกันวา 
ยานอีแด ซ่ึงเปนสถานท่ียอดนิยมของบรรดาวัยรุนนักศึกษาและนักทองเท่ียวอีกดวย 
เน่ืองจากสินคาราคาไมแพง มีท้ังเสื้อผาแฟช่ันเกาหลี รานเคร่ืองสําอางคท้ัง Skinfood / 
Etude / Olive young / The Face shop และรานคา รานอาหารอ่ืนๆ อีกมากมาย  

เย็น  บริการอาหารเย็นดวย เมนู BBQ BUFFET 
พักท่ี โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว  
 
วันที่หา น้ํามันสนเข็มแดง – ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู – สะพานแขวนมาจังโฮซู 
                HYUNDAI PREMIUMOUTLET – SUPERMARKET-สนามบินอิชอน 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
 นําทานเดินทางสู ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง ผลิตภัณฑท่ีสกัดจากน้ํามันสนท่ีมีสรรพคุณชวย

บํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกาย และนําทานเดินทาง
ไปดูแลสุขภาพกันตอท่ี ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู ฮอกเก็ตนามูเปนสนุมไพรท่ีเจริญเติบโต
ในป�าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล50-800เมตรชาวเกาหลี



 

 

รุนใหมนิยมนํามารับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ป�องกันโรคตับแข็ง ไมถูก
ทําลายจากการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ บุหร่ี สารตกคางจากอาหารและยา 

จากน้ัน นําทานออกเดินทางไปยังเมืองพาจู พบกับสะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในประเทศเกาหลี 
สะพานแขวนมาจังโฮซู (SUSPENSION BRIDGE OF MAJANGHOSU) สะพาน
แขวนแหงน้ีเพิ่งเปดใหมไดไมนาน ยังไมเปนท่ีรูจักในหมูนักทองเท่ียวตางชาติ ตองเดินเทา
เขาไปประมาณ 500 เมตร จะพบกับหอคอยต้ังตระหงานอยูเบ้ืองหนา กอนจะถึงตัว
สะพานจะมีรานกาแฟไวคอยบริการสําหรับนักทองเท่ียวท่ีอยากน่ังจิบกาแฟรับลมเย็นๆท่ี
โชยมาจากทะเลสาบ ขวามือของรานกาแฟจะเปนทางเดินลงไปยังตัวสะพาน ตรงคอ
สะพานท้ังสองฝم�งดานซายขวาจะมีจุดใหยืนถายรูปวิวสวยๆ สวนใหญจะมีแตคนเกาหลีมา
เท่ียวพักผอนในวันหยุด ตัวสะพานมีความยาวถึง 220 เมตร พื้นตรงกลางสะพานฝم�งนึงจะ
เปนพื้นกระจกใสยาวประมาณ 100 เมตร สามารถมองเห็นผืนน้ําสีครามดานลางได 
นอกจากชมวิวทะเลสาบมุมกวางจากบนสะพานแลว ดานลางยังมีสะพานไมเปนทางยาวให
ชมธรรมชาติ และเดินลัดเลาะริมฝم�งทะเลสาบไดอีกดวย  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวันดวยเมนูไกตุนโสม (SAMGYETANG) 
 นําทานเดินทางไปยัง ฮุนได เอาทเลท (HYUNDAI PREMIUM OUTLET) แหลงชอบปم�ง

ขนาดใหญมีท้ังหมด 3 ช้ัน เต็มไปดวยรานแบรนดแฟช่ันกวา 230 ราน มีรานสินคาแบ
รนดตางประเทศใหเลือกมากมาย อาทิเชน GUCCI, COACH, GIORDANO, DKNY, 
CALVIN KLEIN เปนตน รวมถึงสินคาแบรนดดังจากเกาหลีท่ีมีใหทานไดเลือกสรรกัน
อยางละลานตา เพื่อใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

จากน้ัน นําทานเพลิดเพลินกับการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรมารเก็ต สาหราย ขนมตาง ๆ  ช็อกโก
แล็ตหินซีเรียลช็อกโก  ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลน
พอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เคร่ืองสําอางโสม เปนตน  และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  
เปเปโร (ป�อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) นมกลวย สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู 
สนามบินนานาชาติอินชอน  

วันท่ีหก        สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
01.05 น. นําทานเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ703 
04.55 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พรอมดวยความประทับใจ 

 
 



 

 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 2562 
**หยุดเทศกาลสงกรานต** 

ผูใหญหองละ 2-3 
ทาน พักเด่ียวเพิ่ม 

11-16 / 12-17 เม.ย. 25,900 5,000 
 

คาบริการขางตนรับเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทาน้ัน 
คาทัวรไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ตอทาน   

ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองกอนออกเดินทาง ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน 
 
หมายเหตุ 

1. รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียว คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบจายชําระ
ขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง 
ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธ
การเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัดขอ
สงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาต๋ัวเคร่ืองบินใหแกทาน***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ 
ราคาน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทาน้ัน ถาหากเปนชาวตางชาติ จะตองเพิ่มจากราคาคาทัวร
ปกติอีก 100 USD** **กรณี ตัดกรุปเหมาท่ี เปน เด็กนักเรียน นักศึกษา  ธุรกิจขายตรง
เคร่ืองสําอางค  หมอ  พยาบาล  หรือชาวตางชาติ จะตองสอบถามราคาใหมทุกคร้ัง** 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการสลับสับเปล่ียนหรือเปลี่ยนแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
ท้ังน้ีโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

และหากลูกคาทานใดจะตองมีการจองต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ รถโดยสารภายในประเทศ หรือ
รถไฟกรุณาแจงใหเจาหนาท่ีของบริษัททราบกอนจองทุกคร้ัง ไมเชนน้ันบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

รับผิดชอบทุกกรณีหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ***หนังสือเดินทางตองเหลืออายุการใชงานไดไมนอย
กวา 6 เดือน*** 



 

 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเท่ียวระหวางทองเท่ียวในประเทศเกาหลี 
หรือปญหาตางๆ ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาท่ีท่ี รับผิดชอบหากทานมีความ
จําเปนตองรับฝากของจากผูอ่ืนเพื่อท่ีจะนําไปยังประเทศน้ันๆ  หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจ
ส่ิงของน้ันวาตองไมเปนส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงข้ัน
ประหารชีวิตเจาหนาท่ีจะไมรับฝากกระเป�าหรือส่ิงของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปล่ียนข้ึนอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดย
คํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

4. ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ
วันสุดทายชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร หากวาทานใดสนใจสามารถซื้อได แตถา
ทานใดไมสนใจก็ไมตองซ้ือ เพราะทางบริษัททัวรไมมีการบังคับลูกทัวรซ้ือแตอยางใด แตเปนการ
บอกกลาวลวงหนา 

5. ทัวรคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียวเปนหมูคณะเทาน้ัน ถาลูกคาตองการแยกตัวออกจาก
กรุปทัวร โดยไมลงรานชอปปم�ง เชน น้ํามันสน / รานโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส 
ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD ตอทาน 

6. หากลูกคาทําจองเกิน 20 ทาน ทานท่ี 21 เปนตนไปชําระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบวาคณะ
เดียวกันจองเกิน 20 ทาน แมวาทานจะจองทัวรมาคนละบริษัทก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ใหชําระเพิ่ม
ตามเง่ือนไขของบริษัท 
 

ราคาทัวรรวม 
  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามเสนทางท่ีระบุในรายการช้ันทัศนาจรไป-กลับพรอมคณะ 
  คาอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
  คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ 
  คาท่ีพักตามระบุในรายการพักหองละ 2-3 ทานตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเทา 
  คารถรับ-สงและนําเท่ียวตามรายการ 
  คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี 



 

 

  คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 20 กก. 
  คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทางนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
  คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

 
ราคาทัวรไมรวม 

  คาใชจายสวนตัวอาทิคาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึง
คาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากทานตองการส่ังเพิ่มกรุณาติดตอหัวหนา
ทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก) 

  คาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง  
(ในสวนของหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองในวันเดินทาง 

  คาภาษีมูลคาเพิ่ม7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย3% 
  คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) 
  คาวีซาเขาประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีมีประกาศใชวีซา 
  คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวกรุณาเตรียมเอกสารคือ 
1) พาสปอรต 
2) ใบประจําตัวคนตางดาว 
3) ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู 
4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี)  
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี)  
6) รูปถายสี2 น้ิว 2 รูปแลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการย่ืนวีซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก 

สําหรับหนังสือเดินทางตางดาวเจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะ
ย่ืนวีซา 

 
 
 



 

 

เงื่อนไขการจอง 
  การชําระเงินหากชําระมัดจําคร้ังแรก 10,000 บาท 
  คาทัวรสวนท่ีเหลือตองชําระกอนเดินทางอยางนอย 35 วัน 

 
การยกเลิก 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคามัดจําทุกกรณี  
  ระหวางการเดินทางถาทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือวาทานสละ

สิทธ์ิไมอาจเรียกรองเงินหรือบริการบางสวนท่ีขาดไปได 
  ในกรณีผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาในการตรวจเขา-ออกเมืองท้ังประเทศไทยและเกาหลี

อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายการหลบหนีเขาออกเมืองเอกสารเดินทางไม
ถูกตองหรือการถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆทางบริษัทจะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายตางๆไมวาจะ
ท้ังหมดหรือบางสวน 

  ถาสถานท่ีทองเท่ียวปดไมสามารถเขาชมไดทางบริษัทฯจะจัดสถานทองเท่ียวอ่ืนทดแทนใหตาม
ความเหมาะสมโดยไมมีคาชดเชยใดๆจากทางบริษัทฯ 

  บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทองเท่ียวอันเน่ืองจากเหตุสุดวิสัยเพื่อความ
เหมาะสมของหมูคณะท้ังน้ีจะถือเอาผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

  ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศท่ีระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 
ความรับผิดชอบ 
 ทางบริษัทฯในฐานะตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอ่ืนๆพรอมท้ังโรงแรมและสํานักงาน
จัดนําเท่ียวเพื่อใหบริการแกนักทัศนาจรจะไมรับผิดชอบใดๆตอการไดรับบาดเจ็บสูญหายเสียหายหรือ
คาใชจายตางๆซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากความลาชาการยกเลิกเท่ียวบินอุบัติเหตุภัยทางธรรมชาติการนัดหยุด
งานปญหาทางการเมือง 



 

 

 ** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคาท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อทองเท่ียวหรือสํารวจเสนทางเทาน้ัน
หากทานถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของทางประเทศไทยและเกาหลีใตปฏิเสธการเขา-ออกเมืองถือ
เปนเหตุผลท่ีอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัททางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการท่ีจะคืนคาใชจาย
ใดๆท้ังส้ินแกทาน  * 
 

 
 

จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผ ูที้�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศเกาหลีไม่เกนิ 
90 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาติ หรอืธรุกิจ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั�นตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมีคณุสมบตัิการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัต่อไปนี�  

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายมุากกว่า � เดือน นบัจากวนัไปถึง 
- ตั�วเครื�องบินขาออกจากประเทศเกาหลีทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
- สิ�งที�ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ่้ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พํานกัในประเทศเกาหลีได ้(เช่น 

เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
- ชื�อ ที�อย ู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างที�พํานกัในประเทศเกาหล ี(เช่น คนร ูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ)ทาง

ทวัรจ์ดัเตรียมให ้
- กาํหนดการเดินทางระหว่างที�พํานกัในประเทศเกาหลทีางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

 

  
 
 

****ประกาศจากสายการบิน AIR ASIA X**** 
ในกรณีท่ีลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน AIR ASIA X แลวไมผานการตรวจคนเขา
เมืองของประเทศเกาหลีใต ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับเขาประเทศไทย จึงมีคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการ
เปล่ียนต๋ัวขากลับรวมถึงคาบริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดวยฉะน้ันลูกคาตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนท่ี
ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี ลูกคา
อาจจะตองรับผิดชอบคาปรับท่ีประเทศเกาหลีเรียกเก็บหรือลูกคาตองรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบิน
ถัดไปท่ีมีท่ีน่ังวางหรือตามวันเดินทางของต๋ัวเคร่ืองบิน ท้ังน้ีแลวแต ทางเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของ
ประเทศเกาหลี  สายการบินและทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 
หมายเหตุ : เรียนใหทราบวา หลังจากผานดานตรวจคนเขาเมืองเกาหลีใตแลวน้ันทางทัวรจะออกเดินทาง
ทองเท่ียวหลังเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 

หมายเหต ุ

จาํนวนผูเ้ดนิทางขั�นตํ�าผ ูใ้หญ่ �� ทา่นขึ�นไป 

 เที�ยวบินราคาและรายการทอ่งเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทาง
เป็นสาํคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืนและบริษัทฯรับเฉพาะผูมี้จดุประสงคเ์ดินทางเพื�อทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
 ทางบริษทัฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆทั�งสิ�นหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ

จลาจลหรือกรณีที�ท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงหรือเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั�งจาก
ไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

 ทางบริษทัฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆทั�งสิ�นหากทา่นใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบอาทิไม่เที�ยวบางรายการ, ไมท่านอาหาร
บางมื�อเพราะค่าใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบริษทัฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

 ทางบริษทัฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆทั�งสิ�นหากเกิดสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกดิอบุัตเิหตทุี�เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเที�ยวเอง 

 ตั �วเครื�องบนิเป็นตั �วราคาพิเศษกรณีที�ทา่นไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนาํมาเลื�อนวนัหรือคนืเงนิไดเ้มื�อทา่นตกลง
ชาํระเงนิไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯทางบริษทัฯจะถอืว่าทา่นไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆที�ไดร้ะบไุว ้
แลว้ทั�งหมด 



 

 

***ทางทัวรไมมีนโยบายใหคณะรอ สวนทานใดท่ีติดดานตรวจคนเขาเมือง หากทานสามารถผานเขา
เมืองไดจะตองเดินทางไปพบกับคณะทัวรดวยตนเอง และไมสามารถเรียกรองคาเดินทางจากทัวรได เพื่อ
ความเปนระเบียบและคณะไดทองเท่ียวอยางเต็มเวลา ขออภัยในความไมสะดวก*** 


