
 

 

รหัสทัวร ZET1901233 
ทัวรเกาหล ีอาซาน โซล ฮิตงามออรา 5 วัน 3 คืน (XJ) 
 

ถนนอุโมงคแปะกวย หมูบานพ้ืนเมืองโออัม-ริ สวนสนุกเอเวอรแลนด สวนยางจูนาริ 
พระราชวังถ็อกซูกุง ถนนเลียบกําแพงหิน ชมหมูบานบุกชอนฮันอก โซลทาวเวอร ดิวต้ีฟรี  
เมียงดง   

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก            กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง) 

18.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู 4 เคานเตอร 
4 สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และ
อํานวยความสะดวกในการข้ึนเคร่ือง (หัวหนาทัวรแนะนําการเดินทาง) สายการบิน 
AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 
3-3-3 น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน (หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสีย
คาใชจาย)  
**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเคร่ืองออกอยางนอย 60 
นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองกอนเวลาเคร่ืองออก 40 นาที (**ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ือง เน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสายการ
บิน**) 

21.05 น. บินลัดฟ�าสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยเที่ยวบินท่ี XJ704 (ไมมีบริการอาหารบน
เคร่ือง) 

 
 
วันท่ีสอง   เกาหลีใต (สนามบินนานาชาติอินชอน) –เมืองอาซาน - ถนนอุโมงคแป�ะกวย - หมูบาน
พ้ืนเมืองโออัมริ  -  สวนสนุกเอเวอรแลนด 

 
04.35 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาทองถ่ินเร็วกวาไทย 2 ช.ม. กรุณา

ปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผานพิธี
การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว ขอตอนรับทุกทานสูสาธารณะรัฐเกาหลีใต 
รถโคชนําทุกทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพ่ือ
ความหวังในการรวมชาติท่ียาวกวา 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร  

 
 
 



 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (1) เมนู อูดง  
 

 
 

นําทานเดินทางสูเมืองอาซาน พาชม ถนนอุโมงคแปะกวย สีเหลืองอรามบนถนน
เลียบคลองเคียวกีชอน ถนนที่ข้ึนช่ือวาเปนถนนสายโรแมนติคอีกแหงหน่ึงของ
เกาหลี เมื่ออากาศเร่ิมเย็นลงตนแป�ะกวยท่ีเคยมีใบสีเขียวจะเปล่ียนสี กลายเปน
อุโมงคตนไมสีเหลืองสวยงามคลายภาพวาด บริเวณริมคลองจะเต็มไปตนแปะกวย
เรียงรายไปตามทาง ดวยระยะทางยาวกวา 1.5 กิโลเมตร ตลอดทางเดินยังมีมาน่ัง
ไวสําหรับพักผอน และยังมีจักรยานใหปم�นอีกดวย 
จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยัง หมูบานพ้ืนเมืองโออัม-ริ หมูบานพ้ืนเมืองท่ียังคง
ไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี โดยในหมูบานพ้ืนเมืองโออัม-ริน้ัน ยังคงมีบาน
หลายหลังท่ีรักษารูปแบบบานโบราณไว ตรงกันขามจะเปนทัศนียภาพชนบทอัน
สวยงาม ซ่ึงจะมองเห็นบานแปดสิบหกหลังท่ีปลูกเรียงรายอยูเคียงขางกัน เดิมเปน
ท่ีอยูอาศัยของชนช้ันสูง และบานหลังคาจากอันเกาคร่ําคราทั้งหมดจะถูกหอมลอม
ดวยลําธาร บริเวณทางเขาหมูบานจะมีศาลเจา และโรงสีขาวที่ไดรับการอนุรักษไว
ใหอยูในสภาพดี 

 



 

 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (2) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตลเกาหลี มีรสชาติออกหวาน

เผ็ดเล็กนอย โดยนําหมูลงในกระทะพรอมน้ําซุปปรุงรส เม่ือสุกรับประทานพรอม
เคร่ืองเคียงและขาวสวย 
จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด สวนสนุกกลางแจงที่ใหญท่ีสุดของ
ประเทศ ถูกขนานนามวาเปนดิสนียแลนดแหงเกาหลีใต ต้ังอยูทามกลางหุบเขา 
ประกอบไปดวยโซนตางๆ ดังน้ี Global Fair, Magic Land, European 
Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อทานกาวผานประตูเขา
ไปในสวนสนุกเอเวอรแลนด พบกับอาคารทรงสวยที่ตกแตงดวยสถาปตยกรรม
แบบวิกตอเรียตะวันออก และอินเดีย ซึ่งผสมผสานจนเขากันลงตัว แวะถายรูป
สวยๆ ที่ Magic Tree ตนไมแฟนตาซีขนาดใหญท่ีจะเปล่ียนธีมไปตามเทศกาล
ตางๆ ถือเปนอีกจุดแลนดมารคสําหรับนักทองเที่ยว 
ใครชอบเคร่ืองเลนหวาดเสียวตองหามพลาดเด็ดขาด!! สนุกกับเคร่ืองเลนนานา
ชนิดไมวาจะเปน รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train) ท่ีเร็วสุดๆ และตีลังกาถึง 
2 รอบ เฮอรริเคน (Hurricane) เคร่ืองเลนท่ีจะหมุนๆ เหว่ียงๆ ใหหัวใจเตนรัว
กับความสูงเกือบ 20 เมตรจากพ้ืนดิน! ดับเบ้ิลร็อกสปน (Double Rock Spin) 
ท่ีจะหมุนๆ ตีลังกา 3 ตลบบนอากาศดวยความสูงที่แทบกล้ันหายใจ เรือเหาะไวก้ิง 
(Columbus Adventure) เตรียมตัวเตรียมใจไปกับเจาเรือเหาะยักษที่จะเหว่ี
ยทุกคนข้ึนไปสูงถึง 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลคท่ีพลาดไมไดของสวน



 

 

สนุกแหงน้ี รถไฟเหาะรางไม (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท่ีสูงชันเปนอันดับ 
4 ของโลก ซ่ึงมีความชันถึง 77 องศา และวิ่งดวยความเร็ว 104 กิโลเมตร/ช่ัวโมง  

 
พิเศษ!!! ทางเลือกใหมสําหรับทานท่ีไมชอบการรอคิวนานๆ สามารถซ้ือบัตร 
Q-Pass เพ่ือข้ึนไปรอเลนไดเลย โดยซ้ือแพคเกจเฉพาะ T-Xpress จะ
ไดรับต๋ัว Q-Pass และ SD Card ขนาด 16 GB ใสกลอง Action 

Camera มาให เม่ือถึงดานบนใหนํากลองสงใหเจาหนาที่เพ่ือติดต้ัง ซ่ึงจะเปนโบก้ี
สุดทายของขบวนรถไฟ 1 รอบจะน่ังไดเพียง 2 ทาน เพราะจุดติดต้ังกลองมีเพียง 1 
ชุด จากน้ันก็ลุย!! และหลังจากลงจากรถไฟแลว ทานสามารถนํา SD Card มา
ตรวจสอบการบันทึกวีดีโอ หากวีดีโอเสียจะสามารถข้ึนไปเลนใหมไดอีก 1 รอบ 
พักเหน่ือยจากเคร่ืองเลน หลุดเขามาในโลกของเหลาสัตวมากมาย!! ในโลกของ 
Zootopia หน่ึงในสวนสัตวท่ีใหญที่สุดของเกาหลี มีสัตวมากกวา 2,000 ตัว 
จาก 200 กวาสายพันธุ พาทุกทานทองไปกับโลกของสัตวป�าซาฟารี ข้ึนไปบนรถ
บัสซาฟารีเพ่ือใกลชิดกับเหลาสัตวป�าย่ิงข้ึนอยางโซน Safari World พบกับสัตวท่ี
นาเกรงขามอยางสิงโตเจาป�า เสืออันดุราย และหมีตัวใหญท่ีอาจจะโผลมาทักทาย
คุณไดทุกเม่ือ 
 

 
 



 

 

จะมีอะไรต่ืนเตนไปกวาการน่ังรถสะเทิ้นน้ําสะเท้ินบก!! ตะลุยเขาไปในโซน Lost 
Valley พรอมเพลิดเพลินกับการชมสัตวตางๆ ที่เดินเลนอยางอิสระ ถาโชคดี
อาจจะไดพบกับสัตวเหลาน้ีมาขอขนมกินถึงหนาตางรถเลยทีเดียว 
 

 
 
เปล่ียนบรรยากาศจากเหลาสัตวโลกมาเจอความสวยงามของหมูพฤกษา เดินชม
สวนดอกไมท่ีกําลังออกดอกบานสะพร่ังอวดสีสัน ณ สวนดอกไมส่ีฤดู (Four 
Season Garden) ซึ่งจะเปล่ียนแปลงพันธุดอกไมไปตามฤดูกาลในรูปแบบท่ี
หลากหลายตลอดทั้งป (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพอากาศ) ดวยสีสันท่ีสดของดอกไมแต
ละชนิดจึงไดรับความนิยมอยางมาก นักทองเท่ียวที่มาสวนสนุกจึงไมพลาดที่จะมา
ถายรูปเก็บบรรยากาศความสดช่ืนกลับไปเปนที่ระลึก รวมทั้งยังมีการจัดเทศกาล
ในแตละเดือน อาทิเชน ในชวงฤดูใบไมผลิ ประมาณเดือนเมษายน – มิถุนายน 
เปนสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ ในชวงฤดูรอน ประมาณเดือนมิถุนายน - 
สิงหาคม เปนสวนดอกลิลล่ีหลากสีสัน ยังไมหมดแคน้ัน ในชวงเดือนน้ีจะมีเทศกาล
คลายรอนไปกับสายน้ํา (Summer Splash) ในฤดูใบไมรวง ประมาณเดือน
ตุลาคม - พฤศจิกายน เปนสวนดอกเบญจมาศ พรอมกับมีจัดตกแตงสวนสนุกให
เขากับเทศกาลฮัลโลวีน (Happy Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซีแหรอบ
สวนสนุก และมีเจาหนาที่แตงตัวเปนผีมาเดินแกลงนักทองเที่ยวดวย ในชวงฤดู
หนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาล



 

 

คริสตมาส และตอนรับเทศกาลปใหม ทุกเทศกาลจะตกแตงดวย แสง สี เสียง สุด
อลังการ พรอมท้ังมีขบวนพาเหรดมาสรางความบันเทิงใหกับเด็กๆ เชน White 
Christmas Parade, Moonlight Parade 
 

 
 
การแสดขบวนพาเหรดอันนาต่ืนตาต่ืนใจ! ชมขบวนพาเหรดสุดย่ิงใหญอยาง คา
นิวัล แฟนตาซี พาเหรด (Carnival Fantasy Parade) พบกับโชวตางๆ จากท่ัว
ทุกมุมโลก มีท้ังธีมสไตลบราซิลอยางแซมบาเฟสติวัล (Samba festival) ไป
จนถึงธีมเวนิสคานิวัล (Venice Carnival) จากอิตาลีก็ตบเทาเขารวมขบวนดวย 
สนุกสนานกับการเตนรําไปพรอมๆกัน ชวงหัวค่ําเปนอีกหน่ึงการแสดงที่พลาด
ไมไดเชนกัน อยาเพ่ิงรีบกลับ! หากทานยังไมไดชมการแสดงพลุสุดอลังการ
หลังจากพระอาทิตยตกดิน และยังมีขบวนพาเหรดที่จัดเต็มท้ังแสง สี เสียง อยาง
มูนไลทพาเหรด (Moonlight parade) ใหทานไดชมอีกดวย ขบวนพาเหรดจะมี
รอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น. 

 



 

 

 
เย็น บริการอาหารเย็น (3) เมนู บุฟเฟตบาบีคิวปم�งยางสไตลเกาหลี เน้ือหม ูเน้ือไก เน้ือ

วัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี เติมไมอ้ัน 
พักที่    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL 

หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สาม      YANGJU NARI PARK – ผลิตภัณฑน้ํามันสน – พลอยอเมทิส – ศูนยสมุนไพร
ฮอตเกนามู-พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนเลียบกําแพงหิน - หมูบานโบราณบุกชนฮันอก  

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนยางจูนาริ เอาใจสายรักธรรมชาติ พาไปชมความ
สวยงามของบรรดาดอกไมดอกหญาที่เปล่ียนสีในชวงฤดูใบไมเปล่ียนสี พบกับ ทุง
โคเชีย หรือดอกหญาไมกวาด มีลักษณะเปนพุมๆ มีสีแดงสลับเขียวเหลือง และ
ถายรูปทามกลาง ทุงดอกมูหล่ีย ดอกหญาสีชมพูฟรุงฟร้ิงที่กําลังปลิวไสวไปตาม
สายลม นอกจากน้ียังมีดดอกไมอ่ืนๆ แขงกันชูชอสวยงามในชวงฤดูใบไมรวงของ
เกาหลี  

 



 

 

 
 

จากน้ันนําทานเรียนรูการทํา ผลิตภัณฑน้ํามันสน ท่ีสกัดจากน้ํามันสนเข็มแดง มี
สรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลใน
รางกาย 
จากน้ันนําทานชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเปนแดนของพลอยสี
มวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีต้ังแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงไวน มี
เสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเม่ือมาทําเปนแหวน จ้ี ตางหู และสรอย
ขอมือ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (5) เมนู โพซัม หมูสามช้ันน่ึงอันเปนเมนูข้ึนช่ือของเกาหลี 
โดยมีเคร่ืองเคียง และเสิรฟพรอมขาวสวย 
นําทานชม ศูนยสมุนไพรฮอตเกนามู ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป�าลึกบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ําทะเล 50-800 เมตร ชวยดูแลตับให
สะอาดแข็งแรง ป�องกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจากการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ 
บุหร่ี สารตกคางจากอาหาร และยา 
จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยัง พระราชวังถ็อกซูกุง 1 ใน 5 พระราชวังเกาแกของ
ราชวงศโชซอน มีขนาดไมเล็กไมใหญโดดเดนสงางามทามกลางอาคารสไตล
ตะวันตกใจกลางกรุงโซล แตสวยงามรมร่ืนไปดวยตนไม ย่ิงชวงฤดูใบไมเปล่ียนสี
แลวย่ิงสวยงามไปอีก ในแตละวันจะมีการเปล่ียนเวรยามของทหาร หากมาไดถูก
จังหวะจะไดชมพิธีเปล่ียนเวรยามประจําวัน ซ่ึงในหน่ึงวันน้ันจะมี 3 รอบ คือ รอบ
แรกตอน 11.00 น. รอบที่สอง 14.00 น. และรอบสุดทายตอน 15.30 น. 

 



 

 

 
 

*** หมายเหตุ : กรณีที่พระราชวังถ็อกซูกุงไมเปดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ปรับรายการทดแทนเปน พระราชวังชางด็อกกุง *** พระราชวังลําดับที่สองที่ถูก
สรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง ในป ค.ศ. 1405 และยังเปน 1 ใน 5 ของ
พระราชวังสําคัญที่ยังคงรักษาไว ซ่ึงมีตนไมขนาดยักษมีอายุกวา 300 ป บอน้ํา 
และศาลาริมน้ํา พระราชวังแหงน้ีเปนท่ีพํานักของพระมหากษัตริยถึง 9 พระองค 
ปจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางสวนของพระราชวัง ไดแก พระตําหนัก 
INJEONGJEON พระตําหนัก DAEJOJEON พระตําหนัก 
SEONJEONGJEON และพระตําหนัก NAKSEONJAE  
นอกจากน้ี ยังมีอีกไฮไลทที่สําคัญของพระราชวังแหงน้ีคือ ถนนเลียบกําแพงหิน 
(STONEWALL STREET ROAD) ซ่ึงรูจักกันดีในช่ือ ถนนจองดง หรือ ถนนถ็
อกซูกุง-ทลดัม มักมีผูนิยมไปเดินเลนพักผอนช่ืนชมควาามงดงามของพระราชวัง 
พรอมกับเดินชมวิวตนแปะกวยสีเหลืองที่ปลูกเรียงรายเลาะเลียบร้ัววัง ทอดยาว
จากพระราชวังถ็อกซูไปจนถึงโรงละครชองดงตามแนวโคงของถนน ขนานกับแนว
กําแพงหินสีน้ําตาลเทาสวยงาม ทําใหถนนเสนน้ีมีเสนห และมีเอกลักษณในตัวเปน
อยางมาก ถนนที่สวยงามแหงน้ียาวประมาณ 1 กิโลเมตร ท่ีน่ีไดช่ือวาเปนถนนเสน
ท่ีโรแมนติกแหงหน่ึงในโซล และยังเปนสถานท่ียอดนิยมสําหรับการเดินเลนในฤดู
ใบไมรวง ใบแปะกวยสีเหลืองที่เรียงรายเลียบกําแพงไปน้ัน ยิ่งเพ่ิมบรรยากาศใหโร
แมนติกมากข้ึนไปอีก  
 



 

 

 
 
จากน้ันนําทานเดินชม หมูบานบุกชอนฮันอก ซึ่งต้ังอยูทามกลางตึกรามบานชองท่ี
ทันสมัยของกรุงโซล หมูบานแหงน้ียังคงรักษาอาคารบานเรือนในสมัยโบราณไว
อยางสมบูรณ มีกล่ินอายของเกาหลีในยุคเกาแก เหมาะสําหรับคนที่ชอบสถานท่ี
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ภายในหมูบานมีอาคารแบบด้ังเดิมของเกาหลีกวา 
100 หลัง เรียกวา ฮันอก ซึ่งมีอายุเกาแกมาต้ังแตสมัยโชซอน สวนช่ือ บุคชอน 
แปลวาหมูบานทางตอนเหนือ ซ่ึงต้ังตามตําแหนงท่ีอยูทางทิศเหนือของสถานท่ี
สําคัญ 2 แหงของกรุงโซล คือ คลองชองกเยชอนกับจงโร 
 



 

 

 
 
เย็น บริการอาหารเย็น (6) เมนู คัมจาทัง เเกงมันฝร่ังกระดูกหม ูซ่ึงประกอบไปดวย

สวนผสมท่ีสําคัญคือ กระดูกหมูสวนซี่โครง สันหลัง มันฝร่ัง ตนหอม พริกแกง งา
ดําป�า ใบงาเขียว และเห็ด 

พักที่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL 
หรือระดับเดียวกัน 

 
วันที่ส่ี              HANEUL PARK - ศูนยสมุนไพรโสม - คอสเมติค – โซลทาวเวอร – ดิวต้ีฟรี - 
ตลาดเมียงดง                

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 
จากน้ันนําทานชม HANEUL PARK มีพ้ืนท่ี 190,000 ตารางเมตร เปน
สวนสาธารณะที่ต้ังอยูบนเนินเขาที่สูงที่สุดในบรรดาสวนท้ัง 5 แหง สวนแหงน้ีจึงได
ช่ือวา ฮานึล ที่แปลวา ‘ทองฟ�า’ เปนสวนสาธารณะที่ข้ึนช่ือวาสวยท่ีสุดในโซล และ
สามารถเที่ยวไดทุกฤดูกาล สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนที่งดงามของเมืองโซล ไม
วาจะเปนภูเขานัมซาน ภูเขาบุคฮันซาน และภูเขากวานัคซาน ในชวงหนารอนจะมี
ดอกทานตะวันบานใหไดชม สวนในชวงใบไมเปล่ียนสีก็จะมีเทศกาลดอกหญาบาน 
หลายคนนิยมมาชมความสวยงาม รวมถึงมีตน Redwood ยาวเรียงรายไปถึง 



 

 

900 เมตร ใหชมอีกดวย สลับกับสีสันของใบไมเปลี่ยนสีที่อยูบนยอดเขาของทีน่ี่
กัน  
 

 
จากน้ันนําทานออกเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ชวยเสริม
ความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหาร ปอด ชวยทําใหจิตใจสงบ และเพ่ิมพละกําลัง 
มีสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ ป�องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม
ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป�องกันมะเร็ง 
จากน้ันนําทานแวะชอปที่รานเคร่ืองสําอางคยอดนิยม COSMETIC OUTLET 
สวรรคของนักชอปชาวไทย เพื่อเลือกซ้ือกลับไปเปนของฝาก มีใหเลือกมากมาย
หลากหลายแบนด ไมวาจะเปนสกินแครบํารุงผิวแบรนดอยาง DEWINS และแบ
รนด JSM ที่เปนสินคาหลักของทางราน ไมวาจะเปนครีมหอยทาก ครีมน้ําแตก 
ครีมขัดข้ีไคล สแตมเซลล โบท็อกซ เปนตน และยังมีสินคาอ่ืนๆ อาทิเชน ครีมวาน
หางจระเข แป�งมาโยก ยายอมผม แฮนดครีม ยาสระผม ฯลฯ 

  



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (8) เมนู จิมทัค ไกอบซีอ๊ิววุนเสน เปนเมนูอาหารเกาหลี
พ้ืนเมืองด้ังเดิม เปนไกผัดรวมกับวุนเสน มันฝร่ัง แครอท พริก และซอสดํา เน้ือไก
ท่ีน่ิม รสชาติคลายกับไกพะโลสูตรเกาหลี  
จากน้ันนําทานไปยังหน่ึงในทาวเวอรที่มีวิวท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย โซลทาวเวอร ต้ังอยู
บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร 
และมีความสูง 479 เมตรจากพ้ืนดิน ไมวาจะเปนชวงกลางวัน ชวงกลางคืน หรือ
ฤดูกาลไหนๆ ก็ยังไดรับความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักทองเที่ยวและคูรักชาวเกาหลี 
เพราะเปนจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวท่ัวทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนรามา 
นับเปนอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแหงหน่ึงที่คูรักทุกคูไมควรพลาด นอกจากน้ียัง
มีไฮไลทสําคัญของกรุงโซลท่ีนักทองเที่ยวทุกคนจะตองมาแวะเช็คอินคือ สถานที่
คลองกุญแจช่ือดัง Love Key Ceremony ท่ีมีความเช่ือวา คูรักที่มาคลอง
กุญแจที่น่ีจะมีความรักท่ียืนยาวไปตลอดกาล ** ราคาทัวรน้ีไมรวมกุญแจและคาข้ึน
ลิฟท 10,000 วอน**   

 
 



 

 

จากน้ันนําทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี ดิวต้ีฟรี ที่รานคาปลอดภาษีที่ใหญที่สุดใน
โซล แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย ไมวาจะเปน น้ําหอม เส้ือผา 
เคร่ืองสําอาง กระเป�า นาฬิกา เคร่ืองประดับหลากหลายแบรนดดัง และสินคาแบ
รนดอ่ืนๆ อีกมากมาย  
จากน้ันนําทานเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง ยานเมียงดง แหลงละลายทรัพยใน
ดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควรเกาหลี ตลาดแหงน้ีจะมีเส้ือผา กางเกง 
รองเทา น้ําหอม เคร่ืองสําอางคท้ังแบรนดเนมช่ือดัง และโลคอลแบรนด รวมถึงซีดี
เพลง รูปดารา และศิลปนเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุนตองการก็สามารถหาไดจากที่
ตลาดน้ี อาทิเชน รานเคร่ืองสําอางคคที่คุนหูคนไทยท่ีไมวาจะเปน ETUDE, SKIN 
FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคา
เคร่ืองสําอางคคจะถูกกวาประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เทา และบางรุนไมมีขาย
ในประเทศไทย หรือจะเปนรานขายรองเทาแบรนดดังอยางราน MBC MART ก็มี
รองเทาหลากหลายแบรนดดังใหเลือกมากมาย อาทิเชน ADIDAS, NIKE, NEW 
BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เปนตน  

 



 

 

ในสวนของอาหารบริเวณขางทางที่ฮอทฮิตไมแพกันอยางโซน เมียงดงสตรีทฟู�ด มี
อาหารหรือของทานเลนใหไดล้ิมลองมากมาย ไมวาจะเปน หอยเชลลยางตัวใหญ
อบนากิน ขนมไขหรือเครันปง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุงล็อบสเตอร
ตัวใหญๆ ยางชีสมีรสหวาน ชีสยาง โดยการเอามอสซาเรลลาชีสเสียบไมแลวเอา
ไปยาง ตอกโบกี เคกขาวท่ีข้ึนช่ือของเกาหลี ปรุงรสดวยซอสเผ็ดสไตลเกาหลี เมนูน้ี
มีอยูเกือบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ดําจาจังมยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิต
ท่ีเห็นกันบอยในซีร่ีสเกาหลี มันฝร่ังเกลียวทอดกรอบเสียบไม พบเห็นไดทั่วไปใน
เมืองไทย แตของท่ีน่ีจะมีไสกรอกเพ่ิมเขามาอีกหน่ึงช้ัน ปลาหมึกยักษทอดกรอบ 
เสียบไมแบบอลังการโรยดวยเกลือ เปนตน แตหากคนท่ีชอบของหวานก็จะมีไอติ
มโคนเจาดัง ซ่ึงไอติมท่ีกดมาใสโคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต 

เย็น  อิสระอาหารเย็น (ใหทุกทานไดอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช็อปปم�ง) 
พักที่    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL 
หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่หา            ละลายเงินวอน ซุปเปอรมารเก็ต - สนามบินนานาชาติอินชอน  

เชา รับประทานอาหารเชา (9) เมนู ชาบู ชาบู สุก้ีสไตลเกาหลีคลายสุก้ีหมอไฟ 
ประกอบไปดวยเน้ือหมูสไลด ผัก เห็ด และวุนเสนเกาหลี เปนอีกหน่ึงเมนูยอดฮิต
ในเกาหลี และยังเปนอาหารพ้ืนเมืองที่มีมาอยางยาวนานอีกดวย 
จากน้ันนําทานเพลินเพลินกับการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงิน
วอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ
ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลาง
หนาโสม เคร่ืองสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป�อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มามา
เกาหลี) นมกลวย เปนตน 

11.20 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี XJ701 (ไมมีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
15.10 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พรอมดวยความประทับใจ 
 
สําคัญมากโปรดอาน 
ในกรณีที่ตองออกต๋ัวภายใน เคร่ืองบิน / รถทัวร / รถไฟ กอนทําการออกต๋ัวโดยสาร กรุณา
สอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกคร้ัง 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนามิ
เชนน้ัน ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดใดทั้งส้ิน 
ขอบพระคุณทุกทานท่ีใชบริการ  
  



 

 

 
หมายเหตุ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
ท้ังน้ีข้ึนอยูตามความเหมาะสม 
**กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง ท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ
เขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน และขอสงวนสิทธิ์ท่ี
จะไมคืนคาบริการ ไมวากรณีใดๆ ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท** 

**พาสสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถึง** 
 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ตุลาคม 2562 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 ทาน 

ราคา 
จอยแลนด 
(ไมรวมต๋ัว) 

ราคา 
เด็กอายุไม
เกิน 
2 ขวบ 

พัก 
เด่ียว 
เพ่ิม 

01 – 05 ตุลาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
02 – 06 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
03 – 07 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
04 – 08 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
05 – 09 ตุลาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
06 – 10 ตุลาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
07 – 11 ตุลาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
08 – 12 ตุลาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
09 – 13 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
10 – 14 ตุลาคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
11 – 15 ตุลาคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
12 – 16 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
13 – 17 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
14 – 18 ตุลาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
15 – 19 ตุลาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
16 – 20 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
17 – 21 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
18 – 22 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
19 – 23 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 



 

 

20 – 24 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
21 – 25 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
22 – 26 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
23 – 27 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
24 – 28 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
25 – 29 ตุลาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศก
ทองถ่ิน*** 
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 50,000 วอน /ทริป/ทาน  
หรือทานละ 1,750 บาท/ทริป/ทาน** 
 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ัน ทางบริษัทจะ
ไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะทางบริษัทไดทําการจายคาต๋ัวกับการสายการบิน
เรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถ่ีถวน กอนการจองทัวรทุกครั้ง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 
 
ขอความสําคัญ โปรดอานอยางละเอียด 

ในกรณีที่ลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต แลวไมสามารถผาน เขา-ออก นอกประเทศ
ได ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับเขาประเทศไทย จึงมีคาใชจายที่เกิดข้ึนในการเปล่ียนต๋ัวขากลับ 
และรวมถึงคาบริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดวย ฉะน้ัน ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายที่เกิดขึ้น
ท่ีทางประเทศน้ันๆเรียกเก็บ ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนทุก
กรณี หรือตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีท่ีน่ังวาง หรือตามวันเดินทางของต๋ัว
เคร่ืองบิน ทั้งน้ี ข้ึนอยูทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีใตและสายการบินเปนผู
พิจารณา ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได  

** ตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใตจะมีการสุมตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ 
ในการที่ทางตรวจคนเขาเมืองเรียกสัมภาษณน้ัน ข้ึนอยูกับทางตรวจคนเขาเมืองเปนผูพิจารณา 
และอยูในดุลพินิจของทางเจาหนาที ่ตม. ทางบริษัททัวร ไมสามารถเขาไปแทรกแซงในสวนน้ีได 
** 

*** ทัวรคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทาน้ัน ถาลูกคาตองการ
แยกตัวออกจากกรุปทัวร ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD ตอ
ทาน *** 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
1. รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบ

จายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกัน
กอนออกเดินทาง ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวย
สาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัดขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ัง
คาต๋ัวเครื่องบินใหแกทาน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคาน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวชาว
ไทยเทาน้ัน ถาหากเปนชาวตางชาติ จะตองเพ่ิมจากราคาคาทัวรปกติอีก 100 USD** 
กรณีตัดกรุปเหมาท่ีเปนเด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองสําอางค  หมอ  
พยาบาล  ชาวตางชาติ หรือกรุปท่ีมีการขอดูงาน **จะตองสอบถามราคาใหมทุกคร้ัง** 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเท่ียวในประเทศ
เกาหลี หรือปญหาตางๆ ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบ หากทาน
มีความจําเปนตองรับฝากของจากผูอ่ืนเพ่ือท่ีจะนําไปยังประเทศน้ันๆ  หรือนํากลับ
ประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของน้ันวาตองไมเปนส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมาย
บางประเภท อาจมีโทษถึงข้ันประหารชีวิต เจาหนาที่จะไมรับฝากกระเป�าหรือส่ิงของใดใด 

3. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปน
หลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

4. ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง และวันสุดทายชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร หากวาทานใดสนใจ
สามารถซื้อได แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซ้ือ เพราะทางบริษัททัวรไมมีการบังคับลูก
ทัวรซื้อแตอยางใด แตเปนการบอกกลาวลวงหนา 

5. ทัวรคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเปนหมูคณะเทาน้ัน ถาลุกคาตองการแยกตัว
ออกจากกรุปทัวร โดยไมลงรานชอปปم�ง เชน น้ํามันสน / รานโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเม
ติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD ตอ
ทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.    คารถรับ-สง และนํา
เท่ียวตามรายการ 
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน    คาเขาชมสถานที่ตางๆ 
ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ      คาจางมัคคุเทศกคอย
บริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม) 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง , คาโทรศัพท , คา
โทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คาซักรีด , มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่
ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน  
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว  
 
เอกสารประกอบในการย่ืนวีซา  
1) พาสปอรต  
2) ใบประจําตัวคนตางดาว  
3) ใบสําคัญถ่ินที่อยู  
4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี)  
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี)  

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
เกาหลีไมเกิน 90 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศเกาหลี* ดังตอไปน้ี 
- พาสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถึง 
- ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวรจัดเตรียมให 
- ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลี

ได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
- ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลี (เชน คนรูจัก โรงแรม และ

อ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
- กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลี ทางทัวรจัดเตรียมให 



 

 

6) รูปถายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  
(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา-ออกดวยตนเอง
กอนจะยื่นวีซา) 
 
เง่ือนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทาน เพ่ือ

สํารองที่น่ัง ภายใน 3 วันหลังจากการจอง  
2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 30 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
นักทองเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอยกวา 30 วัน จะตองชําระครบเต็ม
จํานวนเลย 

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ , อีเมล , หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทํา
การของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
 กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

 กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู
มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน
ที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนา
สมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน  

โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน

คาบริการ 



 

 

- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

- ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การ
จองที่พักฯลฯ 

1. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด   

2. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 

เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืน
เงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศ
ท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเที่ยว
รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการ
ตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 



 

 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ
นักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึง
มีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

 ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณกีฬาฯ 
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก , ผลไมสด , ไข , เน้ือสัตว , ไสกรอกฯ เพ่ือเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากส่ิง
เหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก  

 
 


