
 

 

รหัสทัวร ZET1902050 

ทัวรเกาหลี  พาจ ูโซล  เลสโก โอโหใบไมหลากสี 5 วัน 3 คืน (XJ) 
สะพานมาจังโฮซ ู  โซลทาวเวอร   วัดพงอินซา    สวนสนุกล็อตเตเวิลด   
โอลิมปค พารค   พระรสชวังด็อกซูกุง   ตลาดเมียงดง   ถนนกาโรซูกิล 
 

 



 

 

วันแรก             กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
23.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั ้น 3 ประตู 4 

เคานเตอร 4 สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที ่ของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหนาทัวรแนะนําการเดินทาง) 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง 
จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 นํ้าหนักกระเป�า 20 กก./ทาน (หากตองการซื้อนํ้าหนักเพิ่ม 
ตองเสียคาใชจาย) **หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลา
เครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอน
เวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง 
เน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสายการบิน**) 

 
อัพเกรด ที่นั่ง HOT SEAT ราคา 1,600 บาท / เที่ยว (หมายเหตุ: ราคา

อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามขอกําหนดของสายการบิน) 
HOT SEAT เปนที่นั่งภายในหองโดยสารบรเิวณดานหนาของเครื่องบิน ซึ่งเปนที่

นั่งแบบมีพ้ืนที่วางขามากเปนพิเศษ 

 

 
วันที่สอง    เกาหลีใต (สนามบินอินชอน) – สะพานแขวนมาจังโฮซู – โซลทาวเวอร 

02.35 น. บินลัดฟ�าสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยเที่ยวบินที่ XJ700 (ไมมีบริการอาหาร
บนเครื่อง) 

10.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม. กรุณา
ปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผานพิธี



 

 

การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว ขอตอนรับทุกทานสูสาธารณะรัฐเกาหลีใต 
รถโคชนําทุกทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพื่อ
ความหวังในการรวมชาติที ่ยาวกวา 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร 
เดินทางตอไปยัง เมืองพาจ ู

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (1) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตลเกาหลี มีรสชาติออก

หวานเผ็ดเล็กนอย โดยนําหมูลงในกระทะพรอมนํ ้าซุปปรุงรส เมื่อสุก
รับประทานพรอมเครื่องเคียงและขาวสวย 

 
จากน้ันนําทานออกเดินทางไปยัง สะพานแขวนมาจังโฮซู สะพานแขวนที่ยาวที่สุด
ในประเทศเกาหลี กอนจะพบกับวิวทะเลสาบอันงดงามจะตองเดินเทาเขาไป
ประมาณ 500 เมตร ดานหนามีหอคอยตั้งตระหงานอยู กอนจะถึงตัวสะพานจะมี
รานกาแฟไวคอยบริการสําหรับนักทองเที่ยวที่อยากน่ังจิบกาแฟรับลมเย็นๆ ที่โชย
มาจากทะเลสาบ ขวามือของรานกาแฟจะเปนทางเดินลงไปยังตัวสะพาน ตรงคอ
สะพานทั้งสองฝم�งดานซายขวาจะมีจุดใหยืนถายรูปวิวสวยๆ สวนใหญจะมีแตคน
เกาหลีมาเที่ยวพักผอนในวันหยุด ตัวสะพานมีความยาวถึง 220 เมตร พื้นตรง
กลางสะพานฝم�งนึงจะเปนพื้นกระจกใสยาวประมาณ 100 เมตร ทีส่ามารถมองเห็น
ผืนนํ้าดานลางได นอกจากชมวิวทะเลสาบมุมกวางจากบนสะพานแลว ดานลางยัง
มีสะพานไมเปนทางยาวใหชมธรรมชาติ และเดินลัดเลาะริมฝم�งทะเลสาบไดอีกดวย  

 



 

 

จากนั้นนําทานไปยังหนึ่งในทาวเวอรที ่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร 
ตั้งอยูบนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 
เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน ไมวาจะเปนชวงกลางวัน ชวงกลางคืน 
หรือฤดูกาลไหนๆ ก็ยังไดรับความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักทองเที่ยวและคูรักชาว
เกาหลี เพราะเปนจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพา
โนรามา นับเปนอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแหงหนึ่งที่คู รักทุกคูไมควรพลาด 
นอกจากนี้ยังมีไฮไลทสําคัญของกรุงโซลที่นักทองเที่ยวทุกคนจะตองมาแวะเช็คอิน
คือ สถานที่คลองกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อวา คูรักที่มา
คลองกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล ** ราคาทัวรนี้ไมรวมกุญแจ
และคาขึ้นลิฟท 10,000 วอน**   

 

 
 
เย็น บริการอาหารเย็น (2) เมนู บุฟเฟตบาบีคิวปم�งยางสไตลเกาหลี เน้ือหมู เนื้อไก 

เน้ือวัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี เติมไมอั้น  
พักที่    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY 

HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 



 

 

วันที่สาม    วัดพงอึนซา - ถนนกาโรซูกิล - สวนสนุกล็อตเตเวิรล – ดิวตี้ฟรี – 
เคร่ืองสําอางคคอสเมติค – ผลิตภัณฑนํ้ามันสน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง วัดพงอึนซา วัดดังทามกลางยานธุรกิจและตึกสูงยาน
กังนัม สรางขึ้นตั้งแตสมัยอาณาจักรชิลลา ประตูหนาวัดมีช่ือวา จินยอมุน หมายถึง 
สรรพสิ่งที่ยังคงอยูในสภาพเดิม เมื่อเดินเขามาในประตูแหงนี้ก็จะสื่อถึงความ
หมายถึงการจะไดเขามาสูภพขององคสัมมาสัมพุทธเจา สัญลักษณโดดเดนของวัด
คือ พระพุทธรูปแกะสลักหินออนที่ใหญที่สุดในโซลที่ทุกคนตั้งใจมาสักการะขอพร 
มีความสูงกวา 23 เมตร 

 
จากนั้นนําทานไป ถนนกาโรซูกิล ในชวงฤดูใบไมรวงตนไมมากมายหลายพันธทั่ว
เกาหลีก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเปน เหลือง สม แดง น้ําตาล ใหสีสันท่ีสวยงามกอนที่จะรวง
ไป ถนนแหงนี้ก็เป�นอีกจุดหนึ่งที่สามารถชมใบไมเปลี่ยนสีได สองขางทางเต็มไป
ดวยเจาตนกิงโกะ หรือตนแปะกวยนั่นเอง มีความยาวประมาณ 700 เมตร ทอด
ยาวเรียงตัวไปตลอดสองขางทาง นอกจากมีตนแปะกวยสวยๆ ใหเกบภาพความ
ประทับใจกันแลว ยังมีท้ังรานเส้ือผา รองเทา เครื่องประดับ ในแบบที่แนวและยูนิค



 

 

สุดๆ สวนใหญจะเปนรานของเหลานักออกแบบที่มีช่ือเสียง และนักออกแบบอิสระ
รุนใหมของเกาหลีไปจนถึงสินคาแบรนดเนม 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (4) เมนู บิบิมบับ ขาวยําเกาหลี ประกอบดวยผักตางๆ
พรอมกับเนื้อสัตวหมัก เสิรฟบริการพรอมซุปชาบูหมอรอนๆ 
 
จากนั้นเดินทางไปยัง สวนสนุกล็อตเตเวิรล หนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี 
ตั้งอยูที่เขตชัมซิล ในเมืองโซล เปนสวนสนุกในรมขนาดใหญที่มีชื่อเสียงที่สุดแหง
หน่ึงในโลก การมาเท่ียวที่น่ีจึงสามารถทําไดทั้งปโดยไมตองดูสภาพอากาศลวงหนา 
ภายในมีเครื่องเลนที่นาตื่นเตนมากมาย รวมถึงลานไอซสเก็ต สวนสนุกลอตเตเวิล
ดแบงออกเปน 2 โซน ไดแก ธีมผจญภัย โซนที่เปนสวนสนุกในรมที่ใหญที่สุดใน
โลก และ เกาะเวทมนต โซนที่เปนสวนสนุกกลางแจงที่สรางเปนเกาะอยูกลาง
ทะเลสาบซอกชน ทั้งยังมีรานจําหนายของที่ระลึก รานอาหารนานาชาติ และสิ่ง
อ ํานวยความสะดวกอื ่นๆอีกมากมาย นอกจากน้ี ท ี ่น ี ่ยังรายลอมไปด วย
หางสรรพสินคา ชอปปم�งมอลล ซุปเปอรมารเก็ต โรงแรมหรู เปนตน *** หมาย
เหตุ  เคร ื่องเล น Lotis Climing, Tomb of Horror, Mirror Maze, VR 
Game Zone, Fantasy Forest และ Poporo Park ไมรวมอยูในตั๋ว หาก
ลูกคาตองการเลนตองเสียคาใชจายเพ่ิม ***    
 



 

 

 
 

จากน้ันนําทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี LOTTE WORLD TOWER DUTY 
FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย ไมวาจะเปน น้ําหอม เสื้อผา 
เครื่องสําอาง กระเป�า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนดดัง และสินคาแบ
รนดอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยจะเปนสินคาแบรนดหรู และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล อาทิ
เชน PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, 
COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เปนตน  

 
จากนั้นนําทานแวะชอปที่รานเครื่องสําอางคยอดนิยม COSMETIC OUTLET 
สวรรคของนักชอปชาวไทย เพื่อเลือกซื้อกลับไปเปนของฝาก มีใหเลือกมากมาย
หลากหลายแบนด ไมวาจะเปนสกินแครบํารุงผิวแบรนดอยาง DEWINS และแบ
รนด JSM ที่เปนสินคาหลักของทางราน ไมวาจะเปนครีมหอยทาก ครีมนํ้าแตก 
ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล โบท็อกซ เปนตน และยังมีสินคาอื่นๆ อาทิเชน ครีมวาน
หางจระเข แป�งมาโยก ยายอมผม แฮนดครีม ยาสระผม ฯลฯ 
 



 

 

จากนั้นนําทานเรียนรูการทํา ผลิตภัณฑนํ้ามันสน ที่สกัดจากนํ้ามันสนเข็มแดง มี
สรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลใน
รางกาย 
 

เย็น บริการอาหารเย็น (5) เมนู จิมทัค ไกอบซีอิ๊ววุนเสน เปนเมนูอาหารเกาหลี
พื้นเมืองดั้งเดิม เปนไกผัดรวมกับวุนเสน มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดํา 
เน้ือไกที่น่ิม รสชาติคลายกับไกพะโลสูตรเกาหลี  

พักที่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL 
หรือระดับเดียวกัน 

 
วันที่สี่       โอลิมปคพารค – ศูนยสมุนไพรโสม – ศูนยสมุนไพรฮอตเกนามู – 
              พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนเลียบกําแพงหิน – พลอยอเมทิส – ตลาดเมียงดง  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
จากนั้นนําทานเดินไปสูดโอโซนใหชุมปอด SEOUL OLYMPIC PARK อีกหน่ึง
สถานที่ขึ้นชื่อสุดๆ ในการไปชมใบไมเปลี่ยนสี สวนสาธารณะที่มีพื้นที่ใหญกวา 
1.45 ลานตารางเมตร! เพราะที่นี่ลอมรอบไปดวยป�า และสวนศิลปะวัฒนธรรม 
อุทยานประวัติศาสตร และอื่นๆ อีกมากมาย เดิมเคยใชเปนสถานที่จัดการแขงขัน
โอลิมปก ปจจุบันใชเปนสถานที่จัดคอนเสิรตระดับประเทศมากมาย และอีกหน่ึงจุด
สําหรับผูที่อยากมาซึมซับประวัติศาสตร เพราะที่แหงนี้มีการขุดพบโบราณวัตถุใน
สมัยแพ็คเจ จะเห็นไดวา Olympic park ที่โซลนั้น ไมใชแคใหญดวยเพราะแค
ขนาดพื้นที่เพียงอยางเดียว แตมีประวัติความเปนมาที่นาสนใจและยิ่งใหญดวย
เชนกัน สัมผัสความสดใสจากตนแปะกวยที่เริ่มพากันผลัดใบเปลี่ยนเปนสีเหลือง
สลับสมไปทั่วทั้งสวน 
 



 

 

 
 

พบกับจุดไฮไลทสวยๆ อาทิ จุดแรก สวนดอกไมป�า ตรงนี้จะมีดอกไมนานาชนิด
สลับพลัดเปลี่ยนทุกฤดูกาล จุดที่สอง ทุงหญามูลี่ยสีชมพู ในชวงฤดูใบไมรวงนี้จะ
ไดเห็นทุงดอกไมชมพูเรียงรายสวยงาม จุดที่สาม ALONE TREE จะเปนเนิน
โลงๆ กวางๆ ซึ่งเปนที่ตั้งของตนไมโดดเดี่ยว ‘นาฮลโลนามู’ สถานที่ยอดนิยมแบบ
น้ี ใครๆตางก็อยากจะมาถายรูปกับเจาตนไมตนน้ี ถือเปนอีกหน่ึงจุดนัดพบระหวาง
ครอบครัวหรือแกงคเพื่อนที่มาสังสรรคพักผอนหยอนใจกับใบไมเขียวขจี สวนใน
ฤดูใบไมรวงยังสามารถชมใบไมเปลี่ยนสีไดตลอดทาง  
 

 
 

จากนั้นนําทานชม ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ชวยเสริมความแข็งแรง
ใหแกระบบยอยอาหาร ปอด ชวยทําใหจิตใจสงบ และเพิ่มพละกําลัง มีสรรพคุณ



 

 

ทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ ป�องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทาง
เพศ ลดและป�องกันมะเร็ง 
 
จากนั้นนําทานชม ศูนยสมุนไพรฮอตเกนามู ตนไมชนิดนี้เจริญเติบโตในป�าลกึบน
ภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับนํ้าทะเล 50-800 เมตร ชวยดูแลตับ
ใหสะอาดแข็งแรง ป�องกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล กาแฟ 
บุหร่ี สารตกคางจากอาหาร และยา 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (7) เมนู ไกตุนโสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไกขนาดกําลัง
เหมาะ ยัดไสดวยโสม แปะกวย และสมุนไพรบํารุงรางกาย เสิรฟในหมอดิน
รอนๆ 
 
จากนั้นนําทานเดินทางตอไปยัง พระราชวังถ็อกซูกุง 1 ใน 5 พระราชวังเกาแก
ของราชวงศโชซอน มีขนาดไมเล็กไมใหญโดดเดนสงางามทามกลางอาคารสไตล
ตะวันตกใจกลางกรุงโซล แตสวยงามรมรื่นไปดวยตนไม ยิ่งชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสี
แลวยิ่งสวยงามไปอีก ในแตละวันจะมีการเปลี่ยนเวรยามของทหาร หากมาไดถูก
จังหวะจะไดชมพิธีเปลี่ยนเวรยามประจําวัน ซึ่งในหนึ่งวันนั้นจะมี 3 รอบ คือ รอบ
แรกตอน 11.00 น. รอบที่สอง 14.00 น. และรอบสุดทายตอน 15.30 น. 

 



 

 

 
 

*** หมายเหตุ : กรณีที่พระราชวังถ็อกซูกุงไมเปดทําการ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ปรับรายการทดแทนเปน พระราชวังชางด็อกกุง *** พระราชวังลําดับที่
สองที่ถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง ในป ค.ศ. 1405 และยังเปน 1 ใน 5 
ของพระราชวังสําคัญที่ยังคงรักษาไว ซึ่งมีตนไมขนาดยักษมีอายุกวา 300 ป บอ
นํ ้า และศาลาริมนํ ้า พระราชวังแหงนี ้เปนที ่พํานักของพระมหากษัตริยถึง 9 
พระองค ปจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางสวนของพระราชวัง ไดแก พระ
ต ํ า ห นั ก  INJEONGJEON พ ร ะ ต ํ า ห นั ก  DAEJOJEON พ ร ะ ต ํ า ห นั ก 
SEONJEONGJEON และพระตําหนัก NAKSEONJAE  
 
นอกจากน้ี ยังมีอีกไฮไลทที่สําคัญของพระราชวังแหงนี้คือ ถนนเลียบกําแพงหิน 
ซึ่งรูจักกันดีในชื่อ ถนนจองดง หรือ ถนนถ็อกซูกุง-ทลดัม มักมีผูนิยมไปเดินเลน
พักผอนชื ่นชมควาามงดงามของพระราชวัง พรอมกับเดินชมวิวตนแปะกวยสี
เหลืองที่ปลูกเรียงรายเลาะเลียบรั้ววัง ทอดยาวจากพระราชวังถ็อกซูไปจนถึงโรง
ละครชองดงตามแนวโคงของถนน ขนานกับแนวกําแพงหินสีนํ้าตาลเทาสวยงาม 
ทําใหถนนเสนนี้มีเสนห และมีเอกลักษณในตัวเปนอยางมาก ถนนที่สวยงามแหงน้ี
ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ที่น่ีไดชื่อวาเปนถนนเสนท่ีโรแมนติกแหงหน่ึงในโซล และ



 

 

ยังเปนสถานที่ยอดนิยมสําหรับการเดินเลนในฤดูใบไมรวง ใบแปะกวยสีเหลืองที่
เรียงรายเลียบกําแพงไปน้ัน ยิ่งเพิ่มบรรยากาศใหโรแมนติกมากขึ้นไปอีก  

 

 
 
 
 

จากนั้นนําทานชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเปนแดนของพลอย
สีมวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงไวน 
มีเสนหเยายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จี้ ตางหู และสรอย
ขอมือ 

 
จากนั้นนําทานเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง ยานเมียงดง แหลงละลายทรัพยใน
ดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควรเกาหลี ตลาดแหงน้ีจะมีเส้ือผา กางเกง 
รองเทา น้ําหอม เครื่องสําอางคทั้งแบรนดเนมช่ือดัง และโลคอลแบรนด รวมถึงซีดี
เพลง รูปดารา และศิลปนเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุนตองการก็สามารถหาไดจากที่
ตลาดน้ี อาทิเชน รานเครื่องสําอางคคที่คุนหูคนไทยที่ไมวาจะเปน ETUDE, SKIN 
FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ร า ค า
เครื่องสําอางคคจะถูกกวาประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เทา และบางรุนไมมีขาย



 

 

ในประเทศไทย หรือจะเปนรานขายรองเทาแบรนดดังอยางราน MBC MART ก็มี
รองเทาหลากหลายแบรนดดังใหเลือกมากมาย อาทิเชน ADIDAS, NIKE, NEW 
BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เปนตน 

 

 
 
ในสวนของอาหารบริเวณขางทางที่ฮอทฮิตไมแพกันอยางโซน เมียงดงสตรีทฟู�ด 
มีอาหารหรือของทานเลนใหไดลิ้มลองมากมาย ไมวาจะเปน หอยเชลลยางตัวใหญ
อบนากิน ขนมไขหรือเครันปง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุงล็อบสเตอร
ตัวใหญๆ ยางชีสมีรสหวาน ชีสยาง โดยการเอามอสซาเรลลาชีสเสียบไมแลวเอา
ไปยาง ตอกโบกี เคกขาวที่ข้ึนชื่อของเกาหลี ปรุงรสดวยซอสเผ็ดสไตลเกาหลี เมนูน้ี
มีอยูเกือบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ดําจาจังมยอน หนึ่งในเมนสูุดฮิต
ที่เห็นกันบอยในซีรี่สเกาหลี มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม พบเห็นไดทั่วไปใน
เมืองไทย แตของที่นี่จะมีไสกรอกเพิ่มเขามาอีกหนึ่งชั้น ปลาหมึกยักษทอดกรอบ 
เสียบไมแบบอลังการโรยดวยเกลือ เปนตน แตหากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอติ
มโคนเจาดัง ซ่ึงไอติมท่ีกดมาใสโคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต 

เย็น  อิสระอาหารเย็น 1 ม้ือ (ใหทุกทานไดอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกใน
การช็อปปم�ง) 
พักที่    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY 
HOTEL หรือระดับเดียวกัน 



 

 

วันที่หา      ละลายเงินวอนซุปเปอรมารเก็ต – สนามบินอินชอน – 
               กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

เชา  บริการอาหารเชา เมนู อูดง (8) 
นําทานเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 
5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบ 
และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม 
เครื่องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป�อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) 
นมกลวย เปนตน 

11.15 น. เดินทางกลับกรงุเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ701 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง) 
15.05 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พรอมดวยความประทับใจ 
 

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

*** สําคัญมากโปรดอาน *** 

ในกรณีที่ตองออกตั๋วภายใน เครื่องบิน / รถทัวร / รถไฟ กอนทําการออกตั๋วโดยสาร 
กรุณาสอบถามที่เจาหนาที ่

ทุกครั้ง เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบิน 
โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา  

มิเชนนั้น ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดใดทั้งสิ้น 
ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ  

 
 

 
 
 
 

 

***หมายเหต*ุ** 
ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ท ั�งนี�ข ึ�นอยูต่ามความเหมาะสม 
**กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืง ท ั�งที�กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที�ระบุใน
รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ั�งส ิ�น และขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึ�งอยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั** 
**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 



 

 

อัตราคาบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน AIR ASIA X 
เกาหลี พาจู โซล เลสโก โอโหใบไมหลากส ี(พักโซล 3 คืน) 

 

กําหนดการเดินทาง 
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 

ผูใหญ 
หองละ 

2-3 ทาน 

ราคา 
จอยแลนด 
(ไมรวมต๋ัว) 

ราคา 
เด็กอายุไม

เกิน 
2 ขวบ 

พักเด่ียว 

02 - 06 ตลุาคม 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 
04 - 08 ตุลาคม 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 
10 - 14 ตลุาคม 2562 

(วันคลายวันสวรรคต ร.9) 16,999 6,999 5,900 5,000 

11 - 15 ตุลาคม 2562 
(วันคลายวันสวรรคต ร.9) 16,999 6,999 5,900 5,000 

18 - 22 ตุลาคม 2562 
(วันปยมหาราช) 16,999 6,999 5,900 5,000 

23 - 27 ตุลาคม 2562 
(วันปยมหาราช) 16,999 6,999 5,900 5,000 

25 - 29 ตุลาคม 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 
30 ตลุาคม - 03 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 
31 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

05 - 09 พฤศจิกายน 2562 13,999 6,999 5,900 5,000 
06 - 10 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 
07 - 11 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 
08 - 12 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 
09 - 13 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 
12 - 16 พฤศจิกายน 2562 14,999 6,999 5,900 5,000 
13 - 17 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 
14 - 18 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 
15 - 19 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 



 

 

 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร 

และมัคคุเทศกทองถิ่น*** 
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 50,000 วอน/ทริป/ทาน 

 
 

 
 
 

16 - 20 พฤศจิกายน 2562 14,999 6,999 5,900 5,000 
19 - 23 พฤศจิกายน 2562 14,999 6,999 5,900 5,000 
20 - 24 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 
21 - 25 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 
22 - 26 พฤศจิกายน 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 
23 - 27 พฤศจิกายน 2562 14,999 6,999 5,900 5,000 
26 - 30 พฤศจิกายน 2562 14,999 6,999 5,900 5,000 

27 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 
28 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั�น ไมเ่ชน่น ั�น ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไม่
วา่ดว้ยกรณีใดๆท ั�งสิ�น เพราะทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ต ั�วกบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ี�ถว้น กอ่นการจองทวัรท์กุคร ั�ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
ขอ้ความสาํคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีที�ลกูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทํา
ใหลู้กคา้ตอ้งถูกส่งตวักลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้่ายที�เกดิข ึ�นในการเปลี�ยนต ั�วขากลบั และ
รวมถงึคา่บรกิารอื�นๆที�เกดิข ึ�นดว้ย ฉะน ั�น ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�นที�ทาง
ประเทศน ั�นๆเรยีกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�นทุกกรณี หรอื
ตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มที ี�น ั�งว่าง หรอืตามวนัเดนิทางของต ั�วเครื�องบนิ ท ั�งนี� 
ข ึ�นอยูท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ดั
ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ใน
การที�ทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสมัภาษณ์น ั�น ข ึ�นอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยู่
ในดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที� ตม. ทางบรษิทัทวัร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนี�ได ้** 

*** ทวัรค์ร ั�งนี�มวีตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเป็นหมูค่ณะเทา่น ั�น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวั
ออกจากกรุป๊ทวัร ์ทางบรษิทัจะคดิคา่ดาํเนนิการในการแยกทอ่งเที�ยวเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



 

 

**หมายเหตุ** 
 

1. รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบ
จายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกัน
กอนออกเดินทาง ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวย
สาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัดขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้ง
คาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักทองเที่ยว
ชาวไทยเทานั้น ถาหากเปนชาวตางชาติ จะตองเพ่ิมจากราคาคาทัวรปกติอีก 100 
USD** **กรณีตัดกร ุ ปเหมาที ่ เป น เด ็กนักเร ียน นักศ ึกษา คร ู   ธ ุรกิจขายตรง
เครื่องสําอางค  หมอ  พยาบาล  ชาวตางชาติ หรือกรุปที่มีการขอดูงาน จะตองสอบถาม
ราคาใหมทุกครั้ง** 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเที่ยวในประเทศ
เกาหลี หรือปญหาตางๆ ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ หากทาน
มีความจําเปนตองรับฝากของจากผู อื ่นเพื่อที่จะนําไปยังประเทศนั้นๆ  หรือนํากลับ
ประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันวาตองไมเปนสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจาหนาท่ีจะไมรับฝากกระเป�าหรือส่ิงของใดใด 

3. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปน
หลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

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

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

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.    
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน    
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ      
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื ่อนไขตาม
กรมธรรม) 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง , คาโทรศัพท , คา

โทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คาซักรีด , มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืม
ที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น  
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว  
 
 
 

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

เครดติ เป็นตน้) 
- ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานกัในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีม

ให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานกัในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

เอกสารประกอบในการย่ืนวีซา  
1) พาสปอรต  
2) ใบประจําตัวคนตางดาว  
3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู  
4) สําเนาทะเบียนบาน (ถามี)  
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี)  
6) รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทํา
เร่ืองแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา) 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทาน 

เพ่ือสํารองที่นั่ง ภายใน 3 วันหลังจากการจอง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมว ากรณีใดๆ ใหถ ือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธ์ิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางนอยกวา 30 วัน จะตองชําระครบเต็ม
จํานวนเลย 

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

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
 กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบรษิัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 



 

 

 กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงนิคาบรกิารคนื นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู
มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคนื
ที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพือ่ทําเร่ืองขอรับเงินคาบรกิารคนื โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบรกิารตางๆ และหนา
สมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน  

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี ้
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน

คาบริการ 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน

คาบริการ 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การ
จองที่พักฯลฯ 

1. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

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

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืน
เงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศ
ที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยว
รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการ
ตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ ้น ในกรณีที ่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื ้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 



 

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่ง
มีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

 สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณกีฬาฯ 
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก , ผลไมสด , ไข , เนื้อสัตว , ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่ง
เหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก  

 


