
 

 
 

 
 

 

เกาหล ีพาจู โซล 5 วัน 3 คืน 
 

 



 

 
 

วันแรก             กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

23.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประต ู4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR 

ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์

แนะนำการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่ง

แบบ 3-3-3 น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน (หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) **หมาย

เหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ 

ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจาก

ต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน**) 

 

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

ข้อกำหนดของสายการบิน) 

HOT SEAT เป็นที่นั่งภายในห้องโดยสารบริเวณด้านหน้าของเครื่องบิน ซึ่งเป็นที่นั่งแบบมีพ้ืนที่วางขามาก

เป็นพิเศษ 

 

 

 

 

 



 

 
 

วันที่สอง          เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) – สะพานแขวนมาจังโฮซู – โซลทาวเวอร์ 

02.35 น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ700 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) 

10.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็น

เวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอ

ต้อนรับทุกท่านสู่สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชนำทุกท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจอง 

หรือ สะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร เดินทางต่อไป

ยัง เมืองพาจู 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (1) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนำ
หมูลงในกระทะพร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย 

 

จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง สะพานแขวนมาจังโฮซู สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในประเทศเกาหลี ก่อน
จะพบกับวิวทะเลสาบอันงดงามจะต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ 500 เมตร ด้านหน้ามหีอคอยตั้งตระหง่าน
อยู่ ก่อนจะถึงตัวสะพานจะมีร้านกาแฟไว้คอยบริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากนั่งจิบกาแฟรับลมเย็นๆ 
ที่โชยมาจากทะเลสาบ ขวามือของร้านกาแฟจะเป็นทางเดินลงไปยังตัวสะพาน ตรงคอสะพานทั้งสองฝั่ง
ด้านซ้ายขวาจะมีจุดให้ยืนถ่ายรูปวิวสวยๆ ส่วนใหญ่จะมีแต่คนเกาหลีมาเที่ยวพักผ่อนในวั นหยุด ตัว
สะพานมีความยาวถึง 220 เมตร พื้นตรงกลางสะพานฝั่งนึงจะเป็นพื้นกระจกใสยาวประมาณ 100 เมตร 
ที่สามารถมองเห็นผืนน้ำด้านล่างได้ นอกจากชมวิวทะเลสาบมุมกว้างจากบนสะพานแล้ว ด้านล่างยังมี
สะพานไม้เป็นทางยาวให้ชมธรรมชาติ และเดินลัดเลาะริมฝั่งทะเลสาบได้อีกด้วย  
 

 



 

 
 

 
  

จากนั้นนำท่านไปยังหนึ่งในทาวเวอร์ที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร์ ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจ
กลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน 
ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวัน ช่วงกลางคืน หรือฤดูกาลไหนๆ ก็ยังได้รับความนิยมเสมอมา ทั ้งจาก
นักท่องเที่ยวและคู่รักชาวเกาหลี เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ 
แบบพาโนราม่า นับเป็นอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่งที่คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด นอกจากนี้ยัง
มีไฮไลท์สำคัญของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะเช็คอินคือ สถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง 
Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่า คู่รักที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล 
** ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์ 10,000 วอน**   

 



 

 
 

 

 

เย็น บริการอาหารเย็น (2) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลาหมึก 

อาหารเกาหลี เติมไม่อ้ัน  

พักที่    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
 
วันที่สาม          วัดพงอึนซา - ถนนกาโรซูกิล - สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล – ดิวตี้ฟรี – เครื่องสำอางค์คอสเมติค – 
ผลิตภัณฑ์ 
                       น้ำมันสน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง วัดพงอึนซา วัดดังท่ามกลางย่านธุรกิจและตึกสูงย่านกังนัม สร้างขึ้นตั้งแต่
สมัยอาณาจักรชิลลา ประตูหน้าวัดมีชื่อว่า จินยอมุน หมายถึง สรรพสิ่งที่ยังคงอยู่ในสภาพเดิม เมื่อเดินเข้า
มาในประตูแห่งนี้ก็จะสื่อถึงความหมายถึงการจะได้เข้ามาสู่ภพขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า  สัญลักษณ์โดด
เด่นของวัดคือ พระพุทธรูปแกะสลักหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโซลที่ทุกคนตั้งใจมาสักการะขอพร  มีความสูง
กว่า 23 เมตร 



 

 
 

 

 
 

จากนั้นนำท่านไป ถนนกาโรซูกิล ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงต้นไม้มากมายหลายพันธ์ทั่วเกาหลีก็จะเริ่มเปลี่ยนสี
เป็น เหลือง ส้ม แดง น้ำตาล ให้สีสันที่สวยงามก่อนที่จะร่วงไป ถนนแห่งนี้ก็เป้นอีกจุดหนึ่งที่สามารถชม
ใบไม้เปลี่ยนสีได้ สองข้างทางเต็มไปด้วยเจ้าต้นกิงโกะ หรือต้นแปะก๊วยนั่นเอง มีความยาวประมาณ 700 
เมตร ทอดยาวเรียงตัวไปตลอดสองข้างทาง นอกจากมีต้นแปะก๊วยสวยๆ ให้เก้บภาพความประทับใจกัน
แล้ว ยังมีทั้งร้านเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ ในแบบที่แนวและยูนิคสุดๆ ส่วนใหญ่จะเป็นร้านของเหล่า
นักออกแบบที่มีชื่อเสียง และนักออกแบบอิสระรุ่นใหม่ของเกาหลีไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนม 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (4) เมนู บิบิมบับ ข้าวยำเกาหลี ประกอบด้วยผักต่างๆพร้อมกับเนื้อสัตว์หมัก 
เสิร์ฟบริการพร้อมซุปชาบูหม้อร้อนๆ 
 

จากนั้นเดินทางไปยัง สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล หนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี ตั้งอยู่ที่เขตชัมซิล ใน

เมืองโซล เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก การมาเที่ยวที่นี่จึงสามารถทำได้ทั้ง



 

 
 

ปีโดยไม่ต้องดูสภาพอากาศล่วงหน้า ภายในมีเครื่องเล่นที่น่าตื่นเต้นมากมาย รวมถึงลานไอซ์สเก็ต สวน

สนุกลอตเต้เวิล์ดแบ่งออกเป็น 2 โซน ได้แก่ ธีมผจญภัย โซนที่เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ 

เกาะเวทมนต ์โซนที่เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่สร้างเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน ทั้งยังมีร้านจำหน่าย

ของที่ระลึก ร้านอาหารนานาชาติ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ ที่นี่ยังรายล้อม

ไปด้วยห้างสรรพสินค้า ช้อปปิ้งมอลล์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงแรมหรู เป็นต้น *** หมายเหตุ เครื่องเล่น 

Lotis Climing, Tomb of Horror, Mirror Maze, VR Game Zone, Fantasy Forest แ ล ะ 

Poporo Park ไม่รวมอยู่ในตั๋ว หากลูกค้าต้องการเล่นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ***    

 

 

 

จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี LOTTE WORLD TOWER DUTY FREE แหล่งรวมสินค้าแบ
รนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลาย
แบรนด์ดัง และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดยจะเป็นสินค้าแบรนด์หรู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
อ าท ิ เ ช ่ น  PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL 
KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นต้น  

 



 

 
 

จากนั้นนำท่านแวะช้อปที่ร้านเครื่องสำอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย 

เพื่อเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บำรุงผิวแบ

รนด์อย่าง DEWINS และแบรนด์ JSM ที่เป็นสินค้าหลักของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน้ำ

แตก ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็นต้น และยังมีสินค้าอ่ืนๆ อาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้า

โยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ยาสระผม ฯลฯ 

 
จากนั้นนำท่านเรียนรู้การทำ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน ที่สกัดจากน้ำมันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยบำรุง
ร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 
 

เย็น บริการอาหารเย็น (5) เมนู จิมทัค ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัด
รวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดำ เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี  

พักที่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
 

วันที่สี่              โอลิมปิคพาร์ค – ศูนยส์มุนไพรโสม – ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู – พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนเลียบกำแพง 
                       หิน – พลอยอเมทิส – ตลาดเมียงดง  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

จากนั้นนำท่านเดินไปสูดโอโซนให้ชุ่มปอด SEOUL OLYMPIC PARK อีกหนึ่งสถานที่ขึ้นชื่อสุดๆ ในการ

ไปชมใบไม้เปลี่ยนสี สวนสาธารณะที่มีพ้ืนที่ใหญ่กว่า 1.45 ล้านตารางเมตร! เพราะที่นี่ล้อมรอบไปด้วยป่า 

และสวนศิลปะวัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร์ และอื่นๆ อีกมากมาย เดิมเคยใช้เป็นสถานที่จัดการ

แข่งขันโอลิมปิก ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตระดับประเทศมากมาย และอีกหนึ่งจุดสำหรับผู้ที่

อยากมาซึมซับประวัติศาสตร์ เพราะท่ีแห่งนี้มีการขุดพบโบราณวัตถุในสมัยแพ็คเจ จะเห็นได้ว่า Olympic 

park ที่โซลนั้น ไม่ใช่แค่ใหญ่ด้วยเพราะแค่ขนาดพื้นที่เพียงอย่างเดียว แต่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ

และยิ่งใหญ่ด้วยเช่นกัน สัมผัสความสดใสจากต้นแปะก๊วยที่เริ่มพากันผลัดใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสลับส้มไป

ทั่วทั้งสวน 

 



 

 
 

 

 

พบกับจุดไฮไลท์สวยๆ อาทิ จุดแรก สวนดอกไม้ป่า ตรงนี้จะมีดอกไม้นานาชนิดสลับพลัดเปลี่ยนทุก
ฤดูกาล จุดที่สอง ทุ่งหญ้ามูลี่ย์สีชมพู ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้จะได้เห็นทุ่งดอกไม้ชมพูเรียงรายสวยงาม จุดที่
สาม ALONE TREE จะเป็นเนินโล่งๆ กว้างๆ ซึ่งเป็นที่ตั้งของต้นไม้โดดเดี่ยว ‘นาฮลโลนามู’ สถานที่ยอด
นิยมแบบนี้ ใครๆต่างก็อยากจะมาถ่ายรูปกับเจ้าต้นไม้ต้นนี้  ถือเป็นอีกหนึ่งจุดนัดพบระหว่างครอบครัว
หรือแก๊งค์เพื่อนที่มาสังสรรค์พักผ่อนหย่อนใจกับใบไม้เขียวขจี ส่วนในฤดูใบไม้ร่วงยังสามารถชมใบไม้
เปลี่ยนสีได้ตลอดทาง  
 

 
 



 

 
 

จากนั้นนำท่านชม ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร 

ปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละกำลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจ

ขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง 

 

จากนั้นนำท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ำทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่
ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (7) เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบำรุงสุขภาพ ไก่ขนาดกำลังเหมาะ ยัดไส้ด้วยโสม 

แปะก๊วย และสมุนไพรบำรุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง พระราชวังถ็อกซูกุง 1 ใน 5 พระราชวังเก่าแก่ของราชวงศ์โชซอน มี

ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่โดดเด่นสง่างามท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวันตกใจกลางกรุ งโซล แต่สวยงามร่มรื่นไป

ด้วยต้นไม ้ยิ่งช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วยิ่งสวยงามไปอีก ในแต่ละวันจะมีการเปลี่ยนเวรยามของทหาร หาก

มาได้ถูกจังหวะจะได้ชมพิธีเปลี่ยนเวรยามประจำวัน ซึ่งในหนึ่งวันนั้นจะมี 3 รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 

น. รอบท่ีสอง 14.00 น. และรอบสุดท้ายตอน 15.30 น. 

 



 

 
 

 

 

*** หมายเหตุ : กรณีที่พระราชวังถ็อกซูกุงไม่เปิดทำการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการทดแทน

เป็น พระราชวังชางด็อกกุง *** พระราชวังลำดับที่สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 

1405 และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญที่ยังคงรักษาไว้ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยักษ์มีอายุกว่า 300 ป ีบ่อ

น้ำ และศาลาริมน้ำ พระราชวังแห่งนี้เป็นที่พำนักของพระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ ปัจจุบันยังคงเหลือ

ความงดงามบางส่วนของพระราชวัง ได้แก่ พระตำหนัก INJEONGJEON พระตำหนัก DAEJOJEON พระ

ตำหนัก SEONJEONGJEON และพระตำหนัก NAKSEONJAE  

 

นอกจากนี้ ยังมีอีกไฮไลท์ที่สำคัญของพระราชวังแห่งนี้คือ ถนนเลียบกำแพงหิน ซึ่งรู้จักกันดีในชื่อ ถนน

จองดง หรือ ถนนถ็อกซูกุง-ทลดัม มักมีผู้นิยมไปเดินเล่นพักผ่อนชื่นชมควาามงดงามของพระราชวัง พร้อม

กับเดินชมวิวต้นแปะก๊วยสีเหลืองที่ปลูกเรียงรายเลาะเลียบรั้ววัง ทอดยาวจากพระราชวังถ็อกซูไปจนถึงโรง

ละครชองดงตามแนวโค้งของถนน ขนานกับแนวกำแพงหินสีน้ำตาลเทาสวยงาม ทำให้ถนนเส้นนี้มีเสน่ห์ 

และมีเอกลักษณ์ในตัวเป็นอย่างมาก ถนนที่สวยงามแห่งนี้ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นถนน

เส้นที่โรแมนติกแห่งหนึ่งในโซล และยังเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการเดินเล่นในฤดูใบไม้ร่วง ใบแปะก๊วย

สีเหลืองท่ีเรียงรายเลียบกำแพงไปนั้น ยิ่งเพ่ิมบรรยากาศให้โรแมนติกมากขึ้นไปอีก  



 

 
 

 

 

 
 
 

จากนั้นนำท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพ
และนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำ
เป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ 

 
จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน 
หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้จะมีเสื้อผ้า กางเกง รองเท้า น้ำหอม เครื่องสำอางค์ท้ังแบรนด์เนมชื่อ
ดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นต้องการก็สามารถหา
ได้จากที่ตลาดนี้ อาทิเช่น ร้านเครื่องสำอางค์ค์ที่คุ้นหูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE 
FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่องสำอางค์ค์จะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 
2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นร้านขายรองเท้าแบรนด์ดังอย่างร้าน MBC 
MART ก็มีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, 
VANS, CONVERSE, FILA เป็นต้น 



 

 
 

 

 
 
ในส่วนของอาหารบริเวณข้างทางที่ฮอทฮิตไม่แพ้กันอย่างโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด มีอาหารหรือของทาน
เล่นให้ได้ลิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์ย่างตัวใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิต
ตลอดกาลของเมียงดง กุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบ
ไม้แล้วเอาไปย่าง ต๊อกโบกี เค้กข้าวที่ขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนูนี้มีอยู่เกือบ
ทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ดำจาจังมยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตที่เห็นกันบ่อยในซีรี่ส์เกาหลี มัน
ฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบเห็นได้ทั่วไปในเมืองไทย แต่ของที่นี่จะมีไส้กรอกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่ งชั้น 
ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไม้แบบอลังการโรยด้วยเกลือ เป็นต้น แต่หากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอติ
มโคนเจ้าดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใส่โคนนั้นสูงถึง 2 ฟุต 

เย็น  อิสระอาหารเย็น 1 ม้ือ (ให้ทุกท่านได้อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช็อปปิ้ง) 
พักที่    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
 
วันที่ห้า            ละลายเงินวอนซุปเปอร์มารเ์ก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

เช้า  บริการอาหารเช้า เมนู อูด้ง (8) 

นำท่านเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหร่าย 
ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม 



 

 
 

โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้เก าหลี) ชินราเมง 
(มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็นต้น 

11.15 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ701 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) 

15.05 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมด้วยความประทับใจ 

 

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

 
 

*** สำคัญมากโปรดอ่าน *** 
ในกรณีที่ต้องออกตั๋วภายใน เครื่องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่อนทำการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ 

ทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น 

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหต*ุ** 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 

**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุน

รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ และขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 



 

 
 

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน AIR ASIA X 
เกาหลี พาจู โซล เลสโก โอ้โหใบไม้หลากสี (พักโซล 3 คืน) 

 

กำหนดการเดินทาง 
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 

2-3 ท่าน 

ราคา 
จอยแลนด์ 
(ไม่รวมตั๋ว) 

ราคา 
เด็กอายุไม่เกิน 

2 ขวบ 
พักเดี่ยว 

02 - 06 ตุลาคม 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

04 - 08 ตุลาคม 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

10 - 14 ตุลาคม 2562 

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

11 - 15 ตุลาคม 2562 

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

18 - 22 ตุลาคม 2562 

(วันปิยมหาราช) 
16,999 6,999 5,900 5,000 

23 - 27 ตุลาคม 2562 

(วันปิยมหาราช) 
16,999 6,999 5,900 5,000 

25 - 29 ตุลาคม 2562 15,999 6,999 5,900 5,000 

30 ตุลาคม - 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 



 

 
 

 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 50,000 วอน/ทริป/ทา่น 
 
 

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 

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 



 

 
 

 
 
**หมายเหตุ** 
 

1. รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้
ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง
หรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน 
***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้อง
เพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง
เครื่องสำอางค์  หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปที่มีการขอดูงาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะ
นำไปยังประเทศนั้นๆ  หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิด
กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงข้ันประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

3. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี ่ยนขึ ้นอยู ่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไม่
วา่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋กบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้น กอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท า
ใหลู้กคา้ตอ้งถูกส่งตวักลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ในการเปลีย่นต ัว๋ขากลบั และ
รวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆทีเ่กดิข ึน้ดว้ย ฉะน ัน้ ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทีท่าง
ประเทศน ัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทุกกรณี หรอื
ตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่ว่าง หรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ ท ัง้นี ้
ข ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ดั
ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ใน
การทีท่างตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสมัภาษณ์น ัน้ ข ึน้อยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยู่
ในดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษิทัทวัร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนีไ้ด ้** 

*** ทวัรค์ร ัง้นีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเทา่น ัน้ ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวั
ออกจากกรุป๊ทวัร ์ทางบรษิทัจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



 

 
 

4. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้าย
ช่างภาพจะนำภาพถ่ายมาจำหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ 
เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

5. ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลง
ร้านช้อปปิ้ง เช่น น้ำมันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการ
แยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน 

 
 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีม ี

 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.    

 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน    

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ      

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไม่

วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนั

การมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี ้

- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 
- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลไีด ้(เช่น เงนิสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีม
ให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่า
อินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว  

 

เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า  

1) พาสปอร์ต  

2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว  

3) ใบสำคัญถ่ินที่อยู่  

4) สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)  

5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)  

6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป  

(สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อสำรองท่ีนั่ง ภายใน 3 วัน
หลังจากการจอง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. กรณีท่ีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชำระครบเต็มจำนวนเลย 
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 



 

 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ
แจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณี
ใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือทำเรื่องขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน  

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

1. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight 
กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 



 

 
 

วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากกา รที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับ
ทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างปร ะเทศ ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น  

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง 
3. กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่า
ที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

4. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

5. ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้สด , ไข่ , 
เนื้อสัตว์ , ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่ าปรับใน
อัตราที่สูงมาก  

 

 


