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วนัที� 1 
กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                                           (-/-/-
) 

 
23.00  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชั �น 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สาย
การบนิ Air Asia X โดยมีเจา้หนา้ที*ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั �นตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพื*อเตรียมความพรอ้ม
กอ่นออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศเกาหลใีตไ้ม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก 
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ราย ในช่วงฤดูใบไมร่้วงจะมเีทศกาลใบไมเ้ปลี*ยนส ีใบไมต้่างเปลี*ยนเป็นสแีดงสวยงาม 
และมสีสุานของนายพลนาม ีซึ*งยังคงตั �งอยู่ ณ เกาะแห่งนี� 
นําท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ปั�นเรลไบท ์(Rail Bike) ท่านจะไดส้ัมผัสกับววิ
ทวิทศัน์และบรรยากาศธรรมชาตโิดยรอบอันสวยงามของประเทศเกาหลใีต ้ไม่ว่าจะเป็น
แปลงเกษตร ทุง่นา ไร่ และสวนตา่งๆ ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยภเูขาอันอดุมสมบรูณ์มากมาย 
 

   
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโซรัคเตรยีมตัวเที*ยวอุทยานโซรัคซานในวันรุ่งขึ�น 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร เมนู Osam Bulgogi (ปลาหมกึ/หมผูดัซอส)  
ที�พกั  HYUNDAI SOO HOTEL , SORAK หรอืเทยีบเทา่   
  

วนัที� 3 
อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน (พเิศษ !! น ั�งกระเชา้ไฟฟ้า) -  วดัชนิฮงึซา                                
- โรงเรยีนสอนทํากมิจ ิ- สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์                                                                      
(พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้สชุ่ดประจําชาตเิกาหลชุีดฮนับก)                       (B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน (Seoraksan Nation Park) หรือ 

สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหลี ตั �งอยู่ในเขตจังหวัดคังว็อน มพีื�นที*ทางทศิตะวันตกตดิกับ
จังหวัดคย็องกี ทางทศิใตต้ิดกับจังหวัดชุงชองเหนือ ทางทศิตะวันออกติดกับทะเล
ญี*ปุ่ น (ทะเลฝั*งตะวันออก) ทางทศิเหนือตดิกับจังหวัดคังว็อน ประเทศเกาหลเีหนือ ภูมิ
ประเทศของจังหวัดสว่นใหญ่เป็นเทอืกเขา (เทอืกเขาแทแบ็ก) โดยทอดยาวจนเกอืบถงึ
ทะเล ซึ*งเป็นผลทําใหช้ายฝั*งมีความลาดชัน เป็นอุทยานแห่งชาตขินาดใหญ่มเีนื�อที* ถงึ 
354 ตารางกโิลเมตร จัดไดว้า่เป็นแนวเขาที*สวยงามมากที*สดุแหง่หนึ*งในประเทศเกาหลี
ใตซ้ึ*งประกอบดว้ย โอซอรัค เนซอรัค และ นัมซอรัค เทอืกเขาแนวนอก แนวใน และ
แนวใต ้มหีบุเขาที*มดีอกไมบ้านสะพรั*งทั �งฤดูใบไมผ้ล ิและฤดใูบไมเ้ปลี*ยนส ีหุบเขาแห่ง
นี�จะเปลี*ยนเป็นสแีดงสทีองทั*วทั �งหบุเขา เป็นภาพที*สวยงามซึ*งหาชมไดย้าก 

 นําท่านเดนิทางสู่ สถานกีระเชา้ไปฟ้า เพื�อ พเิศษ !! น ั�งกระเชา้ไฟฟ้า (Cable 
Car) สู่จุดชมววิของอุทยานแห่งชาตเิขาโซรัคซาน ที*ไดข้ึ�นชื*อว่าเป็นภูเขาสี*ฤดู ผ่าน
เทอืกเขา ป่าไม ้หบุเขา สายนํ�า ทะเลสาบ หนิรูปร่างต่างๆ ที*สวยงาม ซึ*งเกดิขึ�นเองตาม
ธรรมชาตทิี*หาดูไดย้าก ตามรอยตํานานที*เล่าขานของจุดกําเนดิเพลงอารรัีง ภเูขาโซรัค
ซานมีความสวยงามเฉพาะตัวในแต่ละฤดู ตลอดทั �งปี นอกจากนี�บรเิวณโดยรอบของ
อุทยานแห่งชาตโิซรัคซาน ยังเป็นที*ตั �งของ วดัชนิฮงึซา (Sinheungsa Temple) 
วัดเกา่แกท่ี*สรา้งขึ�นในสมัย อาณาจักรชลิล่าอายุมากกว่า 1,000 ปี ทา่นสามารถนมัสการ
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กราบไหวพ้ระพุทธรูปสัมฤทธิDปางสมาธขินาดใหญ่ที*ประดษิฐานเป็นสัญลักษณ์ของ
อทุยาน กอ่นจะผา่นสะพานชําระลา้งจติใจเขา้สูเ่ขตวัดเพื*อไหวพ้ระขอพร  

 

   
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู Pork Kalbi (หมยู่างเกาหลตีน้ตํารบั)  

นําท่านเดนิทางสู่ โรงเรยีนสอนทํากมิจ ิ(Kim Chi School) เพื*อใหท้่านเรียนรู ้
วัฒนธรรมการทํากมิจขิองชาวเกาหลี กมิจเิป็นอาหารเกาหลีประเภทผักดองที*อาศัยภูมิ
ปัญญากน้ครัวของชาวเกาหลี ดว้ยการหมักพรกิสีแดงและผักต่างๆ โดยทั*วไปจะเป็น
ผักกาดขาว ชาวเกาหลนียิมรับประทานกมิจเิกอืบทกุมื�อ เป็นเครื*องเคยีง และยังนําไป
ปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกมิจมิมีากกว่า 187 ชนดิ สว่นใหญ่
แลว้จะมรีสเผ็ด เปรี�ยว และมกีลิ*นฉุน พเิศษ !! ใหท้่านไดใ้ส่ชุดประจําชาตเิกาหล ี
“ฮนับก” (Hanbok) และถา่ยรูปไวเ้ป็นที*ระลกึ  
นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(Everland) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที*ใหญ่
ที*สุดของประเทศเกาหลีใต ้ตั �งอยู่บนทําเลที*สวยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมืองยงอนิ 
ทางตอนใตข้องเมอืงโซล ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ที*นี*ถูก
ออกแบบใหแ้ตกต่างกันในแต่ละโซน ไดแ้ก่ สวนสัตว ์, Global Fair , European 
Adventure , Magic Land , American Adventure และEver land Speedway 
นอกจากนี�ยังมีสวนสี*ฤดู ซึ*งปลูกดอกไมป้ระจําในแต่ละฤดูกาล และมีการตกแต่งสวน
สนุกใหเ้ขา้กับบรรยากาศของเทศกาลนั�นๆ โดยมีบรษัิทซัมซุง เป็นเจา้ของ ผูบ้รหิาร
จัดการสวนสนุกแห่งนี� ดังนั�นความยิ*งใหญ่ตระการตา และ ปลอดภัย ไม่แพช้าตใิดใน
โลกแน่นอน  

   
คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร เมน ูPork Kalbi (หมยูา่งเกาหล)ี 
ที�พกั GALAXY HOTEL , SEOUL หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัที� 4 
ศนูยเ์คร ื�องสําอางคเ์กาหล ี- ศนูยโ์สมแหง่รฐับาล - ถนนยออโิด - พระราชวงัชา
งด็อกกงุ - ดวิตีj ฟร ี–  เอ็น โซลทาวเวอร ์- ยา่นเมยีงดง                       (B/L/-)                                                                                                                            
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครื�องสาอางคแ์บรนดด์งัเกาหล ี(Cosmetic Gallery) 
เชน่ Water Drop (ครมีนํ�าแตก) , Snail Cream (ครมีเมอืกหอยทาก) , Botox (โบท็
อกซ)์ , Aloe Vera Product (ผลติภณัฑจ์ากสมนุไพร วา่นหางจรเข)้ เป็นตน้ 
ท่านเดินทางสู่ ศูนยโ์สมแห่งรฐับาล (Ginseng) เหตุผลที*เรียกว่าศูนย์โสมแห่ง
รัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดที*นี*จะถูกควบคุมคุณภาพภายใตม้าตราฐานของรัฐบาล ซึ*ง
แน่นอนว่าไดรั้บการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที*มอีายุ 6 ปี ซึ*งถอืว่ามคีุณภาพดี
ที*สุดในโลก มีชื*อเสยีงที*สุด ใหท้่านไดเ้ลือกซื�อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศ
ไทยถึง 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบํารุงร่างกายหรือสามารถซื�อเป็นของฝากจาก
ประเทศเกาหลใีตก้็ได ้
นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัชางด็อกกงุ (Changdeokgung Palace) พระราชวัง
ลําดับที*สองที*ถูกสรา้งต่อจากพระราชวังเคยีงบกกงุ ในปี ค.ศ. 1405 และมคีวามสําคัญ 
เป็นที*พํานักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน (Joseon) ที*นี*
ไดรั้บการขึ�นทะเบยีนจาก Unesco วา่เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997 ซึ*งยังคง
สภาพสมบูรณ์ที*สุดใน 5 พระราชวังสําคัญที*ยังคงอนุรักษ์ไว ้ประกอบไปดว้ย เขต
พระราชฐานชั �นนอกพระราชฐาน ชั �นใน และสวนดา้นหลัง สําหรับเป็นที*พักผ่อนของ
พระมหากษัตรยิ ์ซึ*งมีตน้ไมข้นาดยักษ์ที*มีอายุกว่า 300 ปี รวมไปถงึบ่อนํ�า และศาลา
ริมนํ� า ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวัง ไดแ้ก่ พระตําหนัก 
Injeongjeon , พระตําหนัก Daejojeon , พระตําหนัก Seonjeongjeon , และพระ
ตําหนัก Nakseonjae สวนลับ หรือสวนตอ้งหา้ม หรือฮูวอน (Howon) ตั �งอยู่บริเวณ
ดา้นหลังของพระราชวังที*ถูกสรา้งขึ�นในสมัยกษัตรยิ ์Taejong เพื*อเป็นสถานที*พักผ่อน
สําหรับพระราชวงศ ์เดมิสวนแห่งนี�มีชื*อว่า “Bukwon”หรือ “Geumwon” แต่ถูกเปลี*ยน
ชื*อเป็น “Biwon” ในรัชสมัยของกษัตรยิ ์Kojong สวนแห่งนี�ถูกดู แลและบํารุงรักษาไว ้
เป็นอย่างด ีและดูสวยงามมากโดยเฉพาะในชว่งฤดูใบไมร้่วง  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูSamgyetang (ไกตุ่น๋โสม) 

   
นําทา่นผ่านชม ถนนยออโิด (Yeouido Road) เพื*อชมความสวยงามของดอก ซากรุะ 
บาน ซึ*งกําลังบานอยู่ทั*วเกาหล ีทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งไปถงึญี*ปุ่ นก็ได ้หรอื ทา่นใดเคยชมที*
ญี*ปุ่ นแลว้ ก็ลองเปรียบเทยีบถงึความสวยงามนี�กันดู เพราะไม่ว่าจะเดนิทางไปที*ไหน 
ของถนนเสน้นี� ทั �งสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยความสวยงามของดอกซากุระสชีมพูอ่อน
ละลานตา (ปกตทิกุๆปี ดอกซากุระจะเริ*มบานประมาณช่วงวันที* 08 – 15 เมษายน การ
บานของดอกซากรุะขึ�นอยู่กบัสภาพภมูอิากาศ หากดอกซากรุะไม่บาน หรอืบานไม่เต็มที* 
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หรือ บาน และ ร่วงไปบา้งบางส่วน ทางบรษัิทขออนุญาตปรับเปลี*ยนโปรแกรมไดต้าม
ความเหมาะสม และไมม่กีารคนืคา่ใชจ่้ายใหท้า่นไดไ้มว่า่สว่นใดสิ�น**  
นําทา่นเดนิทางสู ่ดวิตีj ฟร ี(Duty Free) เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษีที*ใหญ่ที*สดุใน
โซล ใหไ้ดช้อ้ปปิ�งสนิคา้แบรนดเ์นมชั �นนําแบบ New Collection ! มากมาย เช่น นาฬกิา 
, แว่นตา , เครื*องสาอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพทม์ือถอื ใหท้่าน
อสิระไดเ้ลือกซื�อไดอ้ย่างเต็มที* เป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนดด์ังกว่า 250 แบรนด ์ทั �ง
เครื*องสําอางค ์, นํ�าหอม , กระเป๋า , สนิคา้แฟชั*นต่างๆ เชน่ Chanel , Gucci , Louis 
Vuitton , Hermes , MCM , Dior , Fendi , Loewe , Prada , Miu Miu , Celine , 
Givenchy , Bally , Bottega Veneta เป็นตน้ ไม่ไดม้แีค่เพียงสนิคา้จากแบรนด์
ตา่งประเทศเทา่นั�น สนิคา้แบรนดเ์กาหลก็ีมใีหเ้ลอืกหลากหลายไม่แพก้ัน ราคาก็ถูกกว่า
รา้นคา้ดา้นนอกและบางยี*หอ้ก็ถูกกวา่ในประเทศไทยอกีดว้ย หากจะเขา้ไปชอ้ปปิ�งกันที*
หา้งแหง่นี� ใหพ้กพาสปอรต์และขอ้มลูตั�วเครื*องบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซื�อสนิคา้ 
นําทา่นเดนิทางสู ่เอ็น โซลล ์ทาวเวอร ์(N Seoul Tower) 1 ใน 18 หอคอยเมอืงที*
สงูที*สดุในโลก มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าํทะเล ทา่นสามารถชมทัศนียภาพ
ของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพู
กักซัน และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่น ้าํฮันกัง เป็นอกีหนึ*งสถานที* 
ที*สดุแสนจะโรแมนตกิ ไม่ว่าจะเป็นยามกลางวันหรอืกลางคนื และไม่วา่จะฤดูไหนๆ ที*นี*
ยังคงไดรั้บความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานที*คลอ้งกุญแจคู่รักที*ยอดนิยมของ
นักท่องเที*ยว และชาวเกาหล ีโดยมีความเชื*อว่าหากไดม้าคลอ้งกุญแจดว้ยกันที*นี* และ
โยนลกูกุญแจลงไปจะทําใหรั้กกันมั*นคง ยนืยาว ตราบนานเทา่นาน ** ยังไม่รวมค่า ขึ�น
ลฟิท ์และ คา่แมก่ญุแจ ลกูกญุแจ คูรั่กสําหรับคลอ้ง **  
นําท่านเดนิทางสู่ ย่านเมยีงดง (Myeong-dong) เปรียบเสมือนย่านสยามสแควร์
บา้นเรา เมียงดงไดช้ื*อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั*นแบรนดเ์กาหลชีั �นนํา ซึ*งในแต่ละวันจะ มี
วัยรุ่นเกาหลีมาเดินชอ้ปปิ� งกันอย่างลน้หลาม ท่านสามารถหาซื�อสินคา้ไดอ้ย่าง
หลากหลายทั�งเสื�อผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เครื*องสําอางซึ*งเป็นที*รูจั้กอย่างดีของคน
ไทย เช่นLaneige , Etude House , IIope , Charmzone , Skin food , The Face 
Shop เป็นตน้ เครื*องประดับ , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนังและซรียีท์ี*ฮติตลอด จนไปถงึ
ของที*ระลึกที*มีรูปดารานักแสดงคนโปรดของท่านอยู่ในสนิคา้ อีกทั �งยังมีรา้นกาแฟ 
รา้นอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิ�มลองไอศกรีม 2,000 วอน ที*สูงเกอืบฟุตไดท้ี*นี� และ 
รา้น Krispy Kreme โดนัทที*อร่อยที*สดุในโลก 

คํ�า      อสิระอาหารคํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารชอ้ปปิj ง 
ที�พกั GALAXY HOTEL , SEOUL หรอืเทยีบเทา่   
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วนัที� 5 

ศนูยส์มนุไพรนํ jามนัสน - ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนามู - พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ- 
พพิธิภณัฑนํ์ jาแข็ง - โรงงานเจยีระไน พลอยสมีว่ง – Paju Outlet  - ซุปเปอร์
มารล์ะลายเงนิวอน – สนามบนิอนิชอน – กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง)                      
                                                                                                       (B/L/D)                                                                                                                            
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่ศนูยส์มุนไพรนํ jามนัสนเข็มแดง (Red Pine) เป็นผลติภัณฑ ์ที*
สกัดจากนา้มันสน มสีรรคุณช่วยบารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษา
สมดลุในร่างกายไดเ้ป็นอยา่งด ี 
นําท่านเดินทางสู่ ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู (Raisin Tree) ตน้ไมช้นิดนี�
เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที*ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือนํ�าทะเล 50-800 
เมตร เมล็ดพันธุข์องสมนุไพรฮ็อกเกตนามนูี� เป็นที*นยิมของคนเกาหลรีุน่ใหม ่เพราะมผีล
ชว่ยดูแลตับใหแ้ข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทําลายจากการดื*มแอลกอฮอล ์กาแฟ 
บหุรี* สารตกคา้งจากอาหารและยา 
นําท่านเดินทางสู่ พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ(Trick Eye Museum) เป็นสถานที*
ทอ่งเที*ยวชื*อดังที*จัดขึ�นแบบพพิธิภณัฑแ์กลเลอรี*ศลิปะและภาพวาด ที*สรา้งขึ�นโดย “ตร็
องป์ L’Oeil” คอืเทคนคิงานศลิปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนที*
จะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศลิป์ทั*วไป นักท่องเที*ยวจะตื*นตาตื*นใจกับ
ภาพวาดแนว 3D ที*เสมอืนว่าไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหนึ*งในรูปภาพนั�นๆ ทําใหนั้กทอ่งเที*ยว
เพลนิเพลนิสนุกสนาน ไม่มีเบื*อ ถือเป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะยอดนยิมของชาวเกาหลีและ
นักท่องเที*ยว เพราะไม่เพียงแต่เป็นพพิธิภัณฑห์อศลิปะภาพวาดสามมติแิลว้ ยังไดเ้ปิด
โซนใหม่ใหก้ับนักท่องเที*ยวไดเ้ขา้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไม่ซํ�าใครกับ พพิธิภณัฑ์
นํ jาแข็ง (Ice Museum) ซึ*งเป็นการจําลองเมอืงนํ�าแข็งขึ�นมา เป็นศลิปะการแกะสลัก
นํ�าแข็งแบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจําลองเป็นเมอืงนํ�าแข็งเหมอืนจรงิมากที*สุด และ
ยังเอาใจเด็กๆดว้ยการสรา้งสไลเดอร์นํ�าแข็งอีกทั �งยังมีกิจกรรมและโซนต่างๆ ให ้
นักท่องเที*ยวเขา้ชมไดโ้ดยไม่มีเบื*อ เช่น นั*งรถลากกวางรูดอร์ฟ ถ่ายรูปคู่กับคุณลุง
ซานตา้นํ�าแข็ง และถ่ายรูปกับบรรดานกแพนกวนินํ�าแข็งทั �งหลาย สํารวจถํ�านํ�าแข็ง 
เอสกโิม เยี*ยมชมปราสาทนํ�าแข็ง มีจุดชมววิบนกําแพงเมืองนํ�าแข็ง โรงแรมที*สรา้ง
จําลองขึ�นจากการแกะสลักจากนํ�าแข็งทั �งหมด ซึ*งนักทอ่งเที*ยวสามารถตื*นตาตื*นใจและ
สมัผัสกับความหนาวอุณหภมูติดิลบมากกว่า 5 องศา  

   
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูBibimbub+Hot Pot (ขา้วยําเกาหล)ี 
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นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานเจยีระไน พลอยสมีว่ง อเมทสิ (Amethyst Factotory) 
แดนเกาหลเีป็นแดนของ พลอยสมี่วง พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมตีั �งแต่สมี่วง
อ่อนเย็นตา จนถงึสมี่วงเขม้ (ม่วงไวน)์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี�จะสวยงามจับตาเมื*อ
มาทําเป็นแหวน จี� ต่างหู และ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิที*มพีลังในการบําบัดทั �งดา้นร่างกาย
และจติใจของผูส้วมใส ่ขจัดความคดิแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสขุภาพและนําโชค สามารถ
ปกป้องคุม้ครองผูส้วมใสไ่ด ้ 
นําทา่นเดนิทางสู ๋Paju Premium Outlet เอา้เล็ทที*ใหญ่ที*สดุในเกาหลซีึ*งมรีา้นคา้
หลากหลายกว่า 165 รา้นคา้และมสีนิคา้ Brand name ชื*อดังตา่งๆมากมายอาทเิชน่   
Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Etude  
จากนั�นนําท่านสู่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต หรอื รา้นละลายเงนิวอน ใหท้่านไดเ้ลือกซื�อ
ช็อกโกแลต ผลติภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม 
โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครื*องสําอางโสม เป็นตน้ และยังมหีมอนสขุภาพ 
,  กมิจ ิ, เปเปโร (ป๊อกกี�เกาหล)ี , ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิอนิชอน เมอืงอนิชอน 
ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้

01.05  นําท่านเดินทางสู่ ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia X เที*ยวบนิที* XJ 703 ** ไม่มบีรกิารอาหาร
และเครื*องดื*มบนเครื*องบนิ กรุณารับประทานอาหารใหเ้รียบรอ้ยก่อนขึ�นเครื*องบนิ หรือ 
ทา่นสามารถเลอืกซื�ออาหารและเครื*องดื*มไดบ้นเครื*องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชั*วโมง 
** 

04.50  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพ พรอ้มกบัความประทบัใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 
  

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

พกัเดี�ยว 

เพิ�ม 

กรณีไม่

ใชต้ ัyว

เครื�องบนิ

ใหล้ด

ทา่นละ 

วนัหยดุจกัร ีพเีรยีดเดยีวเทา่น ัjน (ไฟลท์สวยไปดกึ-กลบัดกึ) 

06-10 เมษายน 2561 16,888 16,888 16,888 5,000 10,900 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

** โปรแกรมนีj ในวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะเดนิทางมาถงึประเทศไทย ในเชา้ของวนัที� 6 
ของทรปิที�เดนิทาง น ัjนๆ เวลาประมาณ 04.50 น. ** 

 
** คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ตาม

ธรรมเนยีม ทา่นละ 40,000 วอน (หรอืเป็นเงนิไทย ประมาณ 1,400 บาท) / ทรปิ / ลกูคา้ 
ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น (รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ)่ ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง
กลบั (Infant) ท ัjงนีjทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีjได ้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจ

ของท่าน โดยสว่นนีj ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ที�
สนามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 
** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท ** (ไมม่ที ี�

น ั�งบนเครื�องบนิ) 
 

** ทางบรษิทัไมม่นีโยบายเรยีกเก็บเงนิประกนัใดๆท ัjงส ิjนกอ่นออกเดนิทางที�สนามบนิ ** 
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** ทา่นที�ถอืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคจ์ะเดนิทางไปทอ่งเที�ยวประเทศเกาหลี
ใต ้ไมจ่าํเป็นตอ้งยื�นขอวซี่า โดยสามารถพํานกัไดไ้มเ่กนิ 90 วนั ตอ่คร ัjง ** 

  
** บรษิทัขอสงวนสทิธิ� อตัรานีjเฉพาะนกัทอ่งเที�ยว ที�ถอืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัjน กรณี
ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ� เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิ�มจาก

ราคาทวัร ์อกีทา่นละ 100 USD. หรอื (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 

** กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมาที�สถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา 
คร ู ธุรกจิขายตรงเครื�องสําอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะที�ตอ้งการใหเ้พิ�ม
สถานที�ขอดงูาน กรณุาตดิตอ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด เพื�อทําราคาใหมท่กุคร ัjง ** 

 
** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ� ใหบ้รกิารเฉพาะผูเ้ดนิทาง ที�มวีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว

เทา่น ัjน ** 
 

** ประกาศจากสายการบนิ Air Asia X กรณีที�ลกูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้โดยสาย
การบนิ Air Asia X แลว้ ไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต ้ทําใหล้กูคา้
ตอ้งถกูสง่ตวักลบัประเทศไทย ในสว่นนีjจะมคีา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึjนในการเปลี�ยนแปลงต ัyวขา
กลบั รวมถงึคา่บรกิารอื�นๆ ที�เกดิขึjนดว้ย ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึjน
ท ัjงหมดนีjเอง ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึjนทกุ

กรณี อกีท ัjง ลกูคา้อาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที�ประเทศเกาหลใีตเ้รยีกเก็บเพิ�ม และ 
ลกูคา้ตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มที ี�น ั�งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัyว

เครื�องบนิ ท ัjงนีjข ึjนอยูก่บัเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิ
ดว้ย ซึ�งเป็นระบบการทํางาน โดยทางผูจ้ดั (บรษิทัทวัร)์ จะไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

** 
 

อตัราคา่บรกิารนีj รวม 
� ค่าตั�วเครื*องบนิไป และ กลับตามรายการที*ระบุ ชั �น Economy Class รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ

และค่าภาษีนํ�ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น Business Class กรุณาตดิต่อ
เจา้หนา้ที*เป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิหักค่าตั�วชั �น Economy Class ตามที*ระบใุนรายการ 

� ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ 
� ค่าโรงแรมที*พักตามรายการที*ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์

การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื*นๆ ที*ทําใหโ้รงแรมตามกําหนดการณ์เต็ม ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิDในการปรับเปลี*ยนโรงแรมที*พัก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและ
ความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคัญ 

� ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที*ตา่งๆ ตามรายการที*ระบ ุ 
� ค่าอาหาร ตามรายการที*ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิDในการเปลี*ยนแปลงตามความ

เหมาะสม    
� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื*องบนิใบใหญ่ ตามเงื*อนไขที*ทางบรษัิท 

กับ สายการบนิ Thai Airways คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้ง
เครื*องบนิได ้ทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั เทา่นั�น และ สัมภาระที*ถอืขึ�นเครื*อง มนํี jาหนกัไม่
เกนิ 7 กโิลกรมั เทา่นั�น 
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� ค่ามัคคเุทศกท์ี*คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
� ค่าเบี�ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที*ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท 

(เงื*อนไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีj ไมร่วม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร 

เครื*องดื*ม ค่าซักรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที*มไิดร้ะบใุนรายการ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที*กระเป๋าสัมภาระที*มีนํ�าหนักเกนิกว่าที*สายการบนินั�นๆกําหนดหรือ

สมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  
× ค่าภาษีนํ�ามัน ที*สายการบนิเรียกเก็บเพิ*ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื*องบนิไป

แลว้ 
× ค่ามัคคเุทศกท์อ้งถิ*น และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ตาม

ธรรมเนยีม ทา่นละ 40,000 วอน (หรอืเป็นเงนิไทย ประมาณ 1,400 บาท) / ทรปิ / 
ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน (รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ่) ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ 
วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัjงนีjทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีjได ้ตามความเหมาะสมและ
ความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนีj ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บก่อน
เดนิทางทกุทา่น ที�สนามบนิ ในวนัเช็คอนิ 

× ภาษีมูลค่าเพิ*ม 7% และภาษีหัก ณ ที*จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บรษัิท 

 
เงื�อนไขสาํคญัที�ทา่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง  

- คณะเดนิทางจาํเป็นตอ้งมขีึjนตํ�า 25 ทา่น หากตํ*ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทาง
ได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที*จะชําระค่าบรกิารเพิ*มเพื*อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท
ยนิดทีี*จะประสานงาน เพื*อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิDในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื*อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอื*นต่อไป โดยทางบรษัิทฯ 
จะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้เพื*อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครั �ง ทั �งนี� กรุณาอย่าเพิ*งคอน
เฟิรม์ลางาน  

- ฤดหูนาวใน ประเทศเกาหลใีต ้มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็ว สี*โมงเย็นก็มดืแลว้ 
สถานที*ท่องเที*ยวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1 ช.ม. เดินทางควรเผื*อเวลาให ้
เหมาะสม และ หากมีสถานที*ทอ่งเที*ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื*นไดต้อ้งใชค้วาม
ระมัดระวังในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ที*สามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กันแดดควร
จะม ีเมื*อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหเ้คอืงตาได ้

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ� รายการทัวร์สามารถเปลี*ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื*องจาก
สภาวะอากาศ , การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิาร
ของรถบสันําเที*ยวญี*ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี*ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั*วโมง 
มอิาจเพิ*มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�
ขึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิDในการปรับเปลี*ยน
เวลาทอ่งเที*ยวตามสถานที*ในโปรแกรมการเดนิทาง 
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- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลืออย่างนอ้ย 6 
เดือน ณ วันเดนิทางกลับถงึประเทศไทย และจะตอ้งมีหนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ สําหรับ
ประทบัตราที*ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

- เนื�องจากการทอ่งเที�ยวในคร ัjงนีj เป็นการชําระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนใน
ตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิD ทา่นไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น
ที*ทา่นไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร  

- กรณีที�ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยที�จะเกดิขึjน และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ี�ทา่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ที�สายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจ
พบ หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ของท่านชํารุด เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหนา้ใดหนา้
หนึ*ง มหีนา้ใดหนา้หนึ*งหายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ*งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสัน
ของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทั �งสิ�น ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ที*ด่าน
ตรวจคนออก และ เขา้เมือง มสีทิธิ�ไม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนั�นกรุณา
ตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทางของท่านใหเ้รียบรอ้ยก่อนออกเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา
ตดิตอ่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื*อทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับ
เก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที*บรษัิทเร็วที*สดุ เพื*อยืนยันการเปลี*ยนแปลง
ขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที*บรษัิทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที*ยังไม่ออกตั�ว
เครื*องบนิ จะสามารถเปลี*ยนแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ่้าย แต่หากออกตั�วเครื*องบนิเรียบรอ้ยแลว้ 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิDในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที*เกดิขึ�นจรงิทั�งหมด ซึ*งโดยส่วนใหญ่ตั�ว
เครื*องบนิแบบกรุป๊จะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทั �งนี�ขึ�นอยู่
กบักระบวนการและขั �นตอนของแตล่ะกรุ๊ปเป็นสําคัญ 

- เงื�อนไขการยกเลกิการจอง เนื*องจากตั�วเครื*องบนิ เป็นตั�วเครื*องบนิชนิดเหมาลํา (กรุ๊ป) 
ราคาตั�วเครื*องบนิโปรโมชั*น เมื*อจองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื*อน 
ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  

- ขอ้มลูเพิ�มเตมิ เรื�องต ัyวเครื�องบนิ ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป 
- กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื*อนวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งชําระค่าใชจ่้ายสว่นต่างที*สาย
การบนิ และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บ 

- เกี�ยวกบัการจดัที�น ั�งบนเครื�องบนิ จะเป็นไปตามที*สายการบนิกําหนด ซึ*งทางบรษัิทฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่ทั �งนี�และทั�งนั�น ทางบรษัิทจะพยายามใหท้่านที*มาดว้ยกัน 
ไดนั้*งดว้ยกนั อยา่งที*ดสีดุ 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง และทางบรษัิทไดด้ําเนนิการออกตั�วเครื*องบนิไปแลว้ (กรณีตั�ว 
Refund ได ้หมายถงึ เรียกเงนิคนืไดบ้างส่วน) ผูเ้ดนิทางจําเป็นจะตอ้งรอ Refund ตาม
ระบบของสายการบนิเทา่นั�น  

- ขอ้มูลเพิ�มเตมิ เรื�องโรงแรมที�พกั เนื*องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรม
แตกต่างกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี*ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ 
หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน หรอื อาจอยู่คนละ
ชั �น คนละอาคารกนั ซึ*งขึ�นอยูก่ับระบบการจัดการของโรงแรม 

- โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปลี�ยน หรือ เปลี�ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื*องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที*พัก การจราจร เหตุการณ์ทาง
การเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 
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อัคคภีัย หรอืไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ*งเป็นเหตุการณ์ที*นอกเหนือการควบคุมจาก
ทางบรษัิท) โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคัญ 

- กรณีที�ท่านตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง เนื*องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง 
สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภีัย ทั �งๆ ที*สายการบนิ หรอืในส่วนของ
การบรกิารทางประเทศที*ทา่นเดนิทางทอ่งเที*ยว ยังคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิDในการไมค่นืค่าทวัรท์ั �งหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

- หากในวันเดนิทาง สถานที*ท่องเที*ยวใดที*ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิDในการไม่คนืค่าใชจ้่าย เนื*องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถูก
เก็บคา่ใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทั �งหมดแลว้ 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิDในการไม่คนืค่าทัวรท์ั �งหมด หรอืบางสว่นใหก้ับ
ทา่น ในกรณีดังนี� 

� กรณีที*กองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื*องจากมสีิ*งผดิกฎหมาย หรอืสิ*งของ
หา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤตสิ่อไปในทางเสื*อมเสยี
ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามที*ทางกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

� กรณีที*สถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนื*องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

� กรณีที*กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้ับชาวต่างชาต ิ
หรอื คนต่างดา้วที*พํานักอยูใ่นประเทศไทย 

 

- ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ jามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีาร
ปรบัขึjนกอ่นวนัเดนิทาง  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนั
เนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัjงสิjน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การ
ยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, 
การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัjงสิjน หากเกดิสิ�งของสูญหาย อนัเนื�องเกดิจากความ
ประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของ
นกัทอ่งเที�ยวเอง  

- เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาํหรอืคา่ทวัรท์ ัjงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะ
ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัjงหมด  

- รายการนีjเป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีคร ัjงหนึ�ง หลังจาก
ไดสํ้ารองโรงแรมที*พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึ*ง
อาจจะปรับเปลี*ยนตามที*ระบใุนโปรแกรม  

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้
บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรือตั �งแต่ที*ท่านเริ*มจองทัวร ์มฉิะนั�นบรษัิทฯไม่
สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

- มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆ ท ัjงส ิjน
แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 
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- กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมีหอ้ง 
Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู ่
และ 1 หอ้งพักเดี*ยว อาจไม่มคี่าใชจ่้ายเพิ*ม หรอื หากมทีางบรษัิทขอสงวนสทิธิDในการเรยีก
เก็บตามจรงิทั �งหมด  

- บรกิารนํ jาดื�มทา่นวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริ*มแจกในวันที* 2 ของการเดนิทาง ถงึ
วันสดุทา้ย ของการเดนิทาง  

 
เงื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  

� กรุณาทําการจองล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ยประมาณ 45 วัน ก่อนออกเดนิทาง 
พรอ้มชําระเงนิมัดจําครั�ง ที* 1 ทา่นละ 10,000 บาท หลังจากที*ทา่นสง่เอกสารการจอง 1 วัน 
ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี� ชําระเงนิในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั�น โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ไดร้ับยอดเงินตามเวลาที*กําหนด และหากท่านมีความ
ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพีเรียดเดมิ ท่านจําเป็นจะตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ นั*นหมายถงึว่า 
กรณีที*มคีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิDไปตามระบบ ตามลําดับ 

� กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 21 วัน ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิDในการเรยีกเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน 100%  

� สว่นที*เหลอื ชําระกอ่นออกเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน 

• หากไม่ชําระมัดจําตามที*กําหนด ขออนุญาตตัดที*นั*งโดยอัตโนมัตใิหลู้กคา้ท่านอื*นที*รออยู ่
โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

• หากชําระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มี
เงื*อนไข 

• เมื*อทา่นชําระเงนิไม่ว่าจะทั �งหมดหรอืบางส่วน ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื*อนไขและ
ขอ้ตกลงตา่งๆที*ไดร้ะบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงนิ พรอ้มระบุชื*อผู ้
จอง โปรแกรมที*เดนิทาง , พเีรยีดวันที*เดนิทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ ์, อเีมล หรอื 
ไลน ์ที*ทา่นสะดวก 

• สง่รายชื*อสํารองที*นั*ง ผูเ้ดนิทางจําเป็นจะตอ้งส่งสําเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกที*มรีูปถ่าย 
และ ขอ้มูลผูเ้ดนิทางครบถว้นชัดเจน โดยลงลายมือชื*อพรอ้มยืนยันว่าตอ้งการเดนิทาง
ทอ่งเที*ยวโปรแกรมใด , พเีรยีดวันเดนิทาง , ในคณะของทา่นมใีครบา้ง , เบอรโ์ทรศัพทท์ี*
สะดวกใหต้ดิต่อกรณีที*ท่านไม่ส่งสําเนาหนังสือเดนิทาง หนา้แรกที*มีรูปถ่าย และ ขอ้มูลผู ้
เดินทาง ครบถว้นชัดเจนมาใหท้างบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิDไม่
รับผดิชอบต่อค่าเสยีหายอันเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื*อ - นามสกุล และ อื*นๆ 
เพื*อใชใ้นการจองตั�วเครื*องบนิหรอื บัตรเขา้ชมสถานที*ตา่งๆ ใดๆ ทั �งสิ�น 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบักระเป๋าสมัภาระ 

� สาํหรบันํ jาหนกัของสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื�องบนิ คอื 
20 กโิลกรมั (สําหรับผูโ้ดยสารชั �นประหยัด / Economy Class) การเรยีกค่าระวางนํ�าหนัก
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เพิ*มเป็นสทิธขิองสายการบนิที*ท่านไม่อาจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งชําระในสว่นที*โดนเรยีกเก็บ
เพิ*ม กรณีที*กระเป๋าของทา่นไมเ่ป็นไปตามเงื*อนไขของสายการบนิกําหนด) 

� สาํหรบักระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหน้ําขึjนเครื�องได ้ตอ้งมนํี jาหนกัไม่
เกนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง ยาว และ สูง ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรือ 25 
เซนตเิมตร (9.75 นิ�ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ�ว) x 46 เซนตเิมตร (18 นิ�ว) ขนาดตาม
ความเหมาะสม ไม่สามารถนําของเพลง และ ของมีคนขึ�นบนเครื*องได ้กรณีที*ท่าน
จําเป็นตอ้งนําไปดว้ย จําเป็นจะตอ้งใส่กระเป๋าเพื*อโหลดลงใตท้อ้งเครื*อง หากไปถงึด่าน
ตรวจสัมภาระและยังอยู่ในกระเป๋าถอืขึ�นบนเครื*องบนิ ทา่นจะตอ้งทิ�งวัตถุนั�นๆ  

� เกี�ยวกบัแบตเตอรี�สํารอง หรอื อปุกรณ์ที�มแีบตเตอรี�ทกุชนดิ กรมการขนสง่ทาง
อากาศระหว่างประเทศ หรอื ไออาตา้ (IATA) มกีฎมาตราฐานความปลอดภยัเกี*ยวกบัการนํา
แบตเตอรี*ขึ�นบนเครื*องบนิ หา้มนําแบตเตอรี�สํารอง ใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดลงใตท้อ้ง
เครื�องบนิ แตส่ามารถใสก่ระเป๋าสมัภาระถอืขึ�นบนเครื*องบนิได ้ตามความจุดังนี� 
- แบตเตอรี�สํารอง ที*มคีวามจไุฟฟ้า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 10 Wh สามารถนําขึ�น
เครื*องไดไ้มร่ะบจํุานวนชิ�น 
- แบตเตอรี�สํารอง ที*มคีวามจไุฟฟ้า ตั �งแต่ 20,000 – 32,000 mAh (หรอืมากกว่า 160 
Wh.) สามารถนําขึ�นเครื*องได ้ทา่นละไมเ่กนิ 2 ชิ�น 
- แบตเตอรี�สํารอง ที*มคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh (หรอืมากกวา่ 160 Wh) ไม่
อนุญาตใหนํ้าขึ�นเครื*องในทกุกรณี 

� กรณีที*ตอ้งมีการเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
กําหนดใหตํ้*ากว่ามาตรฐานได ้ทั �งนี�ขึ�นอยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิDไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายที*สัมภาระนํ�าหนักเกนิ (ท่านจําเป็นตอ้งชําระใน
สว่นที*โดนเรยีกเก็บเพิ*ม) 

� ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบ กรณีเกดิการสญูเสยี , สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระ
ของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

** จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะ
ส ัjนในประเทศเกาหลใีตไ้มเ่กนิ 90 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยม

ญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ัjนตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตั ิ
การเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ดงัตอ่ไปนีj ** 

1. ตั�วเครื*องบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต ้(ทางบรษัิทฯจัดเตรยีมใหใ้นซองเอกสาร ณ วัน
เดนิทาง) 

2. สิ*งที*ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที*อาจเกดิขึ�นในระหว่างที*พํานักในประเทศ
เกาหลใีตไ้ด ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. สิ*งที*ยืนยันว่าท่านจะเดนิทางไปประเทศเกาหลีใตเ้พื*อท่องเที*ยวจรงิๆ และจะตอ้งกลับมา
ปฏบิตังิานที*ประเทศไทยแน่นอน เชน่ บตัรพนักงาน หนังสอืรับรองการทํางาน เป็นตน้ 

4. ชื*อ ที*อยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที*พํานักในประเทศเกาหลใีต ้(ทางบรษัิทจะระบุให ้
ในคู่มอืการทอ่งเที*ยวในซองเอกสาร ณ วันเดนิทาง) 
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** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ที�มอบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 
 


