
รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้
ประสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
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วนัแรก         กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต ้– รร. ซูวอน 

� .!! น. คณะพรอ้มกนัที� สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร � ชั'น   ประตู * เคานเ์ตอร ์* สาย
การบิน AIR ASIA X เจา้หน้าที�ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการ
ขึ� นเครื�อง (หวัหนา้ทวัรแ์นะนําการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-
300 จาํนวน 377 ที�นั�ง จดัที�นั�งแบบ A-A-A (บรกิารอาหารบนเครื2อง) (นํ�าหนักกระเป๋า CD 
กก./ท่าน หากตอ้งการซื� อนํ�าหนักเพิ�ม ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ย)  
**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื2องออกอย่างนอ้ย 60 นาที 
และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ' นเครื2องก่อนเวลาเครื2องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ@ใน
การเลือกที2นั 2งบนเครื2อง เนื2องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)  

 
 
 
 
 
 
 

�B.*! น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเที�ยวบินที� XJ702 (บรกิารอาหารบนเครื2อง) 
F .!B น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าไทย C 

ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธี
การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่ สาธารณะรฐัเกาหลีใต ้รถโคช้พา
ท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพื�อความหวงัในการรวมชาติที�
ยาวกวา่ M.MCกม. และมียอดโดมสงู NDO เมตร จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ เมืองซูวอน  
บรกิารอาหารว่าง คิมบบัและนมกลว้ย  

พกัที2   JM HOTEL / NEW M HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
วนัที2สอง       วดัวาวูจองซา - โรงเรยีนสอนทาํกิมจ ิ+ ชุดฮนับก – สวนสนุก LOTTE WORLD 
                   COSMETIC OUTLET - โซลทาวเวอร ์
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (1) 

จากนั�นนําท่านเดินทางไปยงั วัดวาวูจองซา (Wau Jeong Sa Temple) สรา้งเมื�อปี ค.ศ. 1970 
โดยนักบวชแฮต๊อก นิกายหินยาน เป็นวัดเก่าแก่ที�ตั�งอยู่ท่ามกลางภูเขา ภายในวัดมีเศียร
พระพุทธรูปไมส้ลกัขนาดใหญ่สีทองอร่าม ซึ�งเป็นสญัลกัษณ์ที�สาํคญัของวดันี�  เศียรพระพุทธรูป



รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้
ประสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

นี� มีความสูงถึง 8 เมตร วางตั�งอยูบ่นกองหินขนาดใหญ่ ไดร้บัการบนัทึกลง Guinness World 
Records ใหเ้ป็น “รูปสลกัจากไมที้�มีขนาดใหญ่ที�สุดในโลก” ดา้นหน้าของเศียรพระพุทธรูปจะ
เป็นสระนํ�า มีพระองคเ์ล็กๆ วางอยูร่อบสระยาวไปจนถึงกองหินที�เป็นฐานของเศียรพระพุทธรูป 
ส่วนภายในโบสถย์งัจะมีพระพุทธรปูปางไสยาสน์ แกะดว้ยไมส้นที�นํามาจากประเทศอินโดนีเซีย
สูง 3 เมตรยาว 12 เมตร ซึ�งธรรมชาติที�วดัวาวจูองซามีความสวยงามไปตามฤดูกาล บริเวณ
รอบตวัวดัมีตน้ซากุระที�จะออกดอกสีชมพเูต็มตน้ในช่วงเดือนเมษายน และมีตน้เมเปิ� ลที�จะผลดั
ใบเปลี�ยนสีสวยๆเป็นสีแดงสดในชว่งเดือนตุลาคม  
 

 
 
 
 
 
 
จากนั�นท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทาํกิมจิ เพื�อใหท่้านเรียนรูว้ฒันธรรมการทาํกิมจิของชาว
เกาหลี กิมจิเป็นอาหารเกาหลีประเภทผกัดองที�อาศยัภูมิปัญญากน้ครวัของชาวเกาหลี ดว้ยการ
หมกัพริกสีแดงและผกัต่างๆ โดยทั �วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรบัประทานกิมจิเกือบ
ทุกมื� อ และยงันําไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกิมจิมีมากกว่า NfO 
ชนิด ส่วนใหญ่แลว้จะมีรสเผ็ด เปรี� ยว และมีกลิ�นแรง ท่านยงัสามารถลองสวมใส่ ชุดฮนับก ซึ�ง
เป็นชุดประจาํชาติของเกาหลี พรอ้มถ่ายภาพสวยๆเก็บไวเ้ป็นที�ระลึก  

 

กลางวนั บริการอาหาร (2) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ� งย่างสไตล์เกาหลี เนื' อหมู เนื' อไก่ เนื' อวัว 
ปลาหมึก กุง้ อาหารเกาหลี เตมิไม่อั'น 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้
ประสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

จากนั�นนําท่านเดินทางเขา้สู่ สวนสนุก LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ที�ตั�งอยูที่�
เขตชมัซิล (Jamsil) ในเมืองโซล ที�นี� มีทั�งสวนสนุกในร่ม ซึ�งเป็นสวนสนุกในร่มที�มีชื�อเสียงที�สุด
แห่งหนึ�งในโลก สวนสนุกแห่งนี� มีการแบ่งพื� นที�เป็น C โซนใหญ่ๆ คือ สวนสนุกในร่ม Lotte 
World Adventure เครื�องเล่นส่วนใหญ่ของโซนนี� จะเหมาะสาํหรบัเด็กเล็ก บวกกบัมีลานสเก็ต
นํ�าแข็งไวบ้ริการ พรอ้มทั�งยงัเชื�อมต่อกบัพิพิธภณัธ์พื� นบา้นลอ้ตเตเ้วิลด ์(Lotte World Folk 
Museum) ส่วนอีกโซนนึงจะเป็นโซน Outdoor เชื�อมต่อไปยงัดา้นนอกสู่ Magic Island 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ� งที�รา้นเครื�องสาํอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET  ของนักชอ้ปชาวไทย
ใหท่้านได ้เลือกซื� อกลบัไปฝากเป็นของที�ระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซึ�งราคาถูกกว่าที�เมืองไทย
เกือบเท่าตวั และบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 
จากนั�นนําท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) หรือ ‘นัมซันทาวเวอร’์ 
(NAMSAN TOWER) ตั�งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล 
ที�นี�ยงัคงไดร้บัความนิยมเสมอมา ทั�งจากนักท่องเที�ยวและคู่รกั
ชาวเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวนัหรือช่วงกลางคืน ไม่ว่าจะ
ฤดูกาลไหนๆ ถือว่าเป็นจุดท่องเที�ยวไฮไลท์สาํคญัของกรุงโซล
ที�นักท่องเที�ยวทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอิน เพราะเป็นจุดชมวิว
ที�มองเห็นวิวทั �วทั�งกรุงโซล และบริเวณรอบๆแบบพาโนราม่า 
ซึ�งเป็นอีกสถานที�สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ�งที�เรียกไดว้่า คู่รกั
ทุกคู่...ไม่ควรพลาด อีกหนึ� งในทาวเวอร์ที�มีวิวที�สวยที�สุดใน
เอเชีย มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และ
มีความสูง 479 เมตรจากพื� นดิน คนที�มาเที�ยวที�นี�ส่วนมากจะเป็นคู่รกั จุดไฮไลทที์�พลาดไม่ได้
เลยเมื�อมาเที�ยวคือ สถานที�คลอ้งกุญแจชื�อดงั Love Key Ceremony ที�มีความเชื�อว่า...คู่รกัที�มา
คลอ้งกุญแจที�นี�จะมีความรักที�ยืนยาวไปตลอดกาล **ราคาทัวรนี์� ไม่รวมกุญแจและค่าขึ�น
ลิฟท*์* 



รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้
ประสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

 
เยน็ บริการอาหาร ( ) เมนู ไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบาํรุงสุขภาพ ไก่ขนาดกาํลังเหมาะ ยดัไส ้

ดว้ยโสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบาํรุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดินรอ้นๆ 
 

 
 
 
 
 
 
พกัที2    BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 
 

วนัที2สาม      วดัโชเกซา - นํ'ามนัสน – ศูนยส์มุนไพรโสม - พระราชวงัชางด็อกกุง – DUTY FREE     
                  ตลาดเมียงดง  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (4) 

จากนั�นนําท่านเยี�ยมชม วัดโชเกซา (JOGYESA TEMPLE) ในอดีตนั�นวดัแห่งนี� เป็นเหมือน
ศนูยก์ลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลี ซึ�งเป็นวดัเก่าแก่และมีชื�อเสียงเป็นอย่างยิ�ง เมื�อ
เดินเขา้มาในวดัสิ�งแรกที�จะสงัเกตุเห็นคือ ตน้ไมใ้หญ่ดา้นหน้าประตูทางเขา้ มีความสูงถึง C| 
เมตร ส่วนอาคารหลักของวัดนั� นมีอายุมากกว่า }DD ปี เป็นอาคารขนาดใหญ่ชื�อว่า 
Daeungjeon สรา้งขึ� นในปี N�Af ภายในมีพระประธานสีทองขนาดใหญ่ A องค ์ซึ�งชาวเกาหลี
เชื�อกนัวา่มีความศกัสิทธิ� จึงนิยมไปนมสัการในวนัสาํคญัต่างๆ 
จากนั�นนําท่านเยี�ยมชม RED PINE เป็นผลิตภณัฑที์�สกดัจากนํ�ามนัสน ที�มีสรรพคุณช่วยบาํรุง
ร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหาร และรกัษาสมดุลในร่างกาย  
ออกเดินทางไปยงั ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรโสมขึ� นชื�อว่าเป็น
ราชาแห่งมวลสมุนไพร ถูกนํามาใชเ้พื�อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า C,DDD ปี ในตาํรายาแผน
โบราณจีนระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที�ช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหาร และปอด 
ช่วยทําใหจ้ิตใจสงบ และเพิ�มพละกําลัง โดยรวมมีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบํารุงหัวใจ 
ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง  

 
 
 



รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้
ประสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

 
 

นําท่านชม พระราชวงัชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวงัลาํดบัที�สองที�ถูก
สรา้งต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. NMD} และความสําคัญในการเป็นที�พาํนักของ
พระมหากษัตริยห์ลายพระองคใ์นสมัยราชวงศ์โชซอน (JOSEON) และยงัเป็น N ใน } ของ
พระราชวงัสาํคญัที�ยงัคงรกัษาไว ้ประกอบไป
ดว้ย เขตพระราชฐานชั�นนอก พระราชฐาน
ชั�นใน และสวนด้านหลัง สําหรับเป็นที�
พักผ่อนของพระมหากษัตริย์ ซึ� งมีต้นไม้
ขนาดยักษ์มีอายุกว่า ADD ปี บ่อนํ� า และ
ศาลาริมนํ� า พระราชวังแห่งนี� เป็นที�พํานัก
ของพระมหากษัตริยถึ์ง � พระองค์ ปัจจุบัน
ยงัคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวงั ไดแ้ก่ พระตาํหนัก INJEONGJEON พระตาํหนัก 
DAEJOJEON พระตาํหนัก SEONJEONGJEON และพระตาํหนัก NAKSEONJAE 

 
กลางวนั บรกิารอาหาร (5) เมนู ขา้วยาํบิบิมบบั เสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รวมรอ้นๆ 

 
 

 
 
 
 

 
 

เลือกซื� อสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย เช่น นาฬิกา 
แวน่ตา เครื�องสาํอาง กระเป๋า กลอ้งถ่ายรปู และสินคา้แบรนดอื์�นๆ อีกมากมาย 
เดินทางไปยงั ตลาดเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรพัยใ์นดวงใจของสาวๆหลาย
คน หรือสยามสแควรเ์กาหลี ตลาดแห่งนี� จะมีเสื� อผา้ กางเกง รองเทา้ นํ�าหอม เครื�องสาํอางค ์
ทั�งแบรนดเ์นมชื�อดงั และโลคอลแบรนด ์รวมถึงซีดีเพลง รปูดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที�
วยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที�ตลาดนี�  อาทิเชน่ รา้นเครื�องสาํอางคที์�คุน้หคูนไทยที�ไม่ว่าจะ
เป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ราคาเครื�องสาํอางคจ์ะถูกกว่าประเทศไทย
ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย ในส่วนของอาหารขา้งทางที�ฮอทฮิต



รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้
ประสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

ไม่แพก้นัอยา่งโซนสตรีทฟู้ ด  มีอาหารหรือของทานเล่นใหไ้ดลิ้� มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอย
เชลลย์า่งตวัใหญ่น่ากิน ขนมไข ่
 
 

 

 
 
 
 
 
เยน็ อิสระอาหารเยน็ � มื' อ (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั)  

พกัที2    BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 
วนัที2สี2        ถนนยออีโด - สมุนไพรออตเกนามู –พลอยอะเมทิส – ถนนฮงแด – ละลายเงินวอน    
                ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

จากนั�นนําท่านผ่านชม ความงามของดอก ซากุระ ณ ถนนยออีโด ซึ�งกาํลงับานอยู่ทั �วเกาหลี  
สองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยงามของดอกซากุระสีชมพูอ่อนละลานตา ใหไ้ดถ่้ายภาพคู่กับดอก
ซากุระเก็บไวเ้ป็นที�ระลึก (ดอกซากุระจะเริ2มบานประมาณช่วงเดือนเมษายน ตั'งแต่กรุป๊
ประมาณวันที2 !q – �B เมษายน FBr� หรือในช่วงที2ดอกซากุระบาน หลงัจากประมาณ
วันที2 �B เมษายน จะไม่มีโปรแกรมไปดูซากุระ) หมายเหตุ **ทั�งนี� การบานของดอกซากุระ
ขึ� นอยูก่บัสภาพอากาศ หากดอกซากุระไม่บาน ทางบริษัทขออนุญาตไม่นําท่านไป และไม่มีการ
หกัคืนค่าใชจ้่ายใดๆทั�งสิ� น ขอสงวนสิทธิ�ทดแทนโปรแกรมจากไปชมซากุระเป็น หมู่บา้นบุก

ชอนฮนัอก **  
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้
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จากนั�นพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบาํรุงตบั (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นิดนี� เจริญเติบโตในป่าลึก
บนภเูขาที�ปราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือนํ�าทะเล }D-fDD เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม
นํามารบัประทานเพื�อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการ
ดื�มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี� สารตกคา้งจากอาหารและยา 
จากนั�นชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเป็นแดนของ
พลอยสีม่วง พลอยแหง่สุขภาพและนําโชค โดยมีตั�งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์
เยา้ยวนใจ พลอยนี� จะงามจบัตาเมื�อมาทาํเป็นแหวน จี�  ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ 

จากนั�นท่านเดินทางสู่ ถนนฮงแด เป็นยา่นที�อยูใ่กล้ๆ  กบัมหาวิทยาลยัฮงอิก มีผลงานศิลปะที�
ส่วนใหญ่เป็นศิลปะแนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพื� นที�ของถนนปิกัสโซ่ที� ขึ� นชื�อของย่านนี�  
นอกจากนั�นที�นี�ยงัมีผับ บาร ์คาเฟ่ รา้นอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทํา
ใหที้�นี�เป็นสีสนัของกรุงโซลที�นักท่องเที�ยวนิยมมาท่องเที�ยวไม่ขาดสายทั�งกลางวนัและกลางคืน 

กลางวนั บริการอาหาร (7) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตลส์มัยใหม่เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ด
เล็กนอ้ย โดยนาํหมูลงในกระทะพรอ้มนํ'าซุปปรุงรส เมื2อสุกรบัประทานพรอ้มเครื2องเคียง
และขา้วสวย หากตอ้งการแบบรสชาต ิเกาหลี แท้ๆ  ก็สามารถใส่กิมจิหมกัลงตม้ดว้ย ก็จะ
ไดร้สชาตอีิกแบบหนึ2ง 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
จากนั�นนําท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซื� อของฝากที� ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซื' อ 5 
แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของ
โสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม เครื�องสาํอางโสม เป็นตน้ 
และยงัมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี� เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ � มื' อ (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 
22.00 น. นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน 
 



รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้
ประสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

วนัที2หา้        สนามบินอินชอน  - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
01.05 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที2ยวบินที2 XJ703 (บรกิารอาหารบนเครื2อง) 
04.55 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตดิอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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ข้อความสําคัญ โปรดอ่านอย่างละเอยีด 
ในกรณีที�ลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทาํให้ลูกคา้ตอ้งถูกส่งตวั

กลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ*นในการเปลี�ยนตั+วขากลบั และรวมถึงค่าบริการอื�นๆที�เกิดขึ*นดว้ย ฉะนั*น ลูกคา้
จะต้องเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ* นที�ทางประเทศนั*นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ*นทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบินถดัไปที�มีที�นั�งว่าง หรือตามวนัเดินทางของตั+วเครื�องบิน 
ทั*งนี*  ขึ*นอยู่ทางเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการที�ทางตรวจคนเขา้เมือง
เรียกสัมภาษณ์นั*น ขึ*นอยู่กบัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้ิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจา้หนา้ที� ตม. ทางบริษทัทวัร์ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงในส่วนนี*ได ้** 

*** ทวัร์ครั* งนี* มีวตัถุประสงค์เพื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั*น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทาง
บริษทัจะคิดค่าดาํเนินการในการแยกท่องเที�ยวเอง 9:: USD ต่อท่าน *** 

ในกรณียกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านั!น  
ไม่เช่นนั!นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณใีดๆทั!งสิ!น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาํการจ่ายค่าตั*วไปให้กบัการสายการบิน

เรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี.ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทุกครั!ง เพื.อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
**พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 2 เดือน นับรวมถึงวันกลบั และพาสสปอร์ตจะต้องไม่ชํารุดหรือฉีกขาด การผ่านเข้า-ออก

ประเทศ ขึ!นอยู่กบัการพจิารณานาของทางเจ้าหน้าที.ตรวจคนเข้าเมือง ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้** 
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อตัราค่าบริการ เกาหลี 5 วนั   คืน (AIR ASIA X) 
SEOUL SWEET IN KOREA (ซูวอน - โซล – โซล)  

 

กาํหนดการเดินทาง 
เดือน เมษายน FBr� 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ 

F-  ท่าน 

เด็กทารก 
อายุไม่เกิน 

F ปี 

จอย 
แลนด ์

พกั 
เดี2ยว 
เพิ2ม 

05 – 09 เมษายน FBr� �7,900 5,900 7,900 5,000 
07 – 11 เมษายน FBr� �7,900 5,900 7,900 5,000 
08 – 12 เมษายน FBr� �7,900 5,900 7,900 5,000 
10 – 14 เมษายน FBr� �7,900 5,900 7,900 5,000 
11 – 15 เมษายน FBr� 22,900 5,900 7,900 5,000 
13 – 17 เมษายน FBr� 23,900 5,900 7,900 5,000 
14 – 18 เมษายน FBr� 21,900 5,900 7,900 5,000 
15 – 19 เมษายน FBr� 19,900 5,900 7,900 5,000 
16 – 20 เมษายน FBr� 17,900 5,900 7,900 5,000 
17 – 21 เมษายน FBr� 17,900 5,900 7,900 5,000 

 
***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ2น*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่าน** 
 
**หมายเหต*ุ* 

1. รบัเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว ค่าทวัรที์�จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระข   าด และผูจ้ดัได้
ชาํระใหก้บัสายการบินและสถานที�ต่างๆ แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั�นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทาง
หรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธิ�การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั�งค่าตั �วเครื�องบินใหแ้ก่ท่าน 
***และทางบริษทัขอสงวนสิทธิ@ ราคานี' เฉพาะนักท่องเที2ยวชาวไทยเท่านั'น ถา้หากเป็นชาวต่างชาติ และพระ 
จะตอ้งเพิ2มจากราคาค่าทวัรป์กติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาที�เป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจ
ขายตรงเครื�องสาํอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปที�มีการขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุก
ครั�ง** 

2. หากมีเพื�อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเที�ยวระหว่างท่องเที�ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนขอ้แนะนํากรุณาติดต่อเจา้หน้าที�ที�รบัผิดชอบ หากท่านมีความจาํเป็นตอ้งรบัฝากของจากผูอื้�นเพื�อที�จะ
นําไปยงัประเทศนั�นๆ  หรือนํากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิ�งของนั�นว่าตอ้งไม่เป็นสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งของผิด
กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั�นประหารชีวิต เจา้หนา้ที�จะไมร่บัฝากกระเป๋าหรือสิ�งของใดใด 



รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้
ประสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก AD วนัก่อนการเดินทางเท่านั�น ไม่เช่นนั�นทางบริษัทจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่า
ดว้ยกรณีใดๆทั�งสิ� น เพราะว่าทางบริษัทไดท้ําการจ่ายค่าตั �วไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่าน
ขอ้ความใหถี้�ถว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั�ง เพื�อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

4. โรงแรมที�พักที�ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี�ยนขึ� นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั 

5. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดทา้ย
ช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจาํหน่ายกบัลกูทวัร ์หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื� อได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื� อ 
เพราะทางบริษัททวัรไ์มมี่การบงัคบัลกูทวัรซื์� อแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

6. ทวัรค์รั�งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั�น ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์โดยไม่ลง
รา้นชอ้ปปิ� ง เช่น นํ�ามนัสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดาํเนินการในการ
แยกท่องเที�ยวเอง ADD USD ต่อท่าน 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
อตัราค่าบริการนี' รวม 
� ค่าตั yวเครื2องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที2มี 
� ค่านํ'าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน F! กก.  � ค่ารถรบั-ส่ง และนาํเที2ยวตามรายการ 
� ค่าที2พกัตามที2ระบุในรายการ พกัหอ้งละ F ท่าน  � ค่าเขา้ชมสถานที2ตา่งๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื' อที2ระบุในรายการ    � ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ �,!!!,!!! บาท  (เงื2อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 
 
อตัราค่าบริการนี' ไม่รวม 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูที้2ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั'นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 
90 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื2อการท่องเที2ยว เยี2ยมญาต ิหรือธุรกิจ จะตอ้งยื2นเอกสารในขั'นตอนการตรวจ
เขา้เมือง เพื2อยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปนี'  
1. พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า r เดือน นบัจากวนัไปถึง 
2. ตั yวเครื2องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
3. สิ2งที2ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที2อาจเกิดขึ' นในระหว่างที2พาํนักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงิน

สด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
4. ชื2อ ที2อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที2พาํนกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื2นๆ) ทาง

ทวัรจ์ดัเตรียมให ้
5. กาํหนดการเดินทางระหว่างที2พาํนกัในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้
ประสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที2ระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , 
ค่าอินเตอรเ์น็ต , ค่าซกัรีด , มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื2องดื2มที2สั 2งเพิ2มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ2น  
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ2ม z% และภาษีหกั ณ ที2จา่ย  % 
� ค่าวีซ่าสาํหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว  
เอกสารประกอบในการยื2นวีซ่า  
�) พาสปอรต์  
F) ใบประจาํตวัคนตา่งดา้ว  
 ) ใบสาํคญัถิ2นที2อยู ่ 
*) สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  
B) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  
r) รูปถ่ายสีขนาด F นิ' ว F รูป  
(สาํหรบัหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเรื2องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื2นวีซ่า) 
 
เงื2อนไขการชาํระค่าบริการ 
1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชําระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื�อสาํรองที�นั�ง ภายใน A วนั

หลงัจากการจอง  
2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ต้องชําระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั�งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี

นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิ�การเดินทางในทวัรนั์�นๆ 

3. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� จองการเดินทางนอ้ยกวา่ AD วนั จะตอ้งชาํระครบเต็มจาํนวนเลย 
4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี�  วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

 
เงื2อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

• กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�(ผูมี้
ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัทอยา่งใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้
ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

• กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรบัเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมีเงื2อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี'  



รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้
ประสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

2.1 ตอ้งยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนัเท่านั'น คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที2
ชาํระแลว้  

2.2 หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า  ! วนั ขอสงวนสิทธิ@ไม่คืนค่าทวัรทุ์กกรณี 
1. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื� อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั�งหมด   
2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี�  วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

เงื2อนไขและขอ้กาํหนดอื2นๆ 
1. ทวัรนี์� สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 
2. ทวัรนี์� เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั�งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั�งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า N} ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย O วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 
ND วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มี
นักท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ที�ทางบริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนําหน้าชื�อ เลขที�หนังสือ
เดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บั
ทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์
ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั�งนี�  บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที�ยว
ส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ� นของนักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี� คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั�น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ�ในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ� น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั �ว
เครื�องบิน ค่าภาษีเชื� อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั�น  

 
 
 
 



รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้
ประสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตัวขึ� นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกิน NDD มิลลิลิตรต่อชิ� น และ
รวมกนัทุกชิ� นไมเ่กิน N,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ N ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่า
ที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น 

• สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  

• ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑที์�ทาํมาจากพืช และเนื� อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก , ผลไมส้ด , ไข่ , 
เนื� อสตัว ์, ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี�  หากเจา้หน้าที�ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัใน
อตัราที�สงูมาก  
 

 
 

 


