
XJICN01 (ซปุตาร…์วงิการเ์ดยีม เลวโีอซา่) 
 

เกาหล ีสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ 

5 วนั 3 คนื  
  ก าหนดเดนิทาง เดอืนมถิุนายน - กนัยายน 2562 

 โดยสายการบนิ  ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ)  
(บนิดกึ-กลบัเชา้ เทีย่วคุม้สดุๆ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด.์.. สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ 

แชะรปูสายอารต์...กบัพพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ

โซลทาวเวอร.์.. หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลก 

สวมชดุฮนับก… ชุดประจ าชาตเิกาหล ีพรอ้มถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ   
พเิศษ !!..ส าหรบัสาวก HARRY POTTER กบั คาเฟ่สุดชคิ 943 KING’S CROSS 
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วนัแรก      ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

23.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1  ช ัน้ 3 ประตู 4 เคาทเ์ตอร ์3-4

สายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน า

ท่านโหลดสมัภาระ (ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเคร ือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบ

ของสายการบนิ)  

 

วนัทีส่อง      ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน-สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด-์ 

    วดัวาวจูองซา 

02.35 น. ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐั เกาหลใีต้ โดยสายการ

บนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 700 (ส าหรบัเทีย่วบนินี ้ไม่มบีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บน

เคร ือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 25 นาท)ี  

 

10.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐั เกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่

ประเทศเกาหล ีเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้  

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู  บลุโกก ิ(Bulgogi)   (1)  

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่
พกั 2 -3 ทา่น 

ตอ่หอ้ง 

ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

09 – 13  สงิหาคม 2562 (วนัแม)่ 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

16 – 20  สงิหาคม 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

06 – 10  กนัยายน 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

20 – 24  กนัยายน 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

หมายเหต ุ:รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  

(รวมทา่นละ 50,000 วอน หรอื 1,750 บาท/ทา่น/ทรปิ ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 
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น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND THEME PARK) ถูกขนานนามวา่ 
ดสินียแ์ลนดเ์กาหลเีป็นสวนสนุกกลางแจง้

ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซงุ

เป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาใหท้่าน

ไดอ้สิระเทีย่วชมท่องไปกบัโลกของสตัวป่์า

ซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลกทีน่ี่

ท่านจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยู่

ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสขุ ชมความน่ารักของ

หมทีีส่ามารถสือ่สารกบัคนขบัรถไดเ้ป็น

อย่างด ีหรอืเขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนยิาย 

สวนสีฤ่ด ูซึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตาม

ฤดกูาล อกีทัง้ยังสามารถสนุกกบัเครือ่งเลน่

นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวรร์ถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ้ ึง่ก าลงับานสะพรั่งอวด

สสีนัเต็มสวน (ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, 

เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถินุายน เป็นดอกกหุลาบ, 

เดอืนสงิหาคม - เดอืนกนัยายน เป็นสวนดอกลลิลี,่ เดอืน

ตลุาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชม

กจิกรรมและการแสดงตา่งๆ ทีจ่ัดตามตารางประจ าวนัดว้ยบัตร

เขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เลน่ไดทุ้กเครือ่งเลน่ไม่จ ากดั

รอบ    เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึ

ตา่งๆอย่างมากมาย 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัวาวูจองซา(Waujeongsa 

Temple) ซึง่ตัง้อยู่ในเมอืงยงอนิ วดัน้ีสรา้งขึน้ในปี 1970 

โดยนักบวชแฮดอ๊กเพือ่แสดงการตอบแทนความเมตตากรุณา

ของพระพุทธเจา้ในการรวมประเทศภายในมรีูปสลกัสะสมจาก

พุทธศาสนกิชนทั่วโลกมากกวา่ 3,000 ชิน้ โดยหนึง่ในรปูสลกั

ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ คอื พระเศยีรของพระพทุธเจา้มคีวามสงู 

8 เมตรตัง้อยู่ทีห่นา้ประตทูางเขา้วดัและไดร้ับการบันทกึลงกนิ

เนสบุ๊คใหเ้ป็นรูปสลกัทีท่ าจากไมท้ีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก นอกจากนัน้ภายในวดัยังมพีระพุทธรูป

นอนขนาดใหญ่ทีส่รา้งจากไมส้นจนีทีน่ ามาจากอนิเดยี 

 

ค า่  บรกิารอาหาค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู  หมูยา่งเกาหล ี(Pork Galbi)  (2)   

ทีพ่กั  โรงแรม PACIFIC HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

วนัทีส่าม      โซลทาวเวอร(์ไม่รวมขึน้ลฟิท)์-ศูนยร์วมเคร ือ่งส าอาง-โรงเรยีนสอนท ากมิจ+ิชุดฮนับก-

ศูนยส์มุนไพร- พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ-ิพพิธิภณัฑน์ า้แข็ง-หา้มพลาดดด!!ส าหรบัสาวก 

HARRY POTTER คาเฟ่ 943 KING’S CROSS -ช็อปป้ิงยา่นฮงแด  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
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น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาน าซาน เป็นทีต่ัง้ของ หอคอยเอ็น 

โซล ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอย

เมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลก มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือ

ระดบัน ้าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรงุโซลจาก

ยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองได ้

ถงึเขาพูกกัซนั และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึ

แม่น ้าฮนักงั เป็นอกีหนึง่สถานที ่ทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ ไม่วา่

จะเป็นยามกลางวนัหรอืกลางคนื และไม่วา่จะฤดไูหนๆ ทีน่ี่

ยังคงไดร้ับความนยิมเสมอมา เพราะเป็นสถานทีค่ลอ้งกญุแจ

คูร่ักทีย่อดนยิมของนักท่องเทีย่ว และชาวเกาหล ีโดยมคีวาม

เชือ่วา่หากไดม้าคลอ้งกญุแจดว้ยกนัทีน่ี่ และโยนลกูกญุแจลง

ไปจะท าใหร้ักกนัมั่นคง ยนืยาว ตราบนานเท่านาน (หมาย

เหตุ : ไมร่วมคา่ ข ึน้ลฟิต ์และ คา่แมก่ญุแจ ลูกกญุแจคูร่กัส าหรบัคลอ้ง ทา่นสามารถเตรยีม

จากประเทศไทยไปได)้ 

จากนัน้น าท่านสู ่ศูนยร์วมเคร ือ่งส าอาง (COSMETIC SHOP) ศนูยร์วมเครือ่งส าอาง ชือ่ดังของ

เกาหล ี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู โอซมั บุลโกก(ิOsam Bulgogi) (4) 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู ่โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิ(KIM CHI SCHOOL) เพือ่ใหท้่านเรยีนรูว้ฒันธรรมการ

ท ากมิจขิองชาวเกาหล ีกมิจเิป็นอาหารเกาหลปีระเภทผักดองทีอ่าศยัภูมปัิญญากน้ครัวของชาว

เกาหล ีดว้ยการหมักพรกิสแีดงและผักตา่งๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลนียิมรับประทาน

กมิจเิกอืบทุกมือ้ เป็นเครือ่งเคยีง และยังน าไปปรงุเป็นสว่นประกอบอาหารอกีหลายอย่าง ปัจจบุันกมิ

จมิมีากกวา่ 187 ชนดิ สว่นใหญ่แลว้จะมรีสเผ็ด เปรีย้ว และมกีลิน่ฉุน พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้สชุ่ด

ประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก” (HANBOK) และถา่ยรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

 น าท่านชม ศูนยส์มุนไพร (HERB SHOP) ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของ

เกาหล ีทีน่ ามาแปรรูปเป็นรูปแบบตา่งๆ ทีม่สีรรพคณุรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย  

  น าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ(TRICK EYE MUSEUM) ท่านจะไดส้นุกสนานกบัการ

ถ่ายรูปแอ็คชัน่ท าท่าตา่งๆ ทีเ่กดิจากความคดิ

สรา้งสรรค ์และจนิตนาการของการสรา้งภาพ โดย

ใชเ้ทคนคิพเิศษจากภาพสามมติทิีร่วมทฤษฎทีาง

วทิยาศาสตร ์และการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความ

เคลือ่นไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิโดยใหผู้ช้ม

เขา้ไปมสีว่นร่วมถ่ายภาพ เมือ่ผ่านเขา้ไปในภาพ

นัน้ๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดปูระหนึง่เหมอืนจรงิ

ในเหตกุารณ ์จนท่านจะอทุานวา่มันเหมอืนจรงิ

มากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยวา่อนัไหนภาพวาด

และของจรงิ  

  น าท่านชม พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง (ICE MUSEUM) เป็นโซนน ้าแข็งแกะสลักรูปต่างๆ อุณหภูมขิา้ง

ใน ประมาณ -4 องศา  
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  หา้มพลาด!!! .... ส าหรบัสาวก HARRY POTTER คาเฟ่สไตลแ์ฮรี ่ทีย่กมาเอาใจแฟนคลบัแฮรี่

พอตเตอรถ์งึย่านฮงแดเลย  กบัคาเฟ่สดุชกิ 943 KING’S CROSS ทีจ่ าลองชานชาลา 9 เศษสาม

สว่นสี ่ไม่ตอ้งบนิไปไกลถงึ สถานีคงิสค์รอส กรุง

ลอนดอน อกีตอ่ไป.. และทีข่าดไม่ไดค้อืมุมถ่ายรูปตา่งๆ 

ไม่วา่จะเป็น ชานชาลา 9 3/4 ชัน้วางไมก้ายสทิธิ ์ผา้

คลมุและผา้พันคอ ก็มใีหใ้สถ่่ายรูปดว้ยนะ (หมายเหต:ุ

ในกรณีทีท่า่นตอ้งการเขา้ไปถา่ยรปูดา้นใน จะตอ้ง

ซือ้เคร ือ่งดืม่จากทางรา้น) 

 น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นฮงแด (Hongdae) หรอื ม.ฮ

งอกิ วอลค์กิง้ สตรที (Hongik University Street) เป็น

ย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลยัฮงอกิ ศนูย์

รวมเด็กวยัรุ่น เด็กมหาวทิยาลยั และวยัท างาน อกีทัง้ไดช้ือ่วา่เป็นถนนสายศลิปะอกีแห่งหนึง่ของ

กรุงโซล เป็นย่านทีม่บีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์แกลเลอรี ่รา้นคา้

จ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ คลบั ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอายุ 20-30 ปีทีน่ยิมมา

เดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆ ก็ไม่แพง ซึง่จะคกึคกัเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งบ่ายเป็นตน้

ไป เพราะรา้นคา้แตล่ะรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของทีข่ายกนัเยอะสว่นใหญ่ก็จะเป็นสนิคา้แฟชัน่ 

เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะไม่แพก้นัก็คอืขนมตา่งๆ 

ค า่  บรกิารอาหาค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู ไกอ่บซอี ิว๊วุน้เสน้ (Jimdak)  5)   

ทีพ่กั  โรงแรม GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

วนัทีส่ ี ่      ศูนยโ์สม - ศูนยน์ า้มนัสนเข็มแดง – ศูนยพ์ลอยอเมทสิ - หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก – 

 พระราชวงัถ็อกซูกงุ – ดวิตีฟ้ร ี– ช็อปป้ิงยา่นเมยีงดง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านชม ศูนยโ์สม (GINSENG) ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่า

เป็นโสมทีม่ีคณุภาพดทีีสุ่ด ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่ีคณุภาพดทีีท่ี่สุด

และราคาถูกกวา่ไทยถงึ 2 เท่า เพือ่น าไปบ ารุงร่างกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรักและนับถอื 

น าท่านชม ศูนยน์ า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลติภัณฑ ์ที่สกัดจากนา้มันสน มีสรรคุณ

ชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในร่างกายไดเ้ป็นอย่างด ี

น าท่านชม โรงงานเจยีระไน พลอยอเมทสิ (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลเีป็นแดนของ

พลอยสมี่วง พลอยแห่งสขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แตส่มี่วงออ่นเย็นตา จนถงึสมี่วงไวน ์มเีสน่หเ์ยา้

ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งหู และสรอ้ยขอ้มอื 

น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัถ็อกซูกงุ 

(DEOKSUGUNG PALACE) ตัง้อยู่ทีห่ัวมุมสีแ่ยกใจ

กลางเมอืงของกรุงโซล เป็นพระราชวงัทีเ่ล็กทีส่ดุใน

บรรดา 5 พระราชวงัของประเทศเกาหลใีต ้ซึง่เป็น

เพยีงพระราชวงัแหง่เดยีวทีล่อ้มรอบดว้ยอาคารสไตล์

ตะวนัตกทีเ่พิม่ความเป็นเอกลกัษณข์องทวิทัศนไ์ด ้มี

จุดเดน่คอือาคารภายในพระราชวงันัน้เป็นการ

ผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมเกาหลแีละวฒันธรรม

ตะวนัตกไดอ้ย่างงดงามลงตวั  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู บาบคีวิบฟุเฟ่ต(์BBQ Buffet)  (7)   
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จากนัน้น าท่านสู ่หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก (BUKCHON HANOK VILLAGE) หมู่บา้นน้ีมบีา้นแบบ

ดัง้เดมิซึง่เรยีกวา่ ฮนัอก ตัง้เรยีงรายอยู่กวา่รอ้ยหลงั 

ใกล ้ๆ  กบัหมู่บา้นยังเป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคญัทาง

ประวตัศิาตรข์องเกาหลหีลายแห่ง เชน่ พระราชวงัค

ยองบกกงุ พระราชวงัชางด็อกกงุ และศาลเจา้จองม

โย ทีน่ี่ไม่ไดเ้ป็นเพยีงจุดท่องเทีย่วเท่านัน้แตบ่า้นทีม่ี

คนอาศยัอยู่จรงิ นอกจากน้ียังมรีา้นอาหาร รา้นชา 

และเกสตเ์ฮา้สอ์กีดว้ย  

 

น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ี(DUTY FREE) รา้นคา้ปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล 

แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่แหล่งช็อปป้ิงยา่นเมยีงดง หรือ สยามสแควรเ์กาหลที่านสามารถเลอืกสนิคา้เท

รนดแ์ฟชัน่ลา่สดุของเกาหลไีดท้ีน่ี่ อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

ทีพ่กั  โรงแรม GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

วนัทีห่า้     ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต -ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน- ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ อดูง้(UDONG)  (8) 

น าท่านเดนิทางสู ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (SUPER MARKET) ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หา

เป็นของฝาก และของทีร่ะลกึตา่งๆ 

11.15 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ AIR ASIA X 

เทีย่วบนิที ่XJ 701 (ส าหรบัเทีย่วบนินี ้ไมม่บีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ใชเ้วลา

บนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 25 นาท)ี 

15.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 5,900 บาท **  

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเคร ือ่งบนิ) 

 
 

ส าคญั !! :   

* อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธ ิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท) 

* กรณีต้องการตดักรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมาที่สถานะผู้เดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรง

เครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาต ิหรอืคณะที่ตอ้งการใหเ้พิม่สถานที่ขอดูงาน กรุณาตดิต่อแจ้ง

รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าราคาใหใ้หมทุ่กคร ัง้ 

* กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้จากทีด่า้นหนา้เคานเ์ตอร ์

เช็คอนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิข ึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

*  ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืงของรฐับาลเกาหลรีว่มกบัการทอ่งเทีย่วเกาหลใีนนามของรา้นรฐับาล ซึง่

จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านวา่ รา้นรฐับาลทุก

รา้นจ าเป็นตอ้งแวะชม จะซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวาม
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ประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 100 USD / 

ทา่น /รา้น 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่บัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ

และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง 

กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลง

ใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ช ิน้) และ ถือขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวน

ชิน้ แตทั่ง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแขง่ขันกฬีา หรือ 

กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 คา่บรกิารนี้รับเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวมทา่นละ 50,000 วอน หรอื 1,750 บาท /ทา่น/ทรปิ  หวัหนา้ทวัรจ์าก

เมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร **เด็กช าระทปิเทา่ผูใ้หญ*่*   

ท ัง้นี ้ขออนุญาตเิก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีด่อนเมอืง ในวนัเช็คอนิ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  

 คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสายการบนิ และ 

รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ธรรมเนียมการขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว กรณีทีส่ถานทตูแจง้ใหย้ืน่ขอวซี่าแบบกะทันหันก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศเกาหลี

ใต ้อนุญาตใหท้่านทีถ่ือหนังสอืเดนิทางไทย และมวัีตถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลีใต ้เพื่อการท่องเทีย่ว ไม่

จ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านักไดไ้มเ่กนิ 90 วัน ตอ่ครัง้ 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 30 ท่าน หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่

เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงด

ออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100 % 

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 
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 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุ

ไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี 

และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่่า

กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น

ลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน

,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

7. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกันได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิ 

8. ทางไปในพเีรยีดวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กอ่น

คอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงไดก้รณีทีท่า่น

ตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋ว 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ

เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศ

ในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่

ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื กลับ

สว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษ 

13. ทางบริษัทไม่มนีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ที่ไม่รูจั้กกันมาก่อน เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

14. ส าหรับลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ข ึน้อยู่กับ

โรงแรมทีค่ณะนั้นๆพักว่ามหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 12 ปี ณ วันเดนิทางกลับ 

15. หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรือ ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ของ

ทา่นช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุ

ออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ทีด่่าน
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ตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทาง

ของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา  

16. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ดใหท้า่น

ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ  

17. ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท า

ใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู ่(TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) จะแตกตา่งกัน 

บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กัน (ไมต่ดิกันเสมอไป) 

18. เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร์ใหก้ับทางบรษัิทฯแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึง่ก็ตาม ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงทัง้หมดนี้แลว้ ** 

19. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 


