
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอก๊ซ ์

โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั / พกักรงุโซล 3 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

( พกัหอ้งละ 2 – 3 ทา่น ) 

พกัเดีย่ว 

02 – 07 ตุลาคม 62 16,900.- 5,500 

03 – 08 ตุลาคม 62 16,900.- 5,500 

04 – 09 ตุลาคม 62 16,900.- 5,500 

09 – 14 ตุลาคม 62 วนัคลา้ยสวรรคตร.9 17,900.- 5,500 

11 – 16 ตุลาคม 62 วนัคลา้ยสวรรคตร.9 17,900.- 5,500 

16 – 21 ตุลาคม 62 16,900.- 5,500 

17 – 22 ตุลาคม 62 16,900.- 5,500 

18 – 23 ตุลาคม 62  วนัปิยมหาราช 18,900.- 5,500 

สายการบนิ AIRASIA X (XJ) 

ขาไป XJ 700 DMK - ICN 02.35 – 10.05 

สายการบนิ AIRASIA X (XJ) 

ขากลบั XJ 703 ICN - DMK 01.05 – 04.40 



 

19 – 24 ตุลาคม 62  วนัปิยมหาราช 18,900.- 5,500 

29 ตุลาคม – 03 พฤศจกิายน 62 16,900.- 5,500 

30 ตุลาคม – 04 พฤศจกิายน 62 16,900.- 5,500 

31 ตุลาคม – 05 พฤศจกิายน 62 16,900.- 5,500 

05 – 10 พฤศจกิายน 62 14,900.- 5,500 

06 – 11 พฤศจกิายน 62 15,900.- 5,500 

07 – 12 พฤศจกิายน 62 15,900.- 5,500 

12 – 17 พฤศจกิายน 62 14,900.- 5,500 

13 – 18 พฤศจกิายน 62 15,900.- 5,500 

19 – 24 พฤศจกิายน 62 14,900.- 5,500 

20 – 25 พฤศจกิายน 62 15,900.- 5,500 

21 – 26 พฤศจกิายน 62 15,900.- 5,500 

*** ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก *** 

ราคาอืน่ๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายุต า่กวา่ 2 ปี) ราคา 8,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เคร ือ่งบนิ ราคา 8,900 บาท 

 

วนัที ่1 กรงุเทพ (ดอนเมอืง) 

23.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ช ัน้

3 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ Air Asia X โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ** ราคาทัวรไ์ม่รวมบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง โดย

ท่านสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ไดบ้นเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

* ประเทศเกาหลใีตไ้ม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับ

และจับ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 

* สายการบนิ Air Asia X ไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกทีน่ั่ง ระบบจะเป็นระบบสุม่ทีน่ั่ง ไมส่ามารถรเีควสทีน่ั่งกอ่นได ้หาก

ตอ้งการเลอืกทีน่ั่งจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

* ทา่นสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิโดยมนี ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม (1 ชิน้) และ ถอืข ึน้เครือ่งได ้

7 กโิลกรัม 

วนัที ่2 ทา่อากาศยานอนิชอน – สวนศลิปะ อนัยาง – โซล ทาวเวอร ์– ฮงแด 

02.35 น. เหริฟ้าสูก่รุงโซล โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 700 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง 

10.05 น.  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ Air 

Asia X เที่ยวบินที่ XJ 700 ** ส าหรับเที่ยวบินน้ี ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณา

รับประทานอาหารใหเ้รียบรอ้ยก่อนขึน้เครื่องบิน ใชเ้วลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 25 นาที ** (ตามเวลา

ทอ้งถิน่ เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง) กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย

เวลา **หลงัทุกท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 น าท่านถ่ายรูปกบัสวนสดุฮปิ สวนศลิปะ อนัยาง หรอื Anyang Art Park เพราะโดดเดน่ดว้ยงานศลิปะสดุ

คลูลส์ าหรับเป็นมุมถ่ายรูปมากถงึ 25 จุด ไฮไลทข์องทีน่ี่คอื Linear Building Up In The Trees เป็นอโุมงค์

ยาวๆ มเีสน้สายลวดลายดอูวกาศด ีความสวยงามก็จะอยูท่ีต่อนแสงทีก่ระทบกบัตวัอโุมงคส์ฟ้ีาและมเีงา

ตน้ไมพ้าดผ่าน ทีน่ี่ถอืเป็นจุดทีห่า้มพลาด ยังมลีานกวา้งทีม่ทีางเดนิเป็นคลืน่ๆ เหมอืนยานอวกาศ ตรงน้ีก็

เป็นอกีจุดหนึง่ทีจ่ะตอ้งมาเก็บภาพกนั Dimensional Mirror Labyrinth เป็นอกีหนึง่จุดยอดนยิมทีค่นตอ้งมา

ถ่ายรูปกนั จะเป็นเหมอืนเขาวงกตแท่งสแตนเลส มุมทีไ่ดก็้จะเนน้การสะทอ้นของแสง ไดร้ปูเก๋ๆ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิาร บบีมิบบั และ ชาบชูาบสูุก ีส้ไตลเ์กาหล ี

 น าท่านสู ่ โซลทาวเวอร ์หรอื นมัซาน ทาวเวอร ์ไมร่วมคา่ลฟิต ์ เป็นหนึง่ในแหลง่ท่องเทีย่วส าคญัของ

โซล ตัง้อยู่บนยอดเขานัมซงั สงู 236 เมตร ใหว้วิเมอืงโซลและบรเิวณรอบๆแบบ พาโนราม่า มกีาร

ปรับเปลีย่นและพัฒนาการตา่งๆ ทัง้การใหแ้สงไฟทีห่ลากหลายและสวยงามขึน้ รวมถงึภายในทีต่กแตง่ใหม่ 

โดยมรีา้นอาหารบนหอคอยทีจ่ะหมุนครบรอบทุกๆ 48 นาท ีชือ่วา่ N Grill และหอ้งน ้าตกแตง่สไตลอ์วกาศ 

จุดไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยเมือ่มาเทีย่ว Seoul Tower น่ันก็คอื สถานทีค่ลอ้งกญุแจชือ่ดงั  Love Key 

Ceremony ทีม่คีวามเชือ่วา่คูร่ักทีม่าคลอ้งกญุแจทีจ่ะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล โดยทีจ่ะเขยีน

ขอ้ความหรอืชือ่ของคูร่ักไวบ้นแม่กญุแจ แลว้น าไปคลอ้งไวก้บัราวเหล็กบรเิวณฐานของ N Seoul Tower 

อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเลน่และถ่ายรูปคูห่อคอยตามอธัยาศยัหรอืคลอ้งกญุแจคูร่ัก 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูเซ็ทปลายา่ง  

 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านฮงแด HONGDAE อยู่ใกลก้ับมหาวทิยาลัยศลิปะฮงอกิ ที่มีชือ่เสยีงมากของ

เกาหลบีรรยากาศจงึสดใสเต็มไปดว้ยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนทีส่ามารถเดนิ ชอ้ปป้ิง

ในรา้นเสือ้สวยสุดอารต์แบบราคานักศกึษา และอัพเดตสตรีท สไตล ์จากแฟชั่นนิสตา้ตัวจรงิส่วนกลางคืน

เป็นแหลง่ปารต์ีท้ี ่chic สดุในโซล 

ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SEOUL GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTELหรอื เทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วนักอ่นเดนิทาง 

 

วนัที ่3 สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(เต็มอิม่กบัเคร ือ่งเลน่ท ัง้วนั) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าท่าน เพลดิเพลนิกับ เอเวอรแ์ลนด  ์(รวมบตัรเคร ือ่งเล่นไม่จ ากดัรอบ) ถือว่าเป็นสวนสนุก

กลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาหล ีดา้นในถูกแบ่งออกเป็น 5 โซนใหญ่ๆ ดงัน้ี 

 Global Fair: จะไดพ้บกบัการตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมตา่งๆ ของโลกตะวนัออกและตะวนัตก ทีผ่สมผสาน

เขา้กนัไดอ้ย่างลงตวั อย่างเมโสโปเตเมยี เรอเนสซองส ์ไปจนถงึแบบโมเดริน์ รูปแบบสวยงาม สสีนัสดใส 

เหมาะกบัเด็กๆ และครอบครัว 



 

 Zootopia: เป็นโซนซาฟาร ีหรอืสวนสตัวน่ั์นเอง นอกจากน้ียังไดช้มการแสดงทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจของหม ี

เพนกวนิ แมวน ้า และไดช้มสตัวต์า่งๆ อกี กว่า 20 ชนดิ มากถงึ 100 กวา่ตวั 

 European Adventure: ไดร้ับการตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบยุโรป ทัง้ตกึที่จ าลองเป็นหมู่บา้น และ

การแตง่สวนสวยสไตลฝ์รั่งเศส มีสวนดอกไมส้สีนัสวยงามที่จะปรับเปลีย่นไปตามฤดูกาล ทีเ่ป็นไฮไลทข์อง

โซนน้ีเลยก็คอื รถไฟเหาะ T Express ซึง่เป็นรถไฟเหาะไมท้ี่สูงที่สุดในโลกและมีความชันถงึ 77 องศา 

วิง่ดว้ยความเร็ว 104 กม. / ชัว่โมง ใครชอบความตืน่เตน้ตอ้งไม่พลาด 

 Magic Land: ดนิแดนแห่งเทพนยิายแฟนตาซ ีทีต่กแตง่ไดอ้ย่างสวยงามราวกบัเมอืงในฝัน ม ีAESOP'S 

VILLAGE เป็นโลกแห่งนทิานอสีป ทีส่อดแทรกเน้ือหาสอนใจผ่านตวัละครทีเ่ป็นสตัวน่์ารักๆ มากมาย เหมาะ

กบัเด็กๆ และครอบครัวใหเ้ลน่หลากหลาย เชน่ มา้หมุน รถไฟเหาะส าหรับเด็ก เป็นตน้ 

 American Adventure: โซนน้ีจะจ าลองประเทศสหรฐัอเมรกิายอ้นกลบัไปตัง้แตเ่ริม่ตน้เมือ่ 500 ปีกอ่น 

ซึง่ทัง้โซนจะมดีนตรปีระกอบเป็นจังหวะสนุกสนานเรา้ใจเหมาะกบัวยัรุ่นและผูใ้หญ่ เครือ่งเลน่โซนน้ีจะเป็น

แบบผาดโผน ชมแสง ส ีเสยีง สวยงามตระการตา ซึง่การแสดงโชว ์และการจัดสวนในพืน้ทีต่า่งๆ จะ

หมุนเวยีนปรับเปลีย่นไปตามเทศกาลและฤดกูาลตา่งๆ 

อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ใหท้า่นไดเ้ต็มอิม่กบัเคร ือ่งเลน่ในเอเวอรแ์ลนด ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร หมูยา่งเกาหล ีหรอืคาลบี ้ 

ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SEOUL GALAXY HOTEL , BENIKEA HOTELหรอื เทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วนักอ่นเดนิทาง 

 

วนัที ่4 ศูนย์โสมรฐับาล – ศูนย์เคร ือ่งส าอาง –  ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – พระราชวงัเคียงบ็อค         

(สวมชุดฮนับกขา้วงั) - ดวิตีฟ้ร ี– เมยีงดง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยโ์สมรฐับาล ซึง่รฐับาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปีซึง่ถอืวา่เป็นโสมที่

มคีณุภาพดทีีส่ดุชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและราคาถูกกวา่ไทย

ถงึ 2 เท่ากลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรักและนับถอือกีไม่ไกลจากกนัมากนัก น าท่านสู ่

ศูนยเ์คร ือ่งส าอาง เป็นศนูยร์วมของเครือ่งส าอางของเกาหล ีอสิระท่านเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศยั จากนัน้น า

ท่านสู ่ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง ชว่ยในการลดระดบัไขมันในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอย่างด ีน าท่านชม 

พระราชวงัเคยีงบ็อค เป็นพระราชวงัไมโ้บราณทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ ถอืเป็นพระราชวงัทีส่วยงามยิง่ใหญ่ทีส่ดุ โดย

เฉพาะตวัอาคารพระทีน่ั่งคนีจองจอน (Kunjongjon) ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ สวยงามทีส่ดุในพระราชวงัแหง่น้ี 

โดยใชเ้ป็นทอ้งพระโรง และออกวา่ราชการของกษัตรยิร์าชวงศโ์ชซอน อาคารพระทีน่ั่งคนึจองจอนแห่งน้ี 

เคยถูกกองทหารญีปุ่่ นเผาท าลายยับเยนิ ตอ่มามกีารบูรณะซอ่มแซมในปี ค.ศ.1865  

พเิศษ...ใสชุ่ดฮนับก เขา้ชมพระราชวงั 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนู Samgyetang หรอืเมนูไกตุ่น๋โสมอาหาร

น าท่าน ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้ร ีที่น่ีมีสนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงย่าน เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหล ีพบกบัสนิคา้วยัรุ่น  

 อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง และ รบัประทารอาหารเย็นตามอทัธยาศยั 

ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SEOUL GALAXY HOTEL , BENIKEA HOTELหรอื เทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วนักอ่นเดนิทาง 

 

วนัที ่5 ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู – โรงงานสาหรา่ย – ย่านอแีด – มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา - Hyundai 

Premium Outlet – ซุปเปอรม์าเก็ตละลายเงนิวอน – สนามบนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปดแูลสขุภาพกนัที ่ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู ซึง่เป็นสมุนไพรทีท่ั่วโลกยอมรับ 

รวมถงึสถาบันตา่งๆ วา่เป็นสมุนไพรทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุในการบ ารุงตบัและดแูละตบัของ จากนัน้น าท่านเขา้

ชม โรงงานสาหรา่ย ของฝากทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหล ีผลติสาหร่ายใหม่ สด ทุกวนัมหีลายรสชาตใิหท้่านได ้

เลอืกซือ้ไปเป็นของฝาก จากนัน้น าท่าน เรยีนรูว้ธิกีารท า คมิบบั (ขา้วหอ่สาหรา่ย) อาหารง่ายๆทีค่น

เกาหลนียิมรับประทาน  

 น าท่าน ชอ้ปป้ิงยา่นอแีด หรอืแถวบรเิวณมหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา เป็นย่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แนววยัรุ่นแฟชัน่วยั

ใสสไตลเ์กาหล ี สนิคา้ราคาไม่แพง ถ่ายรูปสดุชคิ มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา เป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรก

ส าหรับนักศกึษาหญงิทีม่คีวามทันสมัยมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูจมิดกั  

น าท่านเดนิทางชอ้ปป้ิง Hyundai Premium Outlet  เป็นชอ้บป้ิงเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุน

ได รา้นสนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย หลายพันรา้นคา้ จากนัน้เตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของ 



 

ซุปเปอรม์าเก็ตละลาลเงนิวอน สาหร่าย ขนมตา่ง ๆ  ช็อกโกแลต๊หนิซเีรยีลช็อกโก  ผลติภัณฑข์องใบและ

รากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม เป็นตน้  

สมควรเวลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 

วนัที ่6 อนิชอน – กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                                                                                                                                            

01.05 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง โดยสายการบนิ Air Asia X เที่ยวบนิที่ XJ 703 

** ราคาทัวรไ์ม่รวมบรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครือ่ง โดยท่านสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครื่องดืม่ได ้

บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง **ฃ 

04.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัความ

ประทับใจ 

 

ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 45,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท) 

ขออนุญาตเก็บคา่ทปิทกุทา่นทีส่นามบนิไทย  

 

ขอ้ควรทราบ : 

 1.ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกทัง้ประเทศ

ไทยและประเทศเกาหลใีต ้ อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนีเขา้ออกเมอืง หรอืการ

ถูกปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทุกกรณี ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบและไม่คนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆทัง้สิน้ เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบั

ตวัแทนบรษัิทแลว้ 

 2.การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้น้ีเน่ืองจากสภาพ ลม 

ฟ้า อากาศ และสถานการณใ์นการเดนิทางขณะนัน้แตจ่ะค านงึถงึความปลอดภัยในการเดนิทาง และผลประโยชนข์องหมู่

คณะเป็นส าคญั โดยไม่ท าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 

 3.ขอความร่วมมอืในการลงรา้นรัฐบาลตามโปรแกรมก าหนด เชน่ รา้นศนูยโ์สมรัฐบาล, ศนูยส์มุนไพรบ ารงุตบั

ศนูยส์มุนไพรสนเข็มแดง, ศนูยเ์ครือ่งส าอาง, Duty free ไม่มกีารบงัคบัซือ้แตอ่ย่างใด แตข่อความกรุณาตอ้งลงใหค้รบ

ทุกรา้น 

 4.ทัวรน้ี์จัดใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทัวรท์ุกวนัเท่านัน้  หากท่านไม่สามารถ

ร่วมทัวรท์ุกวนั แคส่มัครมาร่วมทัวรเ์พยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่ักในราคาพเิศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่

ท่านไม่รวมทัวรใ์นบางวนั ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD  (กอ่นซือ้ทัวร ์ จะตอ้งแจง้

ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ัดจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) 

 

**พาสปอรต์ควรมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง** 
 

หมายเหต ุ

- น่ังของ STANDARD SEAT จะเป็นระบบสุม่ทีน่ั่ง ไม่สามารถรเีควสทีน่ั่งได ้

- สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะทีน่ั่ง Hot Seat เท่านัน้ ทีน่ั่ง Premium ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถอพัเกรดได ้ 

- ไม่อนุญาตใหท้ารกและเด็กทีม่อีายุต า่กวา่ 12 ปี น่ังในโซนปลอดเสยีง (Silence Zone) แถวที ่7-14 

 

ราคาทวัรน์ีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยัดไปกลบัพรอ้มกรุ๊ป 

น า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น/หิว้ข ึน้เคร ือ่งได ้7 กโิลกรมั 

 คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่ง 

 โรงแรมระดบั 3 ดาว พักหอ้งละ 2 – 3 ท่าน จ านวน 3 คนื  



 

 บรกิารอาหารทุกมือ้ตามรายการระบุ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตา่งๆตามรายการระบุ 

 คา่รถรับ-สง่และน าเทีย่ว พรอ้มหัวหนา้ทัวรช์ านาญงานและมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ  45,000 วอนหรอื 1,500 บาท ต่อทา่นตลอดทรปิ ส่วนหวัหนา้ทวัร ์

แลว้แตค่วามพงึพอใจ 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ หนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารเครือ่งดืม่นอกเหนือรายการ  

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และ หัก ณ ทีจ่่าย 3 %    

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิ 20 กโิลกรัม  /  คา่วซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอืชาวตา่งชาต ิ

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 20 คนขึน้ไป 

 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรบัขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 

 ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการท่องเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณท์ีอ่ยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชนข์อง

คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณส์ุดวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ

เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิหรอื

ทรัพยส์นิสญูหายอนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุัตเิหตจุากความ

ประมาทของตวัท่านเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณท์ีอ่ยู่เหนือการ

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่่านสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว หรอืไม่

เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่

ระบุไว ้ เน่ืองจากการครองครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่วา่ดว้ยเหตผุล

ใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดก็ตาม  

 กรณีทีท่่านใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธ

ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั  

 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

 กรณีลกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 



 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 

 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจ า

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไม่วา่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เน่ืองจากเป็น

นโยบายของสายการบนิ 

 

ขอ้แนะน าเพิม่เตมิ ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลใีต ้

1. ผูเ้ดนิทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบันการศกึษาเป็น

ภาษาองักฤษตดิตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดนิทางที่เป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจ าตัว

ขา้ราชการ หรอืใบรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดนิทางที่ท าเล่มพาสปอรต์ใหม่เน่ืองจากเล่มเก่าหมดอายุใหพ้กหนังสอืเดนิทางเล่มเก่าตดิตัวไปดว้ยอาจจะ

ตอ้งใชใ้นบางกรณี 

4. กรุณาพกบัตรเครดติ (ถา้มี) และเงนิสดตดิตวั ทัง้เงนิวอนและเงนิสกุล USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูน

บางกรณี อา่นเอกสารโปรแกรมทัวรใ์นละเอยีดชดัเจน ทัง้สถานที่ท่องเทีย่ว,เทีย่วบนิ,วันเดนิทาง เพือ่ประโยชน์

แกต่วัท่านเองในกรณีทีต่อ้งตอบค าถามทีด่า่นตรวจคนเขา้เมอืง 


