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เกาหล ีสวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ 5 วนั 3 คนื  
   ก าหนดเดนิทาง เมษายน – พฤษภาคม 2563 

โดยสายการบนิ  ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ)  
 

   ตืน่ตาตืน่ใจกบัเทศกาลดอกซากุระบาน ณ ถนนซากุระแหง่กรุงโซล  

    สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด.์.. สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีสุ่ดของประเทศ 

 ตามรอยซรียีเ์กาหลสุีดคลาสสคิ...ทีเ่กาะนาม ิ

 ชมิสตรอเบอรร์ี.่.. ลูกใหญ ่หวาน หอม สดๆ จากไร ่

 ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแดและยา่นเมยีงดง  แวะชมิรา้น Street Food แบบฟินๆ 

 เต็มอ ิม่แบบจุกๆกบัเมนูพเิศษ !!!...บาบคีวิบุฟเฟต ์
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วนัแรก      ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน - ทีพ่กั 

 

12.30 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 กรณีตอ้งการจองทีน่ ัง่จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ)  

 

15.40 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐั เกาหลใีต ้โดยสายการ

บนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 702 (ส าหรบัเทีย่วบนินี ้ไมม่บีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บน

เคร ือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 35 นาท)ี  

 

23.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐั เกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่

ประเทศเกาหล ีเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

เรยีบรอ้ยแลว้  

 น าท่านเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก 

ทีพ่กั โรงแรม RIVIERA HOTEL INCHEON หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

วนัทีส่อง      เกาะนาม ิ– สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่

  

 

วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่

พกั 2 -3 ทา่น 

ตอ่หอ้ง 

ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

05 – 09 เมษายน 2563 17,888.- 17,888.- 5,500.- 

12 – 16 เมษายน 2563 22,888.- 22,888.- 5,500.- 

19 – 23 เมษายน 2563 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

01 – 05 พฤษภาคม 2563 17,888.- 17,888.- 5,500.- 

08 – 12 พฤษภาคม 2563 15,888.- 15,888.- 5,500.- 

22 – 26 พฤษภาคม 2563 15,888.- 15,888.- 5,500.- 

29 พฤษภาคม – 02 มถินุายน 2563 14,888.- 14,888.- 5,500.- 

หมายเหตุ :รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  

(รวมทา่นละ 50,000 วอนหรอื 1,750 บาท/ทา่น/ทรปิ )**รบัเงนิวอนเทา่น ัน้** 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 หากไดม้าเยอืนเกาหลแีลว้ สถานทีท่ีไ่ม่ควรพลาดก็คอื เกาะนาม ิ(NAMI ISLAND) ตัง้อยู่ใน

เมอืงชนุชอน จังหวดัคงัวอน ทีน่ี่ถอืเป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงและส าคญัของเกาหลใีต ้เป็น

เกาะกลางแม่น ้าฮนัทีม่ลีกัษณะคลา้ยใบไมท้ีล่อยอยู่ในน ้า อกีทัง้ยังมทีวิทัศนท์ีส่วยงามไปดว้ยตน้

เกาลดัและทวิสนทีเ่รยีงรายตลอดสองขา้งทาง ซึง่ในแตล่ะฤดตูน้ไมเ้หลา่น้ีก็จะแปรเปลีย่นสภาพ

กลายเป็นความงามทีห่ลากหลาย (ซากรุะบานชว่งกลางเดอืนเมษายน ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพ

ภูมอิากาศ)  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ไกผ่ดัซอสเกาหล ี(DAKGALBI)(2) 

บา่ย ใหท้่านไดย้อ้นวัย 14 อีกครัง้กับ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND THEME PARK) ถูก

ขนานนามวา่ ดสินียแ์ลนดเ์กาหลเีป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ที่สดุของประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซุง

เป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาใหท้่านไดอ้สิระเทีย่วชมท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไล

เกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกที่น่ีท่านจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสุข ชม

ความน่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สารกบัคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ีหรอืเขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนยิาย สวน

สีฤ่ด ูซึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาล อกีทัง้ยังสามารถสนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ 

สเปซทัวรร์ถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ ึง่ก าลงับานสะพรั่งอวดสสีันเต็มสวน (ท ัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ มนีาคม-เมษายน : สวนทวิลปิ / พฤษภาคม-มถิุนายน : สวนดอก

กหุลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวนัหรอืดอกกหุลาบ/ สงิหาคม-กนัยายน : สวนดอก

ลลิลี/่ ตุลาคม-พฤศจกิายน : สวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตาม

ตารางประจ าวนัดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเครือ่งเลน่ไม่จ ากดัรอบ เลอืกชม

และเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอย่างมากมาย 

 พาทา่นแวะเก็บ สตรอเบอรร์ ี ่(STRAWBERRY FARM) ใหท้่านไดช้มิสตรอเบอรร์ีส่ดๆ หวานฉ ่า

จากไร่ นอกจากนัน้ท่านยังสามารถซือ้กลบัเมอืงไทยโดยจะมกีารแพ็คใสก่ลอ่งสวยงาม และจัดสง่ให ้

ท่านในวนัสดุทา้ย  (กรณีทีไ่มส่ามารถไปไรส่ตอเบอรร์ ี่

ไดห้รอืไรส่ตอเบอรร์ ีปิ่ดฤดแูลว้ จะน าทา่นไปป้อมฮวา

ซอง แทน สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ชองโจ กษัตรยิอ์งคท์ี ่

22 แห่งราชวงศโ์ชซอน ปี ค.ศ.1794 จุดประสงคเ์พือ่ยา้ย

หลมุศพของพระบดิาอกีทัง้ยังเป็นสถานทีท่่องเทีย่วที่

ส าคญัของเมอืงซวูอนไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมือ่ปี 

1997 ดว้ยทีว่า่มอีายุมากกวา่ 200 ปี บวกกบัความยิง่ใหญ่

และสวยงามของป้อมปราการน้ี ความยาวของก าแพง

โดยรอบยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร ) 

 

ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บาบคีวิบฟุเฟต ์(BBQ BUFFET)(3)   
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ทีพ่กั  โรงแรม VIP HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

วนัทีส่าม     ศูนยร์วมเคร ือ่งส าอาง - ศูนยน์ า้มนัสนเข็มแดง - เทศกาลซากรุะ ทีถ่นนซากรุะแหง่กรงุโซล 

ศูนยส์มุนไพร - พระราชวงัชางด๊อกกงุ - ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงยา่นเมยีงดง 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านชม ศูนยร์วมเคร ือ่งส าอาง (COSMETIC SHOP) ศนูยร์วมเครือ่งส าอาง ชือ่ดงัของเกาหล ี 

น าท่านชม ศูนยน์ า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กดัจากนา้มันสน มสีรรคณุ

ชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในร่างกายไดเ้ป็นอย่างด ี

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ขา้วย าเกาหล ี(BIBIMBAP)(5) 

บา่ย  น าท่านตืน่ตาตืน่ใจกบัซากรุะทีบ่านสะพรัง่บน ถนนซากุระแหง่กรงุโซล หรอื ถนนยออโิด 

(YOIDO STREET) ทีม่ตีน้ซากรุะกวา่ 1,400 ตน้ในบรเิวณน้ี เรยีงรายเป็นทางยาวไปถงึ 5.7 

กโิลเมตร อสิระใหท้่านสมัผัสสสีนัแห่งดอกซากรุะ พรอ้มถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ (เน่ืองจากเทศกาลชม

ซากรุะ แตล่ะปีจะมกีารก าหนดวนัเทศกาลขึน้อยู่กบัการพยากรณก์ารบานของดอกซากรุะซึง่อาจจะมี

ก าหนดการคลาดเคลือ่นตามสภาวะอากาศในแต่ละปี ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรายการ ไป

หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก แทน  หมู่บา้นน้ีมบีา้นแบบดัง้เดมิซึง่เรยีกวา่ ฮนัอก ตัง้เรยีงรายอยู่กวา่รอ้ย

หลงั ใกล ้ๆ  กบัหมู่บา้นยังเป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาตรข์องเกาหลหีลายแห่ง เชน่ 

พระราชวงัคยองบกกงุ พระราชวงัชางด็อกกงุ และศาลเจา้จองมโย ทีน่ี่ไม่ไดเ้ป็นเพยีงจุดท่องเทีย่ว

เท่านัน้แตบ่า้นทีม่คีนอาศยัอยู่จรงิ นอกจากน้ียังมรีา้นอาหาร รา้นชา และเกสตเ์ฮา้สอ์กีดว้ย ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านชม ศูนยส์มุนไพร (HERB SHOP) ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของ

เกาหล ีทีน่ ามาแปรรูปเป็นรูปแบบตา่งๆ ทีม่สีรรพคณุรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย 

น าท่านเที่ยวชม พระราชวงัชางด๊อกกุง (CHANGDEOKGUNG) เป็นพระราชวังทีส่วยงามและ

ทรงคณุคา่ทีส่ดุในประวตัศิาสตรเ์กาหลทีีเ่คยมกีารปกครองดว้ยระบบกษัตรยิจ์นไดร้ับการขึน้ทะเบยีน

ใหเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมขององคก์ารยูเนสโกพระราชวงัแห่งน้ีมคีวามส าคัญมาก

เพราะเป็นพระราชวงัหลวงสรา้งในปี ค.ศ.1405 ใชเ้ป็นทีป่ระทับของกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชชอนหลาย

พระองคจ์นถงึพระเจา้ชุนจง (Seonjeong) ซึง่เป็นกษัตรยิอ์งคส์ุดทา้ยของราชวงศท์ี่ส ิน้พระชนมล์ง

ในปีค.ศ.1926  ดงันัน้ทางรัฐบาลเกาหลจีงึไดอ้นุรักษ์พระราชวงัแห่งน้ีเอาไวอ้ย่างดทีีส่ดุ  
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และน าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ี(DUTY FREE) รา้นคา้ปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดใน

โซล แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ไม่วา่จะเป็น น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา 

เครือ่งประดบัหลากหลายแบรนดด์งั และสนิคา้แบรนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย  

ถงึแลว้ แหลง่ช็อปป้ิงยา่นเมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหลที่านสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชัน่

ลา่สดุของเกาหลไีดท้ีน่ี่โดยเฉพาะสนิคา้วยัรุ่นเชน่เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งประดบั ทัง้แบรนด์

เนม อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ  

ค า่  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

 

ทีพ่กั  โรงแรม VIP HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

วนัทีส่ ี ่    หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร ์(ไม่รวมขึน้ลฟิท)์ - ศูนยโ์สม – พลอยอเมทสิ – มหาวทิยาลยั

สตรอีฮีวา – ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาน าซาน เป็นทีต่ัง้ของ หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER)  

1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลก ม ีท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาว

เวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกกัซนั และถา้หันไปยงัทศิตรงขา้ม ก็จะเห็น

ไกลไปถงึแม่น ้าฮนักงั และเป็นสถานทีค่ลอ้งกญุแจคูร่ักทีย่อดนยิมของนักท่องเทีย่ว และชาวเกาหล ี
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โดยมคีวามเชือ่วา่หากไดม้าคลอ้งกญุแจดว้ยกนัทีน่ี่ และโยนลกูกญุแจลงไปจะท าใหร้ักกนัมั่นคง ยนื

ยาว ตราบนานเท่านาน (หมายเหตุ: ไมร่วมคา่ ข ึน้ลฟิต ์และ คา่แมก่ญุแจ ลูกกญุแจคูร่กั

ส าหรบัคลอ้ง ทา่นสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได)้  

น าท่านชม ศูนยโ์สม (GINSENG) ซึง่รฐับาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืวา่

เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีท่ีส่ดุ

และราคาถูกกวา่ไทยถงึ 2 เท่า เพือ่น าไปบ ารุงร่างกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรักและนับถอื 

 น าท่านชม โรงงานเจยีระไน พลอยอเมทสิ (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลเีป็นแดนของ

พลอยสมี่วง พลอยแห่งสขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แตส่มี่วงออ่นเย็นตา จนถงึสมี่วงไวน ์มเีสน่หเ์ยา้

ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ไกอ่บซอี ิว๊วุน้เสน้ (JIMDAK)(7) 

บา่ย พาท่านยอ้นวยัถ่ายรูปกบั มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา (EWHA WOMANS UNIVERSITY) มหาลัย

หญงิลว้นที่มีชื่อเสยีงที่สุดแห่งนึงของเกาหลี และมีความโดดเด่นของอาคารเรียนเป็นอย่างมาก  

เป็นสถานที ่ที่มวีวิทวิทัศนท์ี่สวยงาม บรเิวณโดยรอบนัน้ เต็มไปดว้ยตน้ไมท้ีไ่ม่เพียงแตใ่หร้่มเงาแต่

ยังใหค้วามสวยงามเป็นอย่างมาก  จุดเดน่ของทีน่ี่นอกจากคณุภาพของมหาลยัแลว้ สถาปัตยกรรมก็

สวยงามเชน่กนั  

 และน าท่านชอ้ปป้ิง ยา่นฮงแด (HONGDAE) เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลยัฮ

งอกิ ศูนยร์วมเด็กวัยรุ่น เด็กมหาวทิยาลัย และวยัท างาน อกีทัง้ไดช้ือ่ว่าเป็นถนนสายศลิปะอกีแห่ง

หนึง่ของกรุงโซล เป็นย่านที่มบีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยังมีรา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์แกลเลอรี่ 

รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารที ่ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆ ก็ไม่

แพง ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แต่ชว่งบ่ายเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร 

ของทีข่ายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนิคา้แฟชั่น เช่น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครื่อง

เขยีน และทีเ่ยอะไม่แพก้นัก็คอืขนมตา่งๆ 

 

ค า่  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

ก่อนเดนิทางกลับ พาท่านแวะรา้นละลายเงินวอน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (SUPER MARKET) ซึง่มี

สนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก  

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน 

 

วนัทีห่า้     ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน – ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
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00.20 น. เหินฟ้าเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ AIR ASIA X 

เทีย่วบนิที ่XJ 703 (ส าหรบัเทีย่วบนินี ้ไมม่บีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ใชเ้วลา

บนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 20 นาท)ี 

04.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 5,900 บาท **  (ไมม่ทีีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

ส าคญั !! :   

* อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวน

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

* กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา คร ู ธรุกจิขายตรง

เครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดงูาน กรณุาตดิตอ่แจง้

รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าราคาใหใ้หมทุ่กคร ัง้ 

* กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้จากทีด่า้นหนา้เคานเ์ตอร ์

เช็คอนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิข ึน้ตามมา 

และจะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

* การตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ ์ในการทีท่างตรวจคนเขา้

เมอืงเรยีกสมัภาษณน์ ัน้ ข ึน้อยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. 

ทางบรษิทัทวัร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนีไ้ด ้

*  ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืงของรฐับาลเกาหลรีว่มกบัการทอ่งเทีย่วเกาหลใีนนามของรา้นรฐับาล ซึง่

จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุ

รา้นจ าเป็นตอ้งแวะชม จะซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวาม

ประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 100 USD / 

ทา่น /รา้น 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษี

สนามบนิและคา่ภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่

เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 

ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แตท่ัง้น้ีเจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ท่าน (ตามเงือ่นไขของสาย

การบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขัน

กฬีา หรือ กจิกรรมอืน่ๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลีย่น

โรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถึง

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 
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 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 คา่บรกิารน้ีรับเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่านัน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื่องดืม่ ค่าซกัรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวมท่านละ 50,000 วอน /ท่าน/ทรปิ  หวัหน้าทวัรจ์าก

เมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร **เด็กช าระทปิเทา่ผูใ้หญ*่*  ท ัง้นี ้ขออนุญาตเิก็บทปิ

กอ่นการเดนิทางทีด่อนเมอืง ในวนัเช็คอนิ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

 คา่ธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

 ค่าธรรมเนียมการขอวซี่าท่องเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจง้ใหย้ื่นขอวีซ่าแบบกะทันหันก่อนเดนิทางตามจริง 

ประเทศเกาหลใีต ้อนุญาตใหท้่านทีถ่ือหนังสอืเดนิทางไทย และมวีัตถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้

เพือ่การท่องเทีย่ว ไม่จ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านักไดไ้ม่เกนิ 90 วนั ตอ่ครัง้ 

 

เดนิทางขึน้ต า่ 15 ทา่น หากต า่กว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : ช าระเต็มจ านวน  

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอื

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 

ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่าน

ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
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3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิ 

7. ทางไปในพเีรยีดวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ 

ทัง้น้ี กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถ

เปลีย่นแปลงไดก้รณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทัวร ์, ตัว๋ 

8. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

9. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่

ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 

เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

10. อตัราทัวรน้ี์ เป็นอตัราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วนั ไป 

หรอื กลบัสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิตอ่

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

11. ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้ง

ช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

12. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาล หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน

การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิาร

เวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

13. ส าหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ท่าน อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี 

ขึน้อยู่กบัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพักวา่มหีอ้งรอบรับส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไมม่ ีท่าน

จ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายุต า่กว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

14. เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีส่ดุใหท้่านไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที่สดุ  

15. ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่ง

กนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู ่(TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน 

(TRIPLE) จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

16. หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั 

17. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาให้

เฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสุจรติเทา่น ัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก 
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1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักท่องเทีย่ว ซึง่สมควรที่น าตดิตัวไปแสดงดว้ย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร 

จดหมายรับรองการท างานภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงนิเดอืน  

2. กรณีทีท่่านเป็นเจา้ของกจิการกรุณาเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ท่านพรอ้มเซ็นรับรองส าเนา 

3. หลักฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลสีมควรที่จะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ 300

เหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วนั (หากไม่มบีัตรเครดติคารด์) หากมบีัตร

เครดติตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตวัไป

ดว้ยหรอืหลกัฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ท่านคอืนักท่องเทีย่ว 

4. กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา กรุณาเตรยีมหนังสอืรับรองจากสถานศกึษาเป็นภาษาองักฤษ และควรเดนิทาง

กบัผูป้กครอง เชน่ บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั (ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปีและ

ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้ง ขอจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดา

แนบมาดว้ย) 

5. หากเป็นพาสปอรต์ใหม่ ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหม่หรอืน าตดิตวัไปดว้ย   

6. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใสร่องเทา้แตะ 


