
 

BHT9190433 ทวัร์เกาหล ีพาจ ูโซล (เลสโก ฮิตมาแรง) 5 วนั 3 คืน 

 

 

 
วนัแรก            กรงุเทพฯ (สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง) 
18.00 น. คณะพรอ้มกนัที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ช ั�น 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ AIR ASIA X 

เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการขึ$นเครื�อง (หัวหนา้ทัวรแ์นะนําการเดนิทาง) 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�นั�ง จัดที�นั�งแบบ 3-3-3 นํ$าหนักกระเป๋า 20 กก./
ทา่น (หากตอ้งการซื$อนํ$าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  
**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครื�องออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึ$น
เครื�องกอ่นเวลาเครื�องออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิEในการเลอืกที�นั�งบนเครื�อง เนื�องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของ
สายการบนิ**) 

 
21.05 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเที�ยวบนิที� XJ704 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื:อง) 



 

 
วนัที:สอง          เกาหลใีต ้(สนามบนินานาชาตอินิชอน) – สะพานแขวน GAMAKSAN – LA PROVENCE – วดัโชเกซา  
                       ลอ่งเรอืแมนํ่ �าฮนั 
 
04.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิชอน (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่
สาธารณะรัฐเกาหลใีต ้รถโคช้นําทกุทา่นขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพื�อความหวงัในการ
รวมชาตทิี�ยาวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร  
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) เมน ูอดูง้  
 
นําท่านเดนิทางสู่ สะพานแขวนคมัอกัซาน เป็นสะพานแขวนที�ทําจากไมท้ี�ยาวที�สุดในเกาหล ีมคีวามยาวถงึ 150 
เมตร เป็นสะพานที�มคีวามแข็งแรงสามารถรองรับคนไดม้ากถงึ 900 คน ตั $งอยูใ่นภเูขาคัมอกัซาน เมอืงคยองก ีสามารถ
ชมววิรอบๆ เมอืงได ้และสัมผัสอากาศอันบรสิุทธบ์นภูเขาคัมอักซาน เหมาะสําหรับผูท้ี�ชอบความเสยีวเป็นอย่างยิ�ง 
เนื�องจากเวลาเดนิขา้ม สะพานจะแกวง่เล็กนอ้ย สรา้งความตื�นเตน้ไดเ้ป็นอยา่งด ี

 

 
 

จากนั$นนําทา่นเดนิทางสู ่LA PROVENCE VILLAGE พาทา่นชมบรรยากาศหมูบ่า้นสไตลฝ์รั�งเศส ชมสสีนับา้นเรอืนที�
เป็นเอกลักษณ์ของเมอืงโพรวองซใ์นฝรั�งเศส หมู่บา้นที�เต็มสสีัน ระบายดว้ยสลีูกกวาดหวานๆ สสีันสดใส ทําใหท้่าน
รูส้กึเหมอืนไดส้มัผัสประเทศฝรั�งเศสจรงิๆ 

 



 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (2) เมนู บูลโกก ิหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยนําหมูลง

ในกระทะพรอ้มนํ �าซุปปรงุรส เมื:อสกุรบัประทานพรอ้มเครื:องเคยีงและขา้วสวย 
 
จากนั$นนําท่านเยี�ยมชม วดัโชเกซา ในอดตีนั$นวัดแหง่นี$เป็นเหมอืนศนูยก์ลางของศาสนาพทุธนกิายเซนในเกาหล ีซึ�ง
เป็นวัดเก่าแก่และมีชื�อเสยีงเป็นอย่างยิ�ง เมื�อเดนิเขา้มาในวัดสิ�งแรกที�จะสังเกตุเห็นคอื ตน้ไมใ้หญ่ดา้นหนา้ประตู
ทางเขา้ มีความสูงถงึ 26 เมตร ส่วนอาคารหลักของวัดนั$นมีอายุมากกว่า 500 ปี สรา้งขึ$นในปี 1938 ภายในมีพระ
ประธานสทีองขนาดใหญ ่3 องค ์ซึ�งชาวเกาหลเีชื�อกนัวา่มคีวามศกัสทิธิE จงึนยิมไปนมัสการในวนัสําคญัตา่งๆ 
 

 
 
จากนั$นนําท่านล่องเรือ HAN RIVER CRUISE ใหท้่านไดช้มความงามฝั� งแเม่นํ$ าในหลากหลายมุมในกรุงโซล 
แมนํ่$าฮนัเป็นแมนํ่$าที�ยาวเป็นอนัดับ 4 ของประเทศ ยาวถงึ 514 กม. เป็นแมนํ่$าที�มชี ื�อเสยีงโดง่ดงัในเกาหลใีต ้โดยไหล
ผ่านใจกลางเมอืงหลวง รอบๆ ฝั�งแม่นํ$าเป็นแหล่งที�พักอาศัยของเหล่านกที�อพยพมาจากเมอืงหนาว ทัศนียภาพรอบ
แม่นํ$าที�ใสสะอาดนี$มสีถานที�ปิคนคิแบบครอบครัว สถานที�เลน่กฬีาทางบกและทางนํ$า สถานที�พักใจ สถานที�สังสรรค ์
เป็นตน้ 
 



 

 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น (3) เมนู บฟุเฟตบ์าบคีวิปิ� งยา่งสไตลเ์กาหล ีเนื�อหม ูเนื�อไก ่เนื�อววั ปลาหมกึ อาหารเกาหล ี

เตมิไมอ่ ั�น 
 
พกัที:    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที:สาม         สวนสนกุล็อตเต ้+ ล็อตเตด้วิตี�ฟร ี– ศนูยส์มนุไพรโสม – คอสเมตคิ – ถนนฮงแด – 943 KING ‘S CROSS    
                      COFFEE SHOP 
 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4)า 
 

จากนั$นนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่สวนสนกุ LOTTE WORLD หนึ�งในสวนสนุกที�ดังที�สดุของเกาหล ีตั $งอยูท่ี�เขตชมัซลิ ใน
เมอืงโซล เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ที�มชี ื�อเสยีงที�สดุแหง่หนึ�งในโลก การมาเที�ยวที�นี�จงึสามารถทําไดท้ั $งปีโดยไม่
ตอ้งดูสภาพอากาศล่วงหนา้ ภายในมเีครื�องเล่นที�น่าตื�นเตน้มากมาย รวมถงึลานไอซส์เก็ต สวนสนุกลอตเตเ้วลิด์แบ่ง
ออกเป็น 2 โซน ไดแ้ก ่ธมีผจญภัย โซนที�เป็นสวนสนุกในรม่ที�ใหญท่ี�สดุในโลก และ เกาะเวทมนต ์โซนที�เป็นสวนสนุก
กลางแจง้ที�สรา้งเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน ทั $งยังมรีา้นจําหน่ายของที�ระลกึ รา้นอาหารนานาชาต ิและสิ�ง
อํานวยความสะดวกอื�นๆอกีมากมาย นอกจากนี$ ที�นี�ยังรายลอ้มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ ชอ้ปปิ$งมอลล ์ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต 
โรงแรมหร ูเป็นตน้  
 
*** หมายเหตุ เครื:องเล่น Lotis Climing, Tomb of Horror, Mirror Maze, VR Game Zone, Fantasy 
Forest และ Poporo Park ไมร่วมอยูใ่นต ัrว หากลกูคา้ตอ้งการเลน่ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ:ม ***    

 



 

 
จากนั$นนําท่านเลอืกซื$อสนิคา้ปลอดภาษี ลอ้ตเต ้ดวิตี�ฟร ีแหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ไม่วา่จะเป็น นํ$าหอม 
เสื$อผา้ เครื�องสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื�องประดบัหลากหลายแบรนดด์งั และสนิคา้แบรนดอ์ื�นๆ อกีมากมาย โดยชั $น 8 
จะเป็นสนิคา้แบรนด์หรู อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, 
MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU, SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, 
LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้  
 

 
 
 
 

 
จากนั$นนําทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มนุไพรโสมเกาหล ีสมนุไพรที�ชว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหาร 
ปอด ช่วยทําใหจ้ติใจสงบ และเพิ�มพละกําลัง มสีรรพคุณทางการแพทยช์ว่ยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (5) เมนู บบิมิบบั หรอืขา้วยําเกาหล ีประกอบดว้ยผกัต่างๆพรอ้มกบัเนื�อสตัวห์มกั 

เสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปรอ้นๆ 
 

จากนั$นนําทา่นแวะชอ้ปที�รา้นเครื�องสําอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพื�อเลอืก 
ซื$อกลบัไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบํ์ารงุผวิแบรนดอ์ยา่ง DEWINS และ
แบรนด ์JSM ที�เป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีนํ$าแตก ครมีขดัขี$ไคล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์
เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อื�นๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

  
จากนั$นเดนิทางต่อไปยัง ยา่นฮงแด เป็นย่านที�อยู่ใกล ้ๆ  กับมหาวทิยาลัยฮงอกิ มผีลงานศลิปะที�สว่นใหญ่เป็นศลิปะ
แนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพื$นที�ของถนนปิกัสโซท่ี�ข ึ$นชื�อของย่านนี$ นอกจากนั$นที�นี�ยังมผัีบ บาร ์คาเฟ่ รา้นอาหาร
มากมายตามตรอกซอกซอยแทบทกุแหง่ จงึทําใหท้ี�นี�เป็นสสีนัของกรงุโซลที�นักทอ่งเที�ยวนยิมมาทอ่งเที�ยวไมข่าดสาย
ทั $งกลางวนัและกลางคนื 
 

 



 

พาทา่นเขา้สูโ่ลกเวทมนตรท์ี� 943 KING’S CROSS คาเฟ่สดุแนวที�จําลองบรรยากาศมาจากหนังเรื�องดงั แฮรร์ ี: พอต
เตอร ์สาวกตอ้งหา้มพลาด!! ถ่ายรูปกับมุมสดุฮติ ชานชาลาที�เกา้เศษสามสว่นสี� ชานชาลาที�อยู่ในสถานีรถไฟคงิสค์
รอส กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ�งเป็นทางเชื�อมต่อระหว่างโลกมักเกิ$ลกับโลกเวทมนตร ์ตั $งอยู่ระหวา่งชานชาลา
หมายเลข 9 และ 10 นั�งจบิเครื�องดื�มพรอ้มสมัผัสกลิ�นอายเวทมนต ์เพลดิเพลนิกบัมมุถา่ยรปูตา่งๆ  

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น (6) เมน ูไกตุ่น๋โสม อาหารบํารงุสขุภาพ ไกข่นาดกําลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย และ

สมนุไพรบํารงุรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 
พกัที:   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที:ส ี:              ผลติภณัฑนํ์ �ามนัสน – ศนูยส์มนุไพรฮอตเกนาม ู– พระราชวงัเคยีงบกกงุ – พลอยอเมทสิ– ตลาดเมยีงดง               
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

 
จากนั$นนําทา่นเรยีนรูก้ารทํา ผลติภณัฑนํ์�ามนัสน ที�สกดัจากนํ$ามันสนเข็มแดง มสีรรพคณุชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน 
ชว่ยควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในรา่งกาย 
 
นําท่านชม ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นดินี$เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที�ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือ
ระดับนํ$าทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดื�มแอลกอฮอล ์
กาแฟ บหุรี� สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (8) เมน ูจมิทคั ไกอ่บซอี ิzววุน้เสน้ เป็นเมนอูาหารเกาหลพีื�นเมอืงด ั�งเดมิ เป็นไกผ่ดัรวม

กบัวุน้เสน้ มนัฝร ั:ง แครอท พรกิ และซอสดาํ เนื�อไกท่ี:น ิ:ม รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ี
 
จากนั$นนําท่านชมความยิ�งใหญ่ของ พระราชวงัเคยีงบกกุง พระราชวังแหง่แรกของราชวงศโ์ชซอนที�ตั $งอยู่ใจกลาง
กรุงโซล ซึ�งเป็นอีกหนึ�งสถานที�ที�ใครมาเกาหลีเป็นครั $งแรกตอ้งไม่พลาดที�จะแวะมาเยือน ดว้ยฉากหลังของ
พระราชวังนั$เป็นภูเขาพูกักซาน ทําใหด้ยู ิ�งใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เรยีกไดว้า่เป็น The Grand Palace ของเกาหลี



 

ใตเ้ลยก็วา่ได ้มสีถาปัตยกรรมที�น่าสนใจคอื พระที:น ั:งคนึจองวอง เป็นพระที�นั�งที�กษัตรยิใ์ชอ้อกวา่ราชการ และเป็นที�
ทรงงาน ภายในพระที�นั�งไมส่ามารถเขา้ไปชมได ้แตส่ามารถถา่ยภาพจากดา้นนอกได ้ 

 
หมายเหตุ : กรณีที:พระราชวงัเคยีงบกกุงไม่เปิดทําการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ~ปรบัรายการทดแทนเป็น 
พระราชวงัชางด็อกกงุ พระราชวังลําดับที�สองที�ถกูสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกกงุ ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็น 1 
ใน 5 ของพระราชวงัสําคญัที�ยังคงรักษาไว ้ซึ�งมตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายกุวา่ 300 ปี บอ่นํ$า และศาลารมินํ$า พระราชวงั 
แห่งนี$เป็นที�พํานักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองค ์ปัจจุบันยังคงเหลอืความงดงามบางส่วนของพระราชวัง ไดแ้ก ่
พระตําหนักอนิจองจอน พระตําหนักแดโจจอน พระตําหนักซอนจองจอน และพระตําหนักนักซองแจ 

 
จากนั$นนําท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่งสขุภาพและนํา
โชค โดยมตีั $งแตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี$จะงามจับตาเมื�อมาทําเป็นแหวน จี$ ตา่งห ู
และสรอ้ยขอ้มอื 
 
จากนั$นนําท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ$ง ยา่นเมยีงดง แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรอืสยามส
แควรเ์กาหล ีตลาดแหง่นี$จะมเีสื$อผา้ กางเกง รองเทา้ นํ$าหอม เครื�องสําอางคท์ั $งแบรนดเ์นมชื�อดัง และโลคอลแบรนด ์
รวมถงึซดีีเพลง รูปดารา และศลิปินเกาหลี หรืออะไรที�วัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที�ตลาดนี$ อาทิเช่น รา้น
เครื�องสําอางค์ค์ที�คุน้หูคนไทยที�ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 
INNISFREE ราคาเครื�องสําอางคค์จ์ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เท่า และบางรุ่นไม่มขีายในประเทศไทย 
หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอย่างรา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลอืกมากมาย อาทิ
เชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้ 
 

 



 

 
ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางที�ฮอทฮติไมแ่พก้นัอยา่งโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้ิ$ม
ลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตวัใหญอ่บน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็ 
อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ  ยา่งชสีมรีสหวาน ชสียา่ง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปยา่ง ตอ๊กโบก ีเคก้ขา้วที�
ข ึ$นชื�อของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนี$มอียู่เกอืบทุกซอกทุกมุมที�ในตลาดเมยีงดง บะหมี�ดําจาจังม
ยอน หนึ�งในเมนูสดุฮติที�เห็นกันบอ่ยในซรีี�สเ์กาหล ีมันฝรั�งเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ั�วไปในเมอืงไทย แต่
ของที�นี�จะมไีสก้รอกเพิ�มเขา้มาอกีหนึ�งชั $น ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลงัการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แตห่าก
คนที�ชอบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดงั ซึ�งไอตมิที�กดมาใสโ่คนนั$นสงูถงึ 2 ฟตุ 
 

 
 
เย็น  อสิระอาหารเย็น (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพื:อความสะดวกในการช็อปปิ� ง) 
พกัที:    GRAND PALACE HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที:หา้            ละลายเงนิวอน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – สนามบนินานาชาตอินิชอน  
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (9) เมนู ชาบ ูชาบู สกุ ี�สไตลเ์กาหล ีคลา้ยการตม้รวมมติรสกุี�หมอ้ไฟ ประกอบไปดว้ย

เนื�อหมสูไลด ์ผกั เห็ด และวุน้เสน้เกาหล ี 
 

จากนั$นนําท่านเพลนิเพลนิกับการแวะซื$อของฝากที� ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซื$อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนม
ตา่งๆ ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้
โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครื�องสําอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกี$เกาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็น
ตน้ 
 

 
 
11.20 น. เดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� XJ701 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื:อง) 
15.10 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง พรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 
  

 
*** สาํคญัมากโปรดอา่น *** 

ในกรณีที:ตอ้งออกต ัrวภายใน เครื:องบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นทาํการออกต ัrวโดยสาร กรณุาสอบถามที:เจา้หนา้ที:ทกุคร ั�ง  
เนื:องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี:ยนเที:ยวบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

มเิชน่น ั�น ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ั�งส ิ�น 
ขอบพระคณุทกุทา่นที:ใชบ้รกิาร  

 

 

 

 
***หมายเหตุ***  

ขอสงวนสทิธิ~ในการเปลี:ยนแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั�งนี�ข ึ�นอยูต่ามความ
เหมาะสม 

**กรณีที:กองตรวจคนเขา้เมอืง ท ั�งที:กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที:ระบใุน
รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ั�งส ิ�น และขอสงวนสทิธิ~ท ี:จะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึ:งอยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั** 
**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ**  



 

อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี5 วนั 3 คนื (AIR ASIA X) 
KOREA ฮติมาแรง โซล – โซล – อนิชอน 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
กรกฎาคม – กนัยายน 2562 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

ราคา 
จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ัrว) 

ราคา 
เด็กอายไุมเ่กนิ 

2 ขวบ 

พกั 
เดี:ยว 
เพิ:ม 

03 – 07 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
05 – 09 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
10 – 14 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
12 – 16 กรกฎาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
13 – 17 กรกฎาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
14 – 18 กรกฎาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
19 – 23 กรกฎาคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
25 – 29 กรกฎาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
 26 – 30 กรกฎาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
27 – 31 กรกฎาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
02 – 06 สงิหาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
07 – 11 สงิหาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
09 – 13 สงิหาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
10 – 14 สงิหาคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
14 – 18 สงิหาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
21 – 25 สงิหาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
23 – 27 สงิหาคม 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 15,999 7,900 5,900 5,000 
04 – 08 กนัยายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
06 – 10 กนัยายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
11 – 15 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 
13 – 17 กนัยายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
18 – 22 กนัยายน 2562 12,999 7,900 5,900 5,000 
20 – 24 กนัยายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
25 – 29 กนัยายน 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ:น*** 

** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน /ทรปิ/ทา่น  
หรอืทา่นละ 1,750 บาท/ทรปิ/ทา่น** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**หมายเหต*ุ* 

1. รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว คา่ทัวรท์ี�จ่ายใหก้บัผูจั้ด เป็นการชําระแบบจา่ยชําระขาด และผูจั้ดไดช้ําระใหก้บัสาย
การบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง ฉะนั$นหากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผู ้
จัดขอสงวนสทิธิEการคืนเงนิสดส่วนใดๆ รวมทั $งค่าตัwวเครื�องบนิใหแ้ก่ท่าน ***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ~ ราคานี�
เฉพาะนกัท่องเที:ยวชาวไทยเท่าน ั�น ถา้หากเป็นชาวต่างชาต ิจะตอ้งเพิ:มจากราคาค่าทวัรป์กตอิกี 100 
USD** กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที�เป็นเด็กนักเรยีน นักศกึษา ครู  ธรุกจิขายตรงเครื�องสําอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอื
กรุ๊ปที�มกีารขอดงูาน **จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครั $ง** 

2. หากมเีพื�อนหรอืญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเที�ยวระหว่างท่องเที�ยวในประเทศเกาหล ีหรอืปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะนํากรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที�ที�รับผดิชอบ หากท่านมคีวามจําเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ื�นเพื�อที�จะนําไปยังประเทศนั$นๆ  
หรอืนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ�งของนั$นวา่ตอ้งไมเ่ป็นสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขั $น
ประหารชวีติ เจา้หนา้ที�จะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิ�งของใดใด 

3. โรงแรมที�พักที�ประเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลบัปรับเปลี�ยนขึ$นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็น
หลกั 

4. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชี่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสุดทา้ยช่างภาพจะนํา
ภาพถา่ยมาจําหน่ายกบัลกูทัวร ์หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซื$อได ้แตถ่า้ท่านใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซื$อ เพราะทางบรษัิททัวรไ์ม่มี
การบงัคบัลกูทัวรซ์ื$อแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวรค์รั $งนี$มวีัตถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั$น ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลงรา้นชอ้ปปิ$ง 
เชน่ นํ$ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเที�ยวเอง 300 USD 
ตอ่ทา่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั�น ไมเ่ชน่น ั�น ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไม่
วา่ดว้ยกรณีใดๆท ั�งส ิ�น เพราะทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ต ัrวกบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ ี:ถว้น กอ่นการจองทวัรท์กุคร ั�ง เพื:อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 

ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีที�ลูกคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้ -ออก นอกประเทศได ้ทําให ้

ลกูคา้ตอ้งถกูสง่ตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ$นในการเปลี�ยนตัwวขากลับ และรวมถงึคา่บรกิาร
อื�นๆที�เกดิขึ$นดว้ย ฉะนั$น ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ$นที�ทางประเทศนั$นๆเรยีกเก็บ ทางผู ้
จัดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ$นทุกกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเที�ยวบนิ
ถดัไปที�มทีี�นั�งวา่ง หรอืตามวันเดนิทางของตัwวเครื�องบนิ ทั $งนี$ ขึ$นอยูท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศ
เกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสัมภาษณ์ ในการที�ทาง
ตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสัมภาษณ์นั$น ขึ$นอยูก่ับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทาง
เจา้หนา้ที� ตม. ทางบรษัิททวัร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนี$ได ้** 

*** ทัวรค์รั $งนี$มวีัตถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั$น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจาก
กรุ๊ปทวัร ์ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเที�ยวเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ี:ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื:อการทอ่งเที:ยว เยี:ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื:นเอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื:อยนืยนั
การมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลี  *ดงัตอ่ไปนี�  
- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ  
- ต ัrวเครื:องบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิ:งที:ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที:อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที:พํานกัในประเทศเกาหลไีด ้ )เชน่ เงนิสด บตัร

เครดติ เป็นตน้(  
- ชื:อ ที:อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที:พาํนกัในประเทศเกาหล ี(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื:นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีม

ให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที:พาํนกัในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

� คา่ตัwวเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี

� คา่นํ$าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   � คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 

� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   � คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  

� คา่อาหารตามมื$อที�ระบใุนรายการ     � คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง , คา่โทรศัพท ์, คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต , คา่

ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

� คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น  

� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 

� คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยื:นวซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบสําคญัถิ�นที�อยู ่ 

4) สําเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รปูถา่ยสขีนาด 2 นิ$ว 2 รปู  

(สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื�นวซีา่) 

 
เง ื:อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเที:ยวหรอืเอเจนซี:ตอ้งชําระเงนิมดัจาํเป็นเงนิจาํนวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพื:อสาํรองที:น ั:ง ภายใน 3 วนัหลงัจาก
การจอง  

2. นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั $งหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอ
เจนซี�ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเที�ยวสละสทิธิEการเดนิทางในทัวรนั์$นๆ 

3. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งชําระครบเต็มจํานวนเลย 

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี$ วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั$นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ื:อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

• กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�(ผูม้ชี ื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

• กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที�ตอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงื:อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี� 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชําระแลว้ทั $งหมด 

ทั $งนี$ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรียมการจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเที�ยว เชน่ การสํารองที�นั�งตัwวเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 



 

1. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมัีดจําหรอืซื$อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั $งหมด   

2. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี$ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั$นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ื:อนไขและขอ้กําหนดอื:นๆ 
1. ทัวรน์ี$สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั$น 
2. ทัวรน์ี$เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั $งหมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั $งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิEในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง 
และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัwวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั $งนี$ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ$นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี$คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั$น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ$น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัwวเครื�องบนิ ค่าภาษีเชื$อเพลงิ ค่า
ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั$น  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ$นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ$น และรวมกนัทุกชิ$น
ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 
จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั$น ถา้สิ�งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั$น 

• สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�
โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั$น  

• ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพชื และเนื$อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไมส้ด , ไข ่, เนื$อสัตว ์, 
ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี$ หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที�สงูมาก  

 

 

 

 


