
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

KOREA LEMON 
เปรี�ยวดบัร้อน ต้อนรับซัมเมอร์ �D3N 

(AIR ASIA X)  นํ�าหนักกระเป๋า )* กก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทะเลสาบมาจัง-หุบเขาศิลปะโพชอน-วดัวาวูจองซา-ป้อมปราการฮวาซอง- 
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ตลาดทงอนิ-วดัโชเกชา-พระราชวังชางด๊อกกงุ- 

ซัมชองดองกลิ-โซลทาวเวอร์-เมียงดง-สตาร์พาร์ค-ย่านฮงแด-KING’S CROSS CAFE -ฮุนไดเอ้าท์เลท 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัทีDE กรุงเทพฯ 

EG.*0 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินAIR ASIA X 
(XJ) พบเจา้หนา้ที+ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก  

)E.*J น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินAIR ASIA X เที+ยวบินที+ XJ704  
(ไม่มีบริการอาหารและเครื�องดื�มบรติการบนเครื�องบิน ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ �.�� ชั�วโมง) 

 (ขอสงวนสิทธิ!ในการเลือกที�นั�งบนเครื�อง เนื�องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน) 

 

 

 
 

 

 

              **หากต้องการอัพเกรดที�นั�งรบกวนแจ้งเซลล์ที�ท่านติดต่อเพื�อทาํการเชค็ที�นั�ง อัตราการให้บริการดังนี 2** 

  

วนัทีD)  อนิชอน-ทะเลสาบมาจัง-หุบเขาศิลปะโพชอน-วดัวาวูจองซา-ป้อมปราการฮวาซอง 

*O.PJ น. เดินทางถึง สนามบินนานชาติอนิชอน ประเทศเกาหลีใต้ 
(เวลาทอ้งถิ+นเร็วกวา่ไทย 6 ช.ม.)หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร...เมนูอูดง  
 จากนั;นนําท่านเดินทางสู่ เมืองพาจู ชม ทะเลสาบมาจัง(Majang Lake) เป็นสถานที+ท่องเที+ยวที+เหมาะสําหรับ
นกัท่องเที+ยวที+รักการถ่ายรูปเป็นอยา่งยิ+ง รับรองวา่ท่านจะตอ้งประทบัใจ และไดภ้าพสวยๆกลบับา้นติดไมติ้ดมือไป
คนละไม่นอ้ยทีเดียว นกัท่องเที+ยวจะไดส้มัผสักบับรรยากาศซึ+ งมีความยาว 220 เมตร กวา้ง 1.5 เมตร ส่วนหนึ+งของ



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

สะพานจะเป็นกระจกใส และส่วนที+เป็นตะแกรงเหล็กเป็นที+ชมใบไมเ้ปลี+ยนสีพร้อมสูดอากาศสดชื+นเยน็สบาย 
Landmark ใหม่ ของเมือง Paju ประเทศเกาหลีใต ้ซึ+ งปีนี; ถือไดว้า่เป็นหนึ+งในสถานที+ๆ เหมาะแก่การชมใบไมเ้ปลี+ยน
สีหลากสีสัน ชิลลรั์บลม สูดอากาศแสนบริสุทธิN ริมทะเลสาบ และที+ขาดไม่ไดก้บัไฮไลทสุ์ดปัง สะพานแขวนมาจงัที+
เพิ+งเปิดตวัเมื+อตน้ปีนี; ตรงกลางๆสะพานมีพื;นกระจกใส่สามารถมองเห็นความสูงจากพื;นนํ; า จากนั;นนําทุกท่าน
เดินทางไป โพชอนอาร์ตวัลเลย์ (Pocheon Art Valley) งานศิลป์ที+ซ่อนอยูก่ลางธรรมชาติที+สวยงามของเกาหลี อดีต
เหมืองหินกลายเป็นศูนยว์ฒันธรรมและศิลปะของอวกาศ 
หินลกัษณะแปลกๆและทะเลสาบที+สวยงามเคยเป็นเหมืองหินปิดมาก่อน การเปลี+ยนแปลงนี; เป็นผลมาจากโครงการ
บูรณะสภาพแวดลอ้มแห่งแรกของเกาหลีของเมืองโพชอน ขณะนี; มีนกัท่องเที+ยวมากกวา่ Q ลา้นคนเดินทางมาเยอืน
สถานที+แห่งนี; ทุกปี นอกจากนี;ยงัเป็นแหล่งวฒันธรรมและศิลปะที+เป็นที+นิยมของคนเกาหลีอีกดว้ยรวมถึงงานแสดง
พิเศษและการแสดงพิเศษในช่วงสุดสปัดาห์ และสถานที+แห่งนี;ยงัเป็นที+ถ่ายทาํซีรียชื์+อดงั เช่น A Korean Odyssey, 
Moon Lovers, Legend of the Blue Sea, Can You Hear My Heart 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร...เมนูชาบู ชาบู สุกี�สไตล์เกาหล ี
จากนั;นนาํท่านสู่ วัดวาวูจองซา (Waujeongsa Temple) เป็นวดันิกายหินยาน ตั;งอยูใ่นสถานที+ธรรมชาติท่ามกลาง
หุบเขาอนัสวยงาม ก่อสร้างขึ;นเมื+อ ค.ศ.Qdef โดย Jim Hae-Guen ซึ+ งเป็นพระภิกษุสงฆ์ที+พลดัถิ+นมาจากสงคราม
เกาหลี วดันี; จึงเป็นวดัตน้กาํเนิดของพุทธศาสนานิกายนิพพานแห่งเกาหลี (Korean Buddhist Nirvana Order) ที+เป็น
จุดเด่นของวดั คือ พระเศียรของพระพทุธรูปมีขนาดใหญ่ความสูง m เมตร วางตั;งอยูบ่นกองหินที+เรียงรายกนัไดอ้ยา่ง
สวยงามคลา้ยลาํตวัของพระพุทธองค ์ประดิษฐานอยูด่า้นหลงัของสระนํ;า เป็นพระเศียรสลกัดว้ยไมที้+มีขนาดใหญ่
ที+สุดในโลก จึงไดรั้บให้บนัทึกลงในกินเนสบุ๊ค (Guinness Book World Records) ให้เป็นรูปสลกัจากไมที้+มีขนาด
ใหญ่ที+สุดในโลก จึงทาํให้มีทวัร์เกาหลีเขา้มาสักการะเป็นจาํนวนมาก  จากนั;นนาํท่านชม ป้อมปราการฮวาซอง 
ตั;งอยูใ่จกลางเมืองซูวอน โดยสร้างขึ;นจากพระบญัชาของพระเจา้ซองโจ กษตัริยอ์งคที์+ 66 แห่งอาณาจกัรโชซอน 
แฟนซี+รียเ์กาหลีน่าจะรู้จกักนัดีจากซีรียเ์รื+อง ลีซาน ซึ+งก็คือพระเจา้ซองโจนั+นเอง เพื+อเป็นเกียรติต่อบิดาคือ ซาโดเซ
จา องครั์ชทายาทของอาณาจกัรที+ล่วงลบัก่อนจะไดขึ้;นครองราชย ์ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร...เมนูOSAM BULGOGI เนื�อหมูและปลาหมึกย่างบาร์บีควิหมักสไตล์สมัยใหม่
เกาหลี 

  พกัทีD SUWON CENTER HOTEL, DONO HOTEL, SUWON PACIFIC หรือเทยีบเท่า 
    
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีDP  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โรงเรียนสอนทาํกมิจิ-ตลาดทงอนิ-วดัโชเกชา 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  จากนั;นนาํท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจง้ของประเทศเกาหลีใต ้สวนสนุกนี; ถูกขนาน

นามวา่ ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที+ตั;งอยูท่่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน้ั+งกระเชา้ลิฟทแ์ละท่องไปกบั
โลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกบัเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ที+นี+ท่านจะพบว่าเจา้ป่าสิงโต และเสือ
สามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที+สามารถสื+อสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งดี เขา้สู่ดินแดน
แห่งเทพนิยาย สวนดอกไมสี้+ฤดู ซึ+ งจะปลูกดอกไมเ้ปลี+ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกบัเครื+องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น 
สเปสทวัร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบดั และไฮไลคที์+พลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งนี;  รถไฟเหาะรางไม ้ชมกิจกรรมและ
การแสดงต่าง ๆ มากมาย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร...เมนูบาร์บคีวิปิ� งย่างสไตล์เกาหล ี
  จากนั;นนาํท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทํากมิจิ อาหารเกาหลีประเภทผกัดองที+อาศยัภูมิปัญญากน้ครัวของชาวเกาหลี 

ดว้ยการหมกัพริกสีแดงและผกัต่างๆ โดยทั+วไปจะเป็นผกักาดขาว ชาวเกาหลี นิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื;อ และ
ยงันาํไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอยา่ง ปัจจุบนักิมจิมีมากกว่า Qme ชนิด ส่วนใหญ่แลว้จะมีรสเผด็ และ
เปรี; ยว  

  จากนั;นนาํท่านสู่ ตลาดทงอิน(Tongin Market) เป็นตลาดที+เก่าแก่อีกแห่งของกรุงโซล อยูใ่กล้ๆ พระราชวงัเคียงบก 
สร้างขึ;นมาตั;งแต่ปี QduQ ถือว่าเป็น Street Food ศูนยร์วมอาหารอร่อยๆที+น่าไปเยือนในกรุงโซลทั;งอาหารปรุงสาํเร็จ 
ผกั ผลไม ้เนื;อสัตว ์อาหารขึ;นชื+อที+เป็นที+ นิยมของชาวเกาหลี เช่น ตอ็กบอ็กกี ทวีคิม จบัเซ ผดัวุน้เส้นเกาหลี หมูผดั
กิมจิ เป็นตน้ตลาดทงอินจะมีเอกลกัษณ์คือ อาหารในแบบถาดขา้วกล่อง หรือที+ชาวเกาหลีเรียกว่า Dosirak แต่ตอ้ง



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

แลกเหรียญโบราณเพื+อซื;ออาหาร เปรียบเหมือนการแลกคูปองเพื+อซื;ออาหารในบา้นเรานั+นเอง ซึ+ งจุดแลกเหรียญ จะ
อยูท่า้ยตลาด x,fff วอน(Qxf บาทไทย) จะไดเ้หรียญมา Qf เหรียญ Q เหรียญโบราณ จะมีค่าเท่ากบั xff วอน(Qx บาท
ไทย) สามารถเลือกอาหารได ้x อยา่ง และอาหาร Q อยา่ง ใช ้6 เหรียญ จะเท่ากบั Q,fff วอน(yf บาทไทย) และก่อน
จะเดินไปแลกเหรียญ ถา้เห็นร้านที+อยากชิมหรือร้านไหนที+เล็งไว ้ตอ้งจาํ location ร้านไวใ้หดี้ๆ คือเมื+อแลกเหรียญ
เสร็จแลว้กเ็ดินตรงไปร้านที+เลง็ไวไ้ดเ้ลย เพราะไม่งั;นเกรงวา่ถาดอาหารจะเตม็เสียก่อน  

  จากนั;นนาํทุกท่านเดินทางสู่ วัดโชเกซา (Jogyesa Temple) หรือที+คนไทยเรียกวา่ “วดัพระยิ;ม” ในอดีตนั;นวดัแห่งนี;
เป็นเหมือนศูนยก์ลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลี ซึ+งเป็นวดัเก่าแก่และมีชื+อเสียงเป็นอยา่งยิ+ง เมื+อเดินเขา้มา
ในวดันี; สิ+งแรกที+จะสังเกตุเห็นก็คือตน้ไมใ้หญ่ที+ดา้นหนา้ประตูทางเขา้ มีความสูงถึง 6| เมตร ส่วนอาคารหลกัของ
วดันั;นมีอายมุากกว่า xff ปี และเป็นอาคารขนาดใหญ่ ชื+อวา่ Daeungjeon สร้างขึ;นในปี Qdym ภายในมีพระประธาน
สีทองขนาดใหญ่ y องค ์ซึ+ งชาวเกาหลีเชื+อกนัวา่มีความศกัสิทธิN  จึงนิยมไปนมสัการในวนัสาํคญัต่างๆ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร...เมนูไก่ตุ๋นโสม(SAMGYETANG) เป็นอาหารเกาหลสูีตรดั�งเดมิ นําไก่ทั�งตวั
ไปตุ๋นกบัรากโสม 

 พกัทีD GALAXY HOTEL, RICHDIAMOND HOTEL, BLVD HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 

                       

วนัทีDO ศูนย์โสมเกาหล-ีพระราชวังชางด๊อกกงุ-ซัมชองดงกลิ-COSMETIC-ดวิตี�ฟรี-หอคอย NSEOUL TOWER(ไม่รวมค่า
ลฟิท์)-ช้อปปิ� งย่านเมียงดง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนั;นนาํท่านออกเดินทางไปยงั ศูนย์โสมเกาหลี(GINSEN CENTER) สมุนไพรที+ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่
ระบบทางเดินอาหาร ปอด ทาํใหร่้ายกายสดชื+น และเพิ+มพละกาํลงั มีสรรพคุณทางการแพทยช่์วยบาํรุงหวัใจ โลหิต
จาง เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ความเครียด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง  
จากนั;นนาํท่านสู่ พระราชวังชางด๊อก(Changdeok Palace) หรือ ชางด๊อกกุง ไดชื้+อว่า “พระราชวงัอนัเป็นที+รักแห่ง
ราชวงศโ์ชซอน” สร้างขึ;นในปี ค.ศ. Qufx แลว้เสร็จในปี ค.ศ. QuQ6 ในสมยัของพระเจา้แทจง เป็นหนึ+งในห้าของ
พระราชวงัหลกัแห่งราชวงศโ์ชซอนที+สาํคญัและมีความสวยงามดา้นสถาปัตยกรรม เป็นพระราชวงัที+ไดรั้บการดูแล



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ดีที+สุดในบรรดาพระราชวงัทั;งหมด อีกทั;งยงัทรงคุณค่าในแง่ประวติัศาสตร์มาอยา่งยาวนาน ใกล้ๆ กนัภายในพื;นที+
ของ พระราชวงัชางด๊อก ยงัมี สวนลบัฮูวอน เป็นสวนขนาดใหญ่ที+ถูกออกแบบและจดัแต่งไวอ้ยา่งสวยงามสาํหรับที+
พกัผอ่น เดินเล่น ผอ่นคลายพระอิริยาบถของกษตัริยแ์ละราขวงศ ์
จากนั;นนาํทุกท่านเดินทางสู่ยา่น ซัมชองดงกลิ คือถนนที+ทอดยาวจากพระราชวงัคยองบกกงุ ไปจนถึงสวนสาธารณะ
ซัมชอง (Samcheong Park) สวนสาธารณะที+มีชื+อเสียงในเรื+ องของป่าทึบและทศันียภาพที+สวยงาม นอกไปจากนี;
ถนนเส้นนี; ยงัไดชื้+อวา่เป็นถนนแห่งแกลลอรี เพราะตลอดสองฝั+งถนน รวมถึงในตรอกซอกซอยนั;น ลว้นแลว้แต่เตม็
ไปดว้ยพื;นที+สาํหรับการแสดงงานศิลปะแทบทั;งสิ;นถนนซมัชองดง เป็นถนนที+พาดผา่นกลางเมือง แต่กลบัสงบเงียบ 
และอยูใ่นพื;นที+ที+สวยงามแปลกตา ถนนทั;งเส้นจะเรียงรายไปดว้ยร้านกาแฟ, พิพิธภณัฑ์, ร้านขายของโบราณ และ
หอศิลป์ที+มีชื+อเสียง นบัตั;งแต่การสร้างแกลเลอรี+ ศิลปะที+มีการออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมที+เก๋ไก๋เรียงรายตลอดถนน
ซมัชองดง กท็าํใหถ้นนเสน้นี; มีความเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง ที+ใครๆ ลว้นกล่าวถึง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร...เมนูคมัจาทงั (KAMJATANG) ตุ๋นหรือสตูว์เนื�อหมูเป็นซุปเกาหลเีผด็ทีD
ทาํจากกระดูกสันหลงัหรือคอของหมู 

  จากนั;นนาํท่านแวะช้อปร้านเครื+ องสําอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อป เพื+อเลือกซื;อ
กลบัไปเป็นของฝาก มีใหเ้ลือกมากมายหลากหลายแบนด ์ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บาํรุงผิว ครีมหอยทาก ครีมนํ; าแตก 
ครีมขดัขี;ไคล สแตมเซลล ์โบทอ็กซ์ และยงัมีสินคา้อีกมากมาย อาทิเช่น ครีมวา่นหางจระเข ้ยายอ้มผม แฮนดค์รีม ยา
สระผม เป็นตน้ 
จากนั;นนาํท่านเลือกซื;อสินคา้ปลอดภาษี ดิวตี�ฟรี(DUTY FREE) ที+นี+มีร้านคา้ปลอดภาษีชั;นนาํที+ใหญ่ที+สุดในโซล 
แหล่งรวมสินคา้ใหเ้ลือกซื;อมากมายกวา่ 500 ชนิด อาทิ นํ; าหอม เสื;อผา้ เครื+องสาํอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื+องประดบั  
จากนั;นนาํท่านสู่ความโรแมนติก ณ หอคอยเอ็นโซล(N Seoul Tower)ไม่รวมค่าลิฟต์ เป็นหนึ+ งในแหล่งท่องเที+ยว
สาํคญัของโซล เปิดใหเ้ขา้ชมเมื+อ ปี ค.ศ. Qdmf เป็นหอคอยสาํหรับชมเมือง ตั;งอยูใ่นกรุงโซล หรือบางครั; งเรียก หอ
คอยนมัซนั (Namsan Tower) เพราะตั;งอยูบ่นภูเขานมัซนั เป็นหอคอยที+มีความสูงจากฐานประมาณ 6y|.e เมตร และ
ไดรั้บการ renovate ใหม่ปี 6ffx จึงไดชื้+อใหม่เป็น N Seoul Tower โดย N ที+เพิ+มขึ;นมานั;นยอ่มาจาก new look หรือ 
รูปแบบใหม่ โดยมีการปรับเปลี+ยนและพฒันาการต่างๆ ทั;งการให้แสงไฟที+หลากหลายและสวยงามขึ;น รวมถึง
ภายในที+ตกแต่งใหม่ โดยมีร้านอาหารบนหอคอยที+จะหมุนครบรอบทุกๆ um นาที จุดไฮไลทที์+พลาดไม่ไดเ้ลยเมื+อมา
เที+ยว Seoul Tower นั+นกคื็อ สถานที+คลอ้งกุญแจชื+อดงั  Love Key Ceremony ที+มีความเชื+อว่าคู่รักที+มาคลอ้งกุญแจที+
จะมีความรักที+ยนืยาวไปตลอดกาล โดยที+จะเขียนขอ้ความหรือชื+อของคู่รักไวบ้นแม่กุญแจ แลว้นาํไปคลอ้งไวก้บัราว
เหล็กบริเวณฐานของ N Seoul Tower ยงัเป็นสถานที+ถ่ายทาํละครเกาหลีแนวน่ารักๆเรื+อง“กบัดกัหัวใจยยัแม่มด” 
อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรือคลอ้งกญุแจคู่รัก  
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

จากนั;นนาํท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิ; ง ย่านเมยีงดง แหล่งละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรือ สยามส
แควร์เกาหลี ตลาดนี;กา้วลํ;านาํสมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมาที+เมียงดงแห่งนี;  พบกบัสินคา้วยัรุ่น อาทิ เสื;อผา้แฟชั+นแบบ
อินเทรน เครื+องสาํอางดงัๆ ของเกาหลี พบกบัความแปลกใหม่ในการชอ้ปปิ; งอีกรูปแบบหนึ+ง ซึ+ งเมียงดงแห่งนี; จะมี
วยัรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตวักนัที+นี+กว่าลา้นคนในแต่ละวนั และเป็นย่านที+เต็มไปดว้ยสตรีทฟู้ดหน้าตาน่า
รับประทานมากมาย เช่น ไก่ผดัซอส คเยรันปัง ตอ๊กบกกีไสชี้สทอด ปลาหมึกทอด ซีฟู้ดทอด หอยเชลลอ์บชีส กุง้เผา
อบชีส ไก่ยา่งเมียงดง แพนเคก้สไตลเ์กาหลี ฯลฯ  

เยน็  อสิระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศัย เพืDอไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ� งของท่าน 
 พกัทีD GALAXY HOTEL, RICHDIAMOND HOTEL, BLVD HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีDJ  ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง-STAR PARK-ศูนย์สมุนไพรเกาหล-ีย่านฮงแด-KING’S CROSS CAFE -ฮุนไดเอ้าท์เลท-
ซุปเปอร์มาร์เกต็-กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นาํท่านเรียนรู้การทาํผลิตภณัฑที์+สกดัจาก นํ�ามันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณช่วยบาํรุงร่างกาย ลดไขมนัที+
อุดตนัในเส้นเลือด และรักษาสมดุลในร่างกายจากนั;นนาํท่านเดินทางสู่  
จากนั;นนาํท่านสู่ STAR PARK STAR PARK ตั;งอยูบ่ริเวณ MBC World บริษทั กระจายเสียงรายใหญ่ของเกาหลี มี
จัดการแสดงหลากหลายส่วน เช่น CARPET ZONE ซึ+ งจะจัดในส่วนนั; นเป็นพรมแดงให้ทุกท่านได้สัมผัส
ประสบการณ์เฉกเช่นนกัแสดงชั;นนาํของประเทศเกาหลีใต ้LED MASK ZONE ซึ+งจดัเป็นส่วนจดัแสดงนิทรรศการ
ส่วนแรกของ STAR PARK และทุกท่านสามารถชม ส่วนจดัแสดงที+น่าสนใจอีกมากมายพร้อมทั;งซื;อสินคา้ของฝาก 
จากนั;นนาํทุกท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรเกาหล(ีฮอกเกนามู) ใหท่้านไดรั้บชมรับฟังขอ้มูลสาํคญัของสมุนไพรบาํรุง
ตบั ซึ+ งแพร่หลายและเป็นที+นิยมมากภายในประเทศเกาหลีใต ้มีผลิตภณัฑห์ลากหลายรุสมุนไพรที+คดัเลือกและดูแล
อยา่งพิถีพิถนั อิสระใหท่้านไดเ้ลือกชมและ เลือกซื;อสินคา้กลบัไปเป็นของฝาก  

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร..เมนูจิมดกัไก่ตุ๋นกบัซอสสไตล์เกาหลี 
จากนั;นนาํท่านเดินทางต่อไปยงั ย่านฮงแด เป็นยา่นชอ้ปปิ; งบริเวณดา้นหนา้ของมหาวิทยาลยัฮงอิก จึงเป็นศูนยร์วม
เด็กวยัรุ่นและเดก็มหาวิทยาลยั  เป็นอีกเส้นหนึ+งที+มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั;งยงัมีร้านกาแฟที+เป็นเอกลกัษณ์ แกล
เลอรี+  ร้านคา้จาํหน่ายสินคา้แฟชั+น คลบั ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที+น่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอาย ุ6f-yf ปีที+นิยมมาเดิน
เล่น ราคาของสินคา้และร้านอาหารต่างๆก็ยงัไม่แพงอีกดว้ย ซึ+ งจะคึกคกัเป็นพิเศษตั;งแต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป  เพราะ
ร้านคา้แต่ละร้านจะทยอยเปิดใหบ้ริการ  
จากนั+นนําท่านสู่ king's cross cafe คาเฟ่สุดแนวที+จาํลองบรรยากาศมาจากหนังเรื+ องดงั แฮร์รีD  พอตเตอร์ สาวก
ตอ้งห้ามพลาด!! ถ่ายรูปกบัมุมสุดฮิต ชานชาลาที+เกา้เศษสามส่วนสี+  ชานชาลาที+อยู่ในสถานีรถไฟคิงส์ครอส กรุง
ลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึ+งเป็นทางเชื+อมต่อระหวา่งโลกมกัเกิ;ลกบัโลกเวทมนตร์ ตั;งอยูร่ะหวา่งชานชาลาหมายเลข 
9 และ 10 นั+งจิบเครื+องดื+มพร้อมสัมผสักลิ+นอายเวทมนต์ เพลิดเพลินกบัมุมถ่ายรูปต่างๆ (หมายเหตุ:ในกรณีที+ท่าน
ตอ้งการเขา้ไปถ่ายรูปดา้นในจะตอ้งซื;อเครื+องดื+มจากทางร้าน สาํหรับค่าเครื+องดื+มและอาหารไม่รวมกบัค่าทวัร์)   

  จากนั;นนาํท่านไปยงั ฮุนไดเอ้าท์เลท แหล่งชอ้ปปิ; งสินคา้ที+รวบรวมแบรนดด์งัต่างๆ ที+เตม็ไปดว้ยร้านแฟชั+นกวา่ 6ff 
ร้าน ใหท่้านไดช้อ้ปปิ; งอยา่งจุใจ   

 จากนั;นนาํท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซื;อของฝากที+ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซื;อของ(ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหร่าย 
ขนมต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภณัฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลน
พอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เครื+องสาํอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ  

 เป็บโปโร้(ป๊อกกี; เกาหลี) ชินราเมง(มาม่าเกาหลี) เป็นตน้  
)*.** น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินนานชาติอนิชอน  

วนัทีD�  สนามบินนานาฃาตอินิชอน-สนามบินดอนเมือง 

*E.*J น. ออกเดินทางจากประเทศเกาหลีใต ้กลบักรุงเทพฯ โดยสายบิน AIR ASIA X เที+ยวบินที+ XJv*P  
(ไม่มบีริการอาหารและเครืDองดืDมบนเครืDองบิน ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ x.6x ชั+วโมง) 

04.O0 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
************************************ 

 
 
  
   
   



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

สําคญั  กรุณาอ่านเงื+อนไขแนบทา้ยโดยละเอียด เพื+อประโยชน์สูงสุดแก่ตวัท่านเอง หากชาํระเงินแลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้
ยอมรับเงื+อนไขแลว้และไม่สามารถ เปลี+ยนแปลงเงื+อนไขใดๆ ได ้
 
 

 
 
 
 
 
 

 
อตัราค่าบริการ 

วนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ เดก็ พกัเดีDยว 
01-06 ส.ค. )J�) 10999 10999 5900 
*)-*v ส.ค. )J�) 10999 10999 5900 
*P-*G ส.ค. )J�) 9999 9999 5900 
*�-EE ส.ค. )J�) 9999 9999 5900 
*v-E) ส.ค. )J�) 13999 13999 5900 
*G-EP ส.ค. )J�) 13999 13999 5900 
*}-EO ส.ค. )J�) 14999 14999 5900 
E*-EJ ส.ค. )J�) 13999 13999 5900 
EP-EG ส.ค. )J�) 9999 9999 5900 
EO-E} ส.ค. )J�) 11900 11900 5900 
EJ-)* ส.ค. )J�) 10999 10999 5900 
E�-)E ส.ค. )J�) 10999 10999 5900 
Ev-)) ส.ค. )J�) 9999 9999 5900 
)*-)J ส.ค. )J�) 9999 9999 5900 
)E-)� ส.ค. )J�) 11900 11900 5900 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี�ยนหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 

อนัเนื�องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทั !งนี!จะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น
สําคญั 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนื�องมาจากไดร้บัทราบเงื�อนไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ,เร ิ�มและจบการใหบ้รกิาร ที� สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ั-น  
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

))-)v ส.ค. )J�) 10999 10999 5900 
)P-)G ส.ค. )J�) 10999 10999 5900 
)O-)} ส.ค. )J�) 9999 9999 5900 

)vส.ค.–*E ก.ย.)J�) 9999 9999 5900 
)Gส.ค.–*) ก.ย.)J�) 11900 11900 5900 
)}ส.ค.–*P ก.ย.)J�) 10999 10999 5900 
P*ส.ค.–*O ก.ย.)J�) 10999 10999 5900 

03-08 ก.ย.)J�) 10999 10999 5900 
*O-09 ก.ย.)J�) EE}** EE}** 5900 
12-17ก.ย.)J�) E1900 E1900 5900 
13-18 ก.ย.)J�) E1900 E1900 5900 
14-19 ก.ย.)J�) 10999 10999 5900 
17-22 ก.ย.)J�) 10999 10999 5900 
18-23 ก.ย.)J�) EE}** EE}** 5900 
19-24 ก.ย.)J�) E1900 E1900 5900 
20-25 ก.ย.)J�) E1900 E1900 5900 
21-26 ก.ย.)J�) 10999 10999 5900 
24-29 ก.ย.)J�) 10999 10999 5900 
25-30 ก.ย.)J�) EE}** EE}** 5900 

26ก.ย.-*1ต.ค.)J�) E2900 E2900 5900 
2vก.ย.-*)ต.ค.)J�) E2900 E2900 5900 
2Gก.ย.-*Pต.ค.)J�) 12900 12900 5900 

ราคาเดก็ทารก  อายตํุDากว่า )ปี J,}** บาท 

JoinLand 7,}** บาท 

 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

**กรณท่ีานมคีวามประสงค์จะซื�อนํ�าหนักเพิDม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดนิทางE*วนัเท่านั�นพร้อมชําระค่านํ�าหนัก** 
-       ซื�อนําหนักเพิDม         J กก.   ชําระเพิDม    �**  บาท 
-       ซื�อนํ�าหนักเพิDม       E* กก.   ชําระเพิDม E,*** บาท 
-       ซื�อนํ�าหนักเพิDม       )* กก.   ชําระเพิDม ),*** บาท 

ไม่มีราคาเดก็ เนืDองจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกต้องมอีายไุม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางได้ เนืDองจากเป็นราคาโปรโมชัDน  
(แต่สามารถเปลีDยนผู้เดนิทางได้ตามเงืDอนไของสายการบนิ) 

ขอสงวนสิทธิ�ในการคืนค่าทปิ ในกรณไีม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมือง(ต.ม.)  
ในการเข้า-ออกทั�งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้                  

 ข้อควรทรา 
                             เงืDอนไขการเดนิทาง 
 

� ในกรณีทีDผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมือง(ต.ม.)ในการเข้า-ออกทั�งประเทศไทยและประเทศ
เกาหลีใต้ อนัเนืDองจากการกระทาํทีDส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนีเข้าออกเมือง หรือการถูกปฏิเสธในกรณอืีDนๆทุกกรณ ี
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆทั�งสิ�น เนืDองจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมา
จ่ายไปล่วงหน้าทั�งหมดแล้ว 

� ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ� ราคานี�เฉพาะนักท่องเทีDยวชาวไทยเท่านั�น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิDมจากราคาค่าทวัร์ปกติ
อกี 100 USD** *  และหากเป็นชาวต่างชาติชาวเกาหล ีจะต้องเพิDมจากราคาทวัร์ปกติอกี P** USD 

� กรณีตัดกรุ๊ปเหมาทีDเป็น เด็กนักเรียนระดับอนุบาล, ประถม, มัธยมและโรงเรียนกวดวิชา นักศึกษาทุกระดับชั�น ครูอาจารย์ 
ธุรกิจขายตรงเครืDองสําอางและอาหารเสริม กลุ่มธุรกิจขายของออนไลน์ หมอพยาบาล ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปทีDมีการดูงาน
ต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั�ง 

ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และไกด์ท้องถิDนตามธรรมเนียม  
(ชําระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกนิ 2 ปี ยกเว้นให้) 

ท่านละ v*,*** วอน หรือ ),*** บาท/ทริป/ท่าน 
ชําระที�สนามบินในวันเช็คอิน ส่วนค่าทิปหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

� ทัวร์นี�จัดให้เฉพาะลูกค้าทีDประสงค์จะไปท่องเทีDยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั�น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน 
หรือแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้อปปิ� ง เช่น คอสเมทิส, ดิวตี�ฟรี, อะเมทิส, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ศูนย์สมุนไพรโสม
เกาหลี, ศูนย์สมุนไพรเกาหล,ี นํ�ามนัสนเข็มแดง ทางบริษัทจะคดิค่าดาํเนินการในการแยกท่องเทีDยวเอง PJ* USDต่อท่าน 

� ทัวร์นี�จัดให้เฉพาะลูกค้าทีDประสงค์จะไปท่องเทีDยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั�น หากท่านได้ไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน 
แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพยีงเพืDอการใช้ตั�วเครืDองบินและทีDพกัในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้งและปรากฏว่า ท่านไม่ร่วมทัวร์ใน
บางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าดําเนินการในการแยกท่องเทีDยวเอง P** USD (ก่อนซื�อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ทีDเป็นจริง 
เพืDองทางผู้จัดจะได้คดิค่าบริการทีDเหมาะสม) 

 
เงืDอนไขพเิศษเพิDมเติมสําคญั! 

• เงืDอนไขการออกเดนิทาง 
ในแต่ละเส้นทางจะมีการกาํหนดผู้เดินทางขั�นตํDาของการออกเดนิทาง โดยในทัวร์นี� กาํหนดให้มีผู้เดนิทางขั�นตํDา EJ ท่าน  หากมีผู้
เดนิทางไม่ถงึทีDกาํหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิDมค่าทวัร์ หรือ เลืDอนการเดนิทาง หรือ ยกเลกิการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์
บินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รีบผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�น ดังนั�นกรุณาสอบถามยืนยนัการ
ออกเดนิทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศทุกครั�ง 
• การออกตั�วโดยสายภายในประเทศ 
หากท่านมีความจําเป็นจะต้องซื�อตั�วเครืDองบินภายในประเทศ เพืDอบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีDยวบินเพืDอ
ยืนยนักับทางเจ้าหน้าทีDก่อนทาํการจองและขอแนะนําให้ท่านซื�อตั�วเครืDองบินประเภททีDสามารถเลืDอนวันและเวลาเดินทางได้ อัน
เนืDองมาจากหากเกดิความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีDยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การยุบเทีDยวบิน
รวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลีDยนแปลง ซึDง สายการบินพจิารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสาย
การบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณชิย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดงันั�นเหตุผลเหล่านี� อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ทีDจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั�งสิ�น อนึDง บริษัทฯ จะยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางประมาณ 7-10 
วนัก่อนเดนิทาง หากไม่มัDนใจกรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง  
• หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลืDอนการเดนิทางได้  
หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มเดินทางแล้วนั�น ท่านจะไม่สามารถเลืDอนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนืDองมาจาก การคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั�นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทําให้กรุ๊ปมี
ค่าใช้จ่าย เพิDมเติมขึ�น หรืออาจทําให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั�น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�มิอนุญาตให้เลืDอนวัน
เดนิทางใดๆ ได้ทั�งสิ�นและเกบ็ค่าใช้จ่ายทั�งหมดตามจํานวนเงินของราคาทวัร์  
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

• การชําระเงนิหมายถงึการยืนยนัจํานวนผู้เดนิทาง ไม่สามารถปรับเปลีDยนได้   
การชําระเงินเข้ามานั�น หมายถงึท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยนัจํานวนตามทีDท่านได้จองเข้ามา หากท่านชําระเงนิเข้ามาแล้วจะ
ไม่สามารถเปลีDยนแปลงจํานวนของผู้เดินทางได้ และหากมีความจําเป็นจะต้องเปลีDยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิด
ค่าใช้จ่ายทีDทางบริษัทเสียหาย รวมถงึค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยทีDสุดเท่าจํานวนเงินมัดจํา ทั�งนี�ทั�งนั�นให้เป็นไปตามเงืDอนไข
ของบริษัทฯ  

 

อตัราค่าบริการรวม 
 

 ค่าตั�วเครื+องบินไป-กลบัตามที+ระบุ Economy Class ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีนํ;ามนั  
(ยกเวน้หากมีการประกาศปรับขึ;นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ+มเติมจากท่านภายหลงั) และเนื+องจากเป็นตั�วกรุ๊ป
ไม่สามารถเลื+อนวนัเดินทางไป-กลบัได ้ทั;งนี; เป็นไปตามเงื+อนของสายการบิน 

 นํ;าหนกักระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครื+องท่านละ 20 กิโลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถือขึ;นเครื+อง 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ ตามวนัที+ระบุ  
 โรงแรมที+พกัตามที+ระบุหรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที+ต่างๆ ตามรายการที+ระบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการที+ระบุ   
 ค่ามคัคุเทศกห์รือหวัหนา้ทวัร์ดูแลตลอดเสน้ทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
 ค่าเบี;ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที+ยว วงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท   

(เงื+อนไขตามกรรมธรรม)์ 
 
 
 

     ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื+องดื+ม  ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้งและค่า 
    พาหนะต่างๆ ที+มิไดร้ะบุในรายการ 
     ค่าธรรมเนียมการยื+นขอวีซ่า 
     ค่านํ; าหนกักระเป๋าที+เกินกวา่ที+สายการบินกาํหนดใหห้รือสมัภาระใหญ่กวา่มาตรฐาน  
     ค่าภาษีนํ;ามนั ที+สายการบินเรียกเกบ็เพิ+ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯ ไดอ้อกตั�วเครื+องบินไปแลว้ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ+ม 7% และภาษีหกั ณ ที+จ่าย 3% 
 ค่าทิปคนขบัรถและมคัคุเทศนท์อ้งถิ+น(ถา้มี) ท่านละ 70,000 วอน/ทริป 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      (ชาํระที+สนามบินในวนัเชค็อิน) ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 
 

 เงืDอนไขการให้บริการ 
 

 เงืDอนไขการสํารองทีDนัDง 
- การชาํระมดัจาํและชาํระส่วนที+เหลือ 
  กรุณาสาํรองที+นั+งและชาํระมดัจาํ จาํนวน 5,000 บาท ต่อท่าน เพื+อสาํรองสิทธิN ในการเดินทาง และชาํระส่วนที+เหลือ
ทั;งหมดก่อนออกเดินทาง 30 วนั มิเช่นนั;น บริษทัฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัท่านจะโดนยดึมดัจาํโดยที+
ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ คืนได ้อนัเนื+องมาจากบริษทัฯ จาํเป็นที+จะตอ้งสาํรองจ่ายค่าใชจ่้ายในส่วนของที+พกัและตั�ว
เครื+องบินไปก่อนหนา้นั;นแลว้ หากท่านสาํรองที+นั+งน้อยกว่า 30 วนั ทางบริษทัฯ เรียกเก็บยอดเต็มจาํนวนทนัที หลงัจากทาํ
การจองแลว้ กรุณาเตรียมเอกสารสาํหรับการเดินทางใหพ้ร้อม เช่น หนา้พาสปอร์ตเพื+อออกตั�วหรือคาํขอพิเศษเพิ+มเติมต่างๆ  
ใหแ้ก่พนกังานขาย และหากท่านชาํระเงินเขา้มาไม่วา่จะบางส่วนหรือทั;งหมด บริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเงื+อนไขที+ระบุ
ไวท้ั;งหมดนี;แลว้ 

- จาํนวนคนในการออกเดินทาง 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิN ในการเรียกเก็บเงินเพิ+มเติม ยกเลิกหรือเลื+อนการเดินทางหากมีผูเ้ดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน 

ซึ+ งทาํใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้โดยบริษทัฯ จะแจง้ท่านล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7-10 วนัก่อนออกเดินทาง และหากไม่
สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัฯ ยนิดีที+จะคืนเงินทั;งหมดใหท่้านหรือจดัหาทวัร์อื+นใหท่้านหากท่านตอ้งการ 

- การรับการดูแลเป็นพิเศษ 
กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น การใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย v วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะนั;นบริษทัฯ จะไม่สามารถจดัการล่วงหนา้ได ้เนื+องจากการขอใชว้ีลแชร์ในสนามบินนั;น ตอ้งมีขั;นตอนในการ
ขอล่วงหนา้ และบางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายทั;งทางสนามบินในไทยและในต่างประเทศ ซึ+ งผูเ้ดินทางสามารถ
สอบถามกบัเจา้หนา้ที+ไดโ้ดยตรงก่อนทาํการจองและหากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ เช่น ผูที้+นั+งรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, 
ผูสู้งอายแุละผูที้+มีโรคประจาํตวัหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที+ยวในระยะเวลาเกินกวา่ u - x ชั+วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื+องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั;งหมด 

- การถูกปฏิเสธในการเขา้หรือออกประเทศ 
  ในกรณีที+กองการตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเขา้หรือออกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิN ในการไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ+ งการตรวจคนเขา้เมืองนั;นเป็นสิทธิN
ของเจา้หนา้ที+ของรัฐของประเทศนั;นๆ และขอแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบวา่ทางบริษัทฯและมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ ไม่มีสิทธิ�



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ทีDจะช่วยเหลือใดๆ ทั�งสิ�น เพราะอํานาจการตัดสินใจเป็นของเจ้าหน้าทีDทางกองการตรวจคนเข้าเมืองโดยเด็ดขาด อนึ+ ง ทาง
บริษทัฯ มีจุดประสงคที์+ทาํธุรกิจเพื+อการท่องเที+ยวเท่านั;น ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้-ออกประเทศอยา่งผิดกฎหมาย 
และหนงัสือเดินทางจะตอ้งมีอายเุหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนและมีหนา้แสตมป์ไม่นอ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 
- การงดเวน้การร่วมทริปบางรายการ 
  หากผูดิ้นทางงดเวน้การร่วมทริปบางสถานที+ในรายการใด พร้อมคณะผูเ้ดินทางอื+น ท่านจะไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าบริการใดๆ ไดท้ั;งสิ;น บริษทัฯ จะถือวา่ท่านประสงคที์+จะสละสิทธิN และไม่ร่วมเดินทางพร้อมคณะ 
 

    เงืDอนไขการยกเลกิการจอง 
ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได ้เนื+องจากเป็นราคาโปรโมชั+น (แต่ท่านสามารถเปลี+ยนชื+อผูเ้ดินทางไดต้ามเงื+อนไขของแต่

ละสายการบินก่อนการเดินทาง)  
 

    เงืDอนไขพเิศษเพิDมเติม  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิN ในการเรียกเกบ็ค่าภาษีนํ;ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ+ม หากสายการบินมีการปรับขึ;นก่อนวนั
เดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิN ในการเปลี+ยนเที+ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื+องจากสาเหตุต่างๆ 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั;งสิ;น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุ
งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาํสิ+งของผิดกฎหมาย ซึ+ งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั;งสิ;น หากเกิดสิ+งของสูญหาย อนัเนื+องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที+ยวเอง  
 เมื+อชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั;งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื+อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั;งหมด  
 รายการท่องเที+ยวนี; เป็นเพียงขอ้เสนอที+ตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครั; งหนึ+ ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที+พกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ+ งอาจจะปรับเปลี+ยนตามที+ระบุในโปรแกรม  
 การจดัการเรื+องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปที+เขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัสาํหรับผูสู้บบุหรี+  / ปลอด
บุหรี+ได ้โดยอาจจะขอเปลี+ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูที้+พกั ทั;งนี; ขึ;นอยูก่บัความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกนัได ้ 
 มคัคุเทศก์ หัวหน้าทวัร์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํสัญญาใด ๆ ทั;งสิ;นแทนผูจ้ดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจลงนามและมีประทบัตราของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั;น 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้เนื+องจากเป็นการจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที+ผูเ้ดินทางไม่
ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที+ยว อนัเนื+องมาจากการกระทาํที+ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถูกตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื+นๆ  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิN ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื+อ นามสกุล คาํนาํหนา้ชื+อ เลขที+หนงัสือ
เดินทาง และอื+นๆ เพื+อใชใ้นการจองตั�วเครื+องบิน ในกรณีที+นกัท่องเที+ยวหรือเอเจนซี+มิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบั
ทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํหรือส่งใหผ้ิด 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธิN ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที+เพิ+มขึ;นของนกัท่องเที+ยวที+มิไดเ้กิดจาก
ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี+ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื+น เป็นตน้ 
 ผูเ้ดินทางตอ้งยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แต่ละเมือง, ประเทศ นั;นแตกต่างกนั ซึ+ งทางบริษทัฯ จะพยายาม
จดัหาใหเ้หมาะสมที+สุด  

เอกสารทีDลูกค้าต้องเตรียมไปวนัเดนิทาง 
จากการที+รัฐบาลประเทศเกาหลีใต ้ประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใตใ้หก้บัคนไทย ผูที้+จะเขา้ประเทศไดน้ั;น จะตอ้ง
ผา่นการพิจารณาจากเจา้หนา้ที+ตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เช่นเดียวกบัผูที้+ยื+นขอวีซ่ากบัทางสถานทูต
ฯ) ทางเจ้าหน้าที+ตรวจคนเขา้เมืองจะสอบถามถึงวตัถุประสงค์ในการเขา้ประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที+นาํมา เช่น ตั�ว
เครื+องบินขากลบั หรือเอกสารอื+นๆ สาํหรับรายละเอียดของเอกสารที+จะตอ้งใชใ้นการพิจารณาไดแ้ก่ 
(1)  ตั�วเครื+องบินขาออกจากประเทศเกาหลีใต(้ทางบริษทัฯเตรียมให)้ 
(2)  สิ+งที+ยนืยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายที+อาจเกิดขึ;นในระหว่างที+พาํนกัในประเทศเกาหลีใตไ้ด ้(เช่น เงินสด บตัร
เครดิต)  
(3)  ชื+อ-ที+อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งที+พาํนกัในประเทศเกาหลีใต ้เช่น โรงแรมที+พกั (ทางบริษทัฯ เตรียมให)้  
(4)  กาํหนดการเดินทาง ในช่วงระยะเวลาที+พาํนกัในประเทศเกาหลีใต ้(ทางบริษทัฯเตรียมให)้ 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศเกาหลใีต้ (สําหรับกรณกีารเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
(1)  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดือน 
(2)  กิจกรรมใด ๆ ที+จะกระทาํในประเทศเกาหลีใตจ้ะตอ้งไม่เป็นสิ+งที+ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกัระยะ
สั;น 
(3)  ในขั;นตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน df วนั 
(4)  เป็นผูที้+ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศเกาหลีใต ้มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ
ไม่เขา้ข่าย คุณสมบติัที+จะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเท 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


