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อตัราคา่บรกิาร 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 

 ***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ

วนัที ่01-05 พฤษภาคม 2562 15,987 15,987 5,000 7,987 เต็ม 

วนัที ่03-07 พฤษภาคม 2562 15,987 15,987 5,000 7,987 เต็ม 

วนัที ่11-15 พฤษภาคม 2562 14,987 14,987 5,000 6,987  

วนัที ่19-23 พฤษภาคม 2562 14,987 14,987 5,000 6,987  

วนัที ่21-25 พฤษภาคม 2562 14,987 14,987 5,000 6,987  

วนัที ่25-29 พฤษภาคม 2562 14,987 14,987 5,000 6,987  

วนัที ่27-31 พฤษภาคม 2562 14,987 14,987 5,000 6,987  

วนัที ่29 พ.ค.-02 ม.ิย. 2562 15,987 15,987 5,000 7,987  

INFANT (เด็กเล็กอาย ุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 6,000 บาท 

ราคาทีร่ะบขุา้งตน้ ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเทา่น ัน้ 
หากผูเ้ดนิทางถอืหนงัสอืเดนิทางประเทศอืน่ๆ โปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่กอ่นท าการจอง 
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วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                          ( - / - / - ) 
23.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประต ู3 สายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) มเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
 
วนัทีส่อง สนามบนิอนิชอน – ถนนเทพนยิาย – ยา่นไชนา่ทาวน ์– พพิธิภณัฑถ์ า้ควงัเมยีง – สะพานกระจก –  
 พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท – โซล                                                                                              ( - / L / D )                                    
02.40 น. เหนิฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ700 ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.30 – 06.00 

ชัว่โมง (ไมร่วมอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
10.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง) หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนเทพนยิาย ซองวลุดง (Songwol-dong Fairy Tale Village)
เป็นถนนเล็กๆในเมอืงยา่น Jung-gu ออกแบบและตกแตง่ตามผนัง
บา้น ก าแพง รวมทัง้ทางเดนิ ใหเ้ป็นไปตามเทพนยิายหรอืการต์ูน
ของดสินีย ์เช่น เรื่อง อลาดนิ สโนไวท ์หรือปีเตอร์แพน เป็นตน้ 
จากนัน้เดนิทางสู ่อนิชอน ไชน่าทาวน ์(Incheon China Town) 
เกดิขึน้ชว่งปีเดยีวกับการเปิดทา่เรอือนิชอน เมือ่ปีค.ศ. 1883 โดย
มอบเป็นพืน้ทีพ่เิศษใหก้บัชาวจนีในยคุนัน้คอืราชวงศฉ์งิ ในอดตีเคย

มรีา้นขายของประเภทตา่งๆ ทีม่าจากเมอืงจนี เป็นยา่นทีม่รีา้นอาหารทีม่กีลิน่อาย
ความเป็นจีนอยูม่ากทีส่ดุ แลว้ยา่นนี้ยังเป็นไชน่าทาวน์เพยีงแหง่เดยีวในเกาหลี
ดว้ย จากนัน้น าชม พพิธิภณัฑถ์ า้ควงัเมยีง (Gwangmyeong Cave) ในอดตี
คอืเหมอืงถา่นหนิ ตัง้แตส่มัยยคุอาณานคิมญีปุ่่ น เป็นสถานทีส่ าคัญแหง่หนึง่ทาง
ประวัตศิาสตรข์องประเทศเกาหล ีตัง้อยูท่ีจั่งหวัดคยองกโีด ก าเนดิขึน้ในปี 1912 
ก่อนจะถูกทิง้รา้งในปี 1972 ปัจจุบันไดก้ลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ 
ภายในถ ้ามีจัดแสดงโลกใตน้ ้า Cave Aqua World ใหไ้ดช้ม และมหีอ้งโถงใน

การจัดแสดงดนตรแีละศลิปะอกีดว้ย 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1) เมนูโอซมั บลูโกก ิ(Osam Bulgogi) หมแูละปลาหมกึ หมกัทานกบัน า้ซุป

รอ้นๆรสกลอมกลอ่ม 
บา่ย จากนัน้น าชม สะพานกระจกใสกมิโป ชมบรรยากาศมมุสงูของคลองอา

ร่า (ARA CANAL) ซึง่เชื่อมระหว่างแม่น ้ าฮันกับทะเลตะวันตก (ทะเล
เหลือง) ตัง้อยู่ในพื้นที่ของเมืองอนิชอนและกรุงโซล วัตถุประสงคเ์พื่อ
ป้องกันน ้าทว่มและใชเ้ป็นพืน้ทีใ่นการพักผ่อนหยอ่นใจยามวา่ง โดยมกีาร
รเิริม่สรา้งสบืเนื่องมาจากเหตกุารณ์น ้าทว่มใหญเ่มอืงอนิชอน เมือ่ปี ค.ศ. 
1987 ส่งผลใหป้ระชากรกว่า 6,000 คนประสบภัยพิบัติเป็นอย่างมาก 
น ามาสู่โครงการ ARA CANAL PROJECT ใชเ้วลาส ารวจทัง้สิน้รวม 5 ปี  
เริ่มก่อสรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 2009 และเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 
2012 สมควรแกเ่วลา จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท (Premium Outlet) อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้
สนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังทัง้ของเกาหลแีละตา่งประเทศ น าทา่นเดนิทางสูก่รงุโซล 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่2) บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่3) เมนูปลายา่งเกาหล ีมกีลิน่หอมออ่นๆของตัวปลา 
เสริฟ์พรอ้มกบัขา้วญีปุ่่ นรอ้นๆ และผักดองเครือ่งเคยีงของเกาหลมีากมาย 

ทีพ่กั  WESTERN RIVER HOTEL / BENIKEA SEOUL HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 
วนัทีส่าม ศนูยโ์สม - ศนูยส์มนุไพรฮอกเกนาม ุ– พระราชวงัถอ๊กซู - วดัโชเกซา - ดวิตี ้ฟร ี– ยา่นฮงแด –  
 ทรคิอายและไอซม์วิเซยีม (ไมร่วมคา่เขา้)                                                                      ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูศ่นูยโ์สมเกาหล ี(Red ginger) ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปี
ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและน า
กลับไปบ ารงุรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอืทางบา้น จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปดแูลสขุภาพกนัที่
ศูนยส์มุนไพร ฮอกเกนามู (Heotgaenamu) ซึง่เป็นสมุนไพรที่ท่ัวโลกรวมถงึสถาบันต่างๆยอมรับว่าเป็น
สมนุไพรทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุในการบ ารงุตับและดแูลตับของเรา เป็นสมนุไพรทีห่าไดย้ากในปัจจุบนั ทา่นจะไดช้ม
การสาธติการทดลองตัวยาจากสมนุไพรชนดินี้ม ีฮอกเกนาม ูเป็นตน้ไมท้ีเ่จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจาก
มลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดูแลตับให ้
สะอาดแข็งแรง จากนัน้พาคณะเขา้ชมพระราชวงัถ็
อกซูกุง (Deoksugung palace) ซึง่เป็นหนึ่งในหา้
พระราชวังของราชวงศโ์ชซอน พระราชวังแหง่นี้เป็น
ที่ประทับของเจา้ชายวอลซาน ซึง่เป็นพี่ชายของ
กษัตรยิซ์องจอง ในยุคของกษัตรยิโ์กจอง ซึง่เป็น
กษัตรยิอ์งค์ก่อนสุดทา้ยของราชวงศโ์ชซอน ทรง
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ประทับทีพ่ระราชวังนี้ แมแ้ตภ่ายหลังจากทีท่รงถกูบงัคับใหส้ละราชสมบตัโิดยญีปุ่่ นในปี ค.ศ. 1907 พระองคท์รง
ประทับอยูท่ีพ่ระราชวังนี้จนสิน้พระชนมใ์นปี ค.ศ. 1919 กษัตรยิซ์นุจองซึง่เป็นโอรส  และเป็นกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ย
ไดพ้ระราชทานชือ่พระราชวังนี้ซ ึง่เรยีกในปัจจบุนัวา่ ถ็อกซกูงุ ซึง่แปลวา่ พระราชวังแหง่อายยุนืยาวและมั่นคง  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) เมน ูไกตุ่น๋โสม (SAMGYETANG) อาหารยอดนยิมในวังหลวงในสมัยกอ่น 
  ปัจจบุนัเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวงเชือ่กนัวา่บ ารงุและเสรมิสขุภาพ ภายในตัวไกจ่ะมขีา้วเหนียว รากโสม 
  พทุราแดง เคล็ดลับในการตุน๋เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงเรยีกวา่กกัตกุ ีเสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด าและเกลอื 
บา่ย  จากนัน้เดนิทางไปชม วดัโชเกซา (Jogyesa Temple) หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ “วัดพระยิม้” ในอดตีนัน้วัดแหง่นี้

  เป็นเหมอืนศนูยก์ลางของศาสนาพทุธนกิายเซนในเกาหล ีซึง่เป็นวัดเกา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงเป็นอยา่งยิง่ เมือ่เดนิเขา้
  มาในวัดนี้ส ิง่แรกทีจ่ะสงัเกตเุห็นก็คอืตน้ไมใ้หญท่ีด่า้นหนา้  ประตทูางเขา้ ม ี ความ
  สงูถงึ 26 เมตร ส่วนอาคารหลักของวัดนั้นมีอายุมากกว่า 500 ปี และเป็นอาคาร
  ขนาดใหญ่ ชื่อว่า Daeungjeon สรา้งขึน้ในปี 1938 ภายในมีพระประธานสีทอง
  ขนาดใหญ ่3 องค ์ซึง่ชาวเกาหลเีชือ่กันวา่มคีวามศักดิส์ทิธิจ์งึนยิมไปนมัสการในวัน
  ส าคัญตา่งๆ จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีด่วิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop) 
  ที่นี่มีสนิคา้ชัน้น า ใหท้่านเลือกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ 
  เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯ น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นฮงแด ถนน
  สาย ART ชือ่ "ฮงแด" ยอ่มาจาก "ฮงอกิ แดฮกัเกยีว" (แปลวา่ มหาวทิยาลัยฮงอกิ) เรยีกแบบยอ่ๆ เลยกลายเป็น 
  "ฮงแด"  ยา่นนี้มทีัง้รา้นอาหาร คอฟฟ่ีช็อป ผับ บาร ์รา้นขาย เสือ้ผา้ รา้นขายเครื่องส าอาง และเกสเฮา้ส ์ราคา
  ยอ่มเยา  ถอืเป็นศูนยร์วมวัยรุ่นเด็กแนวชาวเกาหลี น าท่านชม TRICK EYE MUSEUM (ไมร่วมค่าเขา้ทา่นละ 
  600 บาท หรอื 15,000 วอน) ผลงานการสรา้งสรรคศ์ลิปะแนวใหมภ่าพวาดลวงตาสามมติ ิโดยทา่นจะได ้
  สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชั่นทา่ทางต่างๆ กับภาพแนวมติทิีเ่กดิจากความคดิสรา้งสรรคจ์นิตนาการของการ
  สรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิพเิศษจากภาพสามมติทิีเ่หมอืนจรงิโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมสีว่นร่วมถา่ยภาพ สัมผัสอากาศ
  หนาวสดุขัว้ภายใน ICE MUSEUM เป็นโซนน ้าแข็งแกะสลักรูปตา่งๆ อณุหภูมขิา้งใน ประมาณ - 4 องศา ให ้
  ทา่นถา่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่5) เมนู บาบคีวิ บฟุเฟ่ต ์
ทีพ่กั  WESTERN RIVER HOTEL / BENIKEA SEOUL HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 
วนัทีส่ ี ่ ศนูยเ์ครือ่งส าอาง - ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง - ศนูยพ์ลอยแอมเมทสิ - N TOWER  – เมยีงดง                          

– ซปุเปอรม์าเก็ต - สนามบนิอนิชอน                                                                              ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านสู่ ศูนยเ์ครือ่งส าอาง (Cosmetic gallery) เป็นศูนย์รวมของเครื่องส าอางของเกาหลี อาทิ 
ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมทีน่ าเขา้มาจากทั่วโลก อสิระท่าน เลอืก
ซือ้ไดต้ามอธัยาศัย น าทา่นสูศ่นูยน์ า้มนัสนเข็มแดง (Red pine) ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่
จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขามาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยีพรอ้มกับการวจัิยที่ประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็น
น ้ามันสนเข็มแดง โดยกวา่จะมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลูตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม 
มาสกัดเอาน ้ามันมาผลติและวจัิยออกมาเป็นน ้ามัน สามารถชว่ยในการลดระดับไขมันในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอยา่งด ี
น าท่านชมศูนยเ์จยีระไนพลอยแอมมาทสิ (Amethyst) ชาวเกาหลนีิยมพลอยสมีว่งพลอย และถอืวา่เป็นอัญ
มณีน าโชคและสขุภาพของผูท้ีเ่กดิวันเสาร์ น าทา่นเดนิทางสู ่หอคอยกรงุโซล หรอื N SEOUL TOWER (ไม่
รวมคา่ลฟิท ์ทา่นละ 400 บาท หรอื 10,000 วอน) ถอืไดว้า่เป็นสญัลักษณ์ทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของกรงุโซล บางครัง้
ถกูเรยีกวา่ “นัมซาน ทาวเวอร”์ (NAMSAN TOWER) ตามสถานทีต่ัง้คอืบนภเูขานัมซาน เป็นหอคอยทีม่คีวามสงู
จากฐานประมาณ 236.7 เมตร มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1969 ถอืวา่เป็น
หอคอยเมือ   งที่สูงที่สุดในโลกติด 1 ใน 18 
อันดับของโลก เ ปิดใหนั้กท่องเที่ย   วและ
ประชาชนทั่วไปไดเ้ขา้ชมครัง้แรก เมื่อปี ค.ศ. 
1980 ได  ้ ภายในแยก เ ป็น  3 โซน  ได แ้ก่  
TOWER , PLAZA และ LOBBY เป็นจดุทีส่ามารถ
ชมความงดงามของกรุงโซลไดท้ัง้ยามกลางวัน
และยามค า่คนื ชมทัศนียภาพของแมน่ ้า Han ซึง่
ไหลผา่นใจกลางกรงุโซล ภาพตกึรามบา้นชอ่งที่
เรียงราย และลอ้มรอบไปดว้ยทวิเขา BUKHAN และเทอืกเขา INWANGSAN อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นและ
ถา่ยรปูคูห่อคอย  หรอืคลอ้งกญุแจคูรั่กตามอธัยาศัย  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่7) เมนู จมิดกั (JIMDAK) หรอื ไกอ่บซอี ิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืง
ดัง้เดมิ เป็นไก่ผัดรวมกับวุน้เสน้ มันฝร่ัง แครอท พรกิ และซอสด า เนื้อไก่ทีน่ิ่ม รสชาตคิลา้ยกับไกพ่ะโลส้ตูร
เกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 

บา่ย จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงยา่นเมยีงดง (Myeongdong) หากทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชั่นของเกาหลเีป็นอยา่งไร 
กา้วล ้าน าสมัยเพียงใด ท่านจะตอ้งมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสื้อผา้แฟชั่นแบบอนิเทรน 
เครือ่งส าอาง   แบรนดดั์งของเกาหล ีพบกับความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิง ซึง่เมยีงดงแหง่นี้จะมวีัยรุ่นหนุ่มสาว



BOOKING CODE : HKS-XJ52-A03 HAPPY KOREA CHECK IN @SEOUL                                                  UPDATE 27/04/62 
 

 
 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                

4 
 

ชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าจ านวนมากในแต่ละวัน  จากนั้นแวะซื้อของฝากที่ร้านซุปเปอรม์าเก็ต 
(Supermarket) เลอืกซือ้สาหรา่ย ขนมตา่ง ๆ ช็อกโกแลต ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสมในรปูขนมโสม 
ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครื่องส าอางโสม กมิจ ิเป็บเปโรห้รอืป๊อกกีเ้กาหล ีชนิราเมงหรือ
มามา่เกาหล ีเป็นตน้ สมควรแกเ่วลา  

ค า่ บรกิารอาหารค ่า (มือ้ที่ 8) เมนู สุก ีส้ไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟรอ้นๆ (SHABU SHABU) คลา้ยกับสุกีย้ากี ้มี
สว่นผสมตา่ง ๆ เชน่ ผัก เนื้อหั่นบาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรุงจะน าวัตถตุา่ง ๆ เหลา่นี้จุม่แชล่งในน ้าเดอืด 
หรอืน ้าซปุ และปลอ่ยทิง้ไวส้กัพัก จากนัน้น าสว่นผสมอยา่งอืน่ เชน่ เตา้หู ้บะหมี ่ลงตุน๋ใหเ้ขา้กนั แลว้รับประทาน
โดยจุม่ลงในซอส 

 สมควรแกเ่วลา น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน เช็คอนิ รับบรอดดิง่พาส เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
 
วนัทีห่า้ สนามบนิอนิชอน – กรงุเทพฯ                                                                                        ( - / - / - ) 
00.40 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ สายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ703  
  (ไมร่วมอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
04.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 
**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.   คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.   คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.   คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.   หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่ว ตามรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. คา่ท าวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,500 บาท หรอื 50,000 วอน (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 
 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่
ประเทศเกาหลใีต ้ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี   

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเกาหลใีตเ้รยีกเก็บ   
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ   

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิดอนเมอืงเทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 
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การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท  หรอืทา่นละ 10,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากคา่
ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมดของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
เนื่องจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจัดเตรยีมน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. หากจ านวนการจองของผูเ้ดนิทางเต็มกรุป๊แลว้ ผูจ้องไมส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดท้กุกรณี 
4. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มกีารคนื
เงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
5. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้  

วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น 

 

 

 

 

 
 
 
 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลใีต้

ไมเ่กนิ 90 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจ

เขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ดงัตอ่ไปนี ้
- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต ้ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลใีตไ้ด ้ 
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลใีต ้
(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลใีต ้ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุ
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศเกาหลใีต ้มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์   
ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 
 
หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการ 
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง 
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 
พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษี 
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
8. กรณีลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นช็อปของรฐับาล ช าระเพิม่รา้นละ 50 USD ตอ่ทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
หมายเหต ุ: คณะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเทีย่วหลงัเวลาเครือ่งลงแลว้ ประมาณ 2 ช ัว่โมง  

ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอทา่นทีต่ดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
หากทา่นสามารถผา่นเขา้เมอืงไดภ้ายหลงั ทา่นจะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง 

และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเทีย่วอยา่งเต็มเวลา  

ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


