


 

 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัร์และผู ้
ประสานงานทอ้งถ่ินในคร้ังนั้นๆ โดยจะยดึถือประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

 

เยอืนแดนกิมจสิวมชุดฮนับก | ไหวพ้ระขอพรวดัเก่าแก่ทา่มกลางตกึสูง

ยา่นธุรกิจ | สมัผสับรรยากาศสะพานสายรุง้สุดโรแมนตกิ | สุดเหว่ียงท่ี

สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์| ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวเวอร ์| ยอ้นรอยโรงถ่าย

ละครแนวประวตัศิาสตรค์่ายดงั MBC | แวะชอ้ปป้ิงสุดชิคตลาดดงัเมียงดง  

 
สุดพิเศษ... 

1. พกัซูวอน 1 คืน และ กรุงโซล 2 คืน 

2. สวนสนุก EVERLAND บตัรไม่จ  ากดัจ  านวนรอบ 

3. เต็มอ่ิมกบับุฟเฟ่ตบ์ารบี์คิวป้ิงยา่ง!! หลากหลายชนิด 

4. ชมวิวสูงเสียดฟ้าบนตกึที่สูงอนัดบั 5 ของโลก LOTTE TOWER  

5. ช็อป ชิม แชะ!! ณ สตรีทฟู้ดช่ือดงัของเกาหลี ยา่นเมียงดง! 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัร์และผู ้
ประสานงานทอ้งถ่ินในคร้ังนั้นๆ โดยจะยดึถือประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

วนัแรก        กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  

23.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์4 สาย

การบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการ

ขึ้ นเคร่ือง (หวัหนา้ทวัรแ์นะน าการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-

300 จ านวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอ้นเสิรฟ์ทั้งขาไปและขากลับ 

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้าหนักเพิ่ม ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ย)  

**หมายเหตุ** เคาน์เตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที 

และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตข้ึูนเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออก 30 นาที 

 

 

 

 

 

 

02.20 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี XJ700  

วนัที่สอง      ประเทศเกาหลีใต ้(อินชอน) – ตามรอยซ่ีรี่ยด์งัที่ MBC DRAMIA – สวนสนุก EVERLAND 

                  โรงเรยีนสอนท ากิมจ ิ+ ชุดประจ  าชาตฮินับก – รร.ซูวอน 

09.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 

ช.ม.กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่ สาธารณะรฐัเกาหลีใต ้ รถโคช้พา

ท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติท่ียาว

กวา่ 4.42กม.  และมียอดโดมสูง 107 เมตร  

กลางวนั บริการอาหาร (1) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตลส์มัยใหม่เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ด

เล็กนอ้ย โดยน าหมูลงในกระทะพรอ้มน ้าซุปปรุงรส เม่ือสุกรบัประทานพรอ้มเครื่องเคียง

และขา้วสวย หากตอ้งการแบบรสชาติเกาหลีแท้ๆ  ก็สามารถใส่กิมจิหมกัลงตม้ดว้ยจะได้

รสชาตอิีกแบบหน่ึง 
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จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ โรงถ่ายละคร MBC DRAMIA สถานท่ีเท่ียวเกาหลีท่ีคอซีรีสไ์ม่ควรจะ

พลาด สรา้งขึ้ นบนพ้ืนท่ีกว่า 30,000 ตารางเมตรของเมืองยงอิน ซ่ึงถูกเนรมิตเป็นหมู่บา้น

โบราณเพ่ือใชเ้ป็นโลเคชัน่หลกัในการถ่ายซีร่ียอิ์งประวติัศาสตรข์องค่าย MBC อาคารต่างๆท่ีอยู่

ในสถานท่ีน้ี ไดถู้กศึกษาอยา่งละเอียด และสรา้งใหมี้ความใกลเ้คียงกับประวติัศาสตรม์ากท่ีสุด 

ซ่ึงซีร่ียเ์กาหลีแนวอิงประวติัศาสตร์ท่ีคนไทยไดดู้ส่วนมากมาจากการถ่ายท าในสถานท่ีแห่งน้ี 

เม่ือไดเ้ขา้ไปสัมผัสกับบรรยากาศภายใน Yongin MBC Drama ก็จะรับรูไ้ดถึ้งความเป็นมา

เก่ียวกบัประวติัศาสตรข์องเกาหลี สะทอ้นใหเ้ห็นถึงโครงสรา้ง และวฒันธรรมของเกาหลีสมัย

โบราณ ซีรีส์ดังๆท่ีถ่ายท่ีน่ีก็เช่น จูมง มหาบุรุษกูบ้ัลลังก์, ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์, The Moon 

That Embraces The Sun เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าจากน้ันท่านเดินทางสู่สวนสนุกระดบัโลก สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซ่ึงถูกขนานนาม

ว่า ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเกาหลีใต้ โดยมีบริษัทซมัซุง

เป็นเจา้ของ ท่ีตั้งของสวนสนุกเอเวอรแ์ลนดน้ั์นเหมือนสวนสนุกในฝัน เพราะอยู่ท่ามกลางหุบ

เขาและธรรมชาติ มีทศันียภาพสวยงามดัง่เมืองเทพนิยาย ดา้นในถูกแบ่งออกเป็น 5 โซนใหญ่ๆ 

ใหท่้านเลือกไดต้ามใจชอบ ทั้งเคร่ืองเล่นหวาดเสียว เชน่ รถไฟเหาะรางไมท่ี้สูงท่ีสุดในโลก (T-

EXPRESS) อีกทั้งเอเวอรแ์ลนดย์งัมีสวนสตัวซ์าฟารีอีกดว้ย ท่านจะไดนั้ง่กระเชา้ลิฟท์ และท่อง

ไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี และไดพ้บกบัเจา้ ไลเกอร ์ลูกแฝดผสมระหว่างสิงโตเพศผูแ้ละเสือ

เพศเมีย ท่ีถือว่าเป็นลูกแฝดไลเกอรค์ู่แรกในโลกท่ีตอ้งมาดูท่ีเอเวอรแ์ลนดท่ี์เดียวเท่าน้ัน สนุก

กบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร ์หนอนสะบัด ซ่ึงเป็นไฮไลคข์องสวนสนุปแห่งน้ี และ 
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สวนดอกไมท่ี้มีดอกไมน้านาชาติสลบัสบัเปล่ียนมาออกดอกใหนั้กท่องเท่ียวถ่ายรูปกนัไดต้ลอด

ทั้ งปี(ทั้ งน้ีขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิบ , เดือน

พฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอก

ลิลล่ี, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ เพ่ือใหท่้านเรียนรูว้ฒันธรรมการท ากิมจิของชาว

เกาหลี กิมจิเป็นอาหารเกาหลีประเภทผักดองท่ีอาศยัภูมิปัญญากน้ครวัของชาวเกาหลี ดว้ยการ

หมกัพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทัว่ไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรบัประทานกิมจิเกือบ

ทุกม้ือ และยงัน าไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกิมจิมีมากกว่า 187 

ชนิด ส่วนใหญ่แลว้จะมีรสเผ็ด เปร้ียว และมีกล่ินฉุน ท่านยงัสามารถลองสวมใส่ ชุดฮันบก ซ่ึง

เป็นชุดประจ าชาติของเกาหลี พรอ้มถ่ายภาพสวยๆเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก  

 

 

 

 

 

 

เยน็ บริการอาหาร (2) เมนู บุฟเฟต์บารบี์คิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือวัว 

ปลาหมึก กุง้ อาหารเกาหลี เติมไม่อั้น 
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พกัที่   JM HOTEL / NEW M SUWON HOTEL  หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่สาม      LOTTER TOWER (SEOUL SKY) – วดัพงอึนซา – ฮอตเกนามู  - COSMETIC OUTLET   

                  สะพานน ้าพุสายรุง้บนัโพ – รร.โซล       

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3)  

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงั ตึก LOTTE TOWER ใหเ้ขา้ชมสถาปัตยกรรมอาคารท่ีโดดเด่น มี

แรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลี และพู่กนัเขียน นับเป็นตึกท่ีสูงเป็นล าดบัท่ี 6 ของ

โลก (556 เมตร) มีทั้งหมด 123 ชั้น แลว้พาท่านขึ้ นไปยงัชั้นท่ี 118 ดว้ยลิฟท์ความเร็วสูง 

(**อัตราค่าบรกิารน้ีรวมค่าขึ้นลิฟทแ์ลว้**) ดา้นบนชั้นท่ี 118 มีพ้ืนกระจกท่ีโปร่งใสสามารถ

มองลงมาเห็นพ้ืนดา้นล่างได ้และยงัสามารถชื่นชมทศันียภาพอนังดงามของตวัเมืองกรุงโซลได้

อย่างทัว่ถึง นอกจากน้ียงัมีชั้นท่ี 119 บนชั้นน้ีมีรา้นกาแฟ ซ่ึงมีโปรเจ็คเตอรส์กรีนฉายภาพ

สวยๆบนผนัง ในกรณีท่ีทอ้งฟ้าไม่เปิดไม่สามารถชมวิวได ้ชั้นท่ี 120 สามารถออกไปดา้นนอก

ได ้ส่วนชั้นท่ี121-123 มีลิฟท์ต่างหาก แต่ไม่มีรา้นอาหารขา้งบน และชั้นบนสุด ชั้นท่ี123 

สามารถจดัเล้ียงและจุคนไดถึ้ง 100 คน  

จากน้ันน าท่านเดินทางไปต่อไปยงั วัดพงอึนซา (Bongeunsa Temple) หรือท่ีชาวเกาหลีรูจ้กั

กนัในอีกชื่อว่า Gyeonseongsa Temple อีกหน่ึงวดัส าหรบัชาวพุทธท่ีคนเกาหลีนิยมมาไหวพ้ระ

ขอพรกนั ตั้งอยูท่างทิศเหนือของอาคาร COEX ในยา่นธุรกิจอยา่งเขตคงันัม เป็นวดัท่ีเก่าแก่มาก 

เพราะสรา้งมาตั้งแต่สมัยอาณาจกัรชิลลา ในปี 794 มีอายุกว่า 1200 ปี ก่อนท่ีในปี 1498 

สมเด็จพระราชินีจองฮยอน (Jeonghyeon) จะเปล่ียนชื่อใหม่เป็นวดัพงงึนซามาจนถึงปัจจุบัน 

วดัแห่งน้ีเป็นวดัพุทธนิกายมหายานท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ และมีวฒันธรรมท่ีน่าสนใจ 

แถมยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมมาก และยงัน าเสนอโปรแกรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ

วฒันธรรมชาวพุทธแบบดั้งเดิมของเกาหลีอีกดว้ย เช่นเปิดใหเ้ป็น Temple Stay หรือการมา

พ านักอยูท่ี่วดั ซ่ึงไดร้บัความนิยมจากทั้งชาวเกาหลี และนักท่องเท่ียวต่างชาติ 
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ประสานงานทอ้งถ่ินในคร้ังนั้นๆ โดยจะยดึถือประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหาร (4) เมนู ไก่ตุน๋โสม อาหารบ ารุงสุขภาพ พรอ้มไก่ขนาดก าลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ย

โสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบ ารุงร่างกาย เสิรฟ์ในหมอ้ดินรอ้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั ฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบน

ภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม

น ามารบัประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการ

ด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงรา้นเคร่ืองส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET ของนักชอ้ปชาวไทยให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือกลับไปฝากเป็นของท่ีระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซ่ึงราคาถูกกว่าท่ีเมืองไทย

เกือบเท่าตวัและบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงั สะพานน ้าพุสายรุง้บันโพ (Banpo Bridge Rainbow Fountain) 

อีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงาม นับว่าเป็นสะพานท่ีมีน ้ าพุออกมาเป็นสายรุง้ได้

สวยงาม เเละยาวท่ีสุดในโลก โดยถูกบันถึงไวใ้น Guinness World Records โดยจะมีการเเสดง

ทั้งในเวลากลางวนัเเละกลางคืน ซ่ึงในเวลากลางคืนน้ันจะมีการเปิดเเสงสีเพิ่มอีกกวา่ 200 ดวง 

ช่วงสรา้งมิติของความสวยงามกลางสายน ้ าเป็นอย่างมาก สรา้งความต่ืนตาต่ืนใจให้กับ

นักท่องเท่ียวท่ีมาขมความสวยงามกนัอย่างเน่ืองเเน่นเป็นอย่างยิ่ง ดว้ยความมีเอกลกัษณ์เป็น



 

 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัร์และผู ้
ประสานงานทอ้งถ่ินในคร้ังนั้นๆ โดยจะยดึถือประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

ท่ีสุดของโลก และเป็นท่ีนิยมกนัในหมู่นักท่องเท่ียวท่ีมีโอกาสมาเท่ียวเกาหลี จึงท าใหส้ะพาน

เเหง่น้ีขึ้ นช่ือเป็นอยา่งมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เยน็ บริการอาหาร (5) เมนูบุฟเฟ่ต ์SEA FOOD ส าหรบัท่านที่ช่ืนชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ 

ใหท้่านไดเ้ลือกสรรอาหารทะเลที่สดใหม่ และ อาหารนานาชนิด  พิเศษ !! ขาปูยักษ ์

อลาสกา้   

 

 

 

 

 

 

 

พกัที่    HOTEL RIVER PARK / THE M หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สี ่         น ้ามนัสน - ศูนยส์มุนไพรโสม – ผ่านชมบลเูฮาส ์- พระราชวงัชางด็อกกุง  

                  พลอยอะเมทิส – N SEOUL TOWER - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง - รร.โซล   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6)  

จากน้ันน าท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็นผลิตภณัฑท่ี์สกดัจากน ้ามนัสน ท่ีมีสรรพคุณช่วยบ ารุง

ร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกาย  

จากน้ันพาท่านรูจ้ัก และเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูก

น ามาใชเ้พ่ือสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็น

สมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าใหจ้ิตใจสงบเพ่ิม

พละก าลงั โดยส่วนรวมมีสรรพคุณทางการแพทยใ์นดา้นช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาด

เลือด เสริมสมรรถภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง ซ่ึงโสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดก



 

 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัร์และผู ้
ประสานงานทอ้งถ่ินในคร้ังนั้นๆ โดยจะยดึถือประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

โลก โดยองคก์ารยูเนสโก ทุกวนัน้ีผลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรบัผูท่ี้ค านึงถึงสุขภาพใน

ปัจจุบนั 

จากน้ันน าท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวงัล าดบัท่ี

สองท่ีถูกสรา้งต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) ในปี ค.ศ. 1405 

และมีความส าคัญ เป็นท่ีพ านักของพระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน 

(JOSEON) ท่ีน่ีไดร้ับการขึ้ นทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 

1997 ซ่ึงยงัคงสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดใน 5 พระราชวงัส าคัญท่ียงัคงอนุรกัษ์ไว ้ประกอบไปดว้ย 

เขตพระราชฐานชั้นนอกพระราชฐาน  ชั้นใน และสวนดา้นหลัง ส าหรับเป็นท่ีพักผ่อนของ

พระมหากษัตริย์ ซ่ึงมีตน้ไม้ขนาดยักษ์ท่ีมี

อายุกว่า 300 ปี รวมไปถึงบ่อน ้า และศาลา

ริมน ้ า  ปั จ จุบันยังคงเห ลือความงดงาม

บางส่วนของพระราชวงั ไดแ้ก่ พระต าหนัก 

INJEONGJEON, พระต าห นัก  DAEJOJEON, 

พระต าหนัก  SEONJEONGJEON, และพระ

ต าหนัก NAKSEONJAE สวนลับ  หรือสวน

ตอ้งหา้ม หรือฮูวอน (HOWON) ตั้งอยู่บริเวณดา้นหลังของพระราชวังท่ีถูกสรา้งขึ้ นในสมัย

กษัตริย์ TAEJONG เพ่ือเป็นสถานท่ีพักผ่อนส าหรับพระราชวงศ์ เดิมสวนแห่งน้ีมีชื่อว่า 

‘BUKWON’ หรือ ‘GEUMWON’ แต่ถูกเปล่ียนชื่อเป็น ‘BIWON’ ในรัชสมัยของกษัตริย ์KOJONG 

สวนแห่งน้ีถูกดู แลและบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดี และดูสวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้

ร่วง 

กลางวนั บรกิารอาหาร (7) เมนู ขา้วย  าบิบิมบบั เสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รอ้นๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัร์และผู ้
ประสานงานทอ้งถ่ินในคร้ังนั้นๆ โดยจะยดึถือประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

จากน้ันน าท่านเยี่ยมชม โรงงานเจียระไนพลอยอะเมทิส ซ่ึงเกาหลีใตน้ั้นเป็นดินแดนแห่ง

พลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค มีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ยา้

ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จี้  ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางไป  โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) หรือ นัมซันทาวเวอร ์

(NAMSAN TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน จุดท่องเท่ียวท่ีถือว่าเป็นไฮไลท์ส าคัญของกรุงโซล 

เพราะเป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 

เมตร และมีความสูง 480 เมตรจากระดับน ้ าทะเล นักท่องเท่ียวส่วนมากจะเป็นคู่รักทั้งชาว

เกาหลี และนักท่องเท่ียวต่างชาติ คู่รกัส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคลอ้งตรงรั้วขา้งบนโซลทาว

เวอร ์เพราะมีความเชื่อวา่ คู่รกัท่ีไดม้าคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะรกักนัยาวนานตลอดไป **ราคาทวัรน้ี์

ไม่รวมกญุแจและค่าขึ้นลิฟท*์* 

 

 

 

 

 

 

 

  

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ใหท่้านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม

มากมาย อาทิเช่น นาฬิกา, แว่นตา, เคร่ืองส าอาง, กระเป๋า, กลอ้งถ่ายรูป และสินคา้แบรนด์

เนมอ่ืนๆ อีกมากมาย 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควรเ์กาหลี หน่ึงในสถานท่ียอดฮิตของ

นักท่องเท่ียว และนักชอ้ปตัวยง เต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ และรา้นอาหารมากมายนับไม่ถว้น 

ภายในตลาดเมียงดงน้ีจะมีเส้ือผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เคร่ืองส าอางค ์ทั้งแบรนดเ์นมชื่อดงั 



 

 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัร์และผู ้
ประสานงานทอ้งถ่ินในคร้ังนั้นๆ โดยจะยดึถือประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

และโลคอลแบรนด ์ซีดีเพลง รูปดารา หรืออะไรท่ีวยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากท่ีตลาดแห่ง

น้ีได ้รวมถึงบรรดารา้นเคร่ืองส าอางค์ท่ีคุน้หูคนไทย เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE 

SHOP ซ่ึงรา้นคา้เหล่าน้ีหาไดไ้ม่ยากในตลาดเมียงดง ท่ีส าคัญราคาเคร่ืองส าอางค์จะถูกกว่า

ประเทศไทยมากประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นยงัไม่วางขายในประเทศไทยอีกดว้ย พลาด

ไม่ไดส้ าหรบันักชิมทั้งหลาย เพราะในตลาดเมียงดงจะมีไอติมโคนเจา้ดงัอยู่ ซ่ึงมีขนาดสูงถึง 2 

ฟุต !!! 

เยน็   อิสระอาหารเยน็ 1 ม้ือ ใหทุ้กท่านไดอ้ิสระอาหารมือเยน็ตามอธัยาศยั 

พกัที่   HOTEL RIVER PARK / THE M หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัที่หา้        ละลายเงินวอนซุปเปอรม์าเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหาร (8) เมนูอูดง้  

จากน้ันน าท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 

แถม 1) ภายในซุปเปอรม์ารเ์ก็ตมีทั้งสาหร่าย ขนมต่างๆ  ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโกแลต 

รวมถึงผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบ

ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม 

เคร่ืองส าอางโสม เป็นตน้ อีกทั้งยงัมีหมอนเพ่ือสุขภาพ 

กิมจิ เปเปโร่ (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) 

และนมกลว้ย  

11.35 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย เที่ยวบินที่ XJ701  

15.10 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตดิอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัร์และผู ้
ประสานงานทอ้งถ่ินในคร้ังนั้นๆ โดยจะยดึถือประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

อตัราค่าบริการ เกาหลี 5 วนั 3 คืน (AIR ASIA X) 

ซูวอน - โซล – โซล  

 

ก าหนดการเดินทาง 

กรกฎาคม – สงิหาคม 2560 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตยีง 

พกั 

เดี่ยว 

เพิ่ม 

04 – 08 กรกฎาคม 2560 18,900 18,900 18,900 5,000 

05 - 09 กรกฎาคม 2560 18,900 18,900 18,900 5,000 

06 - 10 กรกฎาคม 2560 18,900 18,900 18,900 5,000 

07 – 11 กรกฎาคม 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

11 - 15 กรกฎาคม 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

12 - 16 กรกฎาคม 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

13 - 17 กรกฎาคม 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

18 – 22 กรกฎาคม 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

19 - 23 กรกฎาคม 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

20 - 24 กรกฎาคม 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

25 - 29 กรกฎาคม 2560 18,900 18,900 18,900 5,000 

26 - 30 กรกฎาคม 2560 18,900 18,900 18,900 5,000 

***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีข้ึน้อยู่ตามความเหมาะสม 
**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทาง
บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการ ไม่วา่กรณีใดๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั** 

**พาสสปอร์ตจะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง** 

ในกรณียกเลิกการเดนิทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดนิทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ทางบริษัทจะไม่คืน
มัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทัง้สิน้ เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบนิ
เรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

 



 

 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัร์และผู ้
ประสานงานทอ้งถ่ินในคร้ังนั้นๆ โดยจะยดึถือประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

27 - 31 กรกฎาคม 2560 18,900 18,900 18,900 5,000 

01 - 05 สิงหาคม 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

02 - 06 สิงหาคม 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

03 - 07 สิงหาคม 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

08 - 12 สิงหาคม 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

09 – 13 สิงหาคม 2560 19,900 19,900 19,900 5,000 

10 - 14 สิงหาคม 2560 19,900 19,900 19,900 5,000 

11 - 15 สิงหาคม 2560 19,900 19,900 19,900 5,000 

15 - 19 สิงหาคม 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

16 - 20 สิงหาคม 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

17 - 21 สิงหาคม 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

22 - 26 สิงหาคม 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

23 – 27 สิงหาคม 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

24 - 28 สิงหาคม 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

31 ส.ค. – 04 ก.ย. 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

01 – 05 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

02 - 06 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

03 - 07 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

04 - 08 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

05 - 09 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

06 - 10 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

07 - 11 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

08 - 12 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

09 - 13 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

10 - 14 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

11 - 15 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

12 - 16 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 



 

 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัร์และผู ้
ประสานงานทอ้งถ่ินในคร้ังนั้นๆ โดยจะยดึถือประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

13 - 17 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

14 - 18 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

15 - 19 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

16 - 20 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

17 – 21 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

18 - 22 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

19 - 23 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

20 - 24 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

21 - 25 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

22 – 26 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

23 - 27 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

24 - 28 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

25 - 29 กนัยายน 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

 

**เด็กทารก อายไุม่เกิน 2 ปี ราคา 5,900 บาท** 

*** ราคาจอยแลนด ์(ไม่รวมตัว๋) 7,900 บาท *** 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ทา่นละ 30,000 วอน /ทริป/ทา่น  

หรือทา่นละ 1,050 บาท /ทริป/ทา่น** 

 
**หมายเหตุ** 

1. รับเฉพาะผู้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว คา่ทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผู้จดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จดัได้ช าระ
ให้กับสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตใุดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ  (ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน ***และทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ ถ้าหากเป็นชาวต่างชาต ิจะต้องเพิ่มจากราคา

ค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนกัเรียน นกัศกึษา ครู  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค์  หมอ  
พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดงูาน จะต้องสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 



 

 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัร์และผู ้
ประสานงานทอ้งถ่ินในคร้ังนั้นๆ โดยจะยดึถือประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้ อ่ืนเพ่ือท่ีจะน าไป
ยงัประเทศนัน้ๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนัน้ว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่ของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิต เจ้าหน้าท่ีจะไมรั่บฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลกูค้าเป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ยช่างภาพจะ
น าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกบัลูกทวัร์ หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ เพราะทางบริษทั
ทวัร์ไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์ซ้ือแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

5. ทัวร์ครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลุกค้าต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลง
ร้านช้อปปิง้ เช่น น า้มันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยก

ทอ่งเท่ียวเอง 300 USD ตอ่ทา่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศจากสายการบนิ AIR ASIA X 

ในกรณีท่ีลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR ASIA X แล้วไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
เกาหลีใต้ ท าให้ลกูค้าต้องถกูสง่ตวักลบัเข้าประเทศไทย จึงมีคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในการเปล่ียนตัว๋ขากลบัรวมถึงคา่บริการอ่ืนๆ
ท่ีเกิดขึน้ด้วย ฉะนัน้ ลกูค้าต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ท่ีประเทศเกาหลีเรียกเก็บ ทางผู้จดัและทางสายการบินจะ
ไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ทกุกรณี ลกูค้าอาจจะต้องรับผิดชอบคา่ปรับท่ีประเทศเกาหลีเรียกเก็บ หรือลกูค้าต้องรอกลบั
ประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่ว่างหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ทัง้นีแ้ล้วแต ่ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศเกาหลีและสายการบนิทางผู้จดัไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือ

ยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

- ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์

จดัเตรียมให ้

- ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัร์และผู ้
ประสานงานทอ้งถ่ินในคร้ังนั้นๆ โดยจะยดึถือประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน    ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต 
, ค่าซกัรีด , มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 30,000 วอน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  
 
เอกสารประกอบในการย่ืนวซ่ีา  
1) พาสปอร์ต  
2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว  
3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ 
4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  
5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  
(ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 
 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพ่ือส ารองที่น่ัง ภายใน 3 วนัหลงัจาก
การจอง  

2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั กรณีนกัท่องเท่ียว
หรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณี
ใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งช าระครบเตม็จ านวนเลย 
4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ , อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์

รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 



 

 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัร์และผู ้
ประสานงานทอ้งถ่ินในคร้ังนั้นๆ โดยจะยดึถือประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

• กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอยกเลิกการเดนิทาง หรือเล่ือนการเดนิทาง นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผู้ มีช่ือใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพ่ือแจ้งยกเลิก
การจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไมรั่บยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

• กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้ มีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอย่างหนึง่เพ่ือท าเร่ืองขอรับเงิน
คา่บริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการ
ตา่งๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน  

โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ต้องยกเลกิก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนัเท่าน้ัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว  
2.2 หากยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 45 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทุกกรณ ี

1. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย
การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้กบั

นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อน
การเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วม
เดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบัทาง
บริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 



 

 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัร์และผู ้
ประสานงานทอ้งถ่ินในคร้ังนั้นๆ โดยจะยดึถือประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า
ภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั
ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หน้าท่ีตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

• ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

• ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไมส้ด , ไข่ , เน้ือสัตว ์
, ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก  

 
 
 
 

 


