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ใบอนุญาติน าเท่ียวเลขท่ี 11/04307 

 
 
 
 

เล่นสนุกสวนสนุกลอตเตเ้วิรล์ LOTTE WORLD (พรอ้มบตัรไม่จ  ากดัจ  านวนรอบ) 

ชมวิวกรุงโซล ท่ี N SEOUL TOWER / เรียนท ากิมจ ิ+ ใส่ชุดประจ  าชาตฮินับก  

ถ่ายรูป สามมิต ิและชมน ้าแข็งแกะสลกั ท่ี TRICK EYE & ICE MUSEUM 

ถ่ายรูปกับแมวสีชมพูท่ี HELLO KITTY CAFÉ / ชอ้ปป้ิงสุดมันสท่ี์ตลาดฮงอิก 

ยอ้นรอยซีรี่ยด์งั WINTER LOVE SONG ท่ีเกาะนามิ / ชอ้ปป้ิงท่ีตลาดดงัเมียงดง 

 

สุดพิเศษ... 

1. พกัซูวอน 1 คืน และ กรุงโซล 2 คืน 

2. สนุกสนานกบัสวนสนุกลอตเตเ้วิรล์ (LOTTE WORLD) กบับตัรเลน่ไม่จ  ากดัรอบ 

3. ชอ้ปป้ิงสุดมนัส ์ตลาดดงัฮงอิก และ ตลาดเมียงดง 

4. ชมโชวส์าวสวย สุดเซ็กซ่ี กบั DRUMCAT SHOW 
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วนัแรก        กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เกาหลีใต ้(สนามบินอินชอน) - ชมโชวสุ์ดพิเศษ  

                 DRUMCAT SHOW – โรงแรมซูวอน 

04.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินนานาชาตดิอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประต ู 4 เคานเ์ตอร ์ 4 

สายการบิน AIR ASIA X เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการ

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

300 จ  านวน 377 ที่นัง่ จดัที่นัง่แบบ 3-3-3 (ไม่มีบรกิารอาหารบนเครือ่ง อิสระตาม

อธัยาศยั) (น ้าหนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้าหนกัเพ่ิม ตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ย) **

หมายเหต*ุ* เคาน์เตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 60 นาที และผูโ้ดยสาร

พรอ้ม ณ ประตขูึ้ นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ือง 

เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

08.05 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี XJ708 

15.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย  

2 ช.ม.กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่ สาธารณะรฐัเกาหลีใต ้ รถโคช้พาท่านขา้ม

ทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกว่า  4.42

กม.  และมียอดโดมสงู 107 เมตร 

เยน็   บริการอาหาร (1) เมนู ชาบู ชาบู สุก้ีหม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพ้ืนเมืองของ

คาบสมุทรเกาหลีตั้งแตส่มยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลกัษณะคลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชมโชว์สุดพิเศษ !!! DRUMCAT SHOW เป็นโชว์การตีกลองและเล่นเคร่ือง

ดนตรีสากลอยา่งมหศัจรรยแ์ละสนุกสนานเป็นการแสดง ของบรรดาสาวสวยสุด เซ็กซ่ี 
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พกัที่   THE BON HOTEL / REGENCY HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สอง      โรงเรยีนสอนท ากิมจิ+ใสชุ่ดฮนับก - เกาะนามิ ยอ้นรอยซีรี่ย ์WINTER LOVE SONG  

                 สมุนไพรโสมเกาหลี – COSMETIC OUTLET - สวนสนุกลอตเตเ้วิรล์ LOTTE WORLD  

                 โรงแรมโซล 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (2) 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ เพ่ือใหท่้านเรียนรูว้ฒันธรรมการท ากิมจิ

และสนุกสนานเพลิดเพลินกบัการท ากิมจิ และใหท่้านใส่ชุดฮนับกซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลี 

พรอ้มถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยัง เกาะนามิ ตั้งอยู่ท่ีเมืองชุนชอน ห่างจากกรุงโซลไปทาง

ตะวนัออก ประมาณ 63 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของเกาหลีใต  ้เกาะนามิมีรูปร่าง

เหมือนใบไมล้อยน ้า เป็นเกาะกลางแม่น ้ าฮัน ซ่ึงเกิดจากการสรา้งเขื่อนชองพยอง โด่งดงัจากซีรีย ์

เพลงรกัในสายลมหนาว ซ่ึงใชเ้กาะนามิเป็นสถานท่ีถ่ายท า เกาะนามิไดช้ื่อตามนายพลนามิ ท่ีรบั

ราชการตั้งแต่อายุ 17 ปี บิดาอยูใ่นตระกูลสูงศกัด์ิ ส่วนมารดาเป็นเจา้ฟ้าหญิง เขาน าทพักวาดลา้ง

จลาจลในพ้ืนท่ีภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไดท้ั้งหมด และไดร้บัต าแหน่งสงูเม่ือ

ยงัมีอายุเพียง 26 ปี แต่หลงัจากเปล่ียนรชักาลใหม่ เขาก็ถูกใส่รา้ยว่าเป็นกบฏ และถูกประหารชีวิต

พรอ้มกับมารดาและพวกรวม 25 คน ต่อมา หลังผลัดเปล่ียนรัชกาลใหม่อีกครั้ง ไดมี้การพิสูจน์

พบว่าขอ้กล่าวหาทั้งหมดลว้นเป็นเท็จ เขาจึงได้รับคืนยศถาบรรดาศักด์ิดังเดิม บนเกาะจะมี

บรรยากาศร่มร่ืน เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลดั ตน้แปะกว๊ย ตน้ซากุระ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไม้

อ่ืนๆ ท่ีพลดักนัออกดอกเปล่ียนสีใหช้มกนัทุกฤดูกาล ทั้งเกาะไม่มีเสาไฟหรือสายไฟใหเ้ห็นเลยซัก
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ตน้เพราะมนัถูกฝัง่ลงใตดิ้นทั้งหมดเพื่อใหไ้ม่บดบงัทศันียภาพ และมีสุสานของนายพลนามิ ซ่ึงยงัคง

ตั้งอยู ่ณ เกาะแหง่น้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหาร (3) เมนู หมูย่างเกาหลี (PORK CALBI) ตน้ต ารับอาหารเลื่องช่ือของ

ประเทศเกาหลีใต ้เป็นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนไดท้ี่ น ามาย่างบนเตาถ่านรอ้นๆ สุกก าลังดี 

แลว้ตดัช้ินพอค า รบัประทานกบัซอส, กระเทียม, กิมจิ และใชใ้บผกักาดหอมสดห่อเป็นค าๆ 

คลา้ยเม่ียงค า แกลม้ดว้ยพรกิเกาหลีเม็ดโตสเีขียวสด พรอ้มขา้วสวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันพาท่านรูจ้กัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูก

น ามาใชเ้พ่ือสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็น

สมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าให้

จิตใจสงบและเพ่ิมพละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุง

หวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริม  ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนั

มะเร็ง และเร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลก   โดยองค์การ

ยเูนสโก  ทุกวนัน้ีผลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรบัผูท่ี้ค านึงถึงสุขภาพใน

ปัจจุบนั 
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จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงรา้นเคร่ืองส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET  ของนักชอ้ปชาวไทย

ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือกลบัไปฝากเป็นของท่ีระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซ่ึงราคาถูกกว่าท่ีเมืองไทยเกือบ

เท่าตวัและบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกล็อตเตเ้วิรล์ (LOTTE WORLD)  แบ่งออกเป็น 2 ท่ีเท่ียว

หลักๆคือสวนสนุกในร่มจะเรียกว่า LOTTE WORLD ADVENTURE สวนสนุกในร่มน้ีจะมีดว้ยกัน

ทั้งหมด 4 ชั้น แต่ละชั้นจะมีทั้งเคร่ืองเล่นต่างๆ รา้นอาหาร และ รา้นขายของ มีลานสเก็ตน ้าแข็ง

ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง เคร่ืองเล่นยอดฮิตท่ีแนะน าคือ THE ADVENTURE OF SIND BAD , THE 

CONQUISTADOR , FLUME RIDE , THE FRENCH REVOLUTION , JUNGLE ADVENTURE แ ล ะ 

PHARAOH’S FURY ฯลฯ อีกท่ีหน่ึงคือ MAGIC ISLAND เป็นสวนสนุกท่ีมีน ้าลอ้มรอบ โดยมาทางชั้น 

2 ของ LOTTE WORLD ADVENTURE ในส่วนของ MAGIC ISLAND ซ่ึงเป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีมี

เคร่ืองเล่นท่ีหวาดเสียวอยูห่ลายชนิด อาทิ ATIANTIS , GYRO DROP , GYRO SWING , GYRO SPIN , 

COMET EXPRESS  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เยน็ บรกิารอาหาร (4) เมนู ขา้วย  าบิบิมบบั เสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รวมรอ้นๆ  

 

 

 

 

 

 
 

พกัที่   CHOCOLATE HOTEL  / CO-OP STAY CO HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สาม      น ้ามนัสน – ผ่านชมบลเูฮา้ส ์– พระราชวงัแห่งความรกัชางด็อกกุง - ฮ็อตเกนามู 

                  TRICK EYE & ICE MUSEUM – HELLO KITTY CAFÉ - ตลาดฮงอิก – DUTY FREE 

                  ตลาดเมียงดง - โรงแรมโซล 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (5) 
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จากน้ันน าท่านเยีย่มชม RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจากน ้ามนัสน ท่ีมีสรรพคุณชว่ย

บ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกาย 

จากน้ันพาท่านผ่านชม บลูเฮา้ส ์ท าเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต  ้อนุสาวรียร์ูปนก

ฟีนิกซ์  สญัลกัษณ์ความเป็นอมตะ  ชมทัศนียภาพอนัสวยงามของ

ภูเขารูปหวัมงักรและวงเวียนน ้าพุนับเป็นจุดท่ีมี ฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสุดของ

กรุงโซล (ระหวา่งรถแลน่ผ่านไม่อนุญาตใหถ้่ายภาพหรือวดีีโอใดๆ 

ทัง้ส้ิน)  

จากน้ันน าท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวงั

ล าดับท่ีสองท่ีถูกสรา้งต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) ในปี ค.ศ. 

1405 และความส าคญัในการเป็นท่ีพ านักของพระมหากษัตริยห์ลายพระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน 

(JOSEON)  และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังส าคัญท่ียังคงรักษาไว ้ประกอบไปด้วย เขต

พระราชฐานชั้นนอกพระราชฐาน ชั้นใน และสวนดา้นหลงัส าหรบัเป็นท่ีพกัผ่อนของพระมหากษัตริย ์

ซ่ึงมีตน้ไมข้นาดยกัษ์ท่ีมีกว่า 300 ปี, บ่อน ้ า และศาลาริมน ้ าพระราชวังแห่งน้ีเป็นท่ีพ านักของ

พระมหากษัตริยถึ์ง 9 พระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน (JOSEON) ปัจจุบันยงัคงเหลือความงดงาม

บางส่วนของพระราชวงั ไดแ้ก่ พระต าหนัก INJEONGJEON, พระต าหนัก DAEJOJEON, พระต าหนัก 

SEONJEONGJEON, และพระต าห นัก NAKSEONJAE สวนลับ  ห รือสวนต้องห้าม ห รือฮูวอน 

(HOWON) ตั้งอยู่บริเวณดา้นหลังของพระราชวงัท่ีถูกสรา้งขึ้ นในสมัยกษัตริย ์TAEJONG เพ่ือเป็น

สถานท่ีพักผ่อนส าหรับพระราชวงศ์ เดิมสวนแห่งน้ีมีชื่อว่า ‘BUKWON’ หรือ ‘GEUMWON’ แต่ถูก

เปล่ียนชื่อเป็น ‘BIWON’ ในรัชสมัยของกษัตริย ์KOJONG สวนแห่งน้ีถูกดูแลและบ ารุงรกัษาไวเ้ป็น

อยา่งดี และดสูวยงามมากโดยเฉพาะในชว่งฤดใูบไมร้่วง 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหาร (6) เมนู บุฟเฟตบ์าบีคิวป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือววั 

ปลาหมึก กุง้ อาหารเกาหลี เตมิไม่อั้น 
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จากน้ันพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั ฮ็อตเกนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึก

บนภเูขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม

น ามารบัประทานเพ่ือชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการด่ืม

แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา 

จากน้ันน าท่านอิสระชม  TRICK EYE MUSEUM  ผลงานการสรา้งสรรค์ศิลปะแนวใหม่

ภาพวาดลวงตาสามมิติ โดยท่านจะไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูปแอ็คชัน่ท่าต่างๆ ท่ีเกิดจากความคิด

สรา้งสรรคแ์ละจินตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทาง

วิทยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริงโดยใหผู้ช้ม

เขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือผ่านเขา้ไปในภาพน้ันๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริง

ในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามันเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนภาพวาด

และของจริง และ  ICE MUSEUM เป็นโซนน ้าแข็งแกะสลกัรูปต่างๆ อุณหภูมิขา้งใน ประมาณ - 4 

องศา  

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านไป HELLO KITTY CAFÉ (ฮงแด) เอาใจคนรักแมวเหมียวสีชมพู HELLO 

KITTY ซ่ึงเจา้ตัวน้ีเกิดท่ีญ่ีปุ่นโดย SANRIO เป็นคาเฟ่ท่ีใหส้าวๆเขา้ไปนั่งชิลๆล้ิมลองเมนูน้องแมว

เหมียว KITTY กนั ภายในรา้นตกแต่งดว้ย HELLO KITTY ทั้งหมด แมก้ระทัง่ เคก้ คุกก้ี วาฟเฟิล และ

ขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆ ไม่ว่าจะเป็น ถว้ย จาน ชาม เอาเป็นว่าทุกส่ิงทุกอยา่งในรา้นจะตอ้งมีเจา้แมว

เหมียวสีชมพน้ีูอยูด่ว้ย แมแ้ต่ในหอ้งน ้าก็ยงัไม่เวน้ 

 
 
 
 
 
 
 

 

จากน้ันใหท่้านอิสระ ชอ้ป ชิม ชิล ท่ี ตลาดฮงอิก ถนนฮงอิก เป็นยา่นท่ีมีความหลากหลาย

รวมอยูแ่หล่งรวมเส้ือผา้วยัรุ่น ท่ีชอ้ป ท่ีกิน ท่ีด่ืม และของใชสุ้ดเก๋ เป็นตลาดท่ีไม่เคยหลบัใหล  
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จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย 

อาทิเชน่ นาฬิกา , แวน่ตา , เคร่ืองส าอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรปู และสินคา้  แบรนดเ์นมอ่ืนๆอีก

มากมาย 

 

เยน็   บรกิารอาหาร (7) เมนู ไก่ตุน๋โสม เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลงัเหมาะ ยดัไส ้

ดว้ยโสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบ ารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดินรอ้นๆ 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ท่ีตลาดเมียงดงน้ีจะมี

เส้ือผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เคร่ืองส าอางค ์ทั้งแบบ แบรนดเ์นมชื่อดงั และโลคอลแบรนด ์ซีดี

เพลง รูปดารา หรืออะไรท่ีวัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากท่ีตลาดน้ีเลยทีเดียว อย่างรา้น

เคร่ืองส าอางค์ท่ีคุน้หูคนไทย เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP รา้นพวกน้ีหาไดไ้ม่ยาก

ในตลาดแห่งน้ี แถมไม่ไดมี้แค่อยา่งล่ะหน่ึงรา้นอีกดว้ย ประมาณวา่เพิ่งออกจากรา้น ETUDE มาเดิน

ไปอีกสกัพกัก็ เจอรา้น ETUDE  อีกหล่ะ SKIN FOOD, THE FACE SHOP ก็เชน่เดียวกนั ท่ีส าคญัราคา

เคร่ืองส าอางค์จะถูกกว่าประเทศไทยมาก ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นไม่มีขายในประเทศ

ไทยอีกดว้ย อีกเร่ืองก็ของกินเล่น จะมีไอติมโคนเจา้ดงัอยู ่เพราะไอติมท่ีเคา้กดมาใส่โคนน้ัน สงูถึง 2 

ฟุต 
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พกัที่   CHOCOLATE HOTEL  / CO-OP STAY CO HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สี ่         ชมวิวกรุงโซลที่ N SEOUL TOWER – พลอยอะเมทิส – ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตละลายเงินวอน 

                  สนามบินอินชอน (เกาหลีใต)้ – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (8) 

จากน้ันน าท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร  ์(SEOUL TOWER)  หรือ หอคอยเอ็นโซล (N 

SEOUL TOWER) หรือ “นัมซันทาวเวอร์” (NAMSAN TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน เป็นจุด

ท่องเท่ียวท่ีถือว่าเป็นไฮไลท์ส าคัญของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุงโซล มี

ความสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสงู 479 เมตรจากพื้ นดิน คนท่ีมาเท่ียว

ท่ีน่ีส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเท่ียวต่างชาติ คู่รกัส่วนมากจะเตรียมกุญแจมา

คลอ้งตรงรั้วขา้งบนโซลทาวเวอร ์เพราะมีความเชื่อว่าคู่รกัท่ีไดม้าคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะรกักนัยาวนาน

ตลอดไป (สมยัแรกๆ นิยมใชล้กูกุญแจเล็กๆ เขียนขอ้ความสญัญารกั และชื่อของคู่รกัลงไปในกุญแจ 

แต่ช่วงปีหลงัๆ มาน้ีเร่ิมมีการพฒันาอุปกรณ์การคลอ้งเป็น เคสโทรศพัทมื์อถือ, บตัร T-MONEY, โซ่

จกัรยาน, พลัว่ และอุปกรณแ์ปลกๆ อีกหลายอยา่งท่ีคู่รกัรุ่นใหม่สามารถคิดได ้และน ามาใชแ้ทนลกู

กุญแจ) **ราคาทวัรน้ี์ไม่รวมกุญแจและค่าข้ึนลิฟท*์* 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากน้ันน าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอะเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง 

พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอย

น้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จี้  ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ 

 

 

 

 

 

 

mailto:sales@riothai.co.th
http://www.riothaitravel.com/


 

บริษทั ริโอไทย ทราเวล จ  ากดั 

29/44 ซ.หทยัราษฎร ์39  ถนนหทยัราษฎร ์ แขวงสามวาตะวนัตก  เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

โทร.0-2915-5291-3 ,0-29155296-7  โทรสาร.0-2915-5299  Email: sales@riothai.co.th 

                                                                       www.riothaitravel.com 

จากน้ันน าท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 

5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของ

โสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม เป็นตน้  และ

ยงัมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย 

 

กลางวนั บรกิารอาหาร (9) เมนู  จมิดกั  JIM DAK  เป็นไก่ผดักบัวุน้เสน้และผกัอรอ่ยมากมาย 

 

 

 

 
 
 
 
 

16.25 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย เที่ยวบินที่ XJ709 (ไม่มีบรกิารอาหารบนเครือ่ง อิสระตาม

อธัยาศยั) 

20.15 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตดิอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ เกาหลี 4 วนั 3 คืน (AIR ASIA X) 

ซูวอน - โซล – โซล 

 

 

 

***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 าการจ่ายค่าตั๋ วไปให้กับการสายการบนิ
เรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
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ก าหนดการเดินทาง 

ตลุาคม-พฤศจกิายน 2558 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตยีง 

พกั 

เดี่ยว 

เพิ่ม 

25-28 ตลุาคม 2558 15,900 15,900 15,900 5,000 

26-29 ตลุาคม 2558 15,900 15,900 15,900 5,000 

27-30 ตลุาคม 2558 15,900 15,900 15,900 5,000 

28-31 ตลุาคม2558 15,900 15,900 15,900 5,000 

29 ตลุาคม-01 พฤศจิกายน 58 16,900 16,900 16,900 5,000 

30 ตลุาคม-02 พฤศจิกายน 58 16,900 16,900 16,900 5,000 

31 ตลุาคม-03 พฤศจิกายน 58 16,900 16,900 16,900 5,000 

01-04 พฤศจกิายน 2558 14,900 14,900 14,900 5,000 

02-05 พฤศจกิายน 2558 14,900 14,900 14,900 5,000 

03-06 พฤศจกิายน 2558 14,900 14,900 14,900 5,000 

04-07 พฤศจกิายน 2558 14,900 14,900 14,900 5,000 

05-08 พฤศจกิายน 2558 15,900 15,900 15,900 5,000 

06-09 พฤศจกิายน 2558 15,900 15,900 15,900 5,000 

07-10 พฤศจกิายน 2558 15,900 15,900 15,900 5,000 

08-11 พฤศจกิายน 2558 14,900 14,900 14,900 5,000 

09-12 พฤศจกิายน 2558 14,900 14,900 14,900 5,000 

10-13 พฤศจกิายน 2558 14,900 14,900 14,900 5,000 

11-14 พฤศจกิายน 2558 14,900 14,900 14,900 5,000 

12-15 พฤศจกิายน 2558 15,900 15,900 15,900 5,000 

13-16 พฤศจกิายน 2558 15,900 15,900 15,900 5,000 

14-17 พฤศจกิายน 2558 15,900 15,900 15,900 5,000 

15-18 พฤศจกิายน 2558 14,900 14,900 14,900 5,000 

16-19 พฤศจกิายน 2558 14,900 14,900 14,900 5,000 

17-20 พฤศจกิายน 2558 14,900 14,900 14,900 5,000 

18-21 พฤศจกิายน 2558 14,900 14,900 14,900 5,000 

19-22 พฤศจกิายน 2558 15,900 15,900 15,900 5,000 

20-23 พฤศจกิายน 2558 15,900 15,900 15,900 5,000 
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21-24 พฤศจกิายน 2558 15,900 15,900 15,900 5,000 

22-25 พฤศจกิายน 2558 14,900 14,900 14,900 5,000 

23-26 พฤศจกิายน 2558 14,900 14,900 14,900 5,000 

24-27 พฤศจกิายน 2558 14,900 14,900 14,900 5,000 

25-28 พฤศจกิายน 2558 14,900 14,900 14,900 5,000 

26-29 พฤศจกิายน 2558 15,900 15,900 15,900 5,000 

27-30 พฤศจกิายน 2558 15,900 15,900 15,900 5,000 

28 พฤศจกิายน-01 ธนัวาคม 58 15,900 15,900 15,900 5,000 

29 พฤศจกิายน-02 ธนัวาคม 58 14,900 14,900 14,900 5,000 

30 พฤศจกิายน-03 ธนัวาคม 58 14,900 14,900 14,900 5,000 

 

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

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

 

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

** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ทา่นละ 25,000 วอน /ทริป/ทา่น 

หรือทา่นละ 850 บาท/ทริป/ทา่น (เก็บทีส่นามบิน ณ วนัเดินทางขาไปที่กรุงเทพฯ)** 

 
**หมายเหตุ** 

1. รับเฉพาะผู้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ ท่ีจ่ายให้กับผู้จดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จดัได้
ช าระให้กับสายการบินและสถานท่ีตา่งๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง
หรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตใุดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ  
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน 
***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาต ิ

จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนกัเรียน นกัศึกษา  ธุรกิจขาย
ตรงเคร่ืองส าอางค์  หมอ  พยาบาล  หรือชาวตา่งชาต ิจะต้องสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้ อ่ืนเพ่ือท่ีจะ
น าไปยังประเทศนัน้ๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนัน้ว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิด
กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิต เจ้าหน้าท่ีจะไมรั่บฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 
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3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วนัก่อนการเดนิทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ทางบริษัทจะไม่คืนมดัจ าไม่วา่ด้วย
กรณีใดๆทัง้สิน้ เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายคา่ตัว๋ไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว  โปรดอา่นข้อความให้
ถ่ีถ้วนก่อนการจองทวัร์ทกุครัง้ เพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

4. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ลกูค้าเป็นหลกั 

5. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ยช่างภาพ
จะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกบัลูกทวัร์ หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ เพราะทาง
บริษทัทวัร์ไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์ซ้ือแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

6. ทวัร์ครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลุกค้าต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลง
ร้านช้อปปิง้ เช่น น า้มนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดคา่ด าเนินการในการแยก

ทอ่งเท่ียวเอง 300 USD ตอ่ทา่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ประกาศจากสายการบนิ AIR ASIA X 

ในกรณีท่ีลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR ASIA X แล้วไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
เกาหลีใต้ ท าให้ลกูค้าต้องถกูสง่ตวักลบัเข้าประเทศไทย จึงมีคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในการเปล่ียนตั๋วขากลบัรวมถึงคา่บริการอ่ืนๆ
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 ้
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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 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศพัท์ทางไกล , ค่า
อินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 25,000 วอน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  
 
เอกสารประกอบในการยืน่วซ่ีา  
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) 
 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อส ารองที่น่ัง ภายใน 3 วนั
หลงัจากการจอง  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้ งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั กรณี
นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งช าระครบเตม็จ านวนเลย 
4. การติดตอ่ใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนั

จนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด

นกัขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 
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เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอยกเลิกการเดนิทาง หรือเล่ือนการเดนิทาง นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผู้ มี
ช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอยา่งหนึง่เพ่ือแจ้ง
ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไมรั่บยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

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

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี ้
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 กบั
สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตั
ฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้กบั

นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนั
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนงัสือเดินทางให้กบั
ทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 
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5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

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

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ
รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หนา้ท่ี
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกวา่ท่ี
ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไมส้ด , ไข่ , 
เน้ือสัตว ์, ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับใน
อตัราท่ีสูงมาก  
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