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ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 14,888.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

เกาหล ีตะลยุชายแดนระหวา่งเกาหลเีหนอืและใต ้

5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 

ไฮไลทท์วัร ์ 

 ยอ้นรอยดนิแดนแหง่ประวัตศิาสตร ์สวนอมิจนิกกั หรอืสวนทีร่ะลกึแหง่สงครามเกาหล ี

 ชมความงดงาม...เทศกาลดอกซากุระบาน ณ ถนนยออโิด 

 ใหท้า่นไดเ้ลน่เครือ่งเลน่ไดไ้มจ่ ากัดรอบ ณ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์หรอืดสินียแ์ลนดเ์กาหล ี 

 สมัผัสบรรยากาศแสนโรแมนตกิ แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องเมอืงพาจ ูสะพานมาจงัเลค 

 ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ ที ่ตลาดเมยีงดง และถนนฮงอกิ 

 ใหท้า่นได ้สวมชุดฮนับกชุดประจ าชาตเิกาหล ีถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึเก๋ๆ  
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 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 06-10 มนีาคม 2562  16,888.- 
วนัที ่ 13-17 มนีาคม 2562  16,888.- 
วนัที ่ 14-18 มนีาคม 2562  16,888.- 
วนัที ่ 20-24 มนีาคม 2562  16,888.- 
วนัที ่ 25-29 มนีาคม 2562  14,888.- 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลาง 

วนั 

เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินานาชาตอินิชอน 
    

2 
อนิชอน  - Songdo Central Park -  GTower  - สวนอมิจนิ

กกั - สะพานมาจัง เลค ✈ 🍽 🍽 
BENIKEA THE BLISS 
HOTEL INCHEON 3*

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ไร่สตอเบอรี่หรือสวนผลไมต้ามฤดูกาล - สวนสนุกเอเวอร์
แลนด ์ - ชอ้ปป้ิงถนนฮงอกิ   🍽 🍽 🍽 

INTER CITY HOTEL 
3* เมอืงโซล หรอื
เทยีบเทา่ 

 

4 
พพิธิภณัฑส์าหร่าย+สวมชดุฮันบก - ศูนยโ์สม- ศูนยส์มุนไพร
เกาหล ี - พระราชวังชางด๊อกกุง –โซลทาวเวอร์- Cosmetic 

Shop - Duty free -  ตลาดเมยีงดง 
🍽 🍽 - 

INTER CITY HOTEL 
3* เมอืงโซล หรอื

เทยีบเทา่ 
 

5 
ชมเทศกาลดอกซากรุะ - ศนูยส์มุนไพรสนเข็มแดง - ซุปเปอร์

มาเกต๊ - สนามบนิดอนเมอืง 🍽 🍽 ✈ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินานาชาตอินิชอน 

23.30 น. คณะมาพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืงผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์4 (เชค็อนิของ

สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ)์ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหัวหนา้ทวัรพ์รอ้มอ านวยความสะดวก

ตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที2่ อนิชอน  - Songdo Central Park -  GTower -สวนอมิจนิกกั - สะพานมาจงัเลค 

02.40 น. ท่านเหริฟ้าสูส่าธารณรฐัเกาหลใีตโ้ดยสายการบนิ (Thai Air Asia X) เทีย่วบนิทีX่J700 (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 5-6 ชัง่โมง) **ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครื่องเนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบ

ของสายการบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่งว่าง หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบุทีน่ั่งบนเครื่อง 

หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ สามารถดอูัตราคา่บรกิารไดจ้ากทา้ยรายการนี้** 

10.05 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอนสาธารณรัฐเกาหลีเวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 

2 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าท่านผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ดว้ยอาหาร“ชาบ ูชาบ”ูอาหารพืน้เมอืงของคาบสมุทรเกาหล ี

ลักษณะคลา้ยสุกี้หมอ้ไฟของญี่ปุ่ น โดยน าเครื่องเคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเดง้ 

เบคอนหมูทีจ่ัดเตรียมไว ้มาจัดเรียงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมิน ้าซุปชาบูปรุงรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด 

แลว้จงึน าอุดง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอุดง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น น ้าจิม้ซีอิว้เกาหล ี

และเครือ่งเคยีงนานาชนดิ 

บา่ย น าทา่นสู ่สวนซองโด(Songdo Central Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่สดุไฮเทคใจกลางโซน

ธุรกจิเกดิใหม่ทีส่รา้งข ึน้โดยมแีรงบันดาลใจจากเมอืงชือ่ดงัตา่งๆของโลกเชน่แมนฮัตตันเวนชิซดินียป์ารีส

นวิยอรค์และดไูบภายในมสี ิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆครบครันรวมทัง้กจิกรรมการพักผ่อนต่างๆทีน่่าสนใจ

บนเนื้อที่มากกว่า100 ไร่สรา้งข ึน้ในSongdo international city ดนิแดนแห่งสรวงสวรรคส์เีขยีวขจี

ท่ามกลางตกึสูงระฟ้าแออัดเป็นศุนย์กลางธุรกจิเชน่ฮอลลข์นาดใหญ่ส านักงานธุรกจิศุนย์การคา้ที่พัก

หรูหราสวนสาธารณะโรงแรมโรงพยาบาลศูนยร์าชกาลโรงมหรศพสถานที่ท่องเทีย่วสถาบันการศกึษา

พพิธิภณัฑฯ์ทัง้นี้ภายในสวนสาธารณะยังแบ่งเป็นโซนๆเพือ่ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดร้่วมท ากจิกรรมต่างๆภายใน

สวนเชน่กจิกรรมทางน ้าพายเรอืแคนูพายเรอืคายัคเชา่เรอืลอ่งแม่น ้าหรอืตืน่ตาตืน่ใจกบัแท็กซีน่ ้าทีล่่องชม

สวนที่สวยงามหรือจะเปลี่ยนเป็นเดนิชมสวนในทุ่งหญา้เขียวขจีเพื่อชมทศนียภาพของสวนถือเป็ น

สวนสาธารณะทีเ่หมาะมาพักผ่อนและใชเ้วลาท ากจิกรรมร่วมกนักบัครอบครัวเป็นอย่างมากอีกทัง้ยังมีโซน

เลีย้งกระตา่ยกวางโซนอาหารคาเฟ่โซนหมู่บา้นเกาหลโีบราณทีส่รา้งข ึน้ภายในสวนสาธารณะจากนัน้น า

ท่าน Songdo G-Tower ตกึส าคัญแห่งหนึง่ของเมืองซองโดใหท้่านขึน้ตกึชมววิรอบเมืองซองโดได ้

360 องศา จากนัน้น าทา่นสู ่สวนอมิจนิกกั หรอืสวนทีร่ะลกึแห่งสงครามเกาหล ีสวนทีส่รา้งข ึน้เพื่อปลอบ

ขวัญคนทีอ่พยพมาจากเกาหลเีหนือในชว่งสงครามเกาหล ีทีน่ี่มขีบวนรถไฟทีช่ือ่ว่า มา้เหล็กอยากวิง่ เป็น

สัญลักษณ์ของทางรถไฟที่เชื่อมเกาหลีเหนือและเกาหลีใต ้ซึง่ถูกตัดขาดจากกัน ตอนเกดิสงคราม 

นอกจากนี้ในสวนยังมมีางแบดนั แทน่บูชาทีส่รา้งส าหรับใหผู้ล้ีภ้ัยมาค านับในทศิทีส่สุานบรรพบุรุษตัง้อยู่ 

และสะพานอสิรภาพ ที่เพิง่เปิดใหใ้นนักท่องเที่ยวเขา้ชมใน 50 ปี สระสรา้งใหม้ีรูปร่างเป็นคาบสมุทร

 

เครือ่งแอรบ์สั A330-300 

ทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 

ท ัง้ขาไป-ขากลบั 
น า้หนกัสมัภาระ 

ขาไป - ขากลบั 20 กก. 
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เกาหลแีละระฆงัสนัตภิาพ ซึง่ทา่นสามารถหยอดเหรยีญแอบสอ่งกลอ้งดเูกาหลเีหนือไดอ้กีดว้ย จากนัน้น า

ทา่นสู ่สะพานมาจงัเลค ซ ึง่สะพานนี้พึง่เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วไดม้าเทีย่วชมเมื่อเดอืน พฤษภาคม 2561 นี้

เองมคีวามยาว 220 เมตร กวา้ง 1.5 เมตร สว่นหนึง่ของสะพานจะเป็นกระจกใส และสว่นทีเ่ป็นตะแกรง

เหล็กเป็นทีช่มใบไมผ้ลพิรอ้มสดูอากาศสดชืน่เย็นสบาย  

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ดว้ยอาหาร “โอซมับุลโกก”ิ เนื้อหมูสด+ปลาหมกึหมักผัดซ๊อส

และเครื่องเทศจนไดท้ี่แลว้น ามาใส่บนกระทะผัดกับกะหล ่าปีสดและวุน้เสน้ของเกาหลีมีน ้าขลุกขลกิ

รสชาตอิอกหวานเล็กนอ้ยพรอ้มกบัเสรฟิขา้วสวยและเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

 พกัที ่ BENIKEA THE BLISS HOTEL INCHEON 3*หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที3่ ไรส่ตอเบอรีห่รอืสวนผลไมต้ามฤดกูาล - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ - ชอ้ปป้ิงถนนฮงอกิ   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นสู ่ไรส่ตอเบอรีห่รอืสวนผลไมต้ามฤดูกาล ใหท้่านไดช้มและชมิผลไมต้ามฤดูกาล สดๆจากไร่ 

จากนัน้น าทา่นสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย ดว้ย  “คาลบี”้ หมูย่างเกาหล ีเป็นอาหาร

พืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจ้ักกันดทีั่วโลก มีรสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลมกล่อม น าหมูสเต็กสว่นที่

ตดิกบักระดกู(เชือ่ว่าเป็นสว่นทีอ่ร่อยทีส่ดุ) ย่างบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิและตัดเป็นชิน้พอค า ห่อทานแบบ

เมีย่งค าไทย โดยใสน่ ้าจิม้เตา้เจยีวและเครื่องเคยีงทีช่อบหรือขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บรกิารเครื่องเคยีง

ตา่งๆ 

บา่ย สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซ ึง่ถูกขนานนามว่าดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของ

ประเทศโดยมีบรษัิทซัมซุงเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ใหท้่านไดอ้สิระเทีย่วชมท่องไปกับโลก

ของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก ทีน่ี่ท่านจะพบเจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกัน

ไดอ้ย่างเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ีหรือเขา้สูด่นิแดนแห่ง

เทพนิยาย สวนสีฤ่ดู ซ ึง่จะปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดูกาล อีกทัง้ยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานา

ชนดิ อาทเิชน่ สเปซทวัร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ ึง่ก าลงับานสะพรั่งอวดสสีนัเต็มสวน 

(ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดือนพฤษภาคม - เดือน

มถิุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสงิหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลลิลี่, เดือนตุลาคม - เดอืน

พฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ทีจ่ัดตามตารางประจ าวันดว้ยบัตร

เขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เลน่ไดท้กุเครือ่งเลน่ไม่จ ากดัรอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้

ของทีร่ะลกึตา่งๆอย่างมากมาย   

ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ดว้ยอาหาร “จมิดกั”ไก่อบซอีิว๋ด าวุน้เสน้เมนูพื้นเมืองดัง้เดมิของ

เมอืงอันดงปัจจุบันไดร้ับความนยิมอย่างแพร่หลายและรสชาตขิองจมิดกัก็เป็นทีถู่กปากถูกลิน้คนไทยเป็น

อย่างยิง่” 

 

 

น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงถนนฮงอกิ หรอืบรเิวณหนา้มหาวทิยาลยัฮงอกินี้ เป็นแหลง่ชอ๊ปป้ิงส าหรับวัยรุ่นทีไ่ม่

ควรพลาด 

 
พกัที ่ INTER CITY HOTEL 3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที4่ พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+สวมชุดฮนับก- ศูนยโ์สม- ศูนยส์มุนไพรเกาหล ี- พระราชวงัชางด๊อกกุง -  

โซลทาวเวอร ์- Cosmetic Shop - Duty free -  ตลาดเมยีงดง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ยพรอ้มใหท้่านสวมชดุประจ าชาตเิกาหล ีชดุฮันบกน าท่านสู ่ศูนยโ์สม ซ ึง่

รัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลติจากโสมทีม่ีอายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่ีคุณภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของ

โสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อโสมทีม่ีคุณภาพดทีี่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า เพื่อน าไปบ ารุง

ร่างกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่า่นรักและนับถอืจากนัน้น าท่านชม ศูนยย์าสมุนไพรเกาหล ีใหท้่านได ้

เลอืกซือ้เลอืกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหล ีทีน่ ามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ทีม่ีสรรพคุณรักษาโรค 

และบ ารุงร่างกาย น าท่านสู่ พระราชวงัชางด๊อกคุง เป็นพระราชวังหลวงวังที่สองที่สรา้งต่อจาก

พระราชวังคยองบกกงุ ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวังทีม่คีวามส าคญัอย่างมากตอ่กษัตรยิห์ลายๆ พระองค์

ในราชวงศโ์ชซอน ทีม่สีภาพดแีละสมบูรณ์ทีส่ดุใน 5 พระราชวังหลวงทัง้หมดทีย่ังคงเก็บรักษาไว ้และทีน่ี่

ยังไดร้ับการขึน้ทะเบยีนจาก UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารท่านดว้ย“ซมัเกทงั”เป็นอาหารวังในสมัยก่อน

ปัจจุบันเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมืองหลวงเชือ่กันว่าบ ารุงและเสรมิสขุภาพเสริฟ์ท่านละ 1 ตัวในหมอ้ดนิ

รอ้นภายในตัวไก่จะมีขา้วเหนียวรากโสมพุทราแดงเกาลัดเสริฟ์พรอ้มเครื่องเคยีงเสน้ขนมจีนเหลา้โสม

พรกิไทยด าและเกลอื 

บา่ย น าท่านสู่ชม โซลทาวเวอร  ์1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถงึ 480 เมตร เหนือ

ระดบัน ้าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดย

สามารถมองไดถ้งึเขาพูกกัซนั และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่น ้าฮันกัง **ราคาไม่รวม

ค่าข ึน้ลฟิท ์**จากนั้นน าท่านสู ่COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องส าอางชือ่ดังของเกาหลี เช่น 

Rojukiss, Misshaเป็น น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง Duty Free จากนัน้ใหท้่าน ชอ้ปป้ิงตาม

อัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวม

เครือ่งส าอางคช์ือ่ดงั อาท ิEtude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นตน้     

ค า่  อสิระอาหารค า่เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดอ้ยา่งจใุจ 

 
พกัที ่ INTER CITY HOTEL 3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที5่ ชมเทศกาลดอกซากรุะ - ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง - ซุปเปอรม์าเกต๊ - สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่าน ชมเทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนยออโิด (พาท่านไปเฉพาะชว่งทีม่ีจัดเทศกาลขึน้ หมายเหต ุ

ดอกซากรุะบานขึน้อยู่กบัสภาพอากาศของแตล่ะปี)  ซ ึง่เป็นสถานทีช่มดอกซากุระทีม่ีชือ่เสยีงล าดับตน้ๆ 

ในโซลจากนัน้น าทา่นชม ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง ซ ึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะ

ใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาทีป่ระเทศ เกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกบัการวจิัยทีป่ระเทศ

เกาหลใีตอ้อกมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดง ภูมปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภูเขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต ์

โดยกว่าจะมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลูตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม มาสกัดเอา

น ้ามันมาผลติและวจิัยออกมาเป็นน ้ามันสนนี้  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย ดว้ย  “บบิมิบฟั” หรือที่เรียกกันใน

ภาษาไทยว่า ขา้วย าเกาหล ีเป็นอาหารเกาหลปีระเภทขา้วชนิดหนึง่ ประกอบดว้ยค าว่า "บบิมิ" แปลว่า 

"ย า" หรอื "คลกุเคลา้" และ "บัฟ" แปลว่า "ขา้ว" โดยอาหารชนดินี้จะเสริฟ์มาเป็นชามขา้วสวยรอ้น โรย

หนา้ดว้ยนามุล (ผักทีผ่ัดและปรุงรสแลว้), โคชจูัง (น ้าพรกิ) และ/หรือทเว็นจัง (เตา้เจี้ยว) นอกจากนี้ยัง

นยิมใสไ่ขด่บิ ไขด่าว หรอืไขล่วก และเนื้อสตัวท์ีห่ั่นบาง ๆ เชน่กนั จากนัน้คลกุสว่นผสมตา่ง ๆ ใหเ้ขา้กนัดี

กอ่นรับประทาน[1] 

 น าทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางน าท่าน 

ชอ้ปป้ิงที่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซ ึง่มีสนิคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมี่ก ึง่

ส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

16.25 น.   น าทา่นเหนิฟ้ากลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ (Thai Air Asia X) เทีย่วบนิที ่XJ709 (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 5-6 ชัง่โมง)  

20.45 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

************************************ 

 

 

 

 

 



   

  GO2ICN-XJ003     หนา้ 6 จาก 11 
 

 

โปรแกรม : เกาหล ีตะลุยชายแดนระหวา่งเกาหลเีหนอืและใต ้5 วนั 3 คนื 

 โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 

2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

06 – 10 มนีาคม 2562  16,888.- 16,888.- 16,888.- 16,888.- 8,900.- 5,900.- 

13 – 17 มนีาคม 2562 16,888.- 16,888.- 16,888.- 16,888.- 8,900.- 5,900.- 

14 – 18 มนีาคม 2562 16,888.- 16,888.- 16,888.- 16,888.- 8,900.- 5,900.- 

20 – 24 มนีาคม 2562 16,888.- 16,888.- 16,888.- 16,888.- 8,900.- 5,900.- 

25 – 29 มนีาคม 2562 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 8,900.- 5,900.- 

*** ราคาเด็กทารก(อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 6,000.-  *** 

***ราคานีร้วมรายการทวัร ์และ ต ัว๋เครือ่งบนิ*** 

 

***ราคานีเ้ฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่น ัน้ กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัง้*** 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 
**ส าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเทศเกาหลี

ใต ้หากลกูคา้ชาวตา่งชาตโิปรดตดิตอ่สอบถามอกีคร ัง้**  

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้

ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ท ิง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไม่วา่จะเกดิจาก

ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหนึง่เหตุใดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการได้

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอื

ทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ใน

กรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย  อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบัเดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่นขึน้

ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

*หมายเหต ุ:รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,700 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

 หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร)  
 (เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมอืง)**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสุุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ 
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**ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

 
1.หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มรีายละเอยีดคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิดงันี้ 

 
2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT 
 
 Quiet Zone Lagroom Seat   1,800.-/เทีย่ว(แถวที7่) 
 

 Quiet Zone Seat   600.-/เทีย่ว 
 
 Lagroom Seat    1,700.-/เทีย่ว(แถวที ่15,16,17) 

 
    Lagroom Seat    1,600.-/เทีย่ว(แถวที3่4,35) 

 
*** Legroom Seat (บรเิวณ EXIT SEAT)ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุกวา่ 15 ปี,  
    ผูใ้หญอ่ายุเกนิ 60 ปี, สตรมีคีรรภ,์ ผูพ้กิารน ัง่ 

 
 Baby Bassinet 1,600/เทีย่ว(ตะกรา้เด็ก)  
     (จองคูL่egroom Seat) 

 
 

2.ทางแอรเ์อเชยีมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่กรณุาแจง้เจา้หนา้ที ่ ณ วัน 

จองทัวร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง..  

3.สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่  สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์กฬีาเพิม่เตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตาม 

รายละเอยีดดา้นลา่ง 

 

น า้หนกัขาไป /กลบั (ราคาตอ่เทีย่ว) 

  

5Kg. 

ราคา [จา่ยเพิม่] บาท 

10 Kg. 

 

20 Kg. 

อัตราของเกาหล ี 350.- 550.- 1,490.- 

 

**ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับซือ้น ้าหนักเพิม่หลงัจากท าการจองแลว้** 

ถา้ลกูคา้มนี ้าหนักเกนิก าหนดตอ้งจ่ายคา่สมัภาระเพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอตัราทีส่ายการบนิก าหนด... 

 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกดิจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บรษัิทฯ ไม่ 

    สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขา้ 

    เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีที่ 

    ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด 

    ประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่าน 

    ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  
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5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯจะถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
 

**ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ี

โดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหล ีข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ลกูคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง  

ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่บัตรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

4. หัวหนา้ทวัรห์รอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกนัอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6. สมัภาระน ้าหนักไม่เกนิทา่นละ 20 กก.  

7. ราคารวมภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบั

ทางบรษัิทได ้** 

 -เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 -เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2.  คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 

4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเสาธารณ

รัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,750 บาท ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ 

เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,700 บาท/ทา่น/ทรปิ)’ 

 

เง ือ่นไขการจอง  

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลกัฐานการ โอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ีดู่แลเสน้ทาง ทีน่ั่ง

จะยนืยันเมือ่ไดร้ับ เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 

2.       สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน  

3.        หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน  

 ออกบัตรโดยสารทุกครั ้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบ  

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ 

4.      หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว  

          หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให ้
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           การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน า้ทัวร์มีความ 

          จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  

 

 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์ห้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิ 

มฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วัน เก็บเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้

ไม่มกีารคนืเงนิทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์าก

โรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลื่อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาล ทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรือค่ามัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรือโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดไม่ว่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

**ส าคญั!! บรษิทัท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดย

ผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณา

ของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคุเทศกไ์ม่

สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

9. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะส ิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคืน

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผดิกฎหมาย หรือ

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ื่น

ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอ

สงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีบ่รษัิท

ระบุในรายการเดนิทาง  

11. บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้ส ิน้บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่ว

เกาหลเีทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดยโรงแรม

ทีพ่ักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลตีามทีร่ะบุใน

รายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ทา่นขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม 

ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนั และไม่สามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลาย

แห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลอียู่ในแถบทีม่ีอุณหภูมติ ่าเครื่องปรับอากาศทีม่ีจะใหบ้รกิาร

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระต่างๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายสูญหายล่าชา้ 

หรอือุบัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอื

ว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถา้ทา่นตอ้งการแยกตวัออก

จากกรุ๊ปทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรา้นศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, รา้นน า้มนัสน, ศูนยเ์ครือ่งส าอาง 

และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 USD ต่อ

ทา่น 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านัน้ กรณี

ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอีกครัง้ หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ์ เก็บ

คา่ใชจ้่ายเพิม่ ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหว่างทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรูปและชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ยของ

การเดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหน่ายหากว่าทา่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของทา่น ทางบรษัิททวัรไ์ม่มกีารบังคบัใหซ้ือ้แต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้

เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดร้ับทราบ 

19. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทุกคร ัง้ม  ิ

 เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการ

เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  

อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต ,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม
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การเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สาย

การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรือ สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับ

สถานเอกอัครราชทตู รวมถงึผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็น

สทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรือ 

ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกันในกรณีทีผู่ร้่วม

เดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ 

เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่

เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมีส ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถือและค านึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความ

ปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ

นกัทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่น ัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมาย

การท างานภาษาอังกฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ 

2. หลกัฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300เหรียญ

สหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไม่มีบัตรเครดติคาร์ด) หากมีบัตรเครดติ

ต่างประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งน าตดิตัวไปดว้ยหรือ

หลกัฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบว่าทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยังอยู่ในระหว่างการศกึษาหรอืบัตรนักศกึษาและควรเดนิทางกับผูป้กครอง เชน่ บดิา 

มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม่ ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหม่หรอืน าตดิตวัไปดว้ย   

5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไม่ควรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 

****** HAVE A NICE TRIP****** 
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