
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 02-353-9399 เว็บไซต์   www.taladtourmag.com                          หน้า 1 จาก 15 
รายการท่องเทีย่วและเมนูอาหารทีร่ะบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมทีไ่ด้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 
 
 

วนัแรก        กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  

23.00 น. คณะพรอ้มกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สาย

การบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารต้อนรบั และอ านวยความสะดวกในการ

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

300 จ านวน 377 ท่ีนั ่ง จดัท่ีนั ่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้ งขาไปและขากลับ 

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้าหนักเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย)   

**หมายเหตุ** เคาน์เตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที 

และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 
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02.20 น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้ โดยเท่ียวบินท่ี XJ700 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
วนัท่ีสอง      ประเทศเกาหลีใต ้(อินชอน) – วดัชินฮึงซา – อุทยานซอรคัซาน + CABLE CAR  

09.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้(เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าไทย 2 

ช.ม.กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธี

การตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่ สาธารณะรฐัเกาหลีใต ้  รถโค้ชพา

ท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ียาว

กว่า 4.42กม.  และมียอดโดมสูง 107 เมตร  

กลางวนั บริการอาหาร (1) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ด

เล็กนอ้ย โดยน าหมูลงในกระทะพร้อมน ้าซุปปรุงรส เม่ือสุกรบัประทานพรอ้มเครื่องเคียง

และข้าวสวย หากตอ้งการแบบรสชาติเกาหลีแท้ๆ ก็สามารถใส่กิมจหิมักลงต้มดว้ยจะได้

รสชาติอีกแบบหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางไป อุทยานแห่งชาติซอรคัซาน หรือ สวิสเซอรแ์ลนด์ของเกาหลี เป็น

อุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่มีเน้ือท่ี ถึง 354 ตารางกิโลเมตร จดัไดว่้าเป็นแนวเขาท่ีสวยงามมาก

ท่ีสุดแห่งหน่ึงในเกาหลีซ่ึงประกอบดว้ย โอซอรคั เนซอรคั และนัมซอรคั เทือกเขาแนวนอกแนว

ใน และแนวใต ้มีหุบเขาท่ีมีดอกไม้บานสะพรัง่ทั้ งฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้เปล่ียนสี  หุบเขาแห่ง

น้ีจะเปล่ียนเป็นสีแดงสีทองทั ่วทั้งหุบเขา  น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า สู่จุดชมวิวของอุทยาน

แห่งชาติเขาซอรคั ท่ีไดข้ึ้ นช่ือว่าเป็นภูเขาส่ีฤดู และสวิสเซอรแ์ลนดข์องเกาหลี เขาซอรคัตั้งอยู่ใจ

กลางภูเขาแทแบคซ่ึงทอดยาวไปถึงเขาคึมคงัของประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขา ป่าไม้ หุบเขา 

สายน ้า ทะเลสาบ หินรูปร่างต่างๆ ท่ีสวยงาม ซ่ึงเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติท่ีหาดูไดย้ากย่ิง ตาม

รอยต านานท่ีเล่าขานของจุดก าเนิดเพลงอารีรงั ภูเขาซอรคัซานมีความงามเฉพาะตัวตลอดปี  

แต่ช่วงฤดูใบไม้เปล่ียนสีจะเป็นช่วงท่ีงดงามท่ีสุด นักท่องเท่ียวจะชอบเดินทางกนัในช่วงน้ี  เพ่ือ
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ชมความงามของใบไม้สีต่างๆ ประมาณเดือนตุลาคม ทั ่วทั้งบริเวณใบไม้จะกลายเป็นสีแดง และ

สีเหลือง  นอกจากน้ีบ ริเวณโดยรอบของอุทยานแห่ งชาติซ อรัคซาน ยังมี  วัดชินฮึ งซา 

(SINHEUNGSA TEMPLE) วัดเก่าแก่สรา้งในสมัย อาณาจักรชิลล่าอายุกว่า  1,000 ปี ท่าน

สามารถนมัสการกราบไหว้พระพุทธรูปสัมฤท ธ์ิปางสมาธิขนาดใหญ่ท่ีประดิษฐานเป็น

สัญลักษณ์ของอุทยาน ก่อนจะผ่านสะพานช าระล้างจิตใจเขา้สู่เขตวดัเพ่ือไหวพ้ระขอพร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เย็น บริการอาหาร (2) เมนู เมนู ชาบู ชาบู สุก้ีหม้อไฟสไตลเ์กาหลี อาหารพ้ืนเมืองของเกาหลี

ตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลกัษณะคลา้ยสุก้ีหม้อไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัท่ี   I - PARK HOTEL  หรือระดบัเดียวกัน 

วนัท่ีสาม      โรงเรียนสอนท ากิมจ ิ+ ชุดประจ  าชาติฮนับก – สวนสนุก EVERAND – ฮอตเกนามู  

                  COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)  

จากน้ันท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ เพ่ือใหท่้านเรียนรูว้ฒันธรรมการท ากิมจิของชาว

เกาหลี กิมจิเป็นอาหารเกาหลีประเภทผักดองท่ีอาศยัภูมิปัญญากน้ครวัของชาวเกาหลี ดว้ยการ

หมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทัว่ไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรบัประทานกิมจิเกือบ

ทุกม้ือ และยังน าไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอ ย่าง ปัจจุบันกิมจิมีมากกว่า 187 
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ชนิด ส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ด เปร้ียว และมีกล่ินฉุน ท่านยังสามารถลองสวมใส่ ชุดฮนับก ซ่ึง

เป็นชุดประจ าชาติของเกาหลี พรอ้มถ่ายภาพสวยๆเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK) ซ่ึงถูกขนาน

นามว่า ดิสนีย์แลนดเ์กาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษทัซัมซุง

เป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดนั้่งกระเชา้ลิฟท์ และท่องไปกบัโลกของสัตว์ป่า

ซาฟารี ชมไลเกอร ์ท่ีน่ีท่านจะพบเจา้ป่าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกบัเคร่ือง

เล่นนานาชนิด อาทิเช่น  รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train), เฮอร์ริเคน (Double Rock 

Spin), เรือ เหาะไวกิ้ ง (Columbus Adventure) และท่ีพลาดไม่ ได้!! รถไฟเหาะรางไม้  (T-

EXPRESS) ซ่ึงเป็นไฮไลคข์องสวนสนุกแห่งน้ี  ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ดว้ยบัตรเข ้าชม

แบบไม่จ ากดัจ  านวนรอบ นอกจากน้ี ชมสวนดอกไม้ท่ีก  าลังบานสะพรัง่อวดสีสันท่ี สวนดอกไม้ส่ี

ฤดู  (Four Season Garden) ซ่ึ งจะเป ล่ียนแปลงพันธุ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบ ท่ี

หลากหลายตลอดทั้งปี ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัสภาพอากาศ ดว้ยสีสันท่ีสดของดอกไม้แต่ละชนิดจึงไดร้ับ

ความนิยมจากนักท่องเท่ียวท่ีมาสวนสนุกจึงไม่พลาดท่ีจะเข ้ามาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสด

ช่ืนกลับไปเป็นท่ีระลึก รวมทั้ งยังมีการจดัเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ

ประมาณเดือนเมษายน – มิถุนายน จะเป็นสวนดอกทิวลิป (Tulip Festival) และดอกกุหลาบ 

ในช่วงฤดูร้อนประมาณเดือนมิถุนายน - สิงหาคม จะเป็นสวนดอกลิลล่ีหลากสีสัน ยังไม่หมด

แค่น้ัน ในช่วงเดือนน้ีจะมีเทศกาลคลายร้อนไปกบัสายน ้ า (Summer Splash) ส่วนในฤดูใบไม้

ร่วงประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน จะเป็นสวนดอกเบญจมาศ พรอ้มกบัมีจดัตกแต่งสวน

สนุกใหเ้ขา้กับเทศกาลฮัลโลวีน (Happy Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซีแห่รอบสวนสนุก 

และมีเจ ้าหน้าท่ีแต่งตัวเป็นผีมาเดินแกล้งนักท่องเท่ียวด้วย  ในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือน

พฤศจิกายน - ธันวาคม มีการจดังานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตม์าส และตอ้นรบัเทศกาลปีใหม่ 

(Romantic illumination) และในช่วงเดือนมกราคมมีนาคมจะเป็นเทศกาลหิมะ (Snow 

Festival) มี Snow Slate ใหเ้ล่ือนไถลลงมา ซ่ึงเป็นท่ีนิยมเป็นอย่างมาก ทุกเทศกาลจะตกแต่ง

ดว้ย แสง สี เสียง สุดอลังการ พร้อมทั้ งมีขบวนพาเหรดท่ีมาสรา้งความบันเทิงใหก้ ับเด็กๆ เช่น 

White Christmas Parade, Moonlight Parade เป็นตน้ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 02-353-9399 เว็บไซต์   www.taladtourmag.com                          หน้า 5 จาก 15 
รายการท่องเทีย่วและเมนูอาหารทีร่ะบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมทีไ่ด้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 

กลางวนั บริการอาหาร (4) เมนู บุฟเฟต์บาร์บี คิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือวัว 

ปลาหมึก กุง้ อาหารเกาหลี เติมไม่อั้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั ฮอตเกนามู ตน้ไม้ชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบน

ภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม

น ามารบัประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการ

ด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา 

จากน้ันน าท่านช้อปป้ิงรา้นเคร่ืองส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET ของนักชอ้ปชาวไทยให้

ท่านได้เลือกซ้ือกลับไปฝากเป็นของท่ีระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซ่ึงราคาถูกกว่าท่ีเมืองไทย

เกือบเท่าตวัและบางผลิตภณัฑย์ังไม่มีขายในไทย 

จาก น้ันน าท่านเดินทางไป  โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) หรือ ‘นัมซันทาวเวอร์ ’ 

(NAMSAN TOWER) ตั้งอยู่บนภู เขานัมซานใจกลางกรุงโซล 

ท่ีน่ียังคงไดร้บัความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเท่ียวและคู่รัก

ชาวเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวนัหรือช่วงกลางคืน ไม่ว่าจะ

ฤดูกาลไหนๆ ถือว่าเป็นจุดท่องเท่ียวไฮไลท์ส าคญัของกรุงโซล

ท่ีนักท่องเท่ียวทุกคนจะต้องมาแวะเช็คอิน เพราะเป็นจุดชมวิว

ท่ีมองเห็นวิวทั ่วทั้ งกรุงโซล และบริเวณรอบๆแบบพาโนราม่า 

ซ่ึงเป็นอีกสถานท่ีสุดแสนโรแมนติกแห่งหน่ึงท่ีเรียกไดว่้า คู่รัก

ทุกคู่...ไม่ควรพลาด อีกหน่ึงในทาวเวอรท่ี์มีวิวท่ีสวยท่ีสุดใน

เอเชีย มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และ

มีความสูง 479 เมตรจากพ้ืนดิน คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีส่วนมากจะเป็นคู่รัก จุดไฮไลท์ท่ีพลาดไม่ได้

เลยเม่ือมาเท่ียวคือ สถานท่ีคล้องกุญแจช่ือดัง Love Key Ceremony ท่ีมีความเช่ือว่า...คู่รกัท่ีมา

คล้องกุญแจท่ีน่ีจะมีความรกัท่ียืนยาวไปตลอดกาล **ราคาทัวร์น้ีไม่รวมกุญแจและค่าข้ึน

ลิฟท์** 
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เย็น บริการอาหาร (5) เมนูบุฟเฟ่ต์ SEA FOOD ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ 

ให้ท่านไดเ้ลือกสรรอาหารทะเลท่ีสดๆใหม่ และ อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยกัษ์  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

พกัท่ี   

 HOTEL RIVER PARK / THE M หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีส่ี          น ้ามันสน – ศูนยส์มุนไพรโสม – ถนนยออีโด - พระราชวงัชางด็อกกุง   

                  พลอยอะเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง – รร.โซล   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)  

จากน้ันพาท่านรู้จกั และเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  โสมถูก

น ามาใช้เพ่ือสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2 ,000 ปี  ในต ารายาแผน

โบราณจีน ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่

ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบเพ่ิมพละก าลัง โดย

ส่วนรวมมีสรรพคุณทางการแพทย์ ในด้านช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกัน

โรคหัวใจขาดเลือด เสริมสมรรถภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง ซ่ึง

โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลก โดยองคก์ารยูเนสโก ทุกวนัน้ี

ผลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรบัผู้ท่ีค านึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน 

จากน้ันน าท่านเย่ียมชม RED PINE ผลิตภัณฑ์ท่ีสกัดจากน ้ ามันสน มีสรรพคุณช่วยบ ารุง

ร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกาย  

จากน้ันน าท่านผ่านชม ความงามของดอก ซากุระ ณ ถนนยออีโด ซ่ึงก าลังบานอยู่ทั ่วเกาหลี 

ไม่ต้องไปถึงญ่ีปุ่นก็ได้ก็สามารถชมซากุระได้ เพราะไม่ว่าจะเดินทางไปท่ีไหน สองขา้งทางจะ

เต็มไปดว้ยงามของดอกซากุระสีชมพูอ่อนละลานตา ใหท่้านไดห้ยิบกล้องขึ้ นมาถ่ายภาพดอก

ซากุระเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก อีกทั้งได้เห็นภาพของคนเกาหลีออกมาปิคนิคตามสวนสาธารณะ ทั้ ง

ท่ีมาเป็นเพ่ือนกลุ่มใหญ่ๆ คู่รัก และครอบครวั ชวนกนัมาพกัผ่อนท าอาหารมานั่งทานไปคุยไป

ดูดอกซากุระไปด้วย  (ดอกซากุระจะเริ่มบานประมาณช่วงเดือนเมษายน ตั้งแต่กรุ ๊ป

ประมาณวนัท่ี 08 – 15 เมษายน 2561 หรือในช่วงท่ีดอกซากุระบาน หลงัจากประมาณ

วนัท่ี 15 เมษายน จะไม่มีโปรแกรมไปดูซากุระ) หมายเหตุ **ทั้งน้ีการบานของดอกซากุระ
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ขึ้ นอยู่กบัสภาพอากาศ หากดอกซากุระไม่บาน ทางบริษทัขออนุญาตไม่น าท่านไป และไม่มีการ

หกัคืนค่าใชจ้่ายใดๆทั้งส้ิน**  

จากน้ันน าท่านเย่ียมชม โรงงานเจยีระไนพลอยอะเมทิส ซ่ึงเกาหลีใต้น้ันเป็นดินแดนแห่ง

พลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค มีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ย้า

ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จี้  ต่างหู และสรอ้ยขอ้มือ  

 

 

 

 

 

จ

า

จากน้ันน าท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM ผลงานการสร้างสรรคศิ์ลปะแนวใหม่ ภาพวาด

ลวงตาสามมิติ โดยท่านจะได้สนุกสนานกบัการ

ถ่ายรูปแอ็คชัน่ท าท่าต่างๆ ท่ีเกิดจากความคิด

สรา้งสรรค์ และจินตนาการของการสร้างภาพ 

โดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎี

ทางวิทยาศาสตร ์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้น

ความเคล่ือนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริงโดย

ใหผู้้ชมเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือผ่านเขา้ไป

ในภาพน้ันๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึง

เหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามันเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอัน

ไหนภาพวาดและของจริง และ ICE MUSEUM เป็นโซนน ้าแข็งแกะสลักรูปต่างๆ อุณหภูมิขา้งใน 

ประมาณ -4 องศา  

 

จากน้ันน าท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวังล าดบัท่ี

สองท่ีถูกสรา้งต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และมีความส าคญั เป็นท่ีพ านัก

ของพระมหากษัตริย์ ถึ ง 9 พระองค์ในสมัย

ราชวงศ์โชซอน (JOSEON) ท่ีน่ี ได้รับการขึ้ น

ทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทาง

วฒันธรรม ในปี 1997 ซ่ึงยังคงสภาพสมบูรณ์

ท่ีสุดใน 5 พระราชวังส าคัญท่ียังคงอนุรักษ์ไว ้

ประกอบไปด้วย  เขตพระราชฐานชั้นน อก

พระราชฐาน ชั้นใน และสวนดา้นหลัง ส าหรับ
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เป็นท่ีพกัผ่อนของพระมหากษตัริย์ ซ่ึงมีตน้ไม้ขนาดยักษ์ท่ีมี อายุกว่า 300 ปี รวมไปถึงบ่อน ้ า 

และศาลาริมน ้ า ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวงั ไดแ้ก่ พระต าหนัก 

INJEONGJEON, พระต าหนัก DAEJOJEON, พระต าหนัก SEONJEONGJEON, และพระต าหนัก 

NAKSEONJAE สวนลับ หรือสวนต้องห้าม หรือฮูวอน (HOWON) ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของ

พระราชวงัท่ีถูกสรา้งขึ้ นในสมัยกษตัริย์ TAEJONG เพ่ือเป็นสถานท่ีพกัผ่อนส าหรบัพระราชวงศ ์

เดิมสวนแห่งน้ีมีช่ือว่า ‘BUKWON’ หรือ ‘GEUMWON’ แต่ถูกเปล่ียนช่ือเป็น ‘BIWON’ ในรชัสมัย

ของกษัตริย์ KOJONG สวนแห่งน้ี ถูกดู แลและบ ารุงรักษาไว้เป็นอย่างดี และดูสวยงามมาก

โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วง 

กลางวนั บริการอาหาร (7) เมนู ไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลังเหมาะ ยัดไส้

ดว้ยโสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบ ารุงร่างกาย เสิรฟ์ในหม้อดินรอ้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ใหท่้านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม

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

เนมอ่ืนๆ อีกมากมาย 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควรเ์กาหลี หน่ึงในสถานท่ียอดฮิตของ

นักท่องเท่ียว และนักช้อปตวัยง เต็มไปด้วยรา้นค้าต่างๆ และร้านอาหารมากมายนับไม่ถ้วน 

ภายในตลาดเมียงดงน้ีจะมีเส้ือผ้า กางเกง รองเท้า น ้าหอม เคร่ืองส าอางค ์ทั้ งแบรนด์เนมช่ือดัง 

และโลคอลแบรนด ์ซีดีเพลง รูปดารา หรืออะไรท่ีวยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาได้จากท่ีตลาดแห่ง

น้ีได้ รวมถึงบรรดาร้านเคร่ืองส าอางค์ท่ีคุ้นหูคนไทย  เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE 

SHOP ซ่ึงร้านคา้เหล่าน้ีหาไดไ้ม่ยากในตลาดเมียงดง ท่ีส าคญัราคาเคร่ืองส าอางค์จะถูกกว่า

ประเทศไทยมากประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นยังไม่วางขายในประเทศไทยอีกดว้ย พลาด

ไม่ได้ส าหรับนักชิมทั้งหลาย เพราะในตลาดเมียงดงจะมีไอติมโคนเจา้ดังอยู่ ซ่ึงมีขนาดสูงถึง 2 

ฟุต !!! 

เย็น   อิสระอาหารเย็น 1 ม้ือ ให้ทุกท่านไดอ้ิสระอาหารมือเย็นตามอธัยาศยั 

พกัท่ี   HOTEL RIVER PARK / THE M หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีห้า        ละลายเงินวอนซุปเปอรม์าเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหาร (8) เมนูอูดง้  
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จากน้ันน าท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 

แถม 1) ภายในซุปเปอรม์ารเ์ก็ตมีทั้งสาหร่าย ขนมต่างๆ  ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโกแลต 

รวมถึงผลิตภณัฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม 

ครีมล้างหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม เป็นตน้ อีกทั้งยังมีหมอนเพ่ือสุขภาพ กิมจิ เปเปโร่ (ป๊อกกี้

เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) และนมกล้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

11.35 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย เท่ียวบินท่ี XJ701 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

15.10 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีข้ ึ้นอยู่ตามความเหมาะสม  
**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมือง ท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดินทาง ทาง
บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คนืคา่บริการ ไม่วา่กรณีใดๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทั** 

**พาสสปอร์ตจะตอ้งมีอายุมากกวา่ 6 เดือน นับจากวนัไปถึง** 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่
คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทัง้สิน้ เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบิน
เรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถ่ีถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  
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อตัราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (AIR ASIA X) 

CHERRY BLOSSOM IN KOREA (ซูวอน - โซล – โซล)  

 

ก าหนดการเดินทาง 

มีนาคม – เมษายน 2561 

ผูใ้หญ่ 

ห้องละ 

2-3 ท่าน 

จอย 

แลนด ์

พกั 

เด่ียว 

เพ่ิม 

01 – 05 มีนาคม 2561 19,999 7,900 5,000 

02 – 06 มีนาคม 2561 19,999 7,900 5,000 

03 – 07 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

04 – 08 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

05 – 09 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

06 – 10 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

07 – 11 มีนาคม 2561 18,999 7,900 5,000 

08 – 12 มีนาคม 2561 18,999 7,900 5,000 

09 – 13 มีนาคม 2561 18,999 7,900 5,000 

10 – 14 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

11 – 15 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

12 – 16 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

13 – 17 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

14 – 18 มีนาคม 2561 18,999 7,900 5,000 

15 – 19 มีนาคม 2561 18,999 7,900 5,000 

16 – 20 มีนาคม 2561 18,999 7,900 5,000 

17 – 21 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

18 – 22 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

19 – 23 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

20 – 24 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

21 – 25 มีนาคม 2561 18,999 7,900 5,000 

22 – 26 มีนาคม 2561 18,999 7,900 5,000 

23 – 27 มีนาคม 2561 18,999 7,900 5,000 

24 – 28 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

25 – 29 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 
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26 – 30 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

27 – 31 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

28 มีนาคม – 01 เมษายน 2561 18,999 7,900 5,000 

29 มีนาคม – 02 เมษายน 2561 18,999 7,900 5,000 

30 มีนาคม – 03 เมษายน 2561 19,999 7,900 5,000 

31 มีนาคม – 04 เมษายน 2561 19,999 7,900 5,000 

01 – 05 เมษายน 2561 19,999 7,900 5,000 

02 – 06 เมษายน 2561 19,999 7,900 5,000 

03 – 07 เมษายน 2561 19,999 7,900 5,000 

04 – 08 เมษายน 2561 21,999 7,900 5,000 

05 – 09 เมษายน 2561 21,999 7,900 5,000 

06 – 10 เมษายน 2561 21,999 7,900 5,000 

07 – 11 เมษายน 2561 21,999 7,900 5,000 

08 – 12 เมษายน 2561 22,999 7,900 5,000 

11 – 15 เมษายน 2561 27,999 7,900 5,000 

12 – 16 เมษายน 2561 29,999 7,900 5,000 

13 – 17 เมษายน 2561 29,999 7,900 5,000 

14 – 18 เมษายน 2561 29,999 7,900 5,000 

15 – 19 เมษายน 2561 22,999 7,900 5,000 

16 – 20 เมษายน 2561 22,999 7,900 5,000 

17 – 21 เมษายน 2561 22,999 7,900 5,000 

18 – 22 เมษายน 2561 19,999 7,900 5,000 

19 – 23 เมษายน 2561 19,999 7,900 5,000 

20 – 24 เมษายน 2561 19,999 7,900 5,000 

21 – 25 เมษายน 2561 18,999 7,900 5,000 

22 – 26 เมษายน 2561 18,999 7,900 5,000 

23 – 27 เมษายน 2561 18,999 7,900 5,000 

24 – 28 เมษายน 2561 18,999 7,900 5,000 

25 – 29 เมษายน 2561 19,999 7,900 5,000 

 

**เดก็ทารก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคา 5,900 บาท** 
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***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์้องถ่ิน*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่าน  

หรือท่านละ 1,050 บาท/ทริป/ท่าน** 

**หมายเหตุ** 
1. รบัเฉพาะผู้มีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กบัผู้จดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จดัได้ช าระ

ให้กบัสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รบัการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ  (ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทัง้ค่าต ัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน  ***และทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่ มจากราคา

ค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค์  หมอ  
พยาบาล  ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปที่มีการขอดูงาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครัง้** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รบัผิดชอบ  หากท่านมีความจ าเป็นต้องรบัฝากของจากผู้อ่ืนเพื่อที่จะน าไป
ยงัประเทศนัน้ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนัน้ว่าต้องไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รบัฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. โรงแรมที่พกัที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรบัเปล่ียนขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง ผลประโยชน์
ลูกค้าเป็นหลัก 

4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมชี า่งภาพมาถา่ยรูป และชว่ยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  และวนัสุดทา้ยชา่งภาพจะ
น าภาพถา่ยมาจ าหน ่ายกบัลูกทวัร์ หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซ้ือได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจกไ็มต่อ้งซ้ือ เพราะทางบริษัท
ทวัร์ไมม่กีารบงัคับลูกทัวร์ ซ้ือแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า 

5. ทวัร์ครัง้นี มี้วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลง
ร้านช้อปปิง้ เช่น น า้มนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยก
ท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลใีหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วัน 

ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในข้ันตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือ

ยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา้ประเทศเกาหลี* ดังต่อไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง 

- ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวรจ์ัดเตรียมให ้

- สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด 

บัตรเครดิต เป็นตน้) 

- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้ัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวร ์

จัดเตรียมให ้

- ก  าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลี ทางทัวรจ์ดัเตรียมให ้
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีม ี
 คา่น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 
 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ท่ีระบุในรายการ     คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 คา่ใช ้จา่ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่ท าหนังสือเดินทาง , คา่โทรศพัท์ , คา่โทรศพัท์ทางไกล , คา่อินเตอร์เน็ต 
, คา่ซักรีด , มนิิบาร์ในห้อง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้
บริการ) 
 คา่ทิปคนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 30,000 วอน/ทริป/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% 
 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งดา้ว  
 
เอกสารประกอบในการย่ืนวีซ่า  
1) พาสปอร์ต  
2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว  
3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่  
4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้ม)ี  
5) สมดุบญัชีเงินฝาก(ถา้ม)ี  
6) รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  
(ส าหรับหนังสือเดินทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้ -ออกดว้ยตนเองกอ่นจะย่ืนวีซา่) 
 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพ่ือส ารองที่นั่ง ภายใน 3 วนัหลังจาก
การจอง  

2. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช  าระเงินคา่บริการสว่นท่ีเหลือทั้งหมดกอ่นวนัเ ดินทางอยา่งน้อย 30 วนั กรณีนักทอ่งเท่ียว
หรือเอเจนซ่ีไมช่  าระเงิน หรือช  าระเงินไมค่รบภายในก  าหนด รวมถึงกรณีเช็คของทา่นถูกปฏิเส ธการจา่ยเงินไมว่า่กรณี
ใดๆ ให้ถือวา่นักทอ่งเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. กรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั จะตอ้งช  าระครบเต็มจ านวนเลย 

ประกาศจากสายการบิน AIR ASIA X 

ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR ASIA X แล้วไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
เกาหลีใต้ ท าให้ลูกค้าต้องถูกส่งต ัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในการเปล่ียนตัว๋ขากลับรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆ
ที่เกิดขึน้ด้วย ฉะนัน้ ลูกค้าต้องเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ ทางผู้จดัและทางสายการบินจะ
ไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ทุกกรณี ลูกค้าอาจจะต้องรบัผิดชอบค่าปรบัที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ หรือลูกค้าต้องรอกลับ
ประเทศไทยในเที่ยวบินถดัไปที่มีที่น ั่งว่างหรือตามวนัเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน  ทัง้นีแ้ล้วแต่ ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศเกาหลีและสายการบินทางผู้จดัไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  
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4. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัท เชน่ แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริ ษทั ดงั น้ี วนัจันทร์ 

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

รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ี(ผู้มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิก
การจองกบัทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 กรณีนกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรบัเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน  

โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านั้น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว  

2.2 หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทวัร์ทกุกรณ ี
1. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย

การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทั้งหมด   
2. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษทั เชน่ แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี  วนัจนัทร์ ถึง

ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนีักทอ่งเท่ียวเดินทางไมถึ่ง  15 คน  
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูม้วีตัถุประสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 
2. ทวัร์น้ี เป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทั้งหมดให้แกท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเ ดินทางในกรณีท่ีมนีักทอ่งเ ท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ให้กบั
นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไมม่วีซีา่  และอยา่งน้อย 10 วนักอ่น
การเ ดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเท่ียวทุกทา่นยินดีท่ีจะช  าระคา่บริการเพิ่มจากการท่ีมนีักทอ่งเท่ียวรว่ม
เดินทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษทัก  าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได ้  ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการตอ่ไป  

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกลุ ค าน าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมไิดส้ง่หน้าหนังสือเดินทางให้กบัทาง
บริษทัพร้อมการช  าระเงินมดัจ า 



ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 02-353-9399 เว็บไซต์   www.taladtourmag.com                          หน้า 15 จาก 15 
รายการท่องเทีย่วและเมนูอาหารทีร่ะบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมทีไ่ด้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี  บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักทอ่งเท่ียวสว่น
ใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือคา่ใช ้จา่ยใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนักทอ่งเ ท่ียวท่ีมิได้เกดิจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน่ ภ ัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสัิยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้ น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาคา่บริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่
ภาษีเชื้อเพลิง คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไมม่ีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู้
มอี านาจของบริษทัก  ากบัเทา่นั้น  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมขีนาดบรรจุภ ัณฑ์ไมเ่กนิ 100 มิลลิลิตรตอ่ชิ้น และรวมกนั
ทุกชิ้นไมเ่กนิ 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมซิีปล็อคปิดสนิท และสามา รถน าออกมาให้เจา้หน้าท่ีตรวจได้
อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นั้ น ถ้าส่ิงของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑ์มากกวา่ท่ีก  าหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น 

 ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น  

 ประเทศเกาหลี มกีฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผกั , ผลไมส้ด , ไข ่, เน้ือสัตว ์
, ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดตอ่ท่ีจะมาจากส่ิงเหลา่น้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียคา่ปรับในอตัราท่ีสูงมาก  

 
 
 
 

 


