
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

วนัแรก         กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต ้– รร. อนิชอน 

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

การบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการ

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

300 จ านวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน (หากตอ้งการซ้ือ

น ้าหนักเพิ่ม ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ย)  

**หมายเหตุ** เคาน์เตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที 

และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครื่องก่อนเวลาเครือ่งออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิใน

การเลือกท่ีนัง่บนเครือ่ง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)  

 

 

 

 

 

 

 

15.40 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี XJ702 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

23.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 

ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่ สาธารณะรฐัเกาหลีใต ้รถโคช้พาท่านขา้ม

ทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกว่า 

4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองอินชอน  

เยน็  บรกิารอาหารว่าง คิมบบัและนมกลว้ย  

พกัที่    GRAND PALACE HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สอง       เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – ไรส่ตรอเบอรี่ – โรงเรยีนสอนท ากิมจิ + ชุดฮนับก 

                  สวนสนุก EVERLAND 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 



 

 

น าท่านไปสมัผัสประสบการณ์หน้าหนาวสุดสนุกบน ลานสกีขนาดใหญ่ มีเวลาใหท่้านไดส้นุก

กบัการเล่นสกีอยา่งเต็มท่ี ซ่ึงปลอดภยัไม่มีอนัตราย การเตรียมตวัก่อนเล่นสกีควรเตรียมถุงมือ

สกี ผา้พันคอ แว่นกันแดด เส้ือแจ๊คเก็ตกันน ้ าหรือผา้ร่ม และกางเกงรัดรูป พรอ้มกับรับฟัง

ขอ้แนะน า และฝึกวิธีการเล่นจากไกดท์อ้งถ่ินก่อนลงสนามจริง ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่าน

เองเป็นส าคญั (**ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่าอุปกรณก์ารเล่นสกี สกีลิฟท ์สโนวส์เลด สกีค่าเล่น

รวมชุดประมาณ 50,000 วอน**) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** หมายเหตุ ปริมาณของหิมะ และการเปิดให้บริการของลานสกี ข้ึนอยู่กับความ

เอ้ืออ านวยของสภาพอากาศในแต่ละปี หากมีหิมะไม่เพียงพอลานสกีอาจจะปิดใหบ้ริการ 

ในกรณีที่ลานสกีไม่สามารถเปิดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง

โปรแกรม ปรบัเปลี่ยนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวนสนุกอีกหน่ึงแห่งท่ีน่าสนใจ

เม่ือเดินทางไปเท่ียวเกาหลี ท่านจะไดพ้บกลบัโลกแห่งลานน ้าแข็งเล่นหิมะ 365 วนั เมืองหิมะ

จ าลองตั้งอยู่ท่ีเมือง GOYANG แหล่งท่องเท่ียวใกลก้รุงโซล "Snow Park" ในร่มท่ีใหญ่สุดของ

ประเทศเกาหลี เพลิดเพลินกับการขี่เคร่ืองเล่นสุดน่ารักบนลานน ้ าแข็ง  เช่น จักรยานคู่รัก 

จกัรยานเด่ียว รถเฟอรร่ี์ กะบะสเลดแซนตา้ เป็นตน้ หรือเขา้สู่โลกของหิมะท่ีอุณหภูมิติลบ -2 

องศาเซลเซียส กับการเล่นสโนสเลค บนลานหิมะ (ราคาทัวร์น้ีไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK 



 

 

15,000 วอน หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถ

เดินชอ้ปป้ิงตามอธยัาศยั มีทั้ง H&M, ADIDAS และมี

อีกหลากหลายแบรนดช์ั้นน า) *** 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอรร์ี่ ให้

ท่ าน ได้ชิ ม สตรอเบอร์ ร่ีสดๆหวานฉ ่าจากไร่ 

นอกจากน้ัน ท่านยังสามารถซ้ือกลับมาฝากคนท่ี

ท่านรกัท่ีเมืองไทยไดด้ว้ย โดยจะมีการแพ็คใส่กล่อง

สวยงามและส่งใหท่้านวนัสุดทา้ย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน (2) เมนู บุฟเฟตบ์าบีคิวป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือวัว 

ปลาหมึก อาหารเกาหลี เตมิไม่อั้น 

จากน้ันน าท่านไปเรียนรูว้ฒันธรรมการท ากิมจิของชาวเกาหลีท่ี โรงเรียนสอนท ากิมจิ อาหาร

เกาหลีประเภทผักดองท่ีอาศยัภูมิปัญญากน้ครวัของชาวเกาหลี ดว้ยการหมกัพริกสีแดงและผัก

ต่างๆ โดยทัว่ไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรบัประทานกิมจิเกือบทุกม้ือ และยงัน าไป

ปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอยา่ง ปัจจุบนักิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่แลว้จะ

มีรสเผ็ด และเปร้ียว นอกจากน้ียงัสามารถสวมใส่ ชุดประจ  าชาติฮนับก ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติ

ของเกาหลี พรอ้มถ่ายภาพสวยๆ เก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์ (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุก

กลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ถูกขนานนามว่าเป็น ดิสนียแ์ลนด์แห่งเกาหลีใต  ้ตั้งอยู่

ท่ามกลางหุบเขา ทุกคนจะไดท่้องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร ์สิงโตเจา้ป่า และเสือ

ดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตีลังกา 

(Rolling X-Train) เฮอร์ริเคน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวก้ิง (Columbus Adventure) 

และไฮไลคท่ี์พลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งน้ี รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) นอกจากน้ี ยงัมี

สวนดอกไมท่ี้ก าลงัออกดอกบานสะพรัง่อวดสีสนั ณ สวนดอกไมส่ี้ฤดู (Four Season Garden) 

ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงพนัธุด์อกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบท่ีหลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บั

สภาพอากาศ) ดว้ยสีสนัท่ีสดของดอกไมแ้ต่ละชนิดจึงไดร้บัความนิยมอย่างมาก นักท่องเท่ียว

ท่ีมาสวนสนุกจึงไม่พลาดท่ีจะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลบัไปเป็นท่ีระลึก รวมทั้ง 

ยงัมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - 

ธนัวาคม มีการจดังานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตม์าส และตอ้นรบัเทศกาลปีใหม่ ทุกเทศกาลจะ

ตกแต่งดว้ย แสง สี เสียง สุดอลงัการ พรอ้มทั้งมีขบวนพาเหรดมาสรา้งความบนัเทิงใหก้บัเด็กๆ 

เชน่ White Christmas Parade, Moonlight Parade 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ บริการอาหารเย็น (3) เมนูบุฟเฟ่ต ์SEA FOOD ส าหรบัคออาหารทะเลเป็นพิเศษ อาหาร

ทะเลสดใหม่ และ อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยกัษ ์ 

พกัที่    THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สาม     ศูนยส์มุนไพรโสม - น ้ามนัสน - COSMETIC - โซลทาวเวอร ์– หมู่บา้นบุกชนฮกัอก  

                 DUTY FREE – ตลาดเมียงดง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

จากน้ันพาท่านรูจ้ักและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูก

น ามาใชเ้พ่ือสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็น

สมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยท าใหจ้ิตใจสงบและเพ่ิม

พละก าลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ชว่ยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริม

ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง และเร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดก

โลก โดยองคก์ารยูเนสโก  ทุกวนัน้ีผลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรบัผูท่ี้ค านึงถึงสุขภาพ

ในปัจจุบนั 

จากน้ันน าท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสกัดจากน ้ ามันสน มีสรรพคุณช่วยบ ารุง

ร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหาร และรกัษาสมดุลในร่างกาย  



 

 

น าท่านแวะชอ้ปท่ีรา้นเคร่ืองส าอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย 

เพ่ือเลือกซ้ือกลบัไปเป็นของฝาก มีใหเ้ลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์

บ ารุงผิวแบรนด์ DEWINS และ JSM ท่ีเป็นสินคา้หลักของทางรา้น ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก 

ครีมน ้าแตก ครีมขดัขี้ ไคล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยงัมีสินคา้อ่ืนๆ อาทิเชน่ ครีมว่าน

หางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รีม ยาสระผม ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน (5) เมนู ขา้วย  าบิบิมบบั อาหารดัง่เดิมของเกาหลี โดยน าเอาขา้ว

สวย ผกัต่างๆ เช่น ถัว่งอก ผกักาด เห็ดหอม สาหร่าย และซอสสีแดง มาผดัรวมกัน ทาน

พรอ้มกบัน ้าซุป กิมจ ิถัว่งอกดอง หรอืเตา้หูท้รงเครือ่ง 

จากน้ันน าท่านพบกับหน่ึงในทาวเวอร์ท่ีมีวิวท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย โซลทาวเวอร  ์(N SEOUL 

TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 

เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพ้ืนดิน ซ่ึงยังคงได้รับความนิยมเสมอมา ทั้ งจาก

นักท่องเท่ียวและคู่รักชาวเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวนัหรือช่วงกลางคืน ไม่ว่าจะฤดูกาล

ไหนๆ เพราะเป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆแบบพาโนราม่า นับเป็น

อีกสถานท่ีสุดแสนโรแมนติกแหง่หน่ึงท่ีคู่รกัทุกคู่ไม่ควรพลาด ถือเป็นไฮไลทส์ าคญัของกรุงโซลท่ี

นักท่องเท่ียวทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอิน นอกจากน้ียงัมีไฮไลทส์ าคญัของกรุงโซลท่ีนักท่องเท่ียว

ทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอิน คือ สถานท่ีคลอ้งกุญแจชื่อดงั Love Key Ceremony ท่ีมีความเชื่อว่า 

คู่รกัท่ีมาคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะมีความรกัท่ียืนยาวไปตลอดกาล **ราคาทวัรน้ี์ไม่รวมกุญแจและ

ค่าข้ึนลิฟท*์* 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินชม หมู่บา้นบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) ซ่ึงตั้งอยูท่่ามกลางตึกรามบา้นช่อง

ท่ีทนัสมยัของกรุงโซล หมู่บา้นแหง่น้ียงัคงรกัษาอาคารบา้นเรือนในสมยัโบราณไวอ้ยา่งสมบูรณ์ มีกล่ินอายของ

เกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะส าหรบัคนท่ีชอบสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร ์ภายในหมู่บา้นมีอาคารแบบ

ดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลัง เรียกว่า ฮันอก (Hanok) ซ่ึงมีอายุเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโชซอน ส่วนชื่อ 

บุคชอน (Bukchon) แปลว่าหมู่บา้นทางตอนเหนือ ซ่ึงตั้งตามต าแหน่งท่ีอยู่ทางทิศเหนือของสถานท่ีส าคญั 2 

แหง่ของกรุงโซล คือ คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon Stream) กบั จงโร(Jongno)  

 



 

 

**หมายเหตุ : กรณีท่ีไม่สามารถเขา้ชมหมู่บา้นโบราณบุกชนฮนัอกได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

น าท่านไป หมู่บา้นนัมซานฮนัอก แทน (Namsangol Hanok Village) หมู่บา้นวฒันธรรมนัมซลั

กล ฮันอก  ฮันอก เป็นหมู่บา้นท่ีตั้งอยู่ในบริเวณของภูเขานัมซานเช่นกัน หมู่บา้นวฒันธรรม

แห่งน้ี  มีพ้ืนท่ี 79,937 ตร.ม. ประกอบดว้ยสาม ส่วนหลัก ๆ คือ ตัวหมู่บา้น ฮันอก (บา้น

พ้ืนเมืองเกาหลี) ซ่ึงเป็นบา้นพ้ืนเมืองของเกาหลีท่ีอยูใ่นสมยัโชซอนและไดท้ าการเคล่ือนยา้ยมา

ท่ีน่ีมีการปรบัปรุงซ่อมแซมเพื่อใหนั้กท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชม** 
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ลอดภาษี ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) ท่ีรา้นคา้ปลอดภาษีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโซล แหล่งรวมสินคา้แบ

รนดเ์นมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดับ

หลากหลายแบรนดด์งั และสินคา้แบรนดอ่ื์นๆ อีกมากมาย โดยชั้นใตดิ้นจะเป็นสินคา้แบรนด์

ห รู  แ ล ะ เค ร่ื อ ง ด่ื ม แอลกอฮอล์  อ า ทิ เช่ น  PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, 

LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในส่วนของชั้นท่ี 1 



 

 

เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, 

TISSOT เป็นตน้ ชั้น 2 เป็นช็อป MCM ชั้นท่ี 3 เป็นโซนเคร่ืองส าอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง 

ไม่ ว่าจะเป็นแบรนด์  SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oré al, SU:M37, ESTEE LAUDER, 

LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ ชั้น 4 จะเป็นสินคา้แบรนดเ์นมอ่ืนๆ 

และชั้นท่ี 5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหลี และโซนรา้นอาหาร 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ยา่นเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรพัย์

ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควรเ์กาหลี ตลาดแห่งน้ีจะมีเส้ือผา้ กางเกง รองเทา้ 

น ้าหอม เคร่ืองส าอางคท์ั้งแบรนดเ์นมชื่อดงั และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และ

ศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากท่ีตลาดน้ี  อาทิเช่น ร้าน

เคร่ืองส าอางคค์ท่ี์คุน้หคูนไทยท่ีไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL 

REPUBLIC, INNISFREE ราคาเคร่ืองส าอางคค์จ์ะถูกกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และ

บางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นรา้นขายรองเทา้ชื่อดงั รา้น MBC MART ก็มีรองเทา้

หลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, 

CONVERSE, FILA เป็นตน้    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ในส่วนของอาหารขา้งทางท่ีฮอทฮิตไม่แพก้นัอย่างโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด (MYEONG-DONG 

STREET FOOD) มีอาหารหรือของทานเล่นใหไ้ดล้ิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลลย์่างตวั

ใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครนัปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุง้ล็อบสเตอรต์วัใหญ่ๆ 

ยา่งชีสมีรสหวาน ชีสยา่ง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไมแ้ลว้เอาไปยา่ง ต๊อกโบกี เคก้ขา้ว

ท่ีขึ้ นชื่อของเกาหลี ปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหลี เมนูน้ีมีอยู่เกือบทุกซอกทุกมุมท่ีในตลาด

เมียงดง บะหม่ีด าจาจงัมยอน หน่ึงในเมนูสุดฮิตท่ีเห็นกนับ่อยในซีร่ีสเ์กาหลี มนัฝรัง่เกลียวทอด

กรอบเสียบไม้ พบเห็นไดท้ัว่ไปในเมืองไทย แต่ของท่ีน่ีจะมีไสก้รอกเพ่ิมเขา้มาอีกหน่ึงชั้น 

ปลาหมึกยกัษ์ทอดกรอบ เสียบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลือ เป็นตน้ แต่หากคนท่ีชอบของ

หวานก็จะมีไอติมโคนเจา้ดงั ซ่ึงไอติมท่ีกดมาใส่โคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ 1 ม้ือ (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 

พกัที่    THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สี ่         ฮอกเกนามู – พระราชวงัถ็อกซูกุง – พลอยอเมทิส – HYUNDAI OUTLET  

                  ละลายเงินวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – สนามบินอินชอน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

จากน้ันพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึก

บนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่

นิยมน ามารบัประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกท าลายจาก

การด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยัง พระราชวังถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5 

พระราชวงัเก่าแก่ของราชวงศ์โชซอน มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่โดดเด่นสง่างามท่ามกลางอาคาร



 

 

สไตลต์ะวนัตกใจกลางกรุงโซล แต่สวยงามร่มร่ืนไปดว้ยตน้ไม ้และในช่วงฤดูหนาวเม่ือไหร่ท่ีมี

หิมะลง จะมีหิมะขาวติดตามตน้ไมแ้ละพระราชวงั ซ่ึงสวยงามมาก ในแต่ละวนัจะมีการเปล่ียน

เวรยามของทหาร หากมาไดถู้กจงัหวะจะไดช้มพิธีเปล่ียนเวรยามประจ าวนั ซ่ึงในหน่ึงวนัน้ันจะมี 

3 รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบท่ีสอง 14.00 น. และรอบสุดทา้ยตอน 15.30 น. 

 

***หมายเหตุ : กรณีที่พระราชวังถ็อกซูกุงไม่เปิดท าการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรบัราย

กาทดแทนเป็น พระราชวังชางด็อกกุง *** (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวงัล าดบั

ท่ีสองท่ีถูกสรา้งต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็น 1 ใน 5 ของ

พระราชวงัส าคญัท่ียงัคงรกัษาไว ้ซ่ึงมีตน้ไมข้นาดยกัษ์มีอายุกวา่ 300 ปี บ่อน ้า และศาลาริมน ้า 

พระราชวงัแหง่น้ีเป็นท่ีพ านักของพระมหากษัตริยถึ์ง 9 พระองค ์ปัจจุบนัยงัคงเหลือความงดงาม

บางส่วนของพระราชวัง ได้แก่ พระต าหนัก INJEONGJEON พระต าหนัก DAEJOJEON พระ

ต าหนัก SEONJEONGJEON และพระต าหนัก NAKSEONJAE 

จากน้ันน าชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST) เกาหลีเป็นถ่ิน

ของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา



 

 

จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จี้  ต่างห ูและสรอ้ย

ขอ้มือ  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (7) เมนู ไก่ตุน๋โสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลงัเหมาะ ยดั    

                  ไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบ ารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดินรอ้นๆ 

จากน้ันน าท่านไปยงั ฮุนได เอา้ทเ์ลท (HYUNDAI PREMIUM OUTLET) แหล่งชอ๊บป้ิงขนาดใหญ่

มีทั้งหมด 3 ชั้น เต็มไปดว้ยรา้นแบรนดแ์ฟชัน่กว่า 230 รา้น มีรา้นสินคา้แบรนดต่์างประเทศ

ให้เลือกมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, COACH, GIORDANO, DKNY, CALVIN KLEIN เป็นต้น 

รวมถึงสินคา้แบรนดด์งัจากเกาหลีท่ีมีใหท่้านไดเ้ลือกสรรกนัอยา่งละลานตา 

จากน้ันน าท่านแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหร่าย 

ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ้ผลิตภณัฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม 

ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม และยงัมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกก้ี

เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ 1 ม้ือ (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 

22.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตอิินชอน 

 

วนัที่หา้        สนามบินอินชอน  - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

01.05 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี XJ703 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

04.55 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตดิอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

  

*** ส ำคัญมำกโปรดอ่ำน *** 
ในกรณีทีต้่องออกตั๋วภำยใน เคร่ืองบิน / รถทวัร์ / รถไฟ ก่อนท ำกำรออกตั๋วโดยสำร กรุณำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำที่ทุกคร้ัง  

เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่นเที่ยวบินหรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  
มิเช่นน้ัน ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยใดใดทั้งส้ิน 

ขอบพระคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร  
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณียกเลกิกำรเดินทำง ต้องยกเลกิ 30 วนัก่อนกำรเดินทำงเท่ำน้ัน  
ไม่เช่นน้ันทำงบริษัทจะไม่คืนมัดจ ำไม่ว่ำด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน เพรำะว่ำทำงบริษัทได้ท ำกำรจ่ำยค่ำตั๋วไปให้กบักำรสำยกำรบิน

เรียบร้อยแล้ว โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถี่ถ้วนก่อนกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่ำนเอง 
**พำสปอร์ตจะต้องมีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือน นับรวมถึงวนักลบั และพำสปอร์ตจะต้องไม่ช ำรุดหรือฉีกขำด กำรผ่ำนเข้ำ-ออก

ประเทศ ขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำนำของทำงเจ้ำหน้ำทีต่รวจคนเข้ำเมือง ทำงบริษัทไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้** 
 

ในกรณยีกเลกิกำรเดินทำง ต้องยกเลกิ 30 วนัก่อนกำรเดินทำงเท่ำน้ัน ไม่เช่นน้ัน ทำงบริษทัจะไม่คืนมดัจ ำไม่ว่ำ
ด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน เพรำะทำงบริษทัได้ท ำกำรจ่ำยค่ำตั๋วกบักำรสำยกำรบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถี่

ถ้วน ก่อนกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่ำนเอง 
 
ข้อควำมส ำคัญ โปรดอ่ำนอย่ำงละเอยีด 

ในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าให้ลูกคา้ตอ้งถูกส่งตวั
กลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดว้ย ฉะนั้น ลูกคา้
จะต้องเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนท่ีทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่ว่าง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน 
ทั้งน้ี ข้ึนอยู่ทางเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการท่ีทางตรวจคนเขา้
เมืองเรียกสัมภาษณ์นั้น ข้ึนอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้ิจารณา และอยูใ่นดุลพินิจของทางเจา้หนา้ท่ี ตม. ทางบริษทัทวัร์ 
ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงในส่วนน้ีได ้** 

*** ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทาง
บริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 

 



 

 

อตัราค่าบริการ เกาหลี 5 วนั 3 คืน (AIR ASIA X) 

KOREA SNOW FROST (อินชอน - โซล – โซล) 

 

ก าหนดการเดินทาง 

เดือนธนัวาคม 2561 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

ราคา 

จอยแลนด ์

(ไม่รวมตัว๋) 

ราคา 

เด็กอายุไม่เกิน 

2 ปี 

พกัเดี่ยว 

เพ่ิม 

01 – 05 ธนัวาคม 2561 (วนัพ่อ) 17,999 7,900 5,900 5,000 

02 – 06 ธนัวาคม 2561 (วนัพ่อ) 17,999 7,900 5,900 5,000 

05 – 09 ธนัวาคม 2561 (วนัพ่อ) 18,999 7,900 5,900 5,000 

06 – 10 ธนัวาคม 2561 18,999 7,900 5,900 5,000 

07 – 11 ธนัวาคม 2561 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 

19,999 7,900 5,900 5,000 

08 – 12 ธนัวาคม 2561 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 

19,999 7,900 5,900 5,000 

12 – 16 ธนัวาคม 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 

13 – 17 ธนัวาคม 2561 18,999 7,900 5,900 5,000 

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

19 – 23 ธนัวาคม 2561 18,999 7,900 5,900 5,000 

20 – 24 ธนัวาคม 2561 18,999 7,900 5,900 5,000 

21 – 25 ธนัวาคม 2561 19,999 7,900 5,900 5,000 

22 – 26 ธนัวาคม 2561 19,999 7,900 5,900 5,000 

23 – 27 ธนัวาคม 2561 19,999 7,900 5,900 5,000 

24 – 28 ธนัวาคม 2561 19,999 7,900 5,900 5,000 

25 – 29 ธนัวาคม 2561 20,999 7,900 5,900 5,000 

26 – 30 ธนัวาคม 2561 20,999 7,900 5,900 5,000 

27 – 31 ธนัวาคม 2561 22,999 7,900 5,900 5,000 

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 (วนัปีใหม่) 24,999 7,900 5,900 5,000 

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 (วนัปีใหม่) 25,999 7,900 5,900 5,000 

30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561 (วนัปีใหม่) 25,999 7,900 5,900 5,000 

 

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

** ทางบรษิัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 40,000 วอน /ทรปิ/ท่าน** 



 

 

**หมายเหต*ุ* 

1. รบัเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว ค่าทัวรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัได้

ช าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ไดร้่วมเดินทาง

หรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ  

(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน 

***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคาน้ีเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถา้หากเป็นชาวต่างชาติ และพระ 

จะตอ้งเพิ่มจากราคาค่าทวัรป์กติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจ

ขายตรงเคร่ืองส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุก

ครั้ง** 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 

ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพ่ือท่ีจะ

น าไปยงัประเทศน้ันๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของน้ันว่าตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิด

กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิต เจา้หนา้ท่ีจะไมร่บัฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมดัจ าไม่ว่า

ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้  โปรดอ่าน

ขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

4. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั 

5. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดทา้ย

ช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกบัลูกทัวร ์หากว่าท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ 

เพราะทางบริษัททวัรไ์มม่ีการบงัคบัลกูทวัรซ้ื์อแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

6. ทวัรค์รั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่าน้ัน ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลง

รา้นชอ้ปป้ิง เช่น น ้ามนัสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการ

แยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 

90 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจ

เขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 

2. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

3. สิ่งที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พ  านักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงิน

สด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

4. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) ทาง

ทวัรจ์ดัเตรียมให ้

5. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ     ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , 

ค่าอินเตอรเ์น็ต , ค่าซกัรีด , มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น ท่านละ 40,000 วอน/ทริป/ตอ่ท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วีซ่า  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ  าตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบส าคญัถิ่นที่อยู ่ 

4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  

5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  

6) รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  

(ส าหรบัหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพ่ือส ารองท่ีนัง่ ภายใน 3 วนั

หลงัจากการจอง  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วนั จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 



 

 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์, อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูม้ี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้

ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์

ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุด

นักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 

10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั

ทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ี

ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่า

ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก , ผลไมส้ด , ไข่ , 

เน้ือสตัว ์, ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสี ยค่าปรบัใน

อตัราท่ีสูงมาก  

 

 

 




