


รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

วนัแรก        กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  

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

การบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการ

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

300 จ านวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 (บริการอาหารรอ้นเสิรฟ์ทั้งขาไปและขากลับ) 

น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้าหนักเพิ่มตอ้งเสียค่าใชจ้า่ย 

**หมายเหตุ** เคาน์เตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที และ

ผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้ นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ี

นัง่บนเคร่ือง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน)  

 

 

 

 

 

 

02.40 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี XJ700 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
 

วนัที่สอง       ประเทศเกาหลีใต ้(อินชอน) – เกาะนามิ – เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – รร ซูวอน  

10.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 

ช.ม.กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่ สาธารณะรฐัเกาหลีใต ้รถโคช้พา

ท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ียาว

กวา่ 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร  

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงั เกาะนามิ ตั้งอยูท่ี่เมืองชุนชอน ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวนัออก 

ประมาณ 63 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของเกาหลีใต ้เกาะนามิมีรูปร่างเหมือน

ใบไมล้อยน ้า เป็นเกาะกลางแม่น ้าฮนั ซ่ึงเกิดจากการสรา้งเขื่อนชองพยอง โด่งดงัจากซีรีย ์เพลง

รกัในสายลมหนาว ซ่ึงใชเ้กาะนามิเป็นสถานท่ีถ่ายท า เกาะนามิไดช้ื่อตามนายพลนามิ ท่ีรับ

ราชการตั้งแต่อายุ 17 ปี บิดาอยูใ่นตระกูลสูงศกัด์ิ ส่วนมารดาเป็นเจา้ฟ้าหญิง เขาน าทัพกวาด

ลา้งจลาจลในพ้ืนท่ีภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไดท้ั้ งหมด และไดร้ับ

ต าแหน่งสูงเม่ือยงัมีอายุเพียง 26 ปี แต่หลงัจากเปล่ียนรัชกาลใหม่ เขาก็ถูกใส่รา้ยว่าเป็นกบฏ 

และถูกประหารชีวิตพรอ้มกบัมารดาและพวกรวม 25 คน ต่อมา หลงัผลดัเปล่ียนรชักาลใหม่อีก
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ครั้ง ไดมี้การพิสูจน์พบว่าขอ้กล่าวหาทั้งหมดลว้นเป็นเท็จ เขาจึงไดร้ับคืนยศถาบรรดาศักด์ิ

ดงัเดิม บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืน เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลดั ตน้แปะก๊วย ตน้ซากุระ ตน้

เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ่ื้นๆ ท่ีพลดักนัออกดอกเปล่ียนสีใหช้มกนัทุกฤดูกาล ทั้งเกาะไม่มีเสา

ไฟหรือสายไฟใหเ้ห็นเลยซกัตน้เพราะมนัถูกฝัง่ลงใตดิ้นทั้งหมดเพ่ือใหไ้ม่บดบงัทศันียภาพ และ

มีสุสานของนายพลนามิ ซ่ึงยงัคงตั้งอยู ่ณ เกาะแหง่น้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหาร (1) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตลส์มัยใหม่เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ด

เล็กนอ้ย โดยน าหมูลงในกระทะพรอ้มน ้าซุปปรุงรส เม่ือสุกรบัประทานพรอ้มเครื่องเคียง

และขา้วสวย หากตอ้งการแบบรสชาต ิเกาหลี แท้ๆ  ก็สามารถใสกิ่มจหิมกัลงตม้ดว้ย ก็จะ

ไดร้สชาตอิีกแบบหน่ึง 
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จากน้ันใหท่้านไดส้นุกกบัการ เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ (NIGHT SKI) เวลาใหท่้านไดส้นุก

กบัการเ  ล่นสกีอย่างเต็มท่ี ซ่ึงปลอดภัยไม่มีอนัตราย (**ราคาทัวรย์งัไม่รวมค่าอุปกรณก์าร

เล่นสกี, สกีลิฟท,์ สโนวส์เลด สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน**) การเตรียมตวั

ก่อนเล่นสกีควรเตรียม  ถุงมือสกี 

ผา้พันคอ แว่นกันแดด เส้ือแจ๊คเก็ต

กันน ้ า หรือผา้ร่ม และกางเกงรัดรูป 

ขอค าแนะน าและฝึกวิธีการเล่นจาก

ไกด์ท้องถ่ินก่อนลงสนามจริง  เพ่ือ

ความปลอดภัยของท่าน เองเป็น

ส าคัญ หมายเหตุ.... ปริมาณของ

หิมะและการเปิดใหบ้ริการของลาน

สกีข้ึนอยู่กับความเอ้ืออ านวยของ

อากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดใหบ้ริการ ในกรณีที่ลานสกีไม่สามารถ

เปิดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรบัเปลี่ยนเป็น ONE 

MOUNT (SNOW PARK*) ราคาทัวรน้ี์ไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK 15,000 วอน หรือหากท่าน

ใดไม่สนใจ สามารถเดินชอ้ปป้ิงตามอธยัาศัย มีทัง้ H&M, ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนด์

ชัน้น า *** 

 

เยน็ บริการอาหาร (2) เมนู ชาบู ชาบู สุก้ีหมอ้ไฟสไตลเ์กาหลี อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุทร

เกาหลีตั้งแตส่มยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลกัษณะคลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที่    JM HOTEL / SUWON M / NEW M SUWON HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

 

วนัที่สาม      ชิมสตรอเบอรร์ีส่ดๆจากไร ่- โรงเรยีนสอนท ากิมจ+ิใสชุ่ดประจ าชาตฮินับก – สวนสนุก 

                  EVERLAND - สมุนไพรโสมเกาหลี - COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER – รร.โซล 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

จาก น้ั นน า ท่ าน เดิ นท าง เข ้าสู่  ไร่ สต รอ เบ อร์รี่  เปิ ด

ประสบการณ์การท่องเท่ียวเชิงเกษตร ใหท่้านไดเ้ก็บผลไม้

สดๆจากสวนในช่วงของฤดูกาลเก็บลูกสตรอเบอรร่ี์ สมัผัสวิถี

ชีวิตชาวไร่ของคนเกาหลีชิมสตรอเบอรร่ี์สดๆหวานฉ า่จากไร่ 

นอกจากน้ัน ท่านยังสามารถซ้ือกลับมาฝากคนท่ีท่านรักท่ี

เมืองไทยไดด้ว้ย โดยจะมีการแพ็คใส่กล่องสวยงามและส่งให้

ท่านวนัสุดทา้ย  

น าท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ เพ่ือให้ท่านเรียนรูว้ ัฒนธรรมการท ากิมจิและ

สนุกสนานเพลิดเพลินกบัการท ากิมจิ และใหท่้าน ใส่ชุดประจ  าชาติฮันบก ซ่ึงเป็นชุดประจ า

ชาติของเกาหลี พรอ้มถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซ่ึงถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลีเป็น

สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษัทซมัซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา 

ท่านจะไดนั้ง่กระเชา้ลิฟท ์และท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร ์ท่ีน่ีท่านจะพบเจา้ป่า

สิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร ์

หนอนสะบัด รถไฟเหาะรางไม ้ซ่ึงเป็นไฮไลค์ของสวนสนุปแห่งน้ี และชมสวนดอกไมซ่ึ้งก าลัง

บานสะพรัง่อวดสีสนัเต็มสวน (ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวน

ดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ , เดือนสิงหาคม - เดือน

กนัยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชม

กิจกรรมและการแสดงต่างๆ ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบไม่จ ากดัจ านวนรอบ 
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กลางวนั บริการอาหาร (4) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือวัว 

ปลาหมึก อาหารเกาหลี เตมิไม่อั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันพาท่านรูจ้ักและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือ ราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูก

น ามาใชเ้พ่ือสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจีน 

ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและ

ปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทาง

การแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทาง

เพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง และเร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดก

โลกโดยองคก์ารยูเนสโก ทุกวนัน้ีผลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรบัผูท่ี้ค านึงถึงสุขภาพใน

ปัจจุบนั 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงรา้นเคร่ืองส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET  ของนักชอ้ปชาวไทยให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือกลับไปฝากเป็นของท่ีระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซ่ึงราคาถูกกว่าท่ีเมืองไทย

เกือบเท่าตวัและบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

จาก น้ันน าท่ าน เดินทางไป  โซลทาวเวอร์ ห รือ  นัมซันทาวเวอร์  (NAMSAN SEOUL 

TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานเป็นจุดท่องเท่ียวท่ีถือว่าเป็นไฮไลท์ส าคัญของกรุงโซล เพราะ

เป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และ

มีความสูง 479 เมตรจากพ้ืนดิน คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและ

นักท่องเท่ียวต่างชาติ คู่รกัส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคลอ้งตรงรั้วขา้งบนโซลทาวเวอร ์เพราะมี

ความเชื่อวา่คู่รกัท่ีไดม้าคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะรกักนัยาวนานตลอดไป (สมยัแรกๆ นิยมใชล้กูกุญแจ

เล็กๆ เขียนขอ้ความสัญญารัก และชื่อของคู่รักลงไปในกุญแจ แต่ช่วงปีหลังๆ มาน้ีเร่ิมมีการ

พัฒนาอุปกรณ์การคลอ้งเป็น เคสโทรศัพท์มือถือ , บัตร T-MONEY, โซ่จักรยาน, พลัว่ และ

อุปกรณ์แปลกๆ อีกหลายอย่างท่ีคู่รกัรุ่นใหม่สามารถคิดได ้และน ามาใชแ้ทนลูกกุญแจ) (**

ราคาทวัรน้ี์ไม่รวมกญุแจและค่าข้ึนลิฟท*์*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ บริการอาหาร (5) เมนู ไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลงัเหมาะ ยดัไส ้

ดว้ยโสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบ ารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดินรอ้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที่    HOTEL RIVER PARK / THE M / PRIME IN SEOUL หรือระดบัเดียวกนั 

 
 
 
 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

วนัที่สี ่         น ้ามนัสน - สมุนไพรฮอตเกนามู - พระราชวงัชางด็อกกุง– พลอยอะเมทิส                  

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

จากน้ันน าท่านเยีย่มชม RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจากน ้ามนัสน ท่ีมีสรรพคุณชว่ยบ ารุง

ร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกาย 

จากน้ันพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั ฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบน

ภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม

น ามารบัประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการ

ด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา 

จากน้ันน าท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวัง 

ล าดับท่ีสองท่ีถูกสรา้งต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) ในปี ค.ศ. 

1405 และความส าคญัในการเป็นท่ีพ านักของพระมหากษัตริยห์ลายพระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ช

ซอน (JOSEON)  และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัส าคัญท่ียงัคงรักษาไว ้ประกอบไปดว้ย 

เขตพระราชฐานชั้นนอกพระราชฐาน  ชั้นใน และสวนดา้นหลังส าหรับเป็นท่ีพักผ่อนของ

พระมหากษัตริย ์ซ่ึงมีตน้ไมข้นาดยกัษ์ท่ีมีกวา่ 300 ปี, บ่อน ้า และศาลาริมน ้าพระราชวงัแห่งน้ี

เป็นท่ีพ านักของพระมหากษัตริยถึ์ง 9 พระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน (JOSEON) ปัจจุบันยงั

คงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวงั ไดแ้ก่ พระต าหนัก INJEONGJEON, พระต าหนัก 

DAEJOJEON, พระต าหนัก SEONJEONGJEON และพระต าหนัก NAKSEONJAE สวนลับ หรือ

สวนต้องหา้มฮูวอน (HOWON) ตั้งอยู่บริเวณดา้นหลังของพระราชวังท่ีถูกสรา้งขึ้ นในสมัย

กษัตริย์ TAEJONG เพ่ือเป็นสถานท่ีพักผ่อนส าหรับพระราชวงศ์ เดิมสวนแห่งน้ีมีชื่อว่า 

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

สวนแหง่น้ีถูกดูแลและบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดี และดูสวยงามมากโดยเฉพาะในชว่งฤดูใบไมร้่วง 

*** หมายเหตุ: กรณีท่ีพระราชวังชางด็อกกุงปิด หรือไม่เปิดท าการ ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิปรบัรายการจากพระราชวังชางด็อกกงุ >> พระราชวังถ็อกซูกงุ  

 

 

 

 

 

 

 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

กลางวนั บรกิารอาหาร (7) เมนู ขา้วย  าบิบิมบบั เสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รวมรอ้นๆ 

 

 

 
 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอย

แห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ี

จะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จี้  ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM  ผลงานการสรา้งสรรคศิ์ลปะแนวใหม่ภาพวาด

ลวงตาสามมิติ โดยท่านจะไดส้นุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชัน่ท่าต่างๆ  ท่ีเกิดจากความคิด

สรา้งสรรคแ์ละจินตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎี

ทางวิทยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริงโดย

ใหผู้ช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือผ่านเขา้ไปในภาพน้ันๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึง

เหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอนั

ไหนภาพวาดและของจริง และ  ICE MUSEUM เป็นโซนน ้าแข็งแกะสลกัรูปต่างๆ อุณหภูมิขา้งใน 

ประมาณ - 4 องศา  



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ

เช่น นาฬิกา แว่นตา เคร่ืองส าอาง กระเป๋า กลอ้งถ่ายรูป  และสินคา้แบรนด์เนมอ่ืนๆอีก

มากมาย   

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควรเ์กาหลี ท่ีตลาดเมียงดงน้ีจะมีเส้ือผา้ 

กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เคร่ืองส าอางค ์ทั้งแบบ แบรนดเ์นมชื่อดงั และโลคอลแบรนด ์ซีดีเพลง 

รูปดารา หรืออะไรท่ีวัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากท่ีตลาดน้ีเลยทีเดียว อย่างร้าน

เคร่ืองส าอางค์ท่ีคุน้หูคนไทย เช่น ETUDE SKIN FOOD THE FACE SHOP รา้นพวกน้ีหาไดไ้ม่

ยากในตลาดแหง่น้ี แถมไม่ไดมี้แค่อยา่งล่ะหน่ึงรา้นอีกดว้ย ประมาณว่าเพ่ิงออกจากรา้น ETUDE 

มาเดินไปอีกสกัพกัก็ เจอรา้น ETUDE อีกหล่ะ SKIN FOOD THE FACE SHOP ก็เช่นเดียวกัน ท่ี

ส าคญัราคาเคร่ืองส าอางคจ์ะถูกกว่าประเทศไทยมาก ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นไม่มี

ขายในประเทศไทยอีกดว้ย อีกเร่ืองก็ของกินเล่น จะมีไอติมโคนเจา้ดงัอยู่ เพราะไอติมท่ีเคา้กด

มาใส่โคนน้ัน สูงถึง 2 ฟุต 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ อิสระอาหารเยน็ 1 ม้ือ (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 

พกัที่    HOTEL RIVER PARK / THE M / PRIME IN SEOUL หรอืระดบัเดียวกนั 

 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

วนัที่หา้        ละลายเงินวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ อูดง้ (8) 

จากน้ันน าท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 

แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของ

โสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม เป็นตน้  

และยงัมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

11.20 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย เท่ียวบินท่ี XJ701 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง)  

15.10 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตดิอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีข้ึน้อยู่ตามความเหมาะสม 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทั
ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการ ไม่วา่กรณีใดๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั** 

**พาสสปอร์ตจะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง** 

ในกรณยีกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลกิ 45 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ าไม่ว่า
ด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษทัได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่าน

ข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

อตัราค่าบริการ เกาหลี 5 วนั 3 คืน (AIR ASIA X) 

WINTER SHOCK PRICE IN KOREA 5D3N (ไม่นอนสกี) 

 

ก าหนดการเดินทาง 

ธนัวาคม 2560 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตยีง 

พกั 

เดี่ยว 

เพิ่ม 

01 – 05 ธนัวาคม 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

02 – 06 ธนัวาคม 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

04 – 08 ธนัวาคม 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

05 – 09 ธนัวาคม 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

06 – 10 ธนัวาคม 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

08 – 12 ธนัวาคม 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

09 – 13 ธนัวาคม 2560 17,900 17,900 17,900 5,000 

 

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

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

 

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

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

หรือทา่นละ 1,050 บาท/ทริป/ทา่น** 

 
**หมายเหตุ** 

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



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

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

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

3. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลกูค้าเป็นหลกั 

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

5. ทัวร์ครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลุกค้าต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลง
ร้านช้อปปิง้ เช่น น า้มันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยก
ทอ่งเท่ียวเอง 300 USD ตอ่ทา่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 

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

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 

วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง 

เพ่ือยืนยนัการมีคณุสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

- ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 

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

จดัเตรียมให ้

- ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

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

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

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

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

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

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

รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 
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เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

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

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

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

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

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

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้กบั

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

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



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

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

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

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

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

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

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

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

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

 
 

 
 
 


