
 

 

 

 
 

วนัแรก         กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

23.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาตดิอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์4 

สายการบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความ

สะดวกในการข้ึนเคร่ือง (หวัหน้าทวัรแ์นะน าการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใช้

เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 

20 กก./ท่าน (หากตอ้งการซ้ือน ้าหนักเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ย)  



 

 

***หมายเหตุ*** เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 

นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีนัง่บนเครื่อง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการ

บิน**)  

 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง       เกาหลีใต ้– เกาะนามิ – เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - สกีรีสอรท์ 

02.40 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี XJ700 (บริการอาหารบนเครื่อง) 
10.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่า

ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่าน

พิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้รถ

โคช้พาท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพ่ือความหวงัในการ

รวมชาติท่ียาวกวา่ 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน (1) เมนู ทคัคาลบี“หรือไก่บารบี์คิวผดัซอสเกาหลี อาหาร

เลื่องช่ือแห่งเมืองซุนซอน นาํไก่บารบี์คิว ขา้วเหนียว มันหวาน ผกัต่างๆลงผดัรวม

กบัซอสแบบเกาหลี นาํผกักาดเขียวมาห่อรบัประทาน และสามารถดดัแปลงเป็นทคั

คาลบีโปคึมหรือขา้วผดัทคัคาลบี โดยนาํขา้วสวยและสาหร่ายแหง้มาผดัรวมกับทคั

คาลบี 

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงั เกาะนามิ (NAMI ISLAND) แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของ

เกาหลีใต ้บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืนเต็มไปดว้ยตน้สน ตน้เกาลัด ตน้แปะก๊วย ตน้

ซากุระ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ่ื้นๆ ท่ีพลดักนัออกดอกเปล่ียนสีใหช้มกนัทุกฤดูกาล 

ในการขา้มไปเกาะนามิตอ้งนัง่เรือเฟอร่ีขา้มไป เรือจะมีใหบ้ริการวนัละสามรอบ จุดไฮไลท์

บนเกาะจุดแรกคือ “Winter Sonata’s First Kiss” ใกลก้นัน้ันจะมีโซนอาหารทั้ง

รา้นอาหารแบบนัง่ทาน รา้นของป้ิงยา่ง และซาลาเปานึงเตาถ่านแบบโบราณ ถัดจากโซน

อาหารก็จะถึงจุดไฮไลทข์องเกาะนามิอีกแห่งนัน่คือ “Ginkgo Tree Lane” เมื่อเขา้ช่วงฤดู

หนาว และหิมะตกเมื่อไหร่ อุโมงคต์น้แปะก๊วยจะถูกยอ้มไปดว้ยหิมะขาวเรียงแถวทอดตัว

ยาวกวา่ 80 เมตร เป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรปูมากท่ีสุด  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น บริการอาหารเย็น (2) เมนู ชาบู ชาบู สุก้ีหมอ้ไฟสไตลเ์กาหลี อาหารพ้ืนเมืองของ

เกาหลี ลกัษณะคลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ  

เมื่อเขา้สู่ฤดูหนาวภูเขาของเกาหลีจะถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะขาวโพลน น าท่านไปสมัผัส

ประสบการณห์น้าหนาวสุดสนุกบน ลานสกีขนาดใหญ่ (NIGHT SKI) พรอ้มเสิรฟ์ความ

ฟินขั้นสุดใหทุ้กท่านด้วยการพาไปเล่นสกี

และนอนพักท่ีสกีรีสอร์ท มีเวลาใหท้่านได้

สนุกกบัการเล่นสกีอย่างเต็มท่ี ซ่ึงปลอดภัย

ไม่มีอนัตราย การเตรียมตัวก่อนเล่นสกีควร

เตรียมถุงมือสกี ผา้พนัคอ แว่นกนัแดด เส้ือ

แจ๊คเก็ตกนัน ้าหรือผา้ร่ม และกางเกงรดัรูป 

พรอ้มกบัรบัฟังขอ้แนะน า และฝึกวิธีการเล่น

จากไกด์ทอ้งถ่ินก่อนลงสนามจริง ทั้งน้ีเพ่ือ

ความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคัญ (**ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่าอุปกรณก์ารเล่นสกี 

สกีลิฟท ์สโนวส์เลด สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน**) 

พกัท่ี    PHOENIX SKI RESORT / YANGJI PINE / JISAN FOREST SKI RESORT หรือระดบั

เดียวกนั 

 

 

 



 

 

วนัท่ีสาม      ไร่สตรอเบอรร์ี่ – โรงเรียนสอนทาํกิมจ ิ+ ชุดฮนับก - สวนสนุก EVERLAND  

                  ศูนยส์มุนไพรโสม – COSMETIC OUTLET  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอรร์ี่ 

เปิดประสบการณ์การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

สัมผัสวิถีชีวิตชาวไร่ของคนเกาหลี ใหท้่านได้

เก็บผลไมส้ดๆ จากไร่ในช่วงของฤดูกาลเก็บ

เกี่ยว และชิมสตรอเบอรร่ี์สดๆ หวานฉ า่จากไร่ 

นอกจากน้ัน ท่านยังสามารถซ้ือกลับมาฝาก

คนท่ีท่านรกัท่ีเมืองไทยไดอี้กดว้ย สตรอเบอรร่ี์

สดใหมจ่ะถูกแพ็คใส่กล่องสวยงาม และน าส่งใหท้่านวนัสุดทา้ยท่ีสนามบิน  

 

จากน้ันน าท่านไปเรียนรูว้ฒันธรรมการท ากิมจิของชาวเกาหลีท่ี โรงเรียนสอนทาํกิมจิ 

อาหารเกาหลีประเภทผกัดองท่ีอาศยัภมูิปัญญากน้ครวัของชาวเกาหลี ดว้ยการหมกัพริกสี

แดงและผักต่างๆ โดยทัว่ไปจะเป็นผกักาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรบัประทานกิมจิเกือบทุก

มื้ อ และยงัน าไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบนักิมจิมีมากกว่า 187 

ชนิด ส่วนใหญ่แลว้จะมีรสเผ็ด และเปร้ียว และใหท้่าน ใส่ชุดฮนับก ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติ

ของเกาหลี พรอ้มถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน (4) เมนู บุฟเฟตบ์าบีคิวป้ิงย่างสไตลเ์กาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ 

เน้ือววั ปลาหมึก อาหารเกาหลี เตมิไม่อั้น 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND THEME PARK) สวนสนุก

กลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ถูกขนานนามว่าเป็น ดิสนียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลีใต ้ตั้งอยู่

ท่ามกลางหุบเขา ทุกคนจะไดท้่องไป

กบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร ์

สิงโตเจา้ป่า และเสือดินแดนแห่งเทพ

นิยาย และสนุกกับเคร่ืองเล่นนานา

ชนิด ไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตีลังกา 

(Rolling X-Train) เฮอร์ริเคน 

(Double Rock Spin) เรือเหาะไวกิ้ ง 

(Columbus Adventure) และไฮไลคท่ี์

พลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งน้ี รถไฟ



 

 

เหาะรางไม ้(T-EXPRESS) นอกจากน้ี ยงัมีสวนดอกไมท่ี้ก าลงัออกดอกบานสะพรัง่อวด

สีสนั ณ สวนดอกไมส่ี้ฤดู (Four Season Garden) ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงพนัธุ์ดอกไมไ้ปตาม

ฤดูกาลในรูปแบบท่ีหลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) ดว้ยสีสนัท่ีสด

ของดอกไมแ้ต่ละชนิดจึงไดร้บัความนิยมอยา่งมาก นักท่องเท่ียวท่ีมาสวนสนุกจึงไม่พลาด

ท่ีจะมาถ่ายรปูเก็บบรรยากาศความสดช่ืนกลบัไปเป็นท่ีระลึก รวมทั้งยงัมีการจดัเทศกาล

ในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม มีการจดั

งานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส และต้อนรับ

เทศกาลปีใหม ่ทุกเทศกาลจะตกแต่งดว้ย แสง สี เสียง 

สุดอลังการ พรอ้มทั้งมีขบวนพาเหรดมาสรา้งความ

บนัเทิงใหก้บัเด็กๆ เช่น White Christmas Parade, 

Moonlight Parade 

จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยงั ศูนยส์มุนไพรโสม

เกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรท่ีช่วยเสริม

ความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยท าใหจ้ิตใจสงบ และเพ่ิมพละก าลัง มี

สรรพคุณทางการแพทยช์่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทาง

เพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

จากน้ันน าท่านแวะชอ้ปท่ีรา้นเคร่ืองส าอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์อง

นักชอ้ปชาวไทย เพ่ือเลือกซ้ือกลับไปเป็นของฝาก มีใหเ้ลือกมากมายหลากหลายแบนด์ 

ไม่ว่าจะเป็นสกินแครบ์ ารุงผิวแบรนด์อย่าง DEWINS และแบรนด์ JSM ท่ีเป็นสินคา้หลกั

ของทางรา้น ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน ้าแตก ครีมขดัข้ีไคล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์

เป็นตน้ และยงัมีสินคา้อ่ืนๆ อาทิเช่น ครีมวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนด์ค

รีม ยาสระผม ฯลฯ 

 

 

 

 

 

เย็น บริการอาหารเย็น (5) เมนูบุฟเฟ่ต ์SEA FOOD สาํหรบัท่านท่ีช่ืนชอบอาหารทะเลเป็น

พิเศษ ใหท่้านไดเ้ลือกสรรอาหารทะเลที่สดใหม่ และ อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขา

ปูยกัษ ์

พกัท่ี   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 



 

 

วนัท่ีสี ่         โซลทาวเวอร ์– นํ้ามนัสน - ฮอกเกนามู – พระราชวงัชางด็อกกุง – พลอยอเมทิส  

                  DUTY FREE – ตลาดเมียงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

จากน้ันน าท่านไปยงัหน่ึงในทาวเวอรท่ี์มีวิวท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย โซลทาวเวอร ์(N SEOUL 

TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 

236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตร

จากพ้ืนดิน ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวนั ช่วง

กลางคืน หรือฤดูกาลไหนๆ ก็ยังได้รับ

ความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเท่ียว

และคู่รกัชาวเกาหลี เพราะเป็นจุดชมวิวท่ี

มองเห็นวิวทัว่ทั้ งกรุงโซล และบริเวณ

รอบๆ แบบพาโนราม่า นับเป็นอีกสถาน

ท่ีสุดแสนโรแมนติกแห่งหน่ึงท่ีคู่รกัทุกคู่ไม่

ควรพลาด นอกจากน้ียงัมีไฮไลท์ส าคัญของกรุงโซลท่ีนักท่องเท่ียวทุกคนจะตอ้งมาแวะ

เช็คอินคือ สถานท่ีคลอ้งกุญแจช่ือดงั Love Key Ceremony ท่ีมีความเช่ือวา่ คู่รกัท่ีมาคลอ้ง

กุญแจท่ีน่ีจะมีความรักท่ียืนยาวไปตลอดกาล **ราคาทัวรน้ี์ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้น

ลิฟท*์*  
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การท าผลิตภัณฑท่ี์สกัดจาก นํ้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณช่วยบ ารุง

ร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหาร และรกัษาสมดุลในร่างกาย 

จากน้ันพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบาํรุงตบั (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตใน

ป่าลึกบนภเูขาท่ีปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแล

ตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไมถู่กท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี 

สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (7) เมนู ไก่ตุน๋โสม อาหารบาํรุงสุขภาพ ไก่ขนาดกาํลงัเหมาะ 

ยดัไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบาํรุงร่างกาย เสิรฟ์ในหมอ้ดินรอ้นๆ 

จากน้ันน าท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวงั

ล าดับ ท่ีสอง ท่ีถู กสร้าง ต่อจากพระราชวัง เ คียงบกกุง  เคยใช้เ ป็น ท่ีพ านักของ

พร ะมหากษั ต ริ ย์ห ล ายพระอ งค์ ใ น สมัย

ราชวงศ์โชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของ

พระราชวังส าคัญท่ียังคงรักษาไว ้พระราชวัง

หลวงทั้ง 5 ท่ีในโซลน้ัน จะมีลักษณะหน้าตา

คลา้ยๆ กัน แตกต่างกนัท่ีทัศนียภาพ รวมถึง

ความพิเศษของแต่ละสถานท่ีด้วย อย่างตัว

พระราชวงัชางด็อกกุงแห่งน้ีก็มีไฮไลทท่ี์น่าสนใจ

คือ สวนฮูวอน หรือสวนแห่งความลับนั่นเอง (Secret Garden) ภายในพระราชวัง

ประกอบไปดว้ยเขตพระราชฐานชั้นนอก พระราชฐานชั้นใน และสวนดา้นหลงัท่ีใชส้ าหรบั

เป็นท่ีพกัผ่อนของพระมหากษัตริยใ์นสมยัโบราณ เมื่อเดินเขา้มาบริเวณดา้นในพระราชวงั

จะเจอกบัลานกวา้ง เป็นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีนักท่องเท่ียวสามารถเดินชมได ้พระราชวงัแห่งน้ี

เคยถูกเผาท าลายไปในช่วงปี 1592 กอ่นจะถูกบรูณะในปี 1611 และไดก้ลายเป็นสมบติั

ทางวัฒนธรรมนับตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของ

พระราชวงัเอาไว ้นอกจากน้ันยงัมีตน้ไมข้นาดยกัษ์มีอายุกว่า 300 ปี บ่อน ้า และศาลา

ริมน ้า  

*** หมายเหตุ: กรณีท่ีพระราชวังชางด็อกกุงไม่เปิดท าการ ขอสงวนสิทธ์ิปรับ

รายการท่องเท่ียว ทดแทนเป็น พระราชวังถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 

5 พระราชวังเก่าแก่ของราชวงศ์โชซอน มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ตั้งโดดเด่นสง่างามอยู่

ท่ามกลางอาคารสไตลต์ะวนัตกใจกลางกรุงโซล แต่สวยงามร่มร่ืนไปดว้ยตน้ไม ้ยิ่งช่วงฤดู

ใบไมเ้ปล่ียนสีแลว้ยิ่งสวยงามไปอีก ในแต่ละวนัจะมีการเปล่ียนเวรยามของทหาร หากมา

ไดถู้กจงัหวะจะไดช้มพิธีเปล่ียนเวรยามประจ าวนั ซ่ึงในหน่ึงวนัน้ันจะมี 3 รอบ คือ รอบ



 

 

แรกตอน 11.00 น. รอบท่ีสอง 14.00 น. และรอบสุดทา้ยตอน 15.30 น. *** 

จากน้ันน าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลี

เป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา 

จนถึงสีมว่งไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี้  ต่างหู และ

สรอ้ยขอ้มือ 

จากน้ันน าท่านเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) ท่ีรา้นคา้ปลอดภาษีท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในโซล แหล่งรวมสินคา้แบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น ้ าหอม เส้ือผา้ 

เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดับหลากหลายแบรนด์ดัง และสินคา้แบรนด์

อ่ืนๆ อีกมากมาย โดยชั้นใตดิ้นจะเป็นสินคา้แบรนด์หรู และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ อาทิ

เช่น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, 

MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในส่วนของชั้นท่ี 1 เป็นช็อป CHANNEL และ

นาฬิกาดงัหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชั้น 

2 เป็นช็อป MCM ชั้นท่ี 3 เป็นโซนเคร่ืองส าอางคห์ลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบ

รนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oré al, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, 

CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ ชั้น 4 จะเป็นสินคา้แบรนด์เนมอ่ืนๆ และ

ชั้นท่ี 5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหลี และโซนรา้นอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ย่านเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลาย

ทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งน้ีจะมีเส้ือผา้ 

กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เคร่ืองส าอางคท์ั้งแบรนด์เนมช่ือดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึง

ซีดีเพลง รปูดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากท่ีตลาด

น้ี อาทิเช่น รา้นเคร่ืองส าอางคค์ท่ี์คุน้หูคนไทยท่ีไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE 

FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเคร่ืองส าอางคค์จ์ะถูกกว่าประเทศ

ไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นรา้นขาย

รองเทา้แบรนด์ดังอย่างรา้น MBC MART ก็มีรองเทา้หลากหลายแบรนด์ดังใหเ้ลือก

มากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในส่วนของอาหารขา้งทางท่ีฮอทฮิตไม่แพก้นัอย่างโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด (MYEONG-

DONG STREET FOOD) มีอาหารหรือของทานเล่นใหไ้ดล้ิ้มลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น หอย

เชลลย์่างตัวใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครนัปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุง้ล็

อบสเตอรต์วัใหญ่ๆ ยา่งชีสมีรสหวาน ชีสยา่ง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไมแ้ลว้เอา

ไปยา่ง ต๊อกโบกี เคก้ขา้วท่ีข้ึนช่ือของเกาหลี ปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหลี เมนูน้ีมีอยู่

เกือบทุกซอกทุกมุมท่ีในตลาดเมียงดง บะหมี่ด าจาจงัมยอน หน่ึงในเมนูสุดฮิตท่ีเห็นกนั

บ่อยในซีร่ีสเ์กาหลี มนัฝรัง่เกลียวทอดกรอบเสียบไม ้พบเห็นไดท้ัว่ไปในเมืองไทย แต่ของ

ท่ีน่ีจะมีไสก้รอกเพ่ิมเขา้มาอีกหน่ึงชั้น ปลาหมึกยกัษ์ทอดกรอบ เสียบไมแ้บบอลงัการโรย

ดว้ยเกลือ เป็นตน้ แต่หากคนท่ีชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจา้ดัง ซ่ึงไอติมท่ีกดมาใส่

โคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  อิสระอาหารเย็น 1 ม้ือ (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

พกัท่ี    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

 



 

 

วนัท่ีหา้        ละลายเงินวอนซุปเปอรม์าเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (8) เมนูอูดง้ 

น าท่านแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหร่าย 

ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ้ผลิตภณัฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรปูแบบ

ขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม และยงัมีกิมจิ เปเป

โร (ป๊อกกี้ เกาหลี) ชินราเมง (มามา่เกาหลี) นมกลว้ย เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

11.20 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี XJ701 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

15.10 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตดิอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 
 

 

*** สําคญัมากโปรดอ่าน *** 
ในกรณทีี่ต้องออกต๋ัวภายใน เคร่ืองบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่อนทําการออกต๋ัวโดยสาร กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุคร้ัง  

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบนิหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
มิเช่นน้ัน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดใดทั้งส้ิน 

ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่ตามความเหมาะสม 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทาง
บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั** 

**พาสสปอร์ตจะตอ้งมีอายมุากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง** 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อตัราค่าบริการ เกาหลี 5 วนั 3 คืน (AIR ASIA X) 

KOREA SKI WINTER สกีรีสอรท์ - โซล – โซล  

 

กาํหนดการเดินทาง 

ธนัวาคม 2561 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

ราคา 

จอยแลนด ์

(ไม่รวมตัว๋) 

ราคา 

เด็กอายุไม่เกิน 

2 ขวบ 

พกั 

เด่ียว 

เพิ่ม 

01 – 05 ธนัวาคม 2561 (วนัพ่อ) 19,999 9,900 5,900 7,000 

02 – 06 ธนัวาคม 2561 (วนัพ่อ) 19,999 9,900 5,900 7,000 

03 – 07 ธนัวาคม 2561 (วนัพ่อ) 19,999 9,900 5,900 7,000 

04 – 08 ธนัวาคม 2561 (วนัพ่อ) 19,999 9,900 5,900 7,000 

05 – 09 ธนัวาคม 2561 (วนัพ่อ) 20,999 9,900 5,900 7,000 

06 – 10 ธนัวาคม 2561 20,999 9,900 5,900 7,000 

ในกรณยีกเลกิการเดนิทาง ต้องยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ัน ทางบริษัทจะไม่คนืมดัจาํไม่ว่า
ด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน เพราะทางบริษัทได้ทาํการจ่ายค่าตั๋วกบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่

ถ้วน ก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ัง เพือ่ประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
 
ข้อความสําคญั โปรดอ่านอย่างละเอียด 

ในกรณีที่ลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทาํให้ลูกคา้ตอ้งถูกส่งตวั
กลับเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปล่ียนตัว๋ขากลับ และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น ลูกคา้
จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้าย
ที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที่ยวบินถดัไปที่มีที่นัง่วา่ง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน ทั้งน้ี ขึ้นอยู่
ทางเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสมัภาษณ์ ในการท่ีทางตรวจคนเขา้เมือง
เรียกสมัภาษณ์นั้น ขึ้นอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้ิจารณา และอยูใ่นดุลพินิจของทางเจา้หน้าที่ ตม. ทางบริษทัทวัร์ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงในส่วนน้ีได ้** 

*** ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทาง
บริษทัจะคิดค่าดาํเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 

 



 

 

07 – 11 ธนัวาคม 2561  

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
20,999 

9,900 5,900 
7,000 

08 – 12 ธนัวาคม 2561 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
20,999 

9,900 5,900 
7,000 

09 – 13 ธนัวาคม 2561 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
19,999 

9,900 5,900 
7,000 

10 – 14 ธนัวาคม 2561 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
16,999 

9,900 5,900 
7,000 

11 – 15 ธนัวาคม 2561 18,999 9,900 5,900 7,000 

12 – 16 ธนัวาคม 2561 19,999 9,900 5,900 7,000 

13 – 17 ธนัวาคม 2561 19,999 9,900 5,900 7,000 

14 – 18 ธนัวาคม 2561 19,999 9,900 5,900 7,000 

15 – 19 ธนัวาคม 2561 19,999 10,900 5,900 7,000 

16 – 20 ธนัวาคม 2561 19,999 10,900 5,900 7,000 

17 – 21 ธนัวาคม 2561 19,999 10,900 5,900 7,000 

18 – 22 ธนัวาคม 2561 19,999 10,900 5,900 7,000 

19 – 23 ธนัวาคม 2561 20,999 10,900 5,900 7,000 

20 – 24 ธนัวาคม 2561 20,999 10,900 5,900 7,000 

21 – 25 ธนัวาคม 2561 20,999 10,900 5,900 7,000 

22 – 26 ธนัวาคม 2561 22,999 10,900 5,900 7,000 

23 – 27 ธนัวาคม 2561 22,999 10,900 5,900 7,000 

24 – 28 ธนัวาคม 2561 22,999 10,900 5,900 7,000 

25 – 29 ธนัวาคม 2561 22,999 10,900 5,900 7,000 

26 – 30 ธนัวาคม 2561 24,999 10,900 5,900 7,000 

27 – 31 ธนัวาคม 2561 24,999 10,900 5,900 7,000 

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 (วนัปีใหม่) 27,999 10,900 5,900 7,000 

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 (วนัปีใหม่) 27,999 10,900 5,900 7,000 

30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562 (วนัปีใหม่) 27,999 10,900 5,900 7,000 

 

 



 

 

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศก์

ทอ้งถ่ิน*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 40,000 วอน /ทริป/ท่าน  

หรือท่านละ 1,400 บาท/ทริป/ท่าน** 

 
**หมายเหตุ** 

1. รับเฉพาะผู้ มีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว คา่ทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผู้จดั เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จัดได้
ชําระให้กับสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศ
ในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้ จัดขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดสว่นใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋ว
เคร่ืองบินให้แก่ทา่น ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านัน้ ถ้าหาก

เป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนกัเรียน 
นกัศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองสําอางค์  หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดูงาน จะต้อง
สอบถามราคาใหม่ทกุครัง้** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของทา่นต้องการร่วมเดินทางทอ่งเท่ียวระหวา่งทอ่งเท่ียวในประเทศเกาหล ีหรือปัญหาตา่งๆ 
ตลอดจนข้อแนะนํากรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ หากทา่นมีความจําเป็นต้องรับฝากของจากผู้ อ่ืนเพื่อท่ีจะ
นําไปยงัประเทศนัน้ๆ  หรือนํากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนัน้ว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิด
กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิต เจ้าหน้าท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิง่ของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลบัปรับเปลี่ยนขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ลกูค้าเป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสดุท้าย
ช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหนา่ยกบัลกูทวัร์ หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้อง
ซือ้ เพราะทางบริษัททวัร์ไม่มีการบงัคบัลกูทวัร์ซือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า 

5. ทวัร์ครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียวเป็นหมู่คณะเทา่นัน้ ถ้าลกุค้าต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่
ลงร้านช้อปปิง้ เช่น นํา้มันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดําเนินการใน

การแยกทอ่งเท่ียวเอง 300 USD ตอ่ทา่น 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน    ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท์ , ค่าโทรศพัทท์างไกล , ค่า
อินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 40,000 วอน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  
 
เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า  
1) พาสปอร์ต  
2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว  
3) ใบสาํคญัถ่ินที่อยู ่ 
4) สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  
5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  
(สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 
 
 
 
 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือ

ยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายมุากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

- ส่ิงท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหว่างที่พาํนักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์

จดัเตรียมให ้

- กาํหนดการเดินทางระหว่างที่พาํนกัในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

 

เงื่อนไขการชําระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีต้องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อสํารองที่น่ัง ภายใน 3 วนั

หลงัจากการจอง  
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั กรณี

นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเที่ยวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งชาํระครบเตม็จาํนวนเลย 
4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ , อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั

จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุ

นกัขตัฤกษท์ี่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 กรณีท่ีนกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลกิการเดินทาง หรือเลือ่นการเดินทาง นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซี่(ผู้
มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อ
แจ้งยกเลกิการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัท์ไม่วา่
กรณีใดๆ 

 กรณีนกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้ มีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อทําเร่ืองขอรับเงิน
คา่บริการคืน โดยแนบหนงัสอืมอบอํานาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงิน
คา่บริการตา่งๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ีต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน  

โดยมีเงื่อนไขการคนืเงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันเท่าน้ัน คนืเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว  
2.2 หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าทัวร์ทุกกรณ ี

1. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight 
กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั
จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุ
นกัขตัฤกษท์ี่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ 



 

 

1. ทวัร์น้ีสาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ให้กบันักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอยา่ง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที่มีวซ่ีา  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะชาํระค่าบริการเพิ่มจาก
การที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ที่ทางบริษทักาํหนดเพือ่ใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที่จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้าช่ือ เลขที่
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิม่ขึ้นของนกัท่องเที่ยวที่มิไดเ้กิดจาก

ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการให้คาํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น  

 
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ที่จะนาํติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ
รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้
เจา้หน้าที่ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ที่กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

 ส่ิงของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  



 

 

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มนาํผลิตภณัฑท์ี่ทาํมาจากพืช และเน้ือสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไมส้ด , ไข่ , 
เน้ือสตัว ์, ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าที่ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับใน
อตัราที่สูงมาก  

 
 
 
 
 


