
 

 

 

วนัแรก         กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต ้– รร. อินชอน 

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

สายการบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความ

สะดวกในการข้ึนเคร่ือง (หวัหน้าทวัรแ์นะนําการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใช้

เคร่ือง AIRBUS A330-300 จาํนวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 น้ําหนักกระเป๋า 

20 กก./ท่าน (หากตอ้งการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ย)  



 

 

**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 

นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีนัง่บนเครื่อง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการ

บิน**)  

 

 

 

 

 

 

 

15.40 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี XJ702 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

23.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่า

ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่าน

พิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่ สาธารณะรฐัเกาหลีใต ้รถ

โคช้พาท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพ่ือความหวงัในการ

รวมชาติท่ียาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ 

เมืองอินชอน  

เย็น  บริการอาหารว่าง คิมบบัและนมกลว้ย  

พกัท่ี    GRAND PALACE HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีสอง       เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – ไร่สตรอเบอรี่ – โรงเรยีนสอนทาํกิมจ ิ+ ชุดฮนับก 

                  สวนสนุก EVERLAND 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

นําท่านไปสมัผสัประสบการณห์น้าหนาวสุดสนุกบน ลานสกีขนาดใหญ่ มีเวลาใหท้่านได้

สนุกกบัการเล่นสกีอย่างเต็มท่ี ซ่ึงปลอดภยัไม่มีอันตราย การเตรียมตัวก่อนเล่นสกีควร

เตรียมถุงมือสกี ผา้พนัคอ แว่นกนัแดด เส้ือแจ๊คเก็ตกนัน้ําหรือผา้ร่ม และกางเกงรัดรูป 

พรอ้มกบัรบัฟังขอ้แนะนํา และฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ทอ้งถ่ินก่อนลงสนามจริง ทั้งน้ีเพ่ือ

ความปลอดภยัของท่านเองเป็นสาํคัญ (**ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่าอุปกรณก์ารเล่นสกี 

สกีลิฟท ์สโนวส์เลด สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน**) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** หมายเหตุ ปริมาณของหิมะ และการเปิดใหบ้ริการของลานสกี ข้ึนอยู่กับความ

เอ้ืออาํนวยของสภาพอากาศในแต่ละปี หากมีหิมะไม่เพียงพอลานสกีอาจจะปิด

ใหบ้ริการ ในกรณีท่ีลานสกีไม่สามารถเปิดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรบัเปลี่ยนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวนสนุกอีก

หน่ึงแห่งท่ีน่าสนใจเมื่อเดินทางไปเท่ียวเกาหลี ท่านจะไดพ้บกลบัโลกแห่งลานน้ําแข็งเล่น

หิมะ 365 วนั เมืองหิมะจาํลองตั้งอยูท่ี่เมือง GOYANG แหล่งท่องเท่ียวใกลก้รุงโซล "Snow 

Park" ในร่มท่ีใหญ่สุดของประเทศเกาหลี เพลิดเพลินกบัการข่ีเคร่ืองเล่นสุดน่ารกับนลาน

น้ําแข็ง เช่น จกัรยานคู่รกั จกัรยานเด่ียว รถเฟอรร่ี์ กะบะสเลดแซนตา้ เป็นตน้ หรือเขา้สู่

โลกของหิมะท่ีอุณหภมูิติลบ -2 องศาเซลเซียส กบัการเล่นสโนสเลค บนลานหิมะ (ราคา

ทวัรน้ี์ไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK 15,000 วอน หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดินช้

อปป้ิงตามอธยัาศยั มีทั้ง H&M, ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนดช์ั้นนํา) *** 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอรร์ี่ ให้

ท่านได้ชิมสตรอเบอร์ ร่ีสดๆหวานฉํ ่าจากไร่ 

นอกจากน้ัน ท่านยงัสามารถซ้ือกลบัมาฝากคนท่ี

ท่านรักท่ีเมืองไทยได้ด้วย โดยจะมีการแพ็คใส่

กล่องสวยงามและส่งใหท้่านวนัสุดทา้ย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน (2) เมนู บุฟเฟตบ์าบี



 

 

คิวป้ิงย่างสไตลเ์กาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือววั ปลาหมึก อาหารเกาหลี เตมิไม่อั้น 

จากน้ันนําท่านไปเรียนรูว้ฒันธรรมการทํากิมจิของชาวเกาหลีท่ี โรงเรียนสอนทาํกิมจิ 

อาหารเกาหลีประเภทผกัดองท่ีอาศยัภมูิปัญญากน้ครวัของชาวเกาหลี ดว้ยการหมกัพริกสี

แดงและผักต่างๆ โดยทัว่ไปจะเป็นผกักาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรบัประทานกิมจิเกือบทุก

มื้ อ และยงันําไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบนักิมจิมีมากกว่า 187 

ชนิด ส่วนใหญ่แลว้จะมีรสเผ็ด และเปร้ียว นอกจากน้ียังสามารถสวมใส่ ชุดประจาํ

ชาตฮินับก ซ่ึงเป็นชุดประจาํชาติของเกาหลี พรอ้มถ่ายภาพสวยๆ เก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND THEME PARK) สวนสนุก

กลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ถูกขนานนามว่าเป็น ดิสนียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลีใต ้ตั้งอยู่

ท่ามกลางหุบเขา ทุกคนจะไดท้่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร ์สิงโตเจา้ป่า 

และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะ

ตีลงักา (Rolling X-Train) เฮอรริ์เคน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวกิ้ ง (Columbus 

Adventure) และไฮไลคท่ี์พลาดไมไ่ดข้องสวนสนุกแห่งน้ี รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) 

นอกจากน้ี ยังมีสวนดอกไมท่ี้กาํลังออกดอกบานสะพรัง่อวดสีสัน ณ สวนดอกไมส่ี้ฤดู 

(Four Season Garden) ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงพนัธุ์ดอกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบท่ี

หลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) ดว้ยสีสนัท่ีสดของดอกไมแ้ต่ละชนิด

จึงไดร้บัความนิยมอย่างมาก นักท่องเท่ียวท่ีมาสวนสนุกจึงไม่พลาดท่ีจะมาถ่ายรูปเก็บ

บรรยากาศความสดช่ืนกลบัไปเป็นท่ีระลึก รวมทั้ง 



 

 

ยงัมีการจดัเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - 

ธันวาคม มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส และต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ทุก

เทศกาลจะตกแต่งดว้ย แสง สี เสียง สุดอลงัการ พรอ้มทั้งมีขบวนพาเหรดมาสรา้งความ

บนัเทิงใหก้บัเด็กๆ เช่น White Christmas Parade, Moonlight Parade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น บริการอาหารเย็น (3) เมนูบุฟเฟ่ต  ์SEA FOOD สาํหรับคออาหารทะเลเป็นพิเศษ 

อาหารทะเลสดใหม่ และ อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยกัษ ์ 

พกัท่ี    THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม     ศูนยส์มุนไพรโสม - นํ้ามนัสน - COSMETIC - โซลทาวเวอร ์– หมู่บา้นบุกชนฮกัอก  

                 DUTY FREE – ตลาดเมียงดง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

จากน้ันพาท่านรูจ้กัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูก

นํามาใชเ้พ่ือสุขภาพเป็นเวลานานากวา่ 2,000 ปี  ในตาํรายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสม

เป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยทาํใหจ้ิตใจสงบ

และเพ่ิมพละกาํลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบาํรุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจ

ขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง และเร็วๆ น้ี โสมเกาหลี

อาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลก โดยองคก์ารยูเนสโก  ทุกวนัน้ีผลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงท่ีขาด

ไมไ่ดส้าํหรบัผูท่ี้คาํนึงถึงสุขภาพในปัจจุบนั 



 

 

จากน้ันนําท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็นผลิตภณัฑท่ี์สกดัจากน้ํามนัสน มีสรรพคุณช่วย

บาํรุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหาร และรกัษาสมดุลในร่างกาย  

นําท่านแวะชอ้ปท่ีรา้นเคร่ืองสาํอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ป

ชาวไทย เพ่ือเลือกซ้ือกลบัไปเป็นของฝาก มีใหเ้ลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะ

เป็นสกินแครบ์าํรุงผิวแบรนด์ DEWINS และ JSM ท่ีเป็นสินคา้หลกัของทางรา้น ไม่ว่าจะ

เป็นครีมหอยทาก ครีมน้ําแตก ครีมขัดข้ีไคล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็นต้น และยงัมี

สินคา้อ่ืนๆ อาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนด์ครีม ยาสระผม 

ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (5) เมนู ขา้วยาํบิบิมบบั อาหารดัง่เดิมของเกาหลี โดยนาํเอา

ขา้วสวย ผักต่างๆ เช่น ถัว่งอก ผักกาด เห็ดหอม สาหร่าย และซอสสีแดง มาผัด

รวมกนั ทานพรอ้มกบันํ้าซุป กิมจ ิถัว่งอกดอง หรือเตา้หูท้รงเครื่อง 

จากน้ันนําท่านพบกบัหน่ึงในทาวเวอรท่ี์มีวิวท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย โซลทาวเวอร ์(N SEOUL 

TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 

236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพ้ืนดิน ซ่ึงยงัคงไดร้บัความนิยมเสมอมา ทั้ง

จากนักท่องเท่ียวและคู่รกัชาวเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวนัหรือช่วงกลางคืน ไม่ว่าจะ

ฤดูกาลไหนๆ เพราะเป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆแบบพา

โนราม่า นับเป็นอีกสถานท่ีสุดแสนโรแมนติกแห่งหน่ึงท่ีคู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด ถือเป็น

ไฮไลทส์าํคญัของกรุงโซลท่ีนักท่องเท่ียวทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอิน นอกจากน้ียงัมีไฮไลท์

สาํคญัของกรุงโซลท่ีนักท่องเท่ียวทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอิน คือ สถานท่ีคลอ้งกุญแจ ช่ือ

ดัง Love Key Ceremony ท่ีมีความเช่ือว่า คู่รกัท่ีมาคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะมีความรกัท่ียืนยาว

ไปตลอดกาล **ราคาทวัรน้ี์ไม่รวมกุญแจและค่าข้ึนลิฟท*์* 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเดินชม หมู่บา้นบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) ซ่ึงตั้งอยู่

ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องท่ีทันสมัยของกรุงโซล หมู่บ ้านแห่งน้ียังคงรักษาอาคาร

บา้นเรือนในสมยัโบราณไวอ้ยา่งสมบรูณ ์มีกล่ินอายของเกาหลีในยุคเกา่แก ่เหมาะสาํหรบั

คนท่ีชอบสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ ภายในหมู่บา้นมีอาคารแบบดั้งเดิมของ

เกาหลีกวา่ 100 หลงั เรียกวา่ ฮนัอก (Hanok) ซ่ึงมีอายุเก่าแก่มาตั้งแต่สมยัโชซอน ส่วน

ช่ือ บุคชอน (Bukchon) แปลว่าหมู่บา้นทางตอนเหนือ ซ่ึงตั้งตามตําแหน่งท่ีอยู่ทางทิศ

เหนือของสถานท่ีสําคัญ 2 แห่งของกรุงโซล คือ คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon 

Stream) กบั จงโร(Jongno)  

 

**หมายเหตุ : กรณีท่ีไมส่ามารถเขา้ชมหมูบ่า้นโบราณบุกชนฮนัอกได ้ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ินําท่านไป หมู่บา้นนัมซานฮันอก แทน (Namsangol HanokVillage) หมู่บา้น

วฒันธรรมนัมซลักล ฮนัอก  ฮนัอก เป็นหมู่บา้นท่ีตั้งอยู่

ในบริเวณของภูเขานัมซานเช่นกนั หมู่บา้นวฒันธรรม

แห่งน้ี  มีพ้ืนท่ี 79,937 ตร.ม. ประกอบดว้ยสาม ส่วน

หลกั ๆ คือ ตวัหมูบ่า้น ฮนัอก (บา้นพ้ืนเมืองเกาหลี) ซ่ึง

เป็นบา้นพื้ นเมืองของเกาหลีท่ีอยูใ่นสมยัโชซอนและไดท้าํ

การเคล่ือนยา้ยมาท่ีน่ีมีการปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือให้

นักท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชม** 



 

 

 

จากน้ันนําท่านเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) ท่ีรา้นคา้ปลอดภาษีท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในโซล แหล่งรวมสินคา้แบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น้ําหอม เส้ือผา้ 

เคร่ืองสาํอาง 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 เป็นโซนเคร่ืองสาํอางคห์ลากหลายแบรนด์ดัง 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 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ย่านเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลาย

ทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งน้ีจะมีเส้ือผา้ 

กางเกง รองเทา้ น้ําหอม เคร่ืองสาํอางคท์ั้งแบรนด์เนมช่ือดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึง

ซีดีเพลง รปูดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากท่ีตลาด

น้ี อาทิเช่น รา้นเคร่ืองสาํอางคค์ท่ี์คุน้หูคนไทยท่ีไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE 

FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเคร่ืองสาํอางคค์จ์ะถูกกว่าประเทศ

ไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นรา้นขาย

รองเทา้ช่ือดัง รา้น MBC MART ก็มีรองเทา้หลากหลายแบรนด์ดังใหเ้ลือกมากมาย อาทิ

เช่น 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 บะหมี่ดําจาจงัมยอน หน่ึงในเมนูสุดฮิตท่ีเห็นกนั

บ่อยในซีร่ีสเ์กาหลี มนัฝรัง่เกลียวทอดกรอบเสียบไม ้พบเห็นไดท้ัว่ไปในเมืองไทย แต่ของ

ท่ีน่ีจะมีไสก้รอกเพ่ิมเขา้มาอีกหน่ึงชั้น ปลาหมึกยกัษ์ทอดกรอบ เสียบไมแ้บบอลงัการโรย

ดว้ยเกลือ เป็นตน้ แต่หากคนท่ีชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจา้ดัง ซ่ึงไอติมท่ีกดมาใส่

โคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เย็น  อิสระอาหารเย็น 1 ม้ือ (ใหทุ้กท่านไดอ้ิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

พกัท่ี    THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีสี ่         ฮอกเกนามู – พระราชวงัถ็อกซูกุง – พลอยอเมทิส – HYUNDAI OUTLET  

                  ละลายเงินวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – สนามบินอินชอน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

จากน้ันพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบาํรุงตบั (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตใน

ป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ําทะเล 50-800 เมตร ชาว

เกาหลีรุ่นใหมนิ่ยมนํามารบัประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็ง 

ไมถู่กทาํลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

จากน้ันนําท่านเดินทางต่อไปยงั พระราชวงัถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5 

พระราชวงัเก่าแก่ของราชวงศ์โชซอน มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่โดดเด่นสง่างามท่ามกลาง

อาคารสไตลต์ะวนัตกใจกลางกรุงโซล แต่สวยงามร่มร่ืนไปดว้ยตน้ไม ้และในช่วงฤดูหนาว

เมื่อไหร่ท่ีมีหิมะลง จะมีหิมะขาวติดตามตน้ไมแ้ละพระราชวงั ซ่ึงสวยงามมาก ในแต่ละวนั

จะมีการเปล่ียนเวรยามของทหาร หากมาได้ถูกจังหวะจะได้ชมพิธีเปล่ียนเวรยาม

ประจาํวนั ซ่ึงในหน่ึงวนัน้ันจะมี 3 รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบท่ีสอง 14.00 

น. และรอบสุดทา้ยตอน 15.30 น. 

***หมายเหตุ : กรณีท่ีพระราชวังถ็อกซูกุงไม่เปิดทาํการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ปรบัรายกาทดแทนเป็น พระราชวังชางด็อกกุง *** (CHANGDEOKGUNG PALACE) 

พระราชวงัลาํดับท่ีสองท่ีถูกสรา้งต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และยงั

เป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัสาํคญัท่ียงัคงรกัษาไว ้ซ่ึงมีตน้ไมข้นาดยกัษ์มีอายุกว่า 300 ปี 

บ่อน้ํา และศาลาริมน้ํา พระราชวงัแห่งน้ีเป็นท่ีพาํนักของพระมหากษัตริยถึ์ง 9 พระองค ์

ปัจจุบนัยงัคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวงั ไดแ้ก่ พระตําหนัก INJEONGJEON 

พระตําหนัก DAEJOJEON พระตําหนัก SEONJEONGJEON และพระตําหนัก 

NAKSEONJAE 

จากน้ันนําชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST) เกาหลีเป็นถ่ิน

ของพลอยสีมว่ง พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา

จนถึงสีมว่งไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเมื่อมาทาํเป็นแหวน จี้  ต่างหู และ

สรอ้ยขอ้มือ  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (7) เมนู ไก่ตุน๋โสม อาหารบาํรุงสุขภาพ ไก่ขนาดกาํลงัเหมาะ 

  ยดั ไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบาํรุงร่างกาย เสิรฟ์ในหมอ้ดินรอ้นๆ 



 

 

จากน้ันนําท่านไปยัง ฮุนได เอา้ทเ์ลท (HYUNDAI 

PREMIUM OUTLET) แหล่งช๊อบป้ิงขนาดใหญ่มี

ทั้งหมด 3 ชั้น เต็มไปด้วยร้านแบรนด์แฟชัน่กว่า 

230 รา้น มีรา้นสินคา้แบรนด์ต่างประเทศใหเ้ลือก

มากมาย อาทิเช่น GUCCI, COACH, GIORDANO, 

DKNY, CALVIN KLEIN เป็นตน้ รวมถึงสินคา้แบรนด์

ดงัจากเกาหลีท่ีมีใหท้่านไดเ้ลือกสรรกนัอยา่งละลานตา 

จากน้ันนําท่านแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) 

สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ้ผลิตภณัฑข์องใบ และรากฝอยของโสม

ในรปูแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม เคร่ืองสาํอางโสม และยงัมี

กิมจ ิเปเปโร (ป๊อกกี้ เกาหลี) ชินราเมง (มามา่เกาหลี) นมกลว้ย เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

เย็น  อิสระอาหารเย็น 1 ม้ือ (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

22.00 น. นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตอิินชอน 

 

วนัท่ีหา้        สนามบินอินชอน  - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

01.05 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี XJ703 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

04.55 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

  

*** ส าคญัมากโปรดอ่าน *** 
ในกรณทีี่ต้องออกต๋ัวภายใน เคร่ืองบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่อนท าการออกต๋ัวโดยสาร กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุคร้ัง  

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบนิหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
มิเช่นน้ัน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดใดทั้งส้ิน 

ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ  
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณยีกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่าน้ัน  
ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คนืมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าต๋ัวไปให้กับการสายการบิน

เรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้่วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ัง เพือ่ประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
**พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับรวมถึงวันกลับ และพาสปอร์ตจะต้องไม่ช ารุดหรือฉีกขาด การผ่านเข้า-ออก

ประเทศ ขึน้อยู่กับการพิจารณานาของทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้** 
 

ในกรณยีกเลกิการเดนิทาง ต้องยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ัน ทางบริษัทจะไม่คนืมดัจ าไม่
ว่าด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน เพราะทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วกบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่าน

ข้อความให้ถีถ้่วน ก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพือ่ประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
 
ข้อความส าคญั โปรดอ่านอย่างละเอียด 

ในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหลู้กคา้ตอ้งถูกส่ง
ตวักลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นในการเปล่ียนตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆที่เกิดขึ้นดว้ย ฉะนั้น 
ลูกคา้จะต้องเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นที่ทางประเทศนั้ นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ ัดและทางสายการบินจะไม่
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที่ยวบินถดัไปที่มีที่นัง่วา่ง หรือตามวนัเดินทางของ
ตัว๋เคร่ืองบิน ทั้งน้ี ขึ้นอยูท่างเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา ทางผูจ้ดัไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสมัภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเขา้
เมืองเรียกสมัภาษณ์นั้น ขึ้นอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดุลพนิิจของทางเจา้หน้าที่ ตม. ทางบริษทั
ทวัร์ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงในส่วนน้ีได ้** 

*** ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ 
ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 



 

 

อตัราค่าบรกิาร เกาหลี 5 วัน 3 คืน (AIR ASIA X) 

KOREA SNOW FROST (อินชอน - โซล – โซล) 

 

กาํหนดการเดินทาง 

เดือนธนัวาคม 2561 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

ราคา 

จอยแลนด ์

(ไม่รวมตัว๋) 

ราคา 

เด็กอายุไม่เกิน 

2 ปี 

พกัเดี่ยว 

เพิม่ 

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

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

05 – 09 ธนัวาคม 2561 (วนัพอ่) 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 

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศก์

ทอ้งถ่ิน*** 



 

 

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

 

**หมายเหต*ุ* 

1. รบัเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว ค่าทวัรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผูจ้ดั

ไดช้าํระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ไดร่้วม

เดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดร้ับการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจาก

ประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ัดขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ 

รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคาน้ีเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย

เทา่นั้น ถา้หากเป็นชาวต่างชาติ และพระ จะตอ้งเพิ่มจากราคาค่าทวัรป์กติอีก 100 USD** **กรณีตดั

กรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองสาํอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ พระ 

หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหา

ต่างๆ ตลอดจนขอ้แนะนํากรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบ หากท่านมีความจาํเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ื่น

เพื่อท่ีจะนําไปยงัประเทศน้ันๆ  หรือนํากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของน้ันว่าตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย 

ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจา้หน้าท่ีจะไม่รบัฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมดัจาํไม่

ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้าํการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้  โปรด

อ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

4. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 

5. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ย

ช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจาํหน่ายกบัลูกทวัร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่

ตอ้งซ้ือ เพราะทางบริษัททวัรไ์ม่มีการบงัคบัลูกทวัรซ้ื์อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

6. ทวัรค์รั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่าน้ัน ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดย

ไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง เช่น น้ํามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่า

ดาํเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี่ 

 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรบั-ส่ง และนาํเทีย่วตามรายการ 

 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่น   ค่าเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือทีร่ะบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัท์

ทางไกล , ค่าอินเตอรเ์น็ต , ค่าซกัรดี , มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครือ่งดื่มทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือ

รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 40,000 วอน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 ค่าวีซ่าสาํหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วีซ่า  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจาํตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบสาํคญัถ่ินทีอ่ยู ่ 

4) สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  

5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศเกาหลี

ไม่เกิน 90 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารใน

ขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพือ่ยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง 

2. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

3. สิ่งทีย่นืยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกิดขึ้ นในระหว่างทีพ่าํนักในประเทศเกาหลีได ้

(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

4. ชื่อ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่าํนักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) 

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

5. กาํหนดการเดินทางระหว่างทีพ่าํนักในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

6) รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  

(สาํหรบัหนังสือเดินทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งทาํเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า) 

 

เงื่อนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อสาํรองท่ีนัง่ ภายใน 3 วนั

หลงัจากการจอง  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วนั จะตอ้งชาํระครบเต็มจาํนวนเลย 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์, อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

 

เงือ่นไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี

(ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่าง

หน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร  ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีชื่อในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อทาํเร่ือง

ขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระ

เงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน

ค่าบรกิารดงัน้ี 

- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของ เงิน

ค่าบริการ 

- ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการ

นําเท่ียวใหแ้กนั่กท่องเท่ียว เช่น การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   



 

 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

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

และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  

และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระ

ค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรา

ยินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคล้องกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด

จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย 

ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื่น 

เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น 

และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมา



 

 

ใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาด

บรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก , ผลไมส้ด , 

ไข่ , เน้ือสตัว ์, ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสีย

ค่าปรบัในอตัราท่ีสงูมาก  

 

 

 


