
 

 

 

เทศกาลดไูปสดุฟิน อนิโคเรยี เลน่สกหีมิะ ชมิสตรอเบอรร์ีส่ดๆจากไร ่

5 วนั 3 คนื 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก              กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) – เกาหลใีต ้– เทศกาลไฟประดบั ANSAN STARLIGHT 

 
05.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ 

AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง 

(หัวหนา้ทวัรแ์นะน าการเดนิทาง) สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่
น่ัง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น (หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย)  
**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและ

ผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขู ึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืก
ทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ**)  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

08.05 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่XJ708 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
15.20 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. 

กรุณาปรับนาฬกิาเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู ่สาธารณะรัฐเกาหลใีต ้รถโคช้พาท่านขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพาน
แขวนยองจอง หรอืสะพานเพือ่ความหวังในการรวมชาตทิีย่าวกว่า 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร  

จากนัน้น ามุ่งหนา้ลงมาทางใตข้องกรุงโซล ชมงานเทศกาลประดบัไฟ (Ansan Starlight Village 
Photo Land) จัดขึน้ทีเ่มอืงอันซาน เต็มไปดว้ยไฟ LED ประดับตามตน้ไมส้วยงามไปทั่วบรเิวณ เสมือน

อยู่ในดนิแดนแห่งสวรรคต์อ้นรับเทศกาล Santa Village Light Festival ภายในสวนจะมจีุดส าหรับถา่ยรปู
มากมายกว่า 100 จุด ใหค้นรักการถา่ยภาพไดส้นุกสนานไปกับหมู่บา้นเล็กๆ แห่งนี้ ซ ึง่ถูกจัดแสดงแยก
ออกเป็นโซน ทัง้ Road of Cupid, Road of Love, Forest of Light เป็นตน้ ซึง่ไฟนัน้จะเปิดใหช้มทกุวัน

ตลอดชว่งเทศกาล (ยกเวน้ในวันทีม่สีภาพอากาศแปรปรวน ไฟอาจถกูปิดเพือ่ความปลอดภยั)  
 

 
 



 

 

*** หมายเหต ุหากไมส่ามารถไปดูเทศกาลไฟได ้หรอืทางสถานทีย่กเลกิเทศกาล ทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธิป์รบัรายการทวัร ์ทดแทนเป็น >> ป้อมฮวาซอง (HWASEONG FORTRESS) ตัง้อยู่

ใจกลางเมืองเพื่อเป็นรากฐานส าหรับการสรา้งเมืองใหม่ในบรเิวณนี้ สรา้งข ึน้ดว้ยหนิ และอฐิเผาในยุค
ของอาณาจักรโชซอน ก าแพงของป้อมฮวาซองมีความยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร มีป้อมปราการ หรือประตู

เมอืงทัง้หมด 4 ทศิ ประกอบดว้ยเชงิเทนิ 48 หลงั และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมทีย่ ิง่ใหญ่และงดงาม 
*** 

 

เย็น เมนู ชาบู ชาบู สุกีห้มอ้ไฟสไตลเ์กาหล ี อาหารพืน้เมอืงของเกาหล ีลกัษณะคลา้ยสุกีห้มอ้ไฟ 
(1) 

พกัที ่   JM HOTEL / M SUWON HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่อง            ลานสก ี- วดัวาวจูองซา - ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่- สวนสนกุ EVERLAND  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
น าท่านไปสมัผัสประสบการณ์หนา้หนาวสดุสนุกบน ลานสกขีนาดใหญ่ มีเวลาใหท้่านไดส้นุกกับการ

เลน่สกอีย่างเต็มที ่ซ ึง่ปลอดภยัไม่มอีันตราย การเตรยีมตวักอ่นเลน่สกคีวรเตรยีมถงุมอืสก ีผา้พันคอ แว่น
กนัแดด เสือ้แจ๊คเก็ตกนัน ้าหรอืผา้ร่ม และกางเกงรัดรูป พรอ้มกบัรับฟังขอ้แนะน า และฝึกวธิีการเล่นจาก

ไกดท์อ้งถิน่กอ่นลงสนามจรงิ ทัง้นี้เพือ่ความปลอดภัยของท่านเองเป็นส าคัญ (**ราคาทวัรย์งัไมร่วม
คา่อปุกรณ์การเลน่สก ีสกลีฟิท ์สโนวส์เลด สกคีา่เลน่รวมชุดประมาณ 50,000 วอน**) 
 

 
 
*** หมายเหตุ ปรมิาณของหมิะ และการเปิดใหบ้รกิารของลานสก ีข ึน้อยู่กบัความเอือ้อ านวย
ของสภาพอากาศในแตล่ะปี หากมหีมิะไมเ่พยีงพอลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิาร ในกรณีทีล่านสกี

ไม่สามารถเปิดบรกิาร ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรม ปรบัเปลีย่นเป็น 
ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวนสนุกอกีหนึง่แห่งทีน่่าสนใจเมือ่เดนิทางไปเทีย่วเกาหล ีท่านจะ

ไดพ้บกลับโลกแห่งลานน ้าแข็งเล่นหมิะ 365 วัน เมืองหมิะจ าลองตัง้อยู่ที่เมือง GOYANG แหล่ง
ทอ่งเทีย่วใกลก้รุงโซล "Snow Park" ในร่มทีใ่หญ่สดุของประเทศเกาหล ีเพลดิเพลนิกับการขีเ่ครื่องเล่น
สดุน่ารักบนลานน ้าแข็ง เชน่ จักรยานคูร่ัก จักรยานเดีย่ว รถเฟอรร์ี่ กะบะสเลดแซนตา้ เป็นตน้ หรือเขา้สู่

โลกของหมิะทีอุ่ณหภมูติลิบ -2 องศาเซลเซยีส กบัการเลน่สโนสเลค บนลานหมิะ (ราคาทัวรน์ี้ไม่รวมค่า
เขา้ SNOW PARK 15,000 วอน หรอืหากทา่นใดไม่สนใจ สามารถเดนิชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย มีทัง้ H&M, 

ADIDAS และมอีกีหลากหลายแบรนดช์ัน้น า) *** 
 



 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง วดัวาวูจองซา (WauJeongSa Temple) สรา้งเมื่อปี ค.ศ. 1970 โดย
นักบวชแฮตอ๊ก นกิายหนิยาน เป็นวัดเก่าแก่ทีต่ัง้อยู่ท่ามกลางภูเขา เมื่อเขา้ไปยังไม่ทันถงึตัววัดจะเห็น

เศยีรพระพุทธรูปไมส้ลักขนาดใหญ่สทีองอร่ามโดดเด่นมาแต่ไกล ซึง่เป็นสญัลักษณ์ที่ส าคัญของวัดนี้ 
เศยีรพระพุทธรูปนี้มีความสงูถงึ 8 เมตร วางตัง้อยู่บนกองหนิขนาดใหญ่ ไดร้ับการบันทกึลง Guinness 

World Records ใหเ้ป็น “รูปสลักจากไมท้ีม่ีขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก” ดา้นหนา้ของเศยีรพระพุทธรูปจะ
เป็นสระน ้า ซ ึง่มพีระองคเ์ล็กๆ วางอยู่รอบสระ ยาวไปจนถงึกองหนิทีเ่ป็นฐานของเศยีรพระพุทธรูป สว่น
ภายในโบสถย์ังจะมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ แกะดว้ยไมส้นทีน่ ามาจากประเทศอนิโดนีเซยีสงู 3 เมตร

ยาว 12 เมตร ซึง่ธรรมชาตทิีว่ัดวาวูจองซามคีวามสวยงามไปตามฤดกูาล  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่ใหท้่านไดช้มิสตรอเบอรร์ี่สดๆ หวาน
ฉ ่าจากไร่ และยังสามารถซือ้กลบัมาฝากคนทีเ่มอืงไทยไดด้ว้ย โดยจะมีการแพ็คใส่

กลอ่งสวยงาม และสง่ใหท้า่นวันสดุทา้ย 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (3) เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงย่างสไตลเ์กาหล ีเนือ้หมู เนือ้ไก่ เนือ้ววั 
ปลาหมกึ อาหารเกาหล ีเตมิไมอ่ ัน้ 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจง้ที่
ใหญ่ทีส่ดุของประเทศ ถูกขนานนามว่าเป็น ดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา โดยมี
บรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ทกุคนจะไดท้อ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร ์สงิโตเจา้ป่า และเสอื
ดนิแดนแห่งเทพนยิาย และสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนดิ ไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตลีังกา (Rolling X-
Train) เฮอรร์เิคน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวกิง้ (Columbus Adventure) และไฮไลทท์ีพ่ลาด

ไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ดว้ยบัตรเขา้
ชมแบบไม่จ ากัดจ านวนรอบ นอกจากนี้ยังมีสวนดอกไมท้ีก่ าลังออกดอกบานสะพรั่งอวดสสีนั ณ สวน

ดอกไมส้ีฤ่ดู (Four Season Garden) ซ ึง่จะเปลี่ยนแปลงพันธุ์ดอกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบที่
หลากหลายตลอดทัง้ปี (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ดว้ยสสีนัทีส่ดของดอกไมแ้ตล่ะชนดิจงึไดร้ับความ
นยิมอย่างมาก นักทอ่งเทีย่วทีม่าสวนสนุกจงึไม่พลาดทีจ่ะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชืน่กลับไป

เป็นทีร่ะลกึ  
 
 



 

 

     
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (4) เมนู บูลโกก ิหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดย
น าหมลูงในกระทะพรอ้มน า้ซุปปรงุรส เมือ่สกุรบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้วสวย 

พกัที ่   THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม           น า้มนัสน - COSMETIC - พระราชวงัชางด็อกกงุ - DUTY FREE - โซลทาวเวอร ์–  
ตลาดเมยีงดง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
จากนัน้น าทา่นเยีย่มชม RED PINE เป็นผลติภณัฑท์ีส่กดัจากน ้ามันสน มสีรรพคณุชว่ยบ ารุงร่างกาย ลด

ไขมัน ชว่ยควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย  
น าทา่นแวะชอ้ปทีร่า้นเครือ่งส าอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพื่อ
เลอืกซือ้กลบัไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไม่ว่าจะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิแบรนด ์

DEWINS และ JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลกัของทางรา้น ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน ้าแตก ครีมขัดขีไ้คล 
สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยังมีสนิคา้อื่นๆ อาทเิชน่ ครีมว่านหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม 

แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 
 

 

 
 
 

 
จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวังล าดับทีส่องที่

ถูกสรา้งต่อจากพระราชวังเคยีงบกกุง เคยใชเ้ป็นที่พ านักของพระมหากษัตรยิ์หลายพระองคใ์นสมัย
ราชวงศโ์ชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังส าคัญทีย่ังคงรักษาไว ้พระราชวังหลวงทัง้ 5 ทีใ่น
โซลนัน้ จะมีลักษณะหนา้ตาคลา้ยๆ กัน แตกต่างกันทีท่ัศนียภาพเท่านัน้ รวมถงึความพเิศษของแต่ละ

สถานที่ดว้ย อย่างตัวพระราชวังชางด็อกกุงแห่งนี้ก็มีไฮไลทท์ี่น่าสนใจคือ สวนฮูวอน หรือสวนแห่ง
ความลับน่ันเอง (Secret Garden) ภายในพระราชวังประกอบไปดว้ยเขตพระราชฐานชัน้นอก 

พระราชฐานชัน้ใน และสวนดา้นหลังทีใ่ชส้ าหรับเป็นทีพ่ักผ่อนของพระมหากษัตรยิใ์นสมัยโบราณ เมื่อ
เดนิเขา้มาบรเิวณดา้นในพระราชวังจะเจอกับลานกวา้งๆ เป็นพื้นทีส่าธารณะทีนั่กท่องเทีย่วสามารถเดนิ
ชมได ้พระราชวังแห่งนี้เคยถกูเผาท าลายไปในชว่งปี 1592 กอ่นจะถกูบูรณะในปี 1611 และไดก้ลายเป็น

สมบัตทิางวัฒนธรรมนับตัง้แตนั่น้เป็นตน้มา ปัจจุบันยังคงเหลอืความงดงามบางสว่นของพระราชวังเอาไว ้
นอกจากนัน้ยังมตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายุกว่า 300 ปี บ่อน ้า และศาลารมิน ้า  
 



 

 

 
 
*** หมายเหตุ: กรณีทีพ่ระราชวงัชางด็อกกุงไม่เปิดท าการ ขอสงวนสทิธิป์รบัรายการ
ทอ่งเทีย่ว ทดแทนเป็น พระราชวงัถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5 พระราชวังเก่าแก่
ของราชวงศโ์ชซอน มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ตัง้โดดเด่นสง่างามอยู่ท่ามกลางอาคารสไตลต์ะวันตกใจ

กลางกรุงโซล แตส่วยงามร่มรืน่ไปดว้ยตน้ไม ้ยิง่ชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสแีลว้ยิง่สวยงามไปอีก ในแต่ละวัน
จะมกีารเปลีย่นเวรยามของทหาร หากมาไดถ้กูจังหวะจะไดช้มพธิีเปลีย่นเวรยามประจ าวัน ซึง่ในหนึง่วัน
นัน้จะม ี3 รอบ คอื รอบแรกตอน 11.00 น. รอบทีส่อง 14.00 น. และรอบสดุทา้ยตอน 15.30 น. *** 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (6) เมน ูไกตุ่น๋โสม เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพ ไกข่นาดก าลงัเหมาะ ยดัไส้

ดว้ยโสม แปะกว๊ย และสมนุไพรบ ารงุรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 

 
จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ี(DUTY FREE) ทีร่า้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีส่ดุในโซล 

แหล่งรวมสนิคา้แบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น ้าหอม เสื้อผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา 
เครือ่งประดบัหลากหลายแบรนดด์งั และสนิคา้แบรนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนด์
หรู และเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, 

COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในสว่นของชัน้ที ่1 เป็นชอ็ป CHANNEL 
และนาฬกิาดงัหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชัน้ 2 เป็นช็

อป MCM ชัน้ที ่3 เป็นโซนเครื่องส าอางคห์ลากหลายแบรนดด์ัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด ์SULWHASOO, 
HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, 
BIOTHERM, MAC เป็นตน้ ชัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอื่นๆ และชัน้ที ่5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ี

และโซนรา้นอาหาร 
 

 
 
 

 
 

 

จากนัน้น าท่านไปยังหนึง่ในทาวเวอรท์ี่มีววิทีส่วยทีสุ่ดในเอเชยี โซลทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 
ตัง้อยู่บนภเูขานัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสงู 

479 เมตรจากพืน้ดนิ ซึง่ยังคงไดร้ับความนยิมเสมอมา ทัง้จากนักทอ่งเทีย่วและคู่รักชาวเกาหล ีไม่ว่าจะ



 

 

เป็นชว่งกลางวันหรอืชว่งกลางคนื ไม่ว่าจะฤดูกาลไหนๆ เพราะเป็นจุดชมววิทีม่องเห็นววิทั่วทัง้กรุงโซล 
และบรเิวณรอบๆแบบพาโนราม่า นับเป็นอีกสถานทีส่ดุแสนโรแมนตกิแห่งหนึง่ทีคู่่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด 

ถอืเป็นไฮไลทส์ าคัญของกรุงโซลที่นักท่องเทีย่วทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอนิ นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์
ส าคญัของกรุงโซลทีนั่กทอ่งเทีย่วทกุคนจะตอ้งมาแวะเช็คอนิ คอื สถานทีค่ลอ้งกุญแจชือ่ดัง Love Key 

Ceremony ทีม่คีวามเชือ่ว่า คูร่ักทีม่าคลอ้งกญุแจทีน่ี่จะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล **ราคาทวัรน์ ี้

ไมร่วมกญุแจและคา่ขึน้ลฟิท*์* 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ย่านเมยีงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรัพย์ใน

ดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้จะมีเสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม 
เครือ่งส าอางคท์ัง้แบรนดเ์นมชือ่ดงั และโลคอลแบรนด ์รวมถงึซดีเีพลง รูปดารา และศลิปินเกาหล ีหรือ
อะไรทีว่ัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากทีต่ลาดนี้ อาทเิชน่ รา้นเครือ่งส าอางคค์ท์ีคุ่น้หูคนไทยทีไ่ม่ว่าจะ

เป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคา
เครือ่งส าอางคค์จ์ะถกูกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เทา่ และบางรุ่นไม่มขีายในประเทศไทย หรือจะ

เป็นรา้นขายรองเทา้ชือ่ดงั รา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์งัใหเ้ลอืกมากมาย อาทเิชน่ 
ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้ ในสว่นของอาหารขา้งทางที่
ฮอทฮติไม่แพก้นัอย่างโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด (MYEONG-DONG STREET FOOD) มีอาหารหรือของ

ทานเล่นใหไ้ดล้ ิม้ลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลลย์่างตัวใหญ่อบน่ากนิ ขนมไข่หรือเครันปัง ขนม
ยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็อบสเตอรต์วัใหญ่ๆ ย่างชสีมรีสหวาน ชสีย่าง โดยการเอามอสซาเรล
ล่าชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปย่าง ต๊อกโบก ีเคก้ขา้วทีข่ ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ี

เมนูนี้มอียู่เกอืบทกุซอกทกุมุมทีใ่นตลาดเมยีงดง บะหมีด่ าจาจังมยอน หนึง่ในเมนูสดุฮติทีเ่ห็นกันบ่อยใน
ซรีีส่เ์กาหล ีมันฝรั่งเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ั่วไปในเมืองไทย แต่ของทีน่ี่จะมีไสก้รอกเพิม่

เขา้มาอกีหนึง่ชัน้ ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลงัการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แตห่ากคนทีช่อบ
ของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดงั ซึง่ไอตมิทีก่ดมาใสโ่คนนัน้สงูถงึ 2 ฟตุ 
 



 

 

 
 
เย็น  อสิระอาหารเย็น 1 มือ้ (ใหท้กุทา่นอสิระตามอธัยาศยั) 

พกัที ่   THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่             พพิทิธภณัฑส์าหร่าย+ท าขา้วห่อสาหร่าย - ศูนยส์มุนไพรโสม - สมุนไพรฮอตเกนามู – 

พลอยอะเมทสิ - ยา่นฮงแด - ละลายเงนิวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - สนามบนิอนิชอน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
น าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (SEAWEED MUSEUM) เรียนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหลี 

การบอกเล่าเรื่องราวขัน้ตอนความเป็นมาของสาหร่าย ตัง้แต่เป็นหัวเชือ้
จนถงึขั ้นตอนสุดทา้ย ในประเทศเกาหลีใตส้าหร่ายนั้นเป็นที่นิยมมาก 

อาหารเกาหลหีลากหลายเมนูลว้นมีสว่นผสมของสาหร่าย ยกตัวอย่างเชน่ 
ขา้วย าเกาหลี (บิบิมบับ) และน าท่านเรียนรู  ้การท าข้าวห่อสาหร่าย 
(คมิบับ) อาหารง่ายๆ ทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน โดยการน าขา้วสกุ และ

ส่วนผสมอื่นๆหลากชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผักโขม ไข่เจียว ปูอัด แฮม เป็นตน้ วางแผ่บนแผ่น
สาหร่าย มว้นเป็นแทง่ยาวๆ แลว้หั่นเป็นชิน้พอดคี า เสริฟ์พรอ้มหัวไชเทา้ดอง และกมิจ ิชาวเกาหลนียิม

รับประทานคมิบับระหว่างการปิกนกิ หรอืงานกจิกรรมกลางแจง้  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยัง ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหล ี(GINSEN CENTER) สมุนไพรโสมขึน้ทีช่ ือ่ว่า
เป็นราชาแห่งมวลสมุนไพร ถูกน ามาใชเ้พื่อสขุภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในต ารายาแผนระบุว่า 

โสมเป็นสมุนไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบย่อยอาหาร ปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบ มีสรรพคุณ
ทางการแพทยค์อืชว่ยบ ารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกัน
มะเร็ง  

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (8) เมนู ขา้วย าบบิมิบบั ขา้วย าเกาหล ีเสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้

รวมรอ้นๆ 
 

จากนัน้พาทา่นชม ศนูยส์มนุไพรบ ารงุตบั (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขา

ทีป่ราศจากมลภาวะ และสงูเหนือระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิมน ามารับประทาน
เพือ่ชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถกูท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่

สารตกคา้งจากอาหาร และยา 



 

 

จากนัน้น าชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ (AMETHYST) เกาหลเีป็นถิน่ของพลอยสมี่วง พลอย
แห่งสขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แตส่มี่วงอ่อนเย็นตาจนถงึสมี่วงไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงาม

จับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งหู และสรอ้ยขอ้มือ  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง ยา่นฮงแด (HONGDAE STREET) เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของ

มหาวทิยาลยัฮงอกิ จงึเป็นศนูยร์วมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวทิยาลัย มีการแสดงตามถนนเป็นระยะๆ สว่น
ใหญ่เป็นวัยรุ่นมาเตน้ cover แสดงความสามารถ มรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอรี ่รา้นคา้จ าหน่าย
สนิคา้แฟชัน่ ไนทค์ลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจใน ราคาของสนิคา้ และรา้นอาหารต่างๆ 

ไม่แพงมาก ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แต่ช่วงบ่ายไปจนถงึดกึ รา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร 
ของทีข่ายสว่นใหญ่เป็นสนิคา้แฟชัน่ เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ก ิ๊ฟชอ้ป เป็นตน้ 
 

 
 

จากนัน้น าทา่นแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ 

ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรียลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลน
พอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มาม่า
เกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 

 
 

 
 
 

 
 

 

วนัทีห่า้              สนามบนิอนิชอน  - กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) 

01.05 น. เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่XJ703 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
04.55 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

 

 



 

 

  
*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 

 
ในกรณีทีต่อ้งออกต ั๋วภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ ก่อนท าการออกต ั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้  
ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการ

บนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

**พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัรวมถงึวนักลบั และพาสปอรต์จะตอ้งไมช่ ารุดหรอืฉกีขาด การผา่นเขา้-
ออกประเทศ ขึน้อยูก่บัการพจิารณานาของทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง ทางบรษิทัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได*้* 

 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไม่
วา่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋กบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความ

ใหถ้ีถ่ว้น กอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 

ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหลู้กคา้ตอ้งถูก

สง่ตวักลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ในการเปลีย่นตัว๋ขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอื่นๆทีเ่กดิข ึน้ดว้ย ฉะนัน้ 

ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบในค่าใชจ้่ายที่เกดิข ึน้ที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ัดและทางสายการบนิจะไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ทีีน่ั่งว่าง หรอืตามวันเดนิทางของ

ตัว๋เครือ่งบนิ ทัง้นี้ ข ึน้อยู่ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ัดไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้

เมืองเรียกสมัภาษณ์นั้น ข ึน้อยู่กับทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้จิารณา และอยู่ในดุลพนิจิของทางเจา้หนา้ที่ ตม. ทาง
บรษัิททวัร ์ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนี้ได ้** 

*** ทวัรค์รัง้นี้มวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะเทา่นัน้ ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์ทาง
บรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี5 วนั 3 คนื (AIR ASIA X) 
KOREA WINTER SNOW (ซูวอน - โซล – โซล) 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ธนัวาคม 2561 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ราคา 

จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ัว๋) 

ราคา 

เด็กอายุไม่
เกนิ 2 ปี 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

05 – 09 ธนัวาคม 2561 18,899 7,900 5,900 5,000 

06 – 10 ธนัวาคม 2561 19,899 7,900 5,900 5,000 

07 – 11 ธนัวาคม 2561 19,899 7,900 5,900 5,000 

08 – 12 ธนัวาคม 2561 19,899 7,900 5,900 5,000 

09 – 13 ธนัวาคม 2561 18,899 7,900 5,900 5,000 

13 – 17 ธนัวาคม 2561 15,899 7,900 5,900 5,000 

14 – 18 ธนัวาคม 2561 18,899 7,900 5,900 5,000 

15 – 19 ธนัวาคม 2561 18,899 7,900 5,900 5,000 

19 – 23 ธนัวาคม 2561 18,899 7,900 5,900 5,000 

20 – 24 ธนัวาคม 2561 18,899 7,900 5,900 5,000 

21 – 25 ธนัวาคม 2561 19,899 7,900 5,900 5,000 

22 – 26 ธนัวาคม 2561 19,899 7,900 5,900 5,000 

23 – 27 ธนัวาคม 2561 19,899 7,900 5,900 5,000 

24 – 28 ธนัวาคม 2561 19,899 7,900 5,900 5,000 

25 – 29 ธนัวาคม 2561 20,899 7,900 5,900 5,000 

26 – 30 ธนัวาคม 2561 20,899 7,900 5,900 5,000 

27 – 31 ธนัวาคม 2561 21,899 7,900 5,900 5,000 

28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2562 24,899 7,900 5,900 5,000 

29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2562 25,899 7,900 5,900 5,000 

30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2562 25,899 7,900 5,900 5,000 

31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 2562 24,899 7,900 5,900 5,000 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่*** 
** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน /ทรปิ/ทา่น** 

 

**หมายเหต*ุ* 

1. รับเฉพาะผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับ
สายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเชน่กันก่อนออกเดนิทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตาม

รายการไมด่ว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
เกาหลใีต)้ ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครือ่งบนิใหแ้ก่ท่าน ***และทางบรษิทัขอสงวน
สทิธ ิ ์ราคานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิและพระ จะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทวัร ์

ปกตอิกี 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาทีเ่ป็น เด็กนักเรยีน นักศกึษา คร ู ธรุกจิขายตรงเครือ่งส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  
ชาวตา่งชาต ิพระ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารขอดงูาน จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมเีพือ่นหรอืญาตขิองทา่นตอ้งการรว่มเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งทอ่งเทีย่วในประเทศเกาหล ีหรอืปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะน ากรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ หากทา่นมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่เพือ่ทีจ่ะน าไปยังประเทศนั้นๆ  
หรอืน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ตอ้งไมเ่ป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษ

ถงึขัน้ประหารชวีติ เจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

3. ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วันกอ่นการเดนิทางเทา่นัน้ ไมเ่ชน่นัน้ทางบรษัิทจะไมค่นืมัดจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ทัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษัิทไดท้ าการจ่ายคา่ตั๋วไปใหก้ับการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทัวรท์กุครัง้ เพือ่ประโยชน์แกต่ัวทา่นเอง 

4. โรงแรมทีพั่กทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้
เป็นหลัก 



 

 

5. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสดุทา้ยชา่งภาพจะน า
ภาพถา่ยมาจ าหน่ายกับลกูทัวร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททัวร์

ไมม่กีารบังคับลกูทัวรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

6. ทัวรค์รัง้นี้มวัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเทา่นั้น ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลงรา้นชอ้ป
ป้ิง เชน่ น ้ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิค่าด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 

300 USD ตอ่ทา่น 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอุบตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง , คา่โทรศพัท ์, คา่โทรศพัทท์างไกล , คา่

อนิเตอรเ์น็ต , คา่ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  
 คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่วซี่าส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วซีา่  
1) พาสปอรต์  
2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่ 
4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  
5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ 2 รูป  
(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่ส ารองทีน่ั่ง ภายใน 3 วันหลังจากการจอง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ
เจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 

90 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจ

เขา้เมือง เพือ่ยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง 

2. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

3. สิ่งทีย่นืยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกิดขึ้ นในระหว่างทีพ่  านักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงิน

สด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

4. ชื่อ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่  านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) ทาง

ทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

5. ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่  านักในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดย

แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว 

เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 
คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณุาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
 สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไมส้ด , ไข่ , เนื้อสัตว ์

, ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก  
 

 


