
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

วนัแรก              กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) 

23.00 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์4 สาย
การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

ขึน้เครือ่ง (หัวหนา้ทัวรแ์นะน าการเดนิทาง) สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-

300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน (หากตอ้งการซื้อ
น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและ
ผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่

น่ังบนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ**) 

 
 
02.35 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่XJ700 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

 

วนัทีส่อง            เกาหลใีต ้(อนิชอน) - เทศกาลตกปลาน า้แข็ง - ลานสก ี

10.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิชอน (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิา

ของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากรแลว้ ขอตอ้นรับทกุทา่นสูส่าธารณะรัฐเกาหลใีต ้รถโคช้น าทกุทา่นขา้มทะเลตะวนัตกดว้ย

สะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพือ่ความหวังในการรวมชาตทิีย่าวกว่า 4.42กม. และมยีอด
โดมสงู 107 เมตร  

 

 

เดนิทางไปร่วมฉลองเทศกาลสดุยิง่ใหญ่ เทศกาลตกปลาน า้แข็ง หนึง่ปีมเีพยีงครัง้เดยีว จัดขึน้
ประมาณชว่งเดอืนมกราคมของทุกปี (**หมายเหตุ... ก าหนดการเทศกาลตกปลาน า้แข็ง 

ยงัไมร่ะบุวนัทีแ่นช่ดั และอาจมกีารเปลีย่นแปลง ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศในแตล่ะ่

ปี**) เทศกาลนีม้นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนนับลา้นคนตอ่ปี ไมว่า่จะเป็นเด็กหรอืผูใ้หญ่จะมาเทศกาล



 

 

นี้เพือ่ตกปลาเทรา้ท ์ฉายาของมันคอื The Queen of Valley หรอืราชนิีแห่งขุนเขา โดยปลาเท
รา้ทภ์ูเขาจะอาศัยอยู่ในน ้าเย็นทีม่ีอุณหภูมิตัง้แต่ 20 องศาเซลเซียสลงไป นับว่าเป็นปลาที่

สวยงามและหายาก ซึง่นักท่องเทีย่วทีต่กปลามาไดส้ามารถน าปลามาท าเป็นซูชหิรือซาชมิ ิก็
สามารถรับประทานไดเ้ลย ภายในงานจะมกีจิกรรมทา้ความหนาวตา่งๆ อาทเิชน่ การแขง่ขันจับ

ปลาเทรา้ทด์ว้ยมือเปล่า ตกปลาใตน้า้แข็ง การโชวแ์กะสลักน ้าแข็ง ฟุตบอลน ้าแข็ง และเล่น

เลือ่นหมิะ และอืน่ๆ ถือไดว้่าเป็นงานใหญ่ทีห่ลายคนเฝ้ารอคอย เนื่องจากจัดแค่ปีละครั้งใน
ชว่งเวลาสัน้ๆ ถอืเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเพือ่การพักผ่อนและผจญภัยทีไ่ดม้าตรฐาน เทศกาลนีไ้ดรั้บ

การเสนอใหเ้ป็นเทศกาลตัวอย่าง โดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเกาหลี 
นอกจากนั้นยังมรีายการบันเทงิ และเกมสก์ารเล่นต่างๆมากมาย เชน่ สนามการเล่นสไลเดอร์

น ้าแข็ง การแข่งขันฟุตบอลบนน ้าแข็ง และ กฬีาน ้าแข็งอืน่ๆ มแีข่งขันชงิแชมป์สนัุขลากเลือ่น
หมิะและรถแขง่หมิะ ซึง่เหมาะกับเด็กๆ และครอบครัวไดส้นุกสนานกับกจิกรรมนานาชนดิตลอด

ทัง้งาน (พเิศษ...หรรษาฟรีๆ  รวมอุปกรณต์กปลา) 

 
หมายเหตุ : เนือ่งดว้ยเทศกาลตกปลานีจ้ดัข ึน้ทีเ่มอืงฮวาชอน (ช่วงประมาณกลางเดอืน 

ม.ค. ถงึตน้เดอืน ก.พ. วนัเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในปีน ัน้ๆ) 
หากไมส่ามารถไปตกปลาน า้แข็งได ้ในกรณีทีน่ า้แข็งยงัไม่สามารถลงไปยนืตกปลาได ้

ท ัง้นีท้างบรษิทัจะน าท่านไปตกปลาทีซ่าราซอม หรอืหากเกดิเหตุสุดวสิยัขดัขอ้งอืน่ๆ 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม ทดแทน
โปรแกรมเป็น >> เกาะนาม ิแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหลใีต ้บนเกาะจะมบีรรยากาศ

ร่มรืน่เต็มไปดว้ยตน้สน ตน้เกาลดั ตน้แปะกว๊ย ตน้ซากรุะ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ้ืน่ๆ ทีพ่ลัด
กันออกดอกเปลีย่นสใีหช้มกันทกุฤดกูาล ในการขา้มไปเกาะนามติอ้งน่ังเรอืเฟอรีข่า้มไป เรอืจะมี

ใหบ้รกิารวันละสามรอบ จุดไฮไลทบ์นเกาะจุดแรกคอื “Winter Sonata’s First Kiss” ใกลก้ันนัน้
จะมโีซนอาหารทัง้รา้นอาหารแบบน่ังทาน รา้นของป้ิงย่าง และซาลาเปานงึเตาถ่านแบบโบราณ 

ถัดจากโซนอาหารก็จะถงึจดุไฮไลทข์องเกาะนามอิกีแหง่น่ันคอื “Ginkgo Tree Lane”  

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (1) เมนู บูลโกก ิหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ด

เล็กนอ้ย โดยน าหมูลงในกระทะพรอ้มน า้ซุปปรุงรส เมือ่สุกรบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีง
และขา้วสวย 

 

เมือ่เขา้สูฤ่ดูหนาวภูเขาของเกาหลจีะถูกปกคลุมไปดว้ยหมิะขาวโพลน เราจะน าท่านไปสัมผัส
ประสบการณ์หนา้หนาวสดุสนุกบน ลานสกขีนาดใหญ่ พรอ้มเสริ์ฟความฟินขัน้สดุใหทุ้กท่าน

ดว้ยการพาไปเลน่สกแีละนอนพักทีส่กรีสีอรท์ มเีวลาใหท้า่นไดส้นุกกับการเลน่สกอียา่งเต็มที ่ซึง่
ปลอดภัยไม่มอีันตราย การเตรยีมตัวกอ่นเลน่สกคีวรเตรยีมถุงมอืสก ีผา้พันคอ แวน่กันแดด เสือ้

แจ๊คเก็ตกันน ้าหรอืผา้ร่ม และกางเกงรัดรูป พรอ้มกับรับฟังขอ้แนะน า และฝึกวธิกีารเลน่จากไกด์

ทอ้งถิน่กอ่นลงสนามจรงิ ทัง้นี้เพือ่ความปลอดภัยของท่านเองเป็นส าคัญ (**ราคาทวัรย์งัไม่
รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสก ีสกลีฟิท  ์สโนวส์เลด สกคี่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 

วอน**) 
 

 

 

*** หมายเหตุ ปรมิาณของหมิะ และการเปิดใหบ้รกิารของลานสก ีข ึน้อยู่กบัความ

เอือ้อ านวยของสภาพอากาศในแตล่ะปี หากมหีมิะไมเ่พยีงพอลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิาร 
ในกรณีทีล่านสกไีม่สามารถเปิดบรกิาร ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง



 

 

โปรแกรม ปรบัเปลี่ยนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวนสนุกอีกหนึ่งแห่งที่
น่าสนใจเมื่อเดนิทางไปเทีย่วเกาหล ีท่านจะไดพ้บกลับโลกแห่งลานน ้าแข็งเล่นหมิะ 365 วัน 

เมืองหมิะจ าลองตัง้อยู่ทีเ่มือง GOYANG แหล่งท่องเทีย่วใกลก้รุงโซล "Snow Park" ในร่มที่
ใหญ่สดุของประเทศเกาหล ีเพลดิเพลนิกับการขีเ่ครือ่งเลน่สดุน่ารักบนลานน ้าแข็ง เชน่ จักรยาน

คูรั่ก จักรยานเดีย่ว รถเฟอรร์ี ่กะบะสเลดแซนตา้ เป็นตน้ หรอืเขา้สูโ่ลกของหมิะทีอ่ณุหภมูติลิบ -

2 องศาเซลเซยีส กับการเล่นสโนสเลค บนลานหมิะ (ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK 
15,000 วอน หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดนิชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย มทีัง้ H&M, ADIDAS 

และมอีกีหลากหลายแบรนดช์ัน้น า) *** 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (2) เมนู ชาบู ชาบู สุกีส้ไตลเ์กาหล ีคลา้ยการตม้รวมมติรสุกีห้มอ้ไฟ 
ประกอบไปดว้ยเนือ้หมูสไลด ์ผกั เห็ด และวุน้เสน้เกาหล ีเป็นอกีหนึง่เมนูยอดฮติใน

เกาหล ีและยงัเป็นอาหารพืน้เมอืงทีม่มีาอยา่งยาวนานอกีดว้ย 

พกัที ่   JM HOTEL / NEW M SUWON หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม           ไรส่ตรอเบอรี ่- โรงเรยีนสอนท ากมิจ+ิชุดประจ าชาตฮินับก - ศนูยส์มุนไพรโสม - 
COSMETIC  

                        สวนสนุก LOTTE WORLD 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่ใหท้า่นไดช้มิสตรอเบอรร์ีส่ดๆ หวานฉ ่าจากไร่ และ

ยังสามารถซือ้กลับมาฝากคนทีเ่มอืงไทยไดด้ว้ย โดยจะมกีารแพ็คใสก่ล่องสวยงาม และสง่ให ้
ทา่นวนัสดุทา้ย  

 
จากนัน้น าท่านไปเรียนรูว้ัฒนธรรมการท ากมิจขิองชาวเกาหลทีี ่โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิอาหาร

เกาหลปีระเภทผักดองทีอ่าศัยภูมปัิญญากน้ครัวของชาวเกาหล ีดว้ยการหมักพรกิสแีดงและผัก

ตา่งๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลนียิมรับประทานกมิจเิกอืบทกุมือ้ และยังน าไปปรุง
เป็นสว่นประกอบอาหารอกีหลายอย่าง ปัจจบุนักมิจมิมีากกวา่ 187 ชนดิ สว่นใหญแ่ลว้จะมรีสเผ็ด 

และเปรีย้ว นอกจากนียั้งสามารถสวมใส ่ชุดประจ าชาตฮินับก ซึง่เป็นชดุประจ าชาตขิองเกาหล ี
พรอ้มถา่ยภาพสวยๆ เก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (4) เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ีเนือ้หมู เนือ้ไก ่เนือ้ววั 

ปลาหมกึ อาหารเกาหล ีเตมิไมอ่ ัน้ 
 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยัง ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหล ี(GINSEN CENTER) สมุนไพรที่

ชว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบย่อยอาหาร ปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบ และเพิม่พละก าลัง มี
สรรพคณุทางการแพทยช์ว่ยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ 

ลดและป้องกนัมะเร็ง 
 

จากนัน้น าท่านแวะชอ้ปทีร่า้นเครื่องส าอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักช ้

อปชาวไทย เพื่อเลอืกซือ้กลับไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไม่ว่าจะ



 

 

เป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิแบรนดอ์ย่าง DEWINS และแบรนด ์JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไม่
วา่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีน ้าแตก ครมีขัดขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยังมสีนิคา้

อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สวนสนุก LOTTE WORLD หนึง่ในสวนสนุกทีด่งัทีส่ดุของเกาหล ี

ตัง้อยูท่ีเ่ขตชมัซลิ (Jamsil) ในเมอืงโซล เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแห่งหนึง่
ในโลก การมาเทีย่วทีน่ี่จงึสามารถท าไดท้ัง้ปีโดยไม่ตอ้งดสูภาพอากาศลว่งหนา้ ภายในมเีครือ่ง

เลน่ทีน่่าตืน่เตน้มากมาย รวมถงึลานไอซส์เก็ต สวนสนุกลอตเตเ้วลิด์แบง่ออกเป็น 2 โซน ไดแ้ก ่

ธมีผจญภัย (Adventure) โซนทีเ่ป็นสวนสนุกในร่มทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก และ เกาะเวทมนต ์(Magic 
Island) โซนทีเ่ป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีส่รา้งเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน (Seok-Chon 

Lake) ทัง้ยังมรีา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ รา้นอาหารนานาชาต ิและสิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆอกี
มากมาย นอกจากนี้ ที่นี่ยังรายลอ้มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ ชอ้ปป้ิงมอลล์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

โรงแรมหรู เป็นตน้ 
*** หมายเหต ุเครือ่งเลน่ Lotis Climing, Tomb of Horror, Mirror Maze, VR Game 

Zone, Fantasy Forest และ Poporo Park ไมร่วมอยูใ่นต ัว๋ หากลูกคา้ตอ้งการเลน่ตอ้ง

เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ***    
  

 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (5) เมนูบุฟเฟ่ต ์SEA FOOD ส าหรบัทา่นทีช่ืน่ชอบอาหารทะเลเป็น
พเิศษ ใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรอาหารทะเลทีส่ดๆใหม ่และ อาหารนานาชนดิ  

พกัที ่  BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบั

เดยีวกนั 
 



 

 

วนัทีส่ ี ่             โซลทาวเวอร ์- สมุนไพรฮอตเกนามู - ผลติภณัฑน์ า้มนัสน - TRICK EYE & ICE MUSEUM  
                       พลอยอเมทสิ - พระราชวงัเคยีงบกกงุ - DUTY FREE - ตลาดเมยีงดง                

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

จากนั้นน าท่านไปยังหนึ่งในทาวเวอร์ที่มีววิที่สวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร  ์(N SEOUL 
TOWER) ตัง้อยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 

เมตร และมคีวามสงู 479 เมตรจากพื้นดนิ ไม่ว่าจะเป็นชว่งกลางวัน ชว่งกลางคนื หรือฤดูกาล
ไหนๆ ก็ยังไดรั้บความนยิมเสมอมา ทัง้จากนักทอ่งเทีย่วและคูรั่กชาวเกาหล ีเพราะเป็นจดุชมววิที่

มองเห็นววิทั่วทัง้กรุงโซล และบรเิวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นับเป็นอกีสถานทีส่ดุแสนโรแมนติ

กแห่งหนึง่ทีคู่รั่กทกุคูไ่ม่ควรพลาด นอกจากนี้ยังมไีฮไลทส์ าคัญของกรุงโซลทีนั่กทอ่งเทีย่วทุก
คนจะตอ้งมาแวะเช็คอนิคอื สถานทีค่ลอ้งกุญแจชือ่ดัง Love Key Ceremony ทีม่ีความเชือ่ว่า 

คูรั่กทีม่าคลอ้งกญุแจทีน่ี่จะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล ** ราคาทวัรน์ีไ้มร่วมกุญแจและ
คา่ขึน้ลฟิท ์**  

 

 
 

น าทา่นชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขา
ทีป่ราศจากมลภาวะ และสงูเหนือระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง 

ป้องกนัโรคตับแข็ง ไมถ่กูท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และ
ยา 

 

น าทา่นเรยีนรูก้ารท าผลติภัณฑท์ีส่กดัจาก น า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) มสีรรพคณุชว่ยบ ารุง
ร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย 

 
จากนัน้น าทา่นอสิระชม TRICK EYE MUSEUM  ผลงานการสรา้งสรรคศ์ลิปะแนวใหมภ่าพวาด

ลวงตาสามมิต ิโดยท่านจะไดส้นุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชั่นท่าต่างๆ ที่เกดิจากความคิด
สรา้งสรรค ์และจนิตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคพเิศษจากภาพสามมติทิีร่วมทฤษฎี

ทางวทิยาศาสตร์ การซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลือ่นไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิโดยให ้

ผูช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื่อผ่านเขา้ไปในภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ่ง
เหมอืนจรงิในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามันเหมอืนจรงิมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอัน

ไหนภาพวาดและของจรงิ และ  ICE MUSEUM เป็นโซนน ้าแข็งแกะสลักรูปตา่งๆ อณุหภูมขิา้ง
ใน ประมาณ - 4 องศา 



 

 

 
จากนัน้น าทา่นชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ (AMETHYST FACTORY) 

แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมี
ตัง้แตส่มี่วงออ่นเย็นตา จนถงึสมี่วงไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตา

เมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (7) เมนู ไกตุ่น๋โสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไกข่นาดก าลงัเหมาะ ยดั
ไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบ ารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 

 
จากนัน้น าทา่นชม พระราชวงัชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวังล าดับที่

สองที่ถูกสรา้งต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง เคยใชเ้ป็นที่พ านักของพระมหากษัตริย์หลาย

พระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังส าคัญที่ยังคงรักษาไว ้
พระราชวังหลวงทัง้ 5 ทีใ่นโซลนั้น จะมีลักษณะหนา้ตาคลา้ยๆ กัน แตกต่างกันทีท่ัศนียภาพ 

รวมถึงความพิเศษของแต่ละสถานที่ดว้ย อย่างตัวพระราชวังชางด็อกกุงแห่งนี้ก็มีไฮไลท์ที่
น่าสนใจคือ สวนฮูวอน หรือสวนแห่งความลับน่ันเอง (Secret Garden) ภายในพระราชวัง

ประกอบไปดว้ยเขตพระราชฐานชัน้นอก พระราชฐานชัน้ใน และสวนดา้นหลังทีใ่ชส้ าหรับเป็นที่

พักผอ่นของพระมหากษัตรยิใ์นสมัยโบราณ เมือ่เดนิเขา้มาบรเิวณดา้นในพระราชวงัจะเจอกับลาน
กวา้ง เป็นพืน้ทีส่าธารณะทีนั่กทอ่งเทีย่วสามารถเดนิชมได ้พระราชวงัแหง่นีเ้คยถูกเผาท าลายไป

ในชว่งปี 1592 ก่อนจะถูกบูรณะในปี 1611 และไดก้ลายเป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมนับตัง้แต่นั้น
เป็นตน้มา ปัจจุบันยังคงเหลอืความงดงามบางสว่นของพระราชวังเอาไว ้นอกจากนัน้ยังมีตน้ไม ้

ขนาดยักษ์มอีายกุวา่ 300 ปี บอ่น ้า และศาลารมิน ้า  
 

 
 

*** หมายเหตุ: กรณีทีพ่ระราชวงัชางด็อกกุงไม่เปิดท าการ ขอสงวนสทิธิป์รบัรายการ
ทอ่งเทีย่ว ทดแทนเป็น พระราชวงัถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5 พระราชวัง

เกา่แกข่องราชวงศโ์ชซอน มขีนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ตัง้โดดเดน่สง่างามอยู่ทา่มกลางอาคารสไตล์
ตะวนัตกใจกลางกรุงโซล แตส่วยงามร่มรืน่ไปดว้ยตน้ไม ้ยิง่ชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสแีลว้ยิง่สวยงาม

ไปอกี ในแต่ละวันจะมกีารเปลีย่นเวรยามของทหาร หากมาไดถู้กจังหวะจะไดช้มพิธเีปลีย่นเวร

ยามประจ าวัน ซึง่ในหนึง่วนันัน้จะม ี3 รอบ คอื รอบแรกตอน 11.00 น. รอบทีส่อง 14.00 น. และ
รอบสดุทา้ยตอน 15.30 น. *** 

 
จากนั้นน าท่านเลอืกซื้อสนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ี(DUTY FREE) ทีร่า้นคา้ปลอดภาษีที่ใหญ่

ทีสุ่ดในโซล แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง 

กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับหลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบรนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย โดยชัน้
ใตด้ินจะเป็นสนิคา้แบรนด์หรู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS 

VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU 
เป็นตน้ ในส่วนของชัน้ที ่1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิช่น 

ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เ ป็นต น้  ชั ้น  2  เ ป็นช็ อป  MCM ชั ้นที่  3  เ ป็ น โซน
เครื่องส าอางคห์ลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด ์SULWHASOO, HERA, LANEIGE, 

L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็น

ตน้ ชัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ และชัน้ที ่5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 
 



 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง (MYEONG-DONG) แหลง่ละลายทรัพย์
ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควร์เกาหล ีตลาดแห่งนี้จะมเีสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ 

น ้าหอม เครื่องส าอางคท์ัง้แบรนดเ์นมชือ่ดัง และโลคอลแบรนด ์รวมถงึซดีเีพลง รูปดารา และ
ศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่ นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที่ตลาดนี้  อาทิเช่น ร า้น

เครื่องส าอางค์ค์ที่คุ น้หูคนไทยที่ไม่ว่าจะเ ป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครือ่งส าอางคค์จ์ะถูกกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 

3 เทา่ และบางรุ่นไม่มขีายในประเทศไทย หรอืจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอย่างรา้น MBC 

MART ก็มีรองเทา้หลากหลายแบรนด์ดังใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW 
BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้ ในส่วนของอาหารบริเวณขา้งทางทีฮ่อทฮติไม่

แพก้นัอยา่งโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด (MYEONG-DONG STREET FOOD) มอีาหารหรอืของทาน
เลน่ใหไ้ดล้ิม้ลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตวัใหญ่อบน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนม

ยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆ ย่างชสีมรีสหวาน ชสีย่าง โดยการเอา

มอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปย่าง ต๊อกโบก ีเคก้ขา้วทีข่ ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอส
เผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนี้มอียู่เกอืบทกุซอกทกุมุมทีใ่นตลาดเมยีงดง บะหมีด่ าจาจังมยอน หนึง่ใน

เมนูสุดฮติทีเ่ห็นกันบ่อยในซรีี่สเ์กาหล ีมันฝร่ังเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ั่วไปใน
เมอืงไทย แตข่องทีน่ี่จะมไีสก้รอกเพิม่เขา้มาอกีหนึง่ชัน้ ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบ

อลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แตห่ากคนทีช่อบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดัง ซึง่ไอตมิทีก่ด
มาใสโ่คนนัน้สงูถงึ 2 ฟตุ 

 

 

เย็น  อสิระอาหารเย็น 1 มือ้ (ใหทุ้กทา่นไดอ้สิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

พกัที ่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบั
เดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้              ละลายเงนิวอนซุปเปอรม์าเก็ต - สนามบนิอนิชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ เมนู อูดง้ (8) 

น าทา่นเพลนิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) 
สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรียลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมใน



 

 

รูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเป
โร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 

 

 
 

 

11.15 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่XJ701 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
15.05 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

  
 

*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 
ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้  

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

***หมายเหต*ุ** 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความ
เหมาะสม 

**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณี
ใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋กบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้น กอ่นการจอง

ทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 

ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหล้กูคา้ตอ้งถูกสง่

ตวักลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในการเปลีย่นต ัว๋ขากลบั และรวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆทีเ่กดิข ึน้ดว้ย ฉะน ัน้ 
ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในค่าใช้จ่ายทีเ่กดิข ึน้ทีท่างประเทศน ัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไม่

รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทุกกรณี หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่ง หรอืตามวนัเดนิทางของ

ต ัว๋เครือ่งบนิ ท ัง้นี ้ข ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ดัไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคน
เขา้เมอืงเรยีกสมัภาษณ์น ัน้ ข ึน้อยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดุลพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทาง

บรษิทัทวัร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนีไ้ด ้** 
*** ทวัรค์ร ัง้นีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะเทา่น ัน้ ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์

ทางบรษิทัจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



 

 

 
อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี5 วนั 3 คนื (AIR ASIA X) 

KOREA ICE FISHING ซูวอน – โซล – โซล  
 

ก าหนดการเดนิทาง 
มกราคม – กมุภาพนัธ ์2562 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ราคา 
จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ัว๋) 

ราคา 
เด็กอายไุม่

เกนิ 
2 ขวบ 

พกั 
เดีย่ว 
เพิม่ 

04 – 08 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

05 – 09 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

06 – 10 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

07 – 11 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

08 – 12 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

09 – 13 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

10 – 14 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

11 – 15 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

12 – 16 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

13 – 17 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

14 – 18 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

16 – 20 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

17 – 21 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

18 – 22 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

19 – 23 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

20 – 24 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

21 – 25 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

23 – 27 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

24 – 28 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

25 – 29 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

26 – 30 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

27 – 31 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 

01 – 05 กมุภาพนัธ ์2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

06 – 10 กมุภาพนัธ ์2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

07 – 11 กมุภาพนัธ ์2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

08 – 12 กมุภาพนัธ ์2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

09 – 13 กมุภาพนัธ ์2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

10 – 14 กมุภาพนัธ ์2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

11 – 15 กมุภาพนัธ ์2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

12 – 16 กมุภาพนัธ ์2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

13 – 17 กมุภาพนัธ ์2562 (2 BUS) 16,999 7,900 5,900 5,000 

14 – 18 กมุภาพนัธ ์2562 (2 BUS) 16,999 7,900 5,900 5,000 

19 – 23 กมุภาพนัธ ์2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

20 – 24 กมุภาพนัธ ์2562 (2 BUS) 16,999 7,900 5,900 5,000 

21 – 25 กมุภาพนัธ ์2562 (2 BUS) 16,999 7,900 5,900 5,000 

22 – 26 กมุภาพนัธ ์2562 (2 BUS) 16,999 7,900 5,900 5,000 

23 – 27 กมุภาพนัธ ์2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

24 – 28 กมุภาพนัธ ์2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

25 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

27 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

28 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

 

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

หรอืทา่นละ 1,750 บาท/ทรปิ/ทา่น** 

 
 



 

 

**หมายเหต*ุ* 
1. รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และผู ้

จัดไดช้ าระใหก้ับสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดนิทาง ฉะนัน้หากท่าน
ไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรือออกนอก

เมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิสด

ส่วนใดๆ รวมทั ้งค่าตั๋วเครื่องบินใหแ้ก่ท่าน ***และทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะ
นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100 

USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนักเรียน นักศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรงเครื่องส าอางค์  หมอ  
พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารขอดงูาน จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมเีพื่อนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเทีย่วระหว่างท่องเทีย่วในประเทศเกาหล ีหรือ
ปัญหาต่างๆ ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ หากท่านมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝาก

ของจากผูอ้ืน่เพื่อทีจ่ะน าไปยังประเทศนั้นๆ  หรอืน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้ว่าตอ้งไม่เป็น

สิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้ประหารชวีติ เจา้หนา้ทีจ่ะไม่รับฝาก
กระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

3. โรงแรมทีพั่กทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถงึ
ผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวัน

สดุทา้ยชา่งภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลกูทัวร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไม่
สนใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททวัรไ์มม่กีารบงัคบัลกูทวัรซ์ือ้แตอ่ย่างใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวรค์รัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ 
โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง เชน่ น ้ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่

ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.    คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการ

เดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง , คา่โทรศพัท ์, คา่โทรศพัทท์างไกล , 

ค่าอนิเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนั

การมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี ้
- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลไีด ้(เช่น เงนิสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีม
ให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่ 

4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ 2 รูป  

(ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 

ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณี

นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูก

ปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท 

ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่าง
ใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจอง

ผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
 กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่

ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการ

น าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

1. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรือ
คา่บรกิารทัง้หมด   

2. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 
ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอื

ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ทา่น โดย

จะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  
และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระ

คา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ 

เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้
หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจริงของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านึงถงึความ

ปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิด ้

เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุ

สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง

บริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่

ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน า
ออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของ

ดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ
เทา่นัน้ 

 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ

ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไม ้

สด , ไข่ , เนื้อสัตว ์, ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ 

จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  

 

 

 

 
 

 

 


