
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

วันแรก              กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เกาหลีใต้ (อินชอน) 
13.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบนินานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA X 

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะน าการ
เดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่นั่ง จดัที่นั่งแบบ 3-3-3 น้ าหนัก
กระเป๋า 20 กก./ท่าน (หากต้องการซื้อน้ าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)  
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ 
ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็นไปตาม
ระบบของสายการบิน**) 

 

 
 
16.00 น. บินลัดฟ้าสู ่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที ่XJ702 (บริการอาหารบนเครื่อง) 
23.35 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่
สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชน าทุกท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพื่อความหวัง
ในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินชอน 

พักที่    GRAND PALACE HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สอง            เทศกาลตกปลาน้้าแข็ง - ไร่สตรอเบอรี่ - สวนสนุก EVERLAND - ลานสกี  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

เดินทางไปร่วมฉลองเทศกาลสุดยิ่งใหญ่ เทศกาลตกปลาน้้าแข็ง หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว จัดขึ้นประมาณช่วงเดือน
มกราคมของทุกปี (**หมายเหตุ... ก้าหนดการเทศกาลตกปลาน้้าแข็ง ยังไม่ระบุวันที่แน่ชัด และอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ล่ะปี**) เทศกาลนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนนับล้านคนต่อปี ไม่
ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่จะมาเทศกาลนี้เพื่อตกปลาเทร้าท์  ฉายาของมันคือ The Queen of Valley หรือราชินี
แห่งขุนเขา โดยปลาเทร้าท์ภูเขาจะอาศัยอยู่ในน้ าเย็นที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 20 องศาเซลเซียสลงไป นับว่าเป็นปลาที่
สวยงามและหายาก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ตกปลามาได้สามารถน าปลามาท าเป็นซูชิหรือซาชิมิ ก็สามารถรับประทานได้
เลย ภายในงานจะมีกิจกรรมท้าความหนาวต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขันจับปลาเทร้าท์ด้วยมือเปล่า ตกปลาใต้น้า



 

 

แข็ง การโชว์แกะสลักน้ าแข็ง ฟุตบอลน้ าแข็ง และเล่นเลื่อนหิมะ และอื่นๆ ถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ที่หลายคนเฝ้ารอ
คอย เนื่องจากจัดแค่ปีละครั้งในช่วงเวลาสั้นๆ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนและผจญภัยที่ได้มาตรฐาน 
เทศกาลนี้ได้รับการเสนอให้เป็นเทศกาลตัวอย่าง  โดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเกาหลี 
นอกจากนั้นยังมีรายการบันเทิง และเกมส์การเล่นต่างๆมากมาย เช่น สนามการเล่นสไลเดอร์น้ าแข็ง การแข่งขัน
ฟุตบอลบนน้ าแข็ง และ กีฬาน้ าแข็งอื่นๆ มีแข่งขันชิงแชมป์สุนัขลากเลื่อนหิมะและรถแข่งหิมะ ซึ่งเหมาะกับเด็กๆ 
และครอบครัวได้สนุกสนานกับกิจกรรมนานาชนิดตลอดทั้งงาน (พิเศษ...หรรษาฟรีๆ รวมอุปกรณ์ตกปลา)  
 
หมายเหตุ : เนื่องด้วยเทศกาลตกปลานี้จัดขึ้นที่เมืองฮวาชอน (ช่วงประมาณกลางเดือน ม.ค. ถึงต้นเดือน ก.พ. 
วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ) หากไม่สามารถไปตกปลาน้้าแข็งได้ ในกรณี
ที่น้้าแข็งยังไม่สามารถลงไปยืนตกปลาได้ ทั้งนี้ทางบริษัทจะน้าท่านไปตกปลาที่ซาราซอม หรือหากเกิดเหตุ
สุดวิสัยขัดข้องอื่นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทดแทน
โปรแกรมเป็น >> เกาะนามิ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้ บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื่นเต็มไปด้วยต้น
สน ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเปิ้ล และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีให้ชมกันทุก
ฤดูกาล ในการข้ามไปเกาะนามิต้องนั่งเรือเฟอรี่ข้ามไป เรือจะมีให้บริการวันละสามรอบ จุดไฮไลท์บนเกาะจุดแรก
คือ “Winter Sonata’s First Kiss” ใกล้กันนั้นจะมีโซนอาหารทั้งร้านอาหารแบบนั่งทาน ร้านของปิ้งย่าง และ
ซาลาเปานึงเตาถ่านแบบโบราณ ถัดจากโซนอาหารก็จะถึงจุดไฮไลท์ของเกาะนามิอีกแห่งนั่นคือ “Ginkgo Tree 
Lane”  

 

 
 



 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ให้ท่านได้ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ หวานฉ่ าจากไร่ และยังสามารถซื้อ
กลับมาฝากคนที่เมืองไทยได้ด้วย โดยจะมีการแพ็คใส่กล่องสวยงาม และส่งให้ท่านวันสุดท้าย  

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (2) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลาหมึก อาหาร

เกาหลี เติมไม่อ้ัน 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ ถูกขนานนามว่าเป็น ดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ทุกคนจะได้ท่องไปกับโลกของ
สัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ สิงโตเจ้าป่า และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ไม่ว่าจะ
เป็น รถไฟเหาะตีลังกา, เฮอร์ริเคน, เรือเหาะไวกิ้ง, และไฮไลค์ที่พลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม้ 
(T-EXPRESS)  

 
เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวภูเขาของเกาหลีจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน เราจะน าท่านไปสัมผัสประสบการณ์หน้า
หนาวสุดสนุกบน ลานสกีขนาดใหญ่ พร้อมเสิร์ฟความฟินขั้นสุดให้ทุกท่านด้วยการพาไปเล่นสกีและนอนพักที่สกีรี
สอร์ท มีเวลาให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ ซึ่งปลอดภัยไม่มีอันตราย การเตรียมตัวก่อนเล่นสกีควร
เตรียมถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊คเก็ตกันน ้าหรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป พร้อมกับรับฟังข้อแนะน า 
และฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านเองเป็นส าคัญ (**ราคาทัวร์
ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี สกีลิฟท์ สโนว์สเลด สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน**) 
 



 

 

 
 
*** หมายเหตุ ปริมาณของหิมะ และการเปิดให้บริการของลานสกี ขึ้นอยู่กับความเอื้ออ้านวยของสภาพ
อากาศในแต่ละปี หากมีหิมะไม่เพียงพอลานสกีอาจจะปิดให้บริการ ในกรณีที่ลานสกีไม่สามารถเปิดบริการ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี่ยนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวน
สนุกอีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจเมื่อเดินทางไปเที่ยวเกาหลี ท่านจะได้พบกลับโลกแห่งลานน้ าแข็งเล่นหิมะ 365 วัน 
เมืองหิมะจ าลองตั้งอยู่ที่เมือง GOYANG แหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงโซล "Snow Park" ในร่มที่ใหญ่สุดของประเทศ
เกาหลี เพลิดเพลินกับการขี่เครื่องเล่นสุดน่ารักบนลานน้ าแข็ง เช่น จักรยานคู่รัก จักรยานเดี่ยว รถเฟอร์รี่ กะบะ
สเลดแซนต้า เป็นต้น หรือเข้าสู่โลกของหิมะที่อุณหภูมิติลบ -2 องศาเซลเซียส กับการเล่นสโนสเลค บนลานหิมะ 
(ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK 15,000 วอน หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดินช้อปปิ้งตามอธัยาศัย 
มีทั้ง H&M, ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนด์ชั้นน า) *** 

 
เย็น บริการอาหารเย็น (3) เมนู ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี คล้ายการต้มรวมมิตรสุกี้หม้อไฟ ประกอบไปด้วยเนื้อหมู

สไลด์ ผัก เห็ด และวุ้นเส้นเกาหลี เป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตในเกาหลี และยังเป็นอาหารพื้นเมืองที่มีมาอย่าง
ยาวนานอีกด้วย 

พักที่    THE M HOTEL / GALAXY HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม            ศูนย์สมนุไพรโสม – COSMETIC - น้้ามันสน – พระราชวังชางด็อกกุง - โซลทาวเวอร์ - DUTY FREE      
                         ตลาดเมียงดง  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรง
ให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละก าลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบ ารุงหัวใจ 
ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง 
 
จากนั้นน าท่านแวะช้อปที่ร้านเครื่องส าอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพื่อ
เลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บ ารุงผิวแบรนด์อย่าง 
DEWINS และแบรนด์ JSM ที่เป็นสินค้าหลักของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน้ าแตก ครีมขัดขี้ไคล 
สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็นต้น และยังมีสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม 
ยาสระผม ฯลฯ 
 
 
 
 

 
น าท่านเรียนรู้การท าผลิตภัณฑ์ที่สกัดจาก น้้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน 
ช่วยควบคมุอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 

 
จากนั้นน าท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวังล าดับที่สองที่ถูกสร้างต่อ
จากพระราชวังเคียงบกกุง เคยใช้เป็นที่พ านักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน และยังเป็น 
1 ใน 5 ของพระราชวังส าคัญที่ยังคงรักษาไว้ พระราชวังหลวงทั้ง 5 ที่ในโซลนั้น จะมีลักษณะหน้าตาคล้ายๆ กัน 
แตกต่างกันที่ทัศนียภาพ รวมถึงความพิเศษของแต่ละสถานที่ด้วย อย่างตัวพระราชวังชางด็อกกุงแห่งนี้ก็มีไฮไลท์ที่
น่าสนใจคือ สวนฮูวอน หรือสวนแห่งความลับนั่นเอง (Secret Garden) ภายในพระราชวังประกอบไปด้วยเขต
พระราชฐานชั้นนอก พระราชฐานชั้นใน และสวนด้านหลังที่ใช้ส าหรับเป็นที่พักผ่อนของพระมหากษัตริย์ในสมัย
โบราณ เมื่อเดินเข้ามาบริเวณด้านในพระราชวังจะเจอกับลานกว้าง เป็นพื้นที่สาธารณะที่นักท่องเที่ยวสามารถเดิน
ชมได้ พระราชวังแห่งนี้เคยถูกเผาท าลายไปในช่วงปี 1592 ก่อนจะถูกบูรณะในปี 1611 และได้กลายเป็นสมบัติ
ทางวัฒนธรรมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวังเอาไว้ นอกจากนั้นยัง
มีต้นไม้ขนาดยักษ์มีอายุกว่า 300 ปี บ่อน้ า และศาลาริมน้ า  
 



 

 

 
 

*** หมายเหตุ: กรณีที่พระราชวังชางด็อกกุงไม่เปิดท าการ ขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการท่องเที่ยว ทดแทนเป็น 
พระราชวังถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5 พระราชวังเก่าแก่ของราชวงศ์โชซอน มีขนาดไม่เล็กไม่
ใหญ่ ตั้งโดดเด่นสง่างามอยู่ท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวันตกใจกลางกรุงโซล แต่สวยงามร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ ยิ่งช่วง
ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วยิ่งสวยงามไปอีก ในแต่ละวันจะมีการเปลี่ยนเวรยามของทหาร หากมาได้ถูกจังหวะจะได้ชม
พิธีเปลี่ยนเวรยามประจ าวัน ซึ่งในหนึ่งวันนั้นจะมี 3 รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบที่สอง 14.00 น. และ
รอบสุดท้ายตอน 15.30 น. *** 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (5) เมนูไก่ตุ๋นโสม 
 

จากนั้นน าท่านไปยังหนึ่งในทาวเวอร์ที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขา
นัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน ไม่
ว่าจะเป็นช่วงกลางวัน ช่วงกลางคืน หรือฤดูกาลไหนๆ ก็ยังได้รับความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเที่ยวและคู่รัก
ชาวเกาหลี เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นับเป็นอีกสถานที่สุด
แสนโรแมนติกแห่งหนึ่งที่คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์ส าคัญของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวทุกคน
จะต้องมาแวะเช็คอินคือ สถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่า คู่รักที่มาคล้องกุญแจ
ที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล ** ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์ * 



 

 

 
 
จากนั้นน าท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล แหล่งรวม
สินค้าแบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น้ าหอม เสื้อผ้า เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลาย
แบรนด์ดัง และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดยชั้นใต้ดินจะเป็นสินค้าแบรนด์หรู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
อ าทิ เช่ น  PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, 
LOEWE, MIU MIU เป็นต้น ในส่วนของชั้นที่ 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น 
ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นต้น ชั้น 2 เป็นช็อป MCM ชั้นที่ 3 เป็นโซนเครื่องส าอางค์หลากหลาย
แบรนด์ ดั ง  ไม่ ว่ าจะ เป็ น แบรนด์  SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, 
LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นต้น ชั้น 4 จะเป็นสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ และชั้นที่ 5 จะ
เป็นแบรนด์ของเกาหลี และโซนร้านอาหาร 
 

 
 
จากนั้นน าท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆ
หลายคน หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้จะมีเสื้อผ้า กางเกง รองเท้า น้ าหอม เครื่องส าอางค์ทั้งแบรนด์เนม



 

 

ชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จาก
ที่ตลาดนี้ อาทิเช่น ร้านเครื่องส าอางค์ค์ที่คุ้นหูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่องส าอางค์ค์จะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบาง
รุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นร้านขายรองเท้าแบรนด์ดังอย่างร้าน MBC MART ก็มีรองเท้าหลากหลาย
แบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นต้น ใน
ส่วนของอาหารบริเวณข้างทางที่ฮอทฮิตไม่แพ้กันอย่างโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด (MYEONG-DONG STREET 
FOOD) มีอาหารหรือของทานเล่นให้ได้ลิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์ย่างตัวใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเค
รันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรล
ล่าชีสเสียบไม้แล้วเอาไปย่าง ต๊อกโบกี เค้กข้าวที่ขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนูนี้มีอยู่เกือบ
ทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ด าจาจังมยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตที่เห็นกันบ่อยในซีรี่ส์เกาหลี มันฝรั่งเกลียว
ทอดกรอบเสียบไม้ พบเห็นได้ทั่วไปในเมืองไทย แต่ของที่นี่จะมีไส้กรอกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งชั้น ปลาหมึกยักษ์ทอด
กรอบ เสียบไม้แบบอลังการโรยด้วยเกลือ เป็นต้น แต่หากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจ้าดัง ซึ่งไอติมที่กด
มาใส่โคนนั้นสูงถึง 2 ฟุต 
 

 
 
เย็น อิสระอาหารเย็น 1 ม้ือ (ให้ทุกท่านได้อิสระตามอัธยาศัย)  
พักที่   THE M HOTEL / GALAXY HOTEL หรือระดับเดยีวกัน 
 
 



 

 

วันที่สี่                ฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - พิพิธภณัฑ์สาหร่าย - TRICK EYES+ICE MUSEUM - ละลายเงินวอนซุปเปอร์   
                         มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบ้ารุงตับ (HOKGENAMU) ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ าทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูก
ท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา 
 
จากนั้นน าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเป็นแดน
ของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์
เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ 

 
น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) เรียนรู้การท าสาหร่ายของชาวเกาหลี การบอกเล่า
เรื่องราวขั้นตอนความเป็นมาของสาหร่าย ตั้งแต่เป็นหัวเชื้อจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ในประเทศเกาหลีใต้สาหร่ายนั้น
เป็นที่นิยมมาก อาหารเกาหลีหลากหลายเมนูล้วนมีส่วนผสมของสาหร่าย ยกตัวอย่างเช่น ข้าวย าเกาหลี (บิบิมบับ)  

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (7) เมนู ข้าวย้าบิบมิบับ 
 

จากนั้นน าท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ ภาพวาดลวงตาสามมิติ 
โดยท่านจะได้สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชั่นท าท่าต่างๆ ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของการ
สร้างภาพ โดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความ
เคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ  เมื่อผ่านเข้าไปในภาพนั้นๆ ภาพทุก
ภาพจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามันเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลย
ว่าอนัไหนภาพวาดและของจริง และ ICE MUSEUM เป็นโซนน้ าแข็งแกะสลักรูปต่างๆ อุณหภูมิข้างใน ประมาณ -
4 องศา  

 
 

น าท่านเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ 
ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม 
ครีมล้างหน้าโสม เครื่องส าอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็น
ต้น 
 



 

 

 
 
20.00 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน 
 
วันที่ห้า              กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
00.20 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ703 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) 
04.20 น. ถึงประเทศไทย สนามบนินานาชาติดอนเมอืง พร้อมด้วยความประทับใจ 

 
  
 

*** ส้าคัญมากโปรดอ่าน *** 
ในกรณีที่ต้องออกต๋ัวภายใน เครื่องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่อนท้าการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง  

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรอืเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดใดทัง้สิ้น 

ขอบพระคุณทกุท่านที่ใช้บรกิาร  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***หมายเหต*ุ** 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความ

เหมาะสม 
**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ

บรษัิท** 
**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (AIR ASIA X) 
KOREA SNOW WINTER อินชอน – โซล – โซล  

 

ก้าหนดการเดนิทาง 
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 

ผู้ใหญ ่
ห้องละ 

2-3 ท่าน 

ราคา 
จอยแลนด์ 
(ไม่รวมตั๋ว) 

ราคา 
เด็กอายุไม่เกิน 

2 ขวบ 

พัก 
เดี่ยว 
เพิ่ม 

14 – 18 มกราคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
15 – 19 มกราคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
16 – 20 มกราคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
21 – 25 มกราคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
22 – 26 มกราคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
26 – 30 มกราคม 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 

01 – 05 กุมภาพันธ์ 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 

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

ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่
ตวักลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นต ัว๋ขากลบั และรวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะน ัน้ 
ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศน ัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไม่
รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่ง หรอืตามวนัเดนิทางของ
ต ัว๋เครือ่งบนิ ท ัง้นี ้ข ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ดัไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคน
เขา้เมอืงเรยีกสมัภาษณ์น ัน้ ข ึน้อยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทาง
บรษิทัทวัร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนีไ้ด ้** 

*** ทวัรค์ร ัง้นีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเท่าน ัน้ ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์
ทางบรษิทัจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



 

 

16 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 

 
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าธรรมเนยีม ค่าทิป คนขับรถ หัวหนา้ทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิน่*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 50,000 วอน /ทริป/ท่าน  
หรือท่านละ 1,750 บาท/ทริป/ท่าน** 

**หมายเหตุ** 
1. รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระ

ให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการ
ตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน  ***และทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 
100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องส าอางค์  หมอ  พยาบาล  
ชาวต่างชาต ิหรือกรุ๊ปที่มีการขอดูงาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะน าไปยังประเทศ
นั้นๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจ
มีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหนา้ที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

3. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลูกค้าเป็นหลัก 

4. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้ายช่างภาพจะน า
ภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ เพราะทางบริษัททัวร์
ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 



 

 

5. ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้อป
ปิ้ง เช่น น้ ามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 
300 USD ต่อท่าน 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.    ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน    ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ      ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , 
ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ) 
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว  
เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า  
1) พาสปอร์ต  
2) ใบประจ าตัวคนต่างด้าว  
3) ใบส าคัญถิ่นที่อยู่  
4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)  
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)  
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป  
(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 
 
 
 
 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนั
การมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี ้
- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 
- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลไีด ้(เชน่ เงนิสด บตัร

เครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหล ี(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีม

ให ้
- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

เงื่อนไขการช้าระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชา้ระเงินมัดจ้าเป็นเงินจ้านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อส้ารองที่นั่ง ภายใน 3 วันหลังจาก

การจอง  
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ  
ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะต้องช าระครบเต็มจ านวนเลย 
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

• กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชือ่ใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยา่งใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการ
จองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

• กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดย
แนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมดุบัญชี
ธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน  

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงนิค่าบริการดังนี ้
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

1. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 



 

 

เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้ส าหรบัผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อน
การเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง 
และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อม
การช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิด

ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหาย

ของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี
เชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

ข้อแนะน้าก่อนการเดินทาง 

• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่าน้ัน 

• สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่าน้ัน  

• ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก, ผลไม้สด, ไข่, เนื้อสัตว์, 
ไส้กรอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก  

 
 



 

 

 
 
 
 


