
 
 
 
 

สก๊อยสกี 5 วนั 3 คืน By XJ บินไฟลท์เชา้ (XJ708)  หน้า 1 

 
 

 

 

  
           

 

 

 

 

 

05.30 น. 📢 คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์4 สายการ

บิน Air Asia X (XJ 708) เจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านกอ่นขึน้

เคร่ือง (หวัหนา้ทวัรแ์นะน าการเดินทาง) สายการบิน Air Asia X (XJ 708) น ้าหนกักระเป๋า 20 

กก./ท่าน ทัง้ขาไปและขากลบัหากตอ้งการซ้ือน ้าหนกัเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย) 
**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการกอ่นเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 60 นาที 

     และ ผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึน้เคร่ืองกอ่นเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 

08.05 น.  ✈ บินลดัฟ้าส ูส่าธารณรฐัเกาหลีใต ้ดว้ยเท่ียวบิน XJ708 

15.20 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศ

ไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผ่าน

พิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ ขอตอ้นรับทกุท่านสู ่สาธารณะรฐัเกาหลีใต ้รถโคช้พาท่าน

ขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อ

ความหวังในการรวมชาติท่ียาวกว่า4.42กม.และมียอดโดม

สงู 107 เมตร 

จากนัน้ ใหท้่านไดส้นกุกบัการเล่นสกี บนลานสกีขนาดใหญ่ ยางจิ

ไพน ์สกีรีสอรท์  / คังชน สกีรีสอรท์ ประกอบไป ดว้ยเนิน

สกีถึง 2 เนินดว้ยกันแบ่งเป็นเนินสกีส าหรับผูฝึ้กหัดเล่น 1 

วนัแรก  กรงุเทพ (ดอนเมือง) – อินชอน – สนกุสนานกบัการเลน่สก ี

☛  สนกุสนานกบัการเลน่สก ีณ สกรีสีอรท์ ☛  พิพิธภณัฑส์าหรา่ย + ใสช่ดุฮนับก 

☛  ชิมสตรอเบอรีส่ด ๆ จากไร ่  ☛  พระราชวงัชางดอ๊กกงุ 

☛  สวนสนกุ EVERLAND           ☛ พิพิธภณัฑส์ามมิติ 

☛  N-SEOUL TOWER      

☛  ชอ้ปป้ิง 2 ตลาดดงั ตลาดทงแดมนุ ตลาดเมียงดง 

☛  บินตรงส ูอิ่นชอนโดยสายการบิน AIR ASIA X น ้าหนกักระเป๋า 20 KG  

☛  พกัซวูอน 1 คืน โซล 2 คืน เท่ียวเต็มไม่มีอิสระ   
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เนิน,  และเนินส าหรับผูท่ี้เล่นช านาญแลว้1 เนิน (ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่าอปุกรณก์ารเล่นสกี, สกี

ลิฟท,์ สโนวส์เลด สกีค่าเล่นรวมชดุประมาณ 50,000 วอน กอนโดล่าประมาณ 15,000 

วอนส าหรบัท่านท่ีเล่นเก่งแลว้สามารถไถลจากบนยอดเขาลงมาไดค้รบั **กอนโดล่า หรือ 

เคเบิล ข้ึนอย ู่กบัสถานท่ีว่ามีใหบ้ริการหรือไม่**) มีเวลาใหท้่านไดส้นกุกับการเล่นสกีอย่างเต็มท่ี 

ซ่ึงปลอดภัยไม่มีอันตราย เตรียมตัวก่อนเล่นสกีควรเตรียมถงุมือสกีผา้พันคอแว่นกันแดดเสื้อ

แจ๊คเก็ตกันน า้ หรือผา้ร่มและกางเกงรัดรปูขอค าแนะน าและฝึกวิธีการเล่นจากไกดท์อ้งถ่ินก่อนลง

สนามจริงเพ่ือความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั 

เยน็  🍴 บรกิารอาหาร เมนชูาบชูาบ ูสก้ีุหมอ้ไฟสไตลเ์กาหลี 

พกัท่ี   ★★★ โรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาว ★★★ 

 

เชา้ 🍴 บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางเขา้สู่ ไรส่ตรอเบอรี่ ลกูสตรอเบอรร่ี์ลกูโตๆ ใหท้่านไดช้ิมสตรอเบอร่ีสดๆหวานฉ า่

จากไร่ นอกจากนัน้ ท่านยงัสามารถซ้ือกลบัมาฝากคนท่ีท่านรกัท่ีเมืองไทยไดด้ว้ย โดยจะมีการแพ็คใส่

กลอ่งสวยงามและสง่ใหท้่านวันสดุทา้ย  

กลางวนั 🍴บรกิารอาหารเมน ูหมยูา่งเกาหลี (PORK CALBI)  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่สวนสนกุ EVERLAND ซ่ึงถกูขนานนามว่า ดิสนีย์

แลนด์เกาหลีเป็นสวนสนกุกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศ โดยมี

บริษัทซัมซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหบุเขา ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้

ลิฟท ์และท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร ์ ท่ีนี่ท่านจะพบ

เจา้ป่าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเคร่ืองเล่น

นานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ หนอนสะบัด รถไฟเหาะรางไม ้ซ่ึงเป็น

ไฮไลทข์องสวนสนกุแห่งนี้ และชมสวนดอกไมซ่ึ้งก าลงับานสะพรัง่อวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

สภาพอากาศ) ดว้ยบัตรเขา้ชมแบบไมจ่ ากดัจ านวนรอบและในสวนสนกุเอเวอรแ์ลนดท์่านจะไดพ้บกบั 

LINE FRIEND STORE ซ่ึงภายในจะเป็นสินคา้ท่ีออกแบบ

ตามตัวสติ๊กเกอร์ใน แอพพลิเคชัน่ไลน ์ไม่ว่าจะเป็น ต ุ๊กตา 

ซองใส่พาสปอรต์ ร่ม  สมดุโนต้ แกว้น า้ สรอ้ยคอ และอ่ืนๆ

อีกมากมาย ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ และบริเวณหนา้รา้นก็

ตกแต่งสวยงาม มีหมี BROWN และกระต่าย CONY อยู่

บริเวณหนา้ตกึใหไ้ดถ่้ายรปูเลน่อีกดว้ย   

 

วนัท่ีสอง ไรส่ตรอเบอรี ่- สวนสนกุ EVERLAND - LINE FRIEND - ตลาดทงแดมนุ 
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จากนัน้  น าท่านเดินทางสู ่ตลาดทงแดมนุ เขตธรุกิจส าคญัท่ีเติบโตขึน้จากพลงัหา้งสรรพสินคา้ชัน้น าตา่งๆ 

แหล่งเสื้อผา้แฟชัน่ชื่อดงัของเกาหลี ทั้งขายสง่และขายปลีก คลา้ยกนักบั Platinum Fashion Malls บา้น

เรา อิสระใหท้กุท่านชอ้ปป้ิงอย่างเพลิดเพลิน 

เยน็  🍴 บรกิารอาหารเยน็เมน ูโอซมัพลโุกกิ 

พกัท่ี   ★★★โรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาว  ในโซล ★★★ 

 

 

เชา้ 🍴 บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านร ูจ้ักและเขา้ใจ สมนุไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมนุไพรโสมถกูน ามาใชเ้พื่อสขุภาพ

เป็นเวลานานากว่า 2 ,000ปีในต ารายาแผนโบราณจีนระบุว่าโสมเป็นสมนุไพรท่ีช่วยเสริมความ

แข็งแรงใหแ้กร่ะบบย่อยอาหารและปอดช่วยท าใหจิ้ตใจสงบและเพิ่มพละก าลงัโดยส่วนรวมสรรพคณุ

ทางการแพทยช์่วยบ ารงุหัวใจป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดเสริมประสิทธิภาพทางเพศลดและป้องกัน

มะเร็งและเร็วๆนี้โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกทกุวันนี้ผลิตภณัฑโ์สม

เป็นสิ่งท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับผูท่ี้ค านึงถึงสขุภาพในปัจจบุัน น าท่านเดินทางไปดแูลสขุภาพกันท่ี ศนูย์

สมนุไพรฮอกเกตนาม ูเป็นสมนุไพร ตน้ไมช้นิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภเูขาท่ีปราศจากมลภาวะ

และระดับสงูเหนือน า้ทะเล50-800เมตรชาวเกาหลีร ุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดแูลตบัให้

สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถกูท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ บหุร่ี สารตกคา้งจาก

อาหารและยา 

จากนัน้ น าท่ านชมความสวยงามแล ะทรงคุณ ค่ าของ 

พระราชวงัชางดอ๊กกงุ (Changdeokgung) จนไดร้ับ

การขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางด้าน

วัฒนธรรมขององคก์ารยเูนสโก เป็นพระราชวังหลวง 

สรา้งในปี ค.ศ.1405  ใชเ้ป็นท่ีประทับของกษัตริยใ์น

ราชวงศ์ โชชอนหลายองค์  จน ถึงพระเจ้าช ุนจง 

(Seonjeong)  พระราชวังชางด๊อก มีอทุยานท่ีไดช้ื่อว่า

สวยและร่มร่ืนท่ีสดุ ตัง้อยู่ดา้นหลงัของพระราชวัง นัน่

คือ อทุยานพีวอน (Bewon) หรือฮวูอน (Huwon)  หรือสวนลบั สวนตอ้งหา้มภายในอทุยานนอกจาก

หมู่แมกไมแ้ลว้ยังมีศาลา สะพานเล็กๆ และสระน า้  โดยเฉพาะสระพันโดจี ท่ีมีศาลาหลังคารปูพัด

ตัง้อยู่ริมสระ เป็นท่ีโปรดปรานของพระเจา้อินโจกษตัริยอ์งคท่ี์ 16 ของราชวงศโ์ชชอนย่ิงนกั 

กลางวนั 🍴 บรกิารอาหารกลางวนัดว้ยเมนไูก่ต ุ๋นโสม (SAMGYETANG) 

วนัท่ีสาม ศนูยโ์สม - ศนูยส์มนุไพรฮอกเกตนาม ู-พระราชวงัชางด็อกกงุ - พิพิธภณัฑส์าหรา่ย + 

ใสช่ดุฮนับก –ศนูยเ์ครือ่งส าอาง – Duty Free – ตลาดเมียงดง 

สยวสบ 
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น าท่านสู่ พิพิธภณัฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซ่ึงท่านจะได ้

เรียนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัติความเป็นมาและความ

ผกูผนัท่ีชาวเกาหลีท่ีมีตอ่สาหร่าย พิเศษ....ใหท้่านไดน้อกจากนีท่ี้นีย่งัมี

บริการถ่ายรปูเป็นท่ีระลึกและเก็บภาพแห่งความประทบัใจใน 

ชดุฮันบก ซ่ึงเป็นชดุประจ าชาติของเกาหลีอีกดว้ยเดินทางสู่ ศนูย์

เครือ่งส าอางค ์ใหท้่านชมและเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางและเวชส าอางแบ

รนดช์ั้นน าของเกาหลี ท่ีCOSMETIC ย่ีหอ้คณุภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลี

ทั้งสาวทั้งไม่สาวแลว้ให้ความส าคัญกับเร่ืองผิวหนา้ค่อนขา้งมาก

โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารงุผิวพ้ืนฐาน Skin Care และเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพร จากนั้นให้ท่านได้

เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ หา้งปลอดภาษีท่ี 

DUTY FREE   ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมน าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด

รวมทัง้สินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนยิม 

จากนัน้ น าท่านชอ้ปป้ิงตลาดดงัที่สดุของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ

สยามสแควร์เกาหลี หากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชัน่ของ

เกาหลีเป็นอย่างไรกา้วล า้น าสมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมาท่ีเมียง

ด งแ ห่ งนี้ พ บ กั บ สิ น ค้าวั ย ร ุ่ น อ า ทิ เสื้ อ ผ้าบุ ร ุษ -สต รี

เคร่ืองส าอางดังๆอาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE 

FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือซ่ึงราคาถกูกว่าท่ีเมืองไทย 2-3 เท่า 

เยน็  🍴 บรกิารอาหารเยน็ดว้ย เมน ูBBQ BUFFET 

พกัท่ี  ★★★โรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาว  ในโซล ★★★ 

 

เชา้ 🍴 บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางสู ่หอคอยโซลทาวเวอร ์ณ เขานมัซาน ภเูขา

เพียงลกูเดียวใจกลางเมืองหลวงกรงุโซล1 ใน17 หอคอย

เมืองท่ีสงูท่ีสดุในโลก ใจกลางเมืองหลวงชมทัศนียภาพกรงุ

โซลและชานเมืองแบบรอบทิศ360 องศาและท่านสามารถ

คล้องกุญแจคู่รักตามความเชื่อได ้ (อิสระไม่รวมลิฟท์) 

จากนัน้น าท่านเดินทางไปดสูขุภาพตอ่กบั น ้ามนัสนเข็มแดง 

ผลิตภณัฑท่ี์สกดัจากน า้มนัสนท่ีมีสรรคณุชว่ยบ ารงุร่างกาย

ลดไขมนัชว่ยควบคมุอาหารและรกัษาสมดลุในร่างกาย  

วนัท่ีสี่ N Seoul Tower - น ้ามนัสนเข็มแดง- ยา่นฮงอิก- พิพิธภณัฑส์ามมิติ- SUPERMARKET 



 
 
 
 

สก๊อยสกี 5 วนั 3 คืน By XJ บินไฟลท์เชา้ (XJ708)  หน้า 5 

กลางวนั 🍴 บรกิารอาหารกลางวนัดว้ย เมนไูก่พะโลว้ ุน้เสน้ (Jimak) 

 น าท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM ผลงาน

การสรา้งสรรคศิ์ลปะแนวใหม่ภาพวาดลวงตาสาม

มิติโดยท่านจะไดส้นกุสนานกับการถ่ายรปูแอ็คชัน่

ท่ าต่างๆ ท่ี เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และ

จินตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษ

จากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตรแ์ละ

การซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลื่อนไหวของภาพ

ให้มีมิติ เหมือนจริงโดยให้ผู้ชมเขา้ไปมีส่วนร่วม

ถ่ายภาพเมื่อผ่านเขา้ไปในภาพนัน้ๆภาพทกุภาพจะ

ออกมาดปูระหนึ่งเหมือนจริงในเหตกุารณ์จนท่าน

จะอทุานว่ามนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไมอ่อกเลยว่าอนัไหนภาพวาดและของจริง จากนัน้น าท่าน

เดินเล่น ยา่นฮงอิก ท่ีนี่เป็นย่านท่ีเหลา่นกัศิลปะและนกัท่องราตรีทั้งหลายไม่มีใครไม่ร ูจ้ัก เพราะท่ีนี่มี

ผลงานศิลปะท่ีสว่นใหญ่เป็นศิลปะแนวร่วมสมยัจดัวางแสดงเต็มพ้ืนท่ีของถนนปิกสัโซ่ท่ีขึ้นชื่อของย่าน

นี้ นอกจากนัน้ท่ีนี่ยังมีผับ บาร ์คาเฟ่ รา้นอาหารมากมายเรียงรายตามตรอกซอกซอยแทบทกุแห่ง 

จึงท าใหท่ี้นีเ่ป็นสีสนัของกรงุโซลท่ีนกัท่องเท่ียวนยิมมาเย่ียมเยียนไมข่าดสายทัง้กลางวันและกลางคืน  

จากนัน้ น าท่านเพลิดเพลินกับการแวะซ้ือของฝากท่ี ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต สาหร่าย 

ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล็ตหินซีเรียลช็อกโก  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอย

ของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม 

เคร่ืองส าอางโสม เป็นตน้  และยังมีหมอนสขุภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกกี้

เกาหลี) ชินราเมง (มามา่เกาหลี)นมกลว้ย  

เยน็ 🍴 บรกิารอาหารเยน็ดว้ย เมน ูBIMBIMBAB + SOUP 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางส ูส่นามบินอินชอน 

 

00.20 น. ✈น าท่านเดินทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินท่ี XJ703 

04.20 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

วนัท่ีหา้         สนามบินอินชอน - กรงุเทพฯ 
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อตัราค่าบรกิาร 

 

ก าหนดการเดินทาง  

**หยดุเทศกาลปีใหม่** 
ผ ูใ้หญ่หอ้งละ 2-3 ท่าน พกัเด่ียวเพ่ิม 

28 ธ.ค.-1 ม.ค. 19 21,499 5,000 

29 ธ.ค.–2 ม.ค. 19 22,499 5,000 

 

ค่าบรกิารขา้งตน้รบัเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ และยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ท่านละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  ท่ีสนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง* 

ในสว่นหวัหนา้ทวัร ์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

หมายเหต ุ

1. รบัเฉพาะผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว คา่ทวัรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ัด

ไดช้ าระใหก้ับสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้่วม

เดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตใุดหรือไดร้ับการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจาก

ประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ัดขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงนิสดส่วนใดๆ รวมทั้ง

ค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน***และทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ราคาน้ีเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ 

ถา้หากเป็นชาวต่างชาติ จะตอ้งเพ่ิมจากราคาค่าทวัรป์กติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น 

เด็กนกัเรียน นกัศึกษา  ธรุกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  หรือชาวตา่งชาติ จะตอ้งสอบถาม

ราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหา

ตา่งๆ ตลอดจนขอ้แนะน ากรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบหากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรบัฝากของจากผูอ่ื้น

เพ่ือท่ีจะน าไปยังประเทศนั้นๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าตอ้งไม่เป็นสิ่งของผิด

กฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิตเจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือ

สิ่งของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง

ผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรปู และช่วยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสดุทา้ย

ชา่งภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหนา่ยกบัลกูทัวร ์หากว่าท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แตถ่า้ท่านใดไมส่นใจก็ไมต่อ้ง

ซ้ือ เพราะทางบริษทัทวัรไ์มม่ีการบงัคบัลกูทวัรซ้ื์อแตอ่ย่างใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการสลบัสบัเปลี่ยนหรอืเปลีย่นแปลงไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทัง้น้ีโดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผ ูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

และหากลกูคา้ท่านใดจะตอ้งมีการจองตัว๋เครือ่งบินภายในประเทศ รถโดยสารภายในประเทศ หรอืรถไฟกรณุาแจง้ให้

เจา้หนา้ท่ีของบรษิทัทราบกอ่นจองทกุครัง้ ไม่เช่นนัน้บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทกุกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลง

ใดๆ***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายกุารใชง้านไดไ้มน่อ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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5. ทัวรค์รั้งนี้มีวัตถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทัวร ์

โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง เช่น น า้มันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่า

ด าเนนิการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ตอ่ท่าน 

 

ราคาทวัรร์วม 

• คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเสน้ทางที่ระบใุนรายการชัน้ทศันาจรไป-กลบัพรอ้มคณะ 

• คา่อาหารทกุมื้อตามท่ีระบใุนรายการ 

• คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆตามรายการ 

• คา่ท่ีพกัตามระบใุนรายการพกัหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบหุรือเทียบเท่า 

• คา่รถรบั-สง่และน าเที่ยวตามรายการ 

• คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี 

• คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. 

• คา่หวัหนา้ทวัรผ์ูช้  านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในตา่งประเทศ 

• คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดินทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาทิคา่ท าหนงัสือเดินทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตวั, คา่ซักรีด, มินบิารใ์นหอ้ง, รวมถึงคา่อาหาร

และเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนอืรายการ(หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิมกรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทวัรแ์ลว้จ่ายเพิ่มเอง

ตา่งหาก) 

• ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง  

(ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน) ช าระท่ีสนามบินดอนเมืองในวนัเดินทาง 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย3% 

• คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 

• คา่วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีมีประกาศใชวี้ซ่า 

• คา่วีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้วกรณุาเตรียมเอกสารคือ 

1) พาสปอรต์ 

2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 

3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 

4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  

5) สมดุบญัชีเงนิฝาก(ถา้มี)  

6) รปูถ่ายส2ี นิว้ 2 รปูแลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนนิการย่ืนวีซ่าใหท้่านโดยจ่ายค่าบริการตา่งหาก 
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ส าหรบัหนงัสือเดินทางตา่งดา้วเจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะย่ืนวีซ่า 

เง่ือนไขการจอง 

• การช าระเงนิหากช าระมดัจ าครัง้แรก 10,000 บาท 

• คา่ทวัรส์ว่นที่เหลือตอ้งช าระกอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 35 วัน 

การยกเลิก 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิคา่มดัจ าทกุกรณี  

• กรณีท่ีท่านมีการเปลี่ยนแปลงใดๆตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบลว่งหนา้ 30 วันและถา้มีคา่ใชจ้่ายเกิดขึน้อาทิ

คา่เปลี่ยนชื่อทางบริษทัฯจะเก็บคา่ใชจ้่ายเพ่ิมตามจ านวนเงนิท่ีเกิดขึน้จริง 

• ระหว่างการเดินทางถา้ท่านไมไ่ดท้่องเท่ียวพรอ้มคณะหรือถอนตวัออกจากคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไมอ่าจ

เรียกรอ้งเงนิหรือบริการบางสว่นที่ขาดไปได ้

• ในกรณีผูเ้ดินทางไมผ่า่นการตรวจพิจารณาในการตรวจเขา้-ออกเมืองทัง้ประเทศไทยและเกาหลีอนั

เนือ่งมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายการหลบหนเีขา้ออกเมืองเอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้งหรือ

การถกูปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆทางบริษทัจะไมร่บัผิดชอบและไมคื่นคา่ใชจ้่ายตา่งๆไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น 

• ถา้สถานท่ีท่องเท่ียวปิดไมส่ามารถเขา้ชมไดท้างบริษทัฯจะจดัสถานท่องเท่ียวอ่ืนทดแทนใหต้ามความเหมาะสม

โดยไมม่ีคา่ชดเชยใดๆจากทางบริษทัฯ 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวอนัเนือ่งจากเหตสุดุวิสยัเพ่ือความเหมาะสมของหมู่

คณะทัง้นีจ้ะถือเอาผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

• หนงัสือเดินทางของท่านตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน 

• ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี

ระบใุนรายการบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไมว่่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

 

ความรบัผิดชอบ 

 ทางบริษทัฯในฐานะตวัแทนของสายการบินและยานพาหนะอ่ืนๆพรอ้มทัง้โรงแรมและส านกังานจดัน าเที่ยว

เพื่อใหบ้ริการแกน่กัทศันาจรจะไมร่บัผิดชอบใดๆตอ่การไดร้บับาดเจ็บสญูหายเสียหายหรือคา่ใชจ้่ายตา่งๆซ่ึงอาจ

เกิดขึน้จากความลา่ชา้การยกเลิกเท่ียวบินอบุตัเิหตภุยัทางธรรมชาตกิารนดัหยดุงานปัญหาทางการเมือง 

 ** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลกูคา้ท่ีมีวัตถปุระสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านัน้หากทา่นถกู

เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและเกาหลีใตป้ฏิเสธการเขา้-ออกเมืองถือเป็นเหตผุลท่ีอยู่นอกเหนอื

ความรบัผิดชอบของทางบริษทัทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนคา่ใชจ่้ายใดๆทัง้ส้ินแกท่่าน  * 
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จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผ ูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศ

เกาหลีไม่เกิน 90 วนั ไมว่่าจะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยีย่มญาติ หรอืธรุกิจ จะตอ้งยืน่

เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคณุสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัต่อไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายมุากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศเกาหลีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิ่งท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลีได ้

(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ช่ือ ท่ีอย ู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนร ูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ)

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลีทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

หมายเหต ุ

จ านวนผูเ้ดินทางขัน้ต า่ผูใ้หญ่ 25 ท่านขึน้ไป 

• เที่ยวบินราคาและรายการท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผู้

เดินทางเป็นส าคญั 

• หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือนและบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจดุประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่านัน้ 

• ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้นหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การกอ่จลาจลหรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หนา้ท่ีกรม

แรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนอืความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

• ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้นหากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไมค่รบอาทิไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมื้อเพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก

เดินทางแลว้ 

• ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้นหากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

• ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษกรณีท่ีท่านไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงนิไดเ้มื่อท่าน

ตกลงช าระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯทางบริษทัฯจะถือว่าทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
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****ประกาศจากสายการบิน AIR ASIA X**** 

ในกรณีท่ีลกูคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน AIR ASIA X แลว้ไม่ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง

ของประเทศเกาหลีใต ้ ท าใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตวักลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการเปลี่ยน

ตัว๋ขากลบัรวมถึงค่าบรกิารอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดว้ยฉะนัน้ลกูคา้ตอ้งเป็นผ ูร้บัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนท่ี

ประเทศเกาหลีเรยีกเก็บ ทางผ ูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทกุกรณี ลกูคา้

อาจจะตอ้งรบัผิดชอบค่าปรบัท่ีประเทศเกาหลีเรยีกเก็บหรอืลกูคา้ตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไป

ท่ีมีท่ีนัง่ว่างหรอืตามวนัเดินทางของตัว๋เครือ่งบิน ทัง้น้ีแลว้แต่ ทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของ

ประเทศเกาหลี  สายการบินและทางผ ูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 

หมายเหต ุ: เรยีนใหท้ราบว่า หลงัจากผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใตแ้ลว้นัน้ทางทวัรจ์ะออกเดินทาง

ท่องเท่ียวหลงัเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 

***ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายใหค้ณะรอ สว่นท่านใดท่ีติดด่านตรวจคนเขา้เมือง หากท่านสามารถผา่นเขา้เมือง

ไดจ้ะตอ้งเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง และไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเดินทางจากทวัรไ์ด ้เพ่ือความ

เป็นระเบียบและคณะไดท่้องเท่ียวอยา่งเต็มเวลา ขออภยัในความไม่สะดวก*** 


