
  

 

 

            

 

 

 

KXJ21:KOREA SKI WINTER ทวัรเ์กาหล ีสกรีสีอรท์ ซูวอน โซล 6วนั3
คนื  

เกาะนาม ิสะพานยงักงั สกรีสีอรท์ ซูวอน สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์  
พระราชวงัเคยีงบก สวนสตอเบอรี2 โซลทาวนเ์วอร ์เรยีนทําขา้วหอ่สาหรา่ย ใสชุ่ดฮนับก 

ชอ้ปปิ: งเมยีงดง ทงแดมนุ ฮงฮกิ คาเฟ่แฮรร์ ี2พอตเตอร ์ 
ดวิตี:ฟร ีพาจเูอา้เล็ท รา้นละลายเงนิวอน  
  พกัสกรีสีอรท์ 1คนื โซล 2คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เครื2องลําใหญ ่AIRBUS A330-300 เวลาสวยถงึเชา้กลบั
คํ2า 

                                                     กําหนดวนัเดนิทาง 

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก2-6ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดี2ยว
เพิ2ม 

ที2น ั2ง 

4-9 ธนัวาคม 62 20,888  
 
 
 
 
 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
Inf 5,000฿ 

4,500 25 
5-10  ธนัวาคม 62 20,888 4,500 25 

10-15  ธนัวาคม 62 17,888 4,500 25 
11-16  ธนัวาคม 62 15,888 4,500 25 
12-17  ธนัวาคม 62 17,888 4,500 25 
17-22 ธนัวาคม 62 16,888 4,500 25 
18-23  ธนัวาคม 62 17,888 4,500 25 
19-24  ธนัวาคม 62 17,888 4,500 25 
24-29  ธนัวาคม 62 18,888 4,500 25 
25-30  ธนัวาคม 62 21,888 4,500 25 



  

 

 

            

 

 

26-31  ธนัวาคม 62 21,888  
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมม่รีาคาเด็ก 
Inf 5,000฿ 

 

4,500 25 
27ธนัวาคม-1มกราคม 63 24,888 4,500 25 
28ธนัวาคม-2มกราคม 63 25,888 4,500 25 
29ธนัวาคม-3มกราคม 63 24,888 4,500 25 
30ธนัวาคม-4มกราคม 63 22,888 4,500 25 
31ธนัวาคม-5มกราคม 63 20,888 4,500 25 

1-6 มกราคม 63 17,888 4,500 25 
2-7 มกราคม 63 17,888 4,500 25 

7-12 มกราคม 63 15,888 4,500 25 
8-13 มกราคม 63 17,888 4,500 25 
9-14 มกราคม 63 17,888 4,500 25 

14-19  มกราคม 63 16,888 4,500 25 
15-20  มกราคม 63 17,888 4,500 25 
16-21  มกราคม 63 17,888 4,500 25 
21-26  มกราคม 63 17,888 4,500 25 
22-27  มกราคม 63 17,888 4,500 25 
23-28  มกราคม 63 16,888 4,500 25 

28มกราคม-2กมุภาพนัธ6์3 17,888 4,500 25 
29มกราคม-3กมุภาพนัธ6์3 17,888 4,500 25 
30มกราคม-4กมุภาพนัธ6์3 16,888 4,500 25 

4-9 กมุภาพนัธ ์63 19,888 4,500 25 
5-10 กมุภาพนัธ ์63 20,888 4,500 25 
6-11 กมุภาพนัธ ์63 20,888 4,500 25 
7-12 กมุภาพนัธ ์63 20,888 4,500 25 
8-13 กมุภาพนัธ ์63 17,888 4,500 25 

11-16 กมุภาพนัธ ์63 17,888 4,500 25 
12-17 กมุภาพนัธ ์63 17,888 4,500 25 
13-18 กมุภาพนัธ ์63 17,888 4,500 25 
14-19 กมุภาพนัธ ์63 17,888 4,500 25 
18-23 กมุภาพนัธ ์63 17,888 4,500 25 
19-24 กมุภาพนัธ ์63 17,888 4,500 25 
20-25 กมุภาพนัธ ์63 17,888 4,500 25 
21-26 กมุภาพนัธ ์63 17,888 4,500 25 

25กมุภาพนัธ-์1มนีาคม 63 17,888 4,500 25 
26กมุภาพนัธ-์2มนีาคม 63 17,888 4,500 25 
27กมุภาพนัธ-์3มนีาคม 63 17,888 4,500 25 
28กมุภาพนัธ-์4มนีาคม 63 17,888 4,500 25 

3-8 มนีาคม 63 17,888 4,500 25 
4-9 มนีาคม 63 17,888 4,500 25 

5-10 มนีาคม 63 17,888 4,500 25 
6-11 มนีาคม 63 17,888 4,500 25 

10-15 มนีาคม 63 17,888 4,500 25 
11-16 มนีาคม 63 17,888 4,500 25 



  

 

 

            

 

 

12-17 มนีาคม 63 17,888 4,500 25 
 

วนัแรก         ทา่อากาศยานดอนเมอืง  
23.30 น.  �พรอ้มกันที� ท่าอากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ั:น 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X 

(XJ) มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ สายการบนิ AIR ASIA X ใช ้
เครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377ที�นั�ง จัดที�นั�งแบบ 3-3-3 (นํ0าหนักกระเป๋า 20กก./ทา่น ถอืขึ0นเครื�อง 
7กก.ตอ่ทา่น ขอสงวนสทิธิ;ในการเลอืกที�นั�งบนเครื�อง เนื�องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ) 

วนัที2สอง       ทา่อากาศยานอนิชอน - เกาะนาม ิ - สะพานยงักงั - สกรีสีอรท์                   �,เที2ยง,เย็น                                  
02.50 น. �นําท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน THAI AIR  ASIA X เที2ยวบินที2 XJ700  

(ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื�อง ทา่นสามารถซื0อกบัพนักงานบนเครื�องไดเ้ลยนะคะ)  
10.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลีใต ้หมายเหตุ:เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าประเทศไทย 2ชั�วโมง 

(กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิ2น เพื2อความสะดวกในการนดัหมาย) หลังจากผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเกาหล ีจากนั0น นําท่านขึ0นรถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางไป รับประทานอาหาร
เที�ยง 

เที2ยง            �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื:อที21) เมน ูชาบ ูชาบ ู 
                      สกุี0สไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผักสดชนดิตา่งๆ และเนื0อหมสูไลดนํ์0าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้

ซึ�งขาดไมไ่ดใ้นการทาน ชาบ ูชาบ ูพรอ้มขา้วสวย 
บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะนาม ิ(ใชเ้วลานั�งเรอืประมาณ 10-15 นาท)ี ใหท้า่น

ไดด้ื�มดํ�ากบัธรรมชาต ิแมกไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิซึ�งถอืเป็นชว่งเวลาที�ดี
ที�สดุทา่มกลางบรรยากาศโรแมนตกิ ใหท้า่นไดย้อ้นรอยละครรักแนว 
DRAMA ซรียีเ์กาหลทีี�โดง่ดังไปทั�วเอเชยี  WINTER LOVE SONG  หรอื 
เพลงรกัในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความประทับใจ ถา่ยรปู กบัดารา
แสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รปูปั0นที�สรา้งขึ0นเพื�อไว ้

เก็บเป็นภาพความประทับใจ กบัฉากและเนื0อเรื�องที�เรยีกเสยีงสะอื0นและนํ0าตา
ของผูช้มนอกจออยา่งทว่มทน้นอกจากนี0ยังมกีจิกรรมอื�นๆใหท้า่นไดปั้�น
จักรยานชมววิเหมอืนในละครหรอืชมฟารม์เลี0ยงนกกระจอกเทศ ไดเ้วลา
สมควร นั�งเรอืกลับมายังฝั�ง  จากนั0นนําทา่นเดนิทางสู ่Soyanggang Sky 
Walk สะพานกระจกใส ที�อยูใ่นเมอืงชนุชอน จังหวัดคังวอน มาพสิจูน์
ความหวาดเสยีวกนั โดยสะพานโซยังกงัเป็นสะพานกระจกใสที�มคีวามยาว 
156 เมตร เหนอืทะเลสาบเอยีมโฮ เวลาที�เดนิอยูบ่นสะพานแหง่นี0จะสามารถ
มองเห็นววิดา้นลา่งใตส้ะพานที�เป็นทะเลสาบไดอ้ยา่งชดัเจน ทําเอาคนที�กลัวความสงูถงึกบัเขา่ออ่นเลย
ทเีดยีว จดุวัดใจอกีหนึ�งบทพสิจูนค์อืการเดนิขา้มสะพานที�ยาว 156 เมตร  จากนั0นเดนิทางสู ่เมอืงซูวอน  

คํ2า �บรกิารอาหารคํ2า ณ ภตัตาคาร (มื:อที22) เมนู  DUKKALBI ไก่ผดัเผ็ดบารบ์ ีควิเป็นเนื0อไก่ที�หั�น
ออกเป็นชิ0นพอคําคลกุเคลา้ดว้ยซอีิ[วเครื�องปรุง และหมักทิ0งไวจ้นไดท้ี� จงึนําเนื0อไกแ่ละผักมาผัดบนกระทะ
ยักษ์ พรอ้มกมิจ ิซปุสาหรา่ย และขา้วสวย 
จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก  SKI RESORT  
 ที2พกั:OAK VALLEY RESORT (GOLF BUILDING)  หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั  
 (ชื2อโรงแรมที2พกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

เช้า                �บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื:อที23)  นํา
เดินทางไปสัมผัสประสบการณ์หนาวสุดขั�ว กับ ลานสกขีนาดใหญ ่ 
อสิระใหท้่านล่นสกอีย่างเต็มที� ซึ�งปลอดภัยไม่มอีันตราย การเตรยีมตัว
ก่อนเล่นสกีควรเตรียมถุงมือสกี ผา้พันคอ แว่นกันแดด เสื0อแจ๊คเก็ต
กันนํ0าหรือผา้ร่ม และกางเกงรัดรูป พรอ้ม กับรับฟังขอ้แนะนํา และฝึก
วธิกีารเลน่จากไกดท์อ้งถิ�นกอ่นลงสนามจรงิ ทั 0งนี0เพื�อความปลอดภัยของ
ท่านเองเป็นสําคัญ และท่านสามารถเล่นและสัมผัสกับหมิะ ปุยขาวได ้
อย่างสนุกสนาน  (*ราคาทัวรยั์งไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสก ีสกลีฟิท ์

วนัที2สาม        ลานสกรีสีอรท์ - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด(์รวมบตัร) – สวนสตอเบอรี2 - โซลทาวเวอร ์ 
  ชอ๊ปปิ: งทงแดมนุ                                                                           �เชา้,เที2ยง,เย็น                                  



  

 

 

            

 

 

สโนวส์เลด สกคีา่เลน่รวมชดุประมาณ 50,000 วอน*) จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอร ์
แลนด ์ถกูขนานนามวา่ “ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล”ี  สวนเปิดในหบุเขาที�มชีื�อเสยีงมากที�สดุของประเทศ ภายใน 
Festival World จ ะ ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด ้ว ย  Global Fair, American Adventure, Magic Land  European 
Adventure และ Equatorial Adventure การท่องเที�ยวภายในสวนสนุกแห่งนี0 แนะนําวา่  ควรขึ0นรถบัสท่อง
ไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกที�นี� ท่านจะพบวา่เจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถ
อยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสขุ และชมความน่ารักของหมทีี�  สามารถสื�อสารกับคนขับไดอ้ย่างดไีม่วา่จะตัวใหญ่
มากถงึใหญ่นอ้ย  จากนั0นทดลองสนุกกับเครื�องเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัด 
ชารป์  โรงหนังสามมติ ิบา้นผสีงิ หมนุตลีังกาสองตลบ เป็นตน้ และชว่ง winter ท่านสามารถไปเลน่ Snow 
Buster แผน่เลื�อน snow Borad ได ้ หรอืทา่นสามารถเดนิไปชมเทสกาลดอกไมท้ี�จัดไดอ้ยา่งสวยงาม  เป็น
สวนขนาดใหญช่มดอกไมห้ลากสสีนัสวยงาม  

เที2ยง  �บรกิารอาหารกลางวนั (มื:อที24) เมนคูาลบี: หมยูา่งเกาหลเีป็นอาหารพื0นเมอืงเกาหลเีลื�องชื�อและ
เป็นที�รูจั้กกนัดทัี�วโลก มรีสชาตอิอกหวานกลมกลอ่ม โดยนําหมสูว่นที�ตดิกบักระดกู นําไปยา่งบนเตา
ถา่นแบบดั 0งเดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครื�องเคยีงตา่งๆ  

บา่ย     จากนั0นนําทา่นไป ชมและเก็บสตอเบอรี2 ท ี2ไรส่ตอเบอรี2 ท่านสามารถเก็บและชมิได ้สตอเบอรเีกาหลจีะมี
ลกูใหญแ่ละรสชาตหิวาน ทา่นสามารถ  สั�งซื0อฝากคนทางบา้นได ้  

 นําท่านเดนิทางเขา้สู่ กรุงโซล นําท่านเดนิทางไปยอ้นรอยละครซรียีเ์กาหลดีัง MY NAME IS KIM SAM 
SOON และ BOY OVER FLOWER ที� “นัมซาน” ภูเขาแห่งเดยีว
ที�ตั 0งอยู่ใจกลางกรุงโซลบนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 
ใน 18 หอคอยเมืองที�สูงที�สุดในโลกมีความสูงถงึ 480 เมตร 
เหนือระดับนํ0าทะเล นําท่านสู่ NAMSAN VIEW  POINT ให ้
ท่านไดถ้่ายรูปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหลี นิยมมา
คลอ้งกญุแจไวด้ว้ยกันระเบยีงทุกดา้นของ SEOUL TOWER จงึ
เต็มไปดว้ย กญุแจหลากหลายส ี(ไมร่วมคา่ลฟิท)์ ถงึเวลาพา
ทุกท่านตะลุยสู่แหล่งชอ้ปปิ0 งที�ไดช้ื�อว่าใหญ่ที�สุดในเอเชีย 
ตลาดทงแดมุน หา้งสรรพสนิคา้กว่า 10แห่ง ที�บางหา้งเปิดตลอด 24 ชั�วโมง เช่น  
MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ท่านสามารถเลือก
ซื0อสนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ี�นี� อาทิเช่น เสื0อผา้บุรุษ-สตรี รองเทา้บุรุษ-สตร ี
รองเทา้ผา้ใบ เข็มขัด ของที�ระลกึ ชดุเครื�องครัว ถงุเทา้ ผา้พันคอ ในราคาเกาหล ีอยา่ง
แทจ้รงิ  

คํ2า �บรกิารอาหารคํ2า(มื:อที25) เมนูพุลโกก(ิBulgogi) อาหารขึ0นชื�อของเกาหลี
เหมอืนกนั จะเรยีกวา่เป็นสกุี0ก ึ�งนํ0ากึ�งแหง้ก็คงไดค้รับ สว่นผสมของเมนูนี0คอืหมหูมักชิ0น
บางๆ ปลาหมกึสด ผักตา่ง ๆ เชน่ กะหลําปล ีฟักทองออ่น ถั�วงอก แครอท เห็ดและวุน้
เสน้มาตม้รวมกนั  
จากนั0นนําทา่นสูท่ี�พัก ที2พกั: GALAXY HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    
(ชื2อโรงแรมที2พกั ทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

เชา้          �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื:อที2 6) 
จากนั0นนําทา่นสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซึ�งรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที�อาย ุ6 ปี ซึ�งถอืวา่มคีณุภาพ
ดทีี�สดุใหท้า่นไดเ้ลอืกซื0อโสมคณุภาพและราคาถกูกวา่ไทย 2 เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยาบํารงุรา่งกาย 
หรอืสามารถซื0อเป็นของฝากจากประเทศเกาหล ี จากนั0นนําทา่นเดนิทางสูร่า้นสมนุไพร RED PINE 
เป็นผลติภัณฑท์ี�สกดัจากนํ0ามันสน ที�มสีรรคณุชว่ยบํารงุรา่งกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษา
สมดลุในรา่งกายจากนั0นนําทา่นไปศนูยร์วมเครื2องสําอางแบรนดด์งัเกาหลเีชน่
ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN, SULWASOO ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื0อในราคาพเิศษ    
จากนั0นนําท่านชม พระราชวงัเคยีงบ็อค พระราชวังเก่าแก่ที�สุดของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึ0นในปี ค.ศ.
1394 
โดยใชเ้ป็นศนูยก์ลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทั 0งที�ประทับและฐานอํานาจของพระเจา้แทจอนและ 

ปกครองเกาหลีของญี�ปุ่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ0นคั�นเพื�อ
ตอ้งการแสดงนัยเดน่ชัดวา่ตอ้งการตัดความผูกพันระหวา่งพระราชวงศ์

วนัที2ส ี2           พระราชวงัเคยีงบ็อค–เรยีนทําขา้วห่อสาหร่าย–ใส่ชุดฮนับก–ดวิตี:ฟร-ีชอ้ปปิ: งเมยีงดง                  
                                                                                                      � เชา้,เที2ยง,เย็น 



  

 

 

            

 

 

กับราษฎรอาคารหลังนี0ไดถู้กรื0อถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญี�ปุ่ นในเขตพระราชวังยังมี
พระตําหนักเคยีวฮเวรู เป็นอาคารสองชั 0นตัวพระตําหนักถูกสรา้งใหย้ื�นออกไปกลางสระนํ0าที�เต็มไปดว้ยฝูง
หงสส์รา้งขึ0นเพื�อใชเ้ป็นสถานที�สําหรับจัดงานเลี0ยงพระราชทาน 
จากนั0นนําทา่นเรยีนรูว้ธิกีารทาํขา้วหอ่สาหรา่ยหรอืคมิบบั (Gimbap School) อาหารงา่ยๆที�คนเกาหลี
นยิมรับประทาน โดยการนําขา้วสกุ และสว่นผสมอื�นๆ หลากชนดิ เชน่ 
แตงกวา แครอท ผักโขม ไขเ่จยีว ปอูดั แฮม เป็นตน้ แลว้แตว่ัตถดุบิที�
ทา่นสะดวก วางแผบ่นแผน่สาหรา่ยแลว้มว้นเป็นแทง่ยาวๆ จากนั0นหั�น
เป็นชิ0นพอดคํีาชาวเกาหลนียิมรับประทานคมิบบัระหวา่งการปิกนกิหรอื
งานกจิกรรมกลางแจง้หรอืรับประทานเป็นอาหารกลางวนัเบาๆโดยเสริฟ์
กบัหัวไชเทา้ดองและกมิจนิอกจากนี0คมิบบัยังเป็นอาหารนํากลับบา้นที�
เป็นที�นยิมทั 0งในเกาหลแีละตา่งประเทศหลังจากทกุทา่นไดร้ว่มกจิกรรม
เรยีบรอ้ยแลว้เชญิทา่นสวมชุดฮนับก(Hanbok)ซึ�งเป็นชดุประจําชาตขิองประเทศเกาหลใีตถ้า่ยรปูกบัฉาก
จําลอง 4มติซิ ึ�งมคีวามสวยงามและประทับใจ พรอ้มถา่ยรปูเป็นที�ระลกึเพื�อไปอวดคนทางบา้น 

เที2ยง �บรกิารอาหารกลางวนั (มื:อที2 7):เมนูไกตุ่๋นโสม เป็นอาหารบํารุงสุขภาพตน้ตํารบีชาววัง เสริฟ์ใน
หมอ้ดนิ ทา่มกลางนํ0าซปุที�กําลังเดอืดพลา่น คัดเลอืกไกข่นาดกําลังเหมาะ ผา่นการเลี0ยงจนอายไุด ้45 วัน 
นํามาทําความสะอาด ควักเครื�องในออกจนหมด แลว้นําเครื�องยาจนี อาท ิ เกาลัด, เกา๋กี0, พุทราจนี และ
รากโสม พรอ้มดว้ยขา้วเหนียว ใสล่งไปในตัวไก ่แลว้ผา่นการตุน๋จนไดท้ี� เนื0อไกล่อ่นจนสามารถรับประทาน
ไดอ้ยา่งสะดวก เพิ�มรสชาตดิว้ยเสน้กว๋ยเตี�ยวแบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทป่น 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสูค่ลองชองกเยชอน(Cheonggyecheon) หรอืเรยีกอกีชื�อหนึ�งวา่ คลองชองเก
ชอน หรอื ชองเคยอน เป็นคลองที�มมีาตั 0งแตส่มัยโบราณตั 0งแตย่คุของราชวงศโ์ชชอน มอีายมุากกวา่ 600ปี 
ความยาว ประมาณ 11 กโิลเมตร ไหลผา่นกลางกรงุโซล จากนั0นนําทา่นชมแหลง่ชอ้ปปิ0งปลอดภาษี DUTY 
FREE ชอ้ปปิ0งสนิคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาท ินาฬกิา,แวน่ตา,เครื�องสําอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถา่ยรปู หรอืจะ
เป็นโทรศัพทม์อืถอืใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซื0ออยา่งเต็มที�   
ถงึเวลาพาทกุทา่นไปชอ้ปปิ0งที� เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหลทีา่นสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชั�น
ลา่สดุของเกาหลไีดท้ี�นี�โดยเฉพาะสนิคา้วัยรุน่เชน่ เสื0อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื�องประดับ ทั 0งแบรนด ์เนม เชน่ 
EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ เครื�องสําอางเชน่ETUDE HOUSE, 
SKIN FOOD,THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อกีทั 0งยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ 
ทา่นสามารถลิ0มลองไอศกรมี 2,000วอนที�สงูเกอืบฟตุไดท้ี�นี0 และKRISPY KREMEโดนัท ที�สดุแสนอรอ่ย  

คํ2า   � บรกิารอาหารคํ2า (มื:อที2 8) เมนูบฟุเฟตบ์าบคีวิปิ: งยา่งสไตลเ์กาหล ีฟรกีบัหลากหลายเนื0อสตัว ์ เนื0อ
หม ูเนื0อไก ่เนื0อวัว ปลาหมกึ อาหารสไตลเ์กาหล ีขา้วสวยและนํ0าซปุหลากหลายรสชาต ิ 

                      ที2พกั:GALAXY HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชื2อโรงแรมที2พกั ทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง)วนัที2 

วนัที2หา้         Trick Eye Museum – Ice Museum – ชอ้ปปิ: งยา่นฮงแด–คาเฟ่แฮรร์ ี2พอตเตอร ์ 
                    Paju Premium Outlet – รา้นละลายเงนิวอน - ทา่อากาศยานอนิชอน         � เชา้,เที2ยง 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม (มื:อที2 9)   จากนั0นนําท่านเดนิทางสู ่ ศูนย์

สมุนไพรฮ็อกเกตนามู  ตน้ไมช้นิดนี0เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที�ปราศจากมลภาวะและระดับสูง
เหนือนํ0าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์องสมุนไพรฮ๊อกเกตนามูนี0 เป็นที�นิยมของคนเกาหลรีุ่นใหม ่
เพราะมผีลชว่ยดูแลตับใหแ้ข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทําลายจาการดื�มแอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี� 
สารตกคา้งจากอาหาร และยา สมควรแก่เวลาจากนั0นพาท่านชม AMETHYEST FACTORY ชม
โรงงานพลอยสมีว่ง เป็นของนําโชคของชาวเกาหลซีึ�งม ีแหลง่กําเนดิใน ประเทศเกาหล ีคนเกาหลมี ี
ความเชื�อวา่ เป็นพลอยนําโชค   นําความโชคดมีา ใหแ้ก ่ผูท้ี�มไีวค้รอบครอง   

เที2ยง     � รบัประทานอาหารกลางวนั (มื:อที2 10) เมนูจมิดกั (Jimdak) หรอืไกตุ่น๋ซอี ิ[วเกาหล ีผสมกบัวุน้
เสน้ที�เหนียวนุ่ม หัวหอมใหญ ่รสชาตคิลา้ยไกพ่ะโลข้องไทยแตจ่ะเผ็ดกวา่นดิหน่อย เป็นเมนูชื�อดังจาก
เมอืงอนัดง 

บา่ย     จากนั0นนําทา่นสู ่TRICK EYE MUSEUM พพิธิภัณฑศ์ลิปะสามมติ ิ

 “เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” แนวคิดรูปแบบใหม่ เพื�อตอ้งการจะจุด
ประกายความคดิสรา้งสันและจนิตนาการของการสรา้งภาพ โดยใช ้
เทคนิคพเิศษจากภาพสามมติทิี�รวมทฤษฎีทางวทิยาศาสตรแ์ละการ



  

 

 

            

 

 

ซอ้นภาพกระตุน้ความเคลื�อนไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิ โดยใหท้า่ทางตา่งๆ ที�รปูถา่ยของทา่นจะ
ออกมาดูประหนึ�งเหมอืนจรงิในเหตุการณ์  พรอ้มกับเขา้ชม ICE MUSEUM เมอืงนํ0าแข็งที�มผีลงาน
ศลิปะแกะสลักนํ0าแข็งกว่า 50 ช ิ0น รวมอยู่ในที�เดยีวพรอ้มจัดแสดงในแบบที�ไม่ธรรมดา แต่จําลองเป็น
เมอืงที�ทุกอยา่งกลายเป็นนํ0าแข็ง! และเอาใจเด็กๆ ดว้ยสไลเดอรนํ์0าแข็ง และกจิกรรมอื�นๆ อกีมากมาย 
ใหค้ณุไดเ้ดนิเที�ยวอยา่งไมรู่ส้กึเบื�อ อาท ิสัมผัสประสบการณ์นั�งรถลากกวางรดูอรฟ์ ทักทายลงุซานตา้ 
โพสท่าคู่กับนกเพนกวนิขั 0วโลก สํารวจบา้นนํ0าแข็งเอสกโิม เยี�ยมชมปราสาทนํ0าแข็ง ชมววิจากบน
กําแพงเมอืง และลองเขา้พักโรงแรมที�ทกุอยา่งทําจากนํ0าแข็ง   
นําท่าน ชอ้ปปิ: งยา่นฮงแด เป็นยา่นชอ้ปปิ0งบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ นําทา่นไปถา่ยรูป
ที� 934 King's cross คาเฟ่ธมี"แฮรร์ ี2 พอตเตอร"์ คาเฟ่เกาหล ีที�แฟนๆ แฮรร์ี� หา้มพลาด พาเหลา่
สาวกแฮรี�ไดเ้ขา้ไปสัมผัสโลกพ่อมดมุมถ่ายรูปสวยๆ พรอ้มพร็อบ
ถ่ายรูปเก๋ๆมากมาย(ไม่รวมค่าเครื�องดื�ม)และอสิระช๊อปปิ0 งสนิคา้ใน
ยา่นนี0สว่นใหญ่เป็นสนิคา้วัยรุ่นที�ทันสมัยและราคาไม่แพงเชน่เสื0อผา้
ที�ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเทา้กระเป๋าเครื�องประดับ 
เครื�องสําอาง เชน่ เสื0อผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ[ฟชอ้ป เครื�องเขยีน 
และที�เยอะไม่แพก้ันก็คอืขนมต่างๆและยังมรีา้นแบรนดเ์นมอยู่ทั�วไป
เชน่ EVISU,ZARA อกีทั 0งยังมรีา้นกาแฟที�เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี� 
รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชั�น คลับ ตลาดศิลปะ และรา้นอาหารที�
น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที�นยิมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้
และรา้นอาหารตา่งๆก็ยังไมแ่พงอกีดว้ย  
นําท่านชอ้ปปิ0 งที� Paju Premium Outlet เป็น Outlet Mall แห่งใหม่และใหญ่ที�สุดในเกาหลีใต ้ซึ�งมี
รา้นคา้หลากหลายกว่า 165 รา้นคา้ และมสีนิคา้ Brand ดังมากมายหลายยี�หอ้ เชน่ Armani, Calvin Klein, 
Diesel, DKNY, Guess, Escada โดยสนิคา้จะมกีารจัดลดราคา 30-80% อกีดว้ย  ไดเ้วลานําทา่นสูส่นามบนิ
อนิชอนนําท่านสู่ สนามบนิอนิชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงนิวอนที�รา้นคา้สนามบนิ SUPER 
MARKET ซึ�งท่านสามารถเลือกซื0อสนิคา้เกาหลีไดอ้ีกรอบ โดยเฉพาะของกนิ เช่น บะหมี�ซนิราเมียน 
(มามา่สไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิขนมช็อคโกพ้าย นํ0าจิ0มปรงุรสหมยูา่งเกาหล ีไกตุ่น๋โสมสําเร็จรปู ผลไมต้าม
ฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลับเมอืงไทย  จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอนิชอน  

วนัที2หก        ทา่อากาศยานอนิชอน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
01.05 น.   เดนิทางกลับโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) เที�ยวบนิที� XJ703   

(ไมม่บีรกิารอาหารเครื�องดื�มบนเครื�อง ทา่นสามารถสั�งซื0อไดต้ามอธัยาศัยกบัพนักงานตอ้นรับบนเครื�อง)  
04.55 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
 

***************************************** 
หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี2ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื2องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หากทา่นตอ้งซื:อบตัรโดยสารภายในประเทศเพื2อไปและกลบักรงุเทพฯ    

กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นทาํการจอง มฉิะน ั:น บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดใด ท ั:งส ิ:น 

ราคาทัวรร์วม ราคาทัวรไ์มร่วม 

- คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั 0นประหยัดพรอ้ม
คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามที�ระบใุนรายการ (ตั�ว
กรุ๊ปไม่สามารถเลื�อนวันกลับได ้ตอ้งไป-กลับพรอ้ม
คณะเท่านั0น ) ที2น ั2งเป็นไปตามสายการบิน
จดัสรรตามกรุป๊ทวัร ์ไมส่ามารถระบไุด ้

- คา่อาหารทกุมื0อ ตามที�ระบใุนรายการ 
- คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามที�ระบใุนรายการ 
- ค่าที�พักตามระบุในรายการ พักหอ้งละ 2-3 ท่าน 

ตามโรงแรมที�ระบหุรอืเทยีบเทา่ 
- คา่ยานพาหนะนําเที�ยวตามรายการ 
- ค่านํ :าหนกัสมัภาระ สายการบนิ THAI AIR 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่า
โทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
ค่าอาหาร และเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ 
(หากท่านตอ้งการสั�งเพิ�ม กรุณาตดิต่อหัวหนา้ทัวร์
แลว้จา่ยเพิ�มเองตา่งหาก) 

- ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้งถิ�นท่านละ 50,000 
วอนหรอื 1,500บาท ต่อท่านตลอดทั0งทรปิ(ชําระ
ที2สนามบนิ) 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 
(กรณีที�ท่านตอ้งการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือ
ตอ้งการใบกํากบัภาษี) 



  

 

 

            

 

 

ASIA X (XJ) 
กําหนดนํ:าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื2อง
ไป-กลบั ทา่นละ 20กก. สมัภาระถอืขึ:นเครื2อง
(Carry on) 7กก. 

- ค่าหัวหนา้ทัวรนํ์าท่านท่องเที�ยวตลอดรายการใน
ตา่งประเทศ 

- ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดินทาง การชดเชย
อบุัตเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยี   อวัยวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ0นเชงิ 1,000,000 
บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั 0ง
500,000บาท(เงื�อนไขตามกรมธรรม์)ไม่รวม
ประกันสขุภาพ ท่านสามารถสั�งซื0อประกันสขุภาพ
เพิ�มได ้

 

- คา่นํ0าหนักกระเป๋าสัมภาระที�หนักเกนิจากสายการบนิ
กําหนด (ปกต ิ20 กก.) 

- คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 
กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตัว
คนต่างดา้ว 3)ใบสําคัญถิ�นที�อยู่ 4)สําเนาทะเบียน
บา้น(ถา้ม)ี 5)สมุดบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รูปถ่ายส ี2 
นิ0ว 2 รูป แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยื�นวซีา่
ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก 
(สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทาง
ตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื�นวซีา่) 

การอพัเกรดที�นั�ง สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat  สําหรับที�นั�งBusiness/Premium ตั�วกรุ๊ปทัวรไ์มส่ามารถอพัที�นั�งได ้ 
 
ที2น ั2ง Hot Seat ราคา 2,200 บาท/เที2ยว 
เป็นที�นั�งที�มพีื0นที�วา่งที�มากกวา่ที�นั�งมาตรฐาน ดว้ยพื0นที�วางขาที�กวา้งเป็นพเิศษ มพีื0นที�พอที�จะสามารถ
ยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ที2น ั2งพรเีมี2ยม ที2น ั2ง Hot Seat ที2น ั2งมาตรฐาน โซนปลอดเสยีง ประตทูางออก ที2น ั2งทารก หอ้งนํ :า 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื0อนํ0าหนักเพิ�ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นั0นพรอ้มชาํระคา่นํ0าหนัก** 
- ซื0อนําหนักเพิ�ม 5 กก. ชาํระเพิ�ม 600  บาท /เพิ�ม10กก. ชาํระเพิ�ม 1,000 บาท 
- เพิ�ม20กก. ชาํระเพิ�ม 2,000 บาท  

 
ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว คา่ทัวรท์ี�จา่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบจา่ยชาํระขาด และผู ้
จัดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนั0นหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอื
ใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลใีต)้  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั0งคา่ตั�วเครื�องบนิใหแ้กท่า่น  
*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลี�ยนราคาเพิ�ม หากมกีารปรับขึ0นของภาษีนํ0ามันหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ * 
หมายเหตสุําคญั : ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อชาํระเงนิคา่จองทัวร ์ คา่ทัวร ์ 
มสิามารถเปลี�ยนแปลง วันเดนิทาง ชื�อผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลื�อนวันเดนิทาง ขอคนืเงนิมัดจํา คา่ทัวรไ์ดท้กุกรณี และ 
กรณีที�ทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด โดยเครื�องบนิภายใน กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นที�ทําการจองตั�วเครื�องบนิ มฉิะนั0น บรษัิทฯ
ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ0น กรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางโดยจํานวนสมาชกิไมถ่งึ 20 ทา่น บรษัิทฯแจง้ทา่นกอ่นการ
เดนิทาง 7 วัน โดยคนืเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัทา่นทั 0งหมด หรอืเลื�อนการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอื�น และคา่บรกิารนี0รับเฉพาะ
นักทอ่งเที�ยวชาวไทยเทา่นั0น และกรณีที2ทา่นเมื2อเดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเที2ยวพรอ้มคณะบรษิทัฯขอเรยีกชําระเงนิ
เพิ2มทา่นละ 300 USD   ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดนิทาง และวนัสดุทา้ยชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหนา่ยกบัลกูทวัร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซื:อได ้แตถ่า้
ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซื:อ เพราะทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัลกูทวัรซ์ื:อแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่ว
ลว่งหนา้ 
 
ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 



  

 

 

            

 

 

ในกรณีที�ลกูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตัว
กลับเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้่ายที�เกดิขึ0นในการเปลี�ยนตั�วขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอื�นๆที�เกดิขึ0นดว้ย ฉะนั0น ลูกคา้
จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ0นที�ทางประเทศนั0นๆเรียกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ0นในทุกกรณี หรือตอ้งรอกลับประเทศไทยในเที�ยวบนิถัดไปที�มีที�นั�งว่าง หรือตามวันเดนิทางของตั�ว
เครื�องบนิ ทั 0งนี0 ขึ0นอยู่ทางเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้ิจารณา ทางผูจั้ดไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  ** ตม. ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสัมภาษณ์ 
ในการที�ทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสัมภาษณ์นั0น ขึ0นอยู่กับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยู่ในดุลพนิจิของทาง
เจา้หนา้ที� ตม. ทางบรษัิททัวรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
  
 เง ื2อนไขในการจอง   มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชําระสว่นที�เหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ 
(การไมช่าํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั0นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 
เอกสารใชใ้นการเดนิทาง  

- หนังสอืเดนิทางที�เหลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน **กรณีทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมก่รณุาเตรยีมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วันเดนิทาง  หนังสอืรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษ (ตําแหน่ง, เงนิเดอืน) 

- สําเนาบตัรพนักงาน และสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน พรอ้มเซ็นสําเนาถกูตอ้ง 
- กรณีที�ทา่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมสําเนาหนังสอืจดทะเบยีนที�มชีื�อทา่นพรอ้มเซ็นรับรองสําเนา 
-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาองักฤษ 
-    การเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมินี0เพื�อประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่นที�ทางบรษัิทจะได ้  
     แจง้ใหห้ัวหนา้ทัวรท์ราบเพื�อใหคํ้าแนะนําทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้

 
การยกเลกิการจอง:เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น ตั�วเครื�องบนิเป็นราคาแบบซื0อขาด เมื�อทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัด
จํา หรอื คา่ทัวรทั์ 0งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลื�อนการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทั0งสิ0น  

 
หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั:งหมดกอ่นทาํการจอง เพื2อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทั ฯ และเมื2อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ั:งหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเง ื2อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ั:งหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี2จะเลื2อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ:นในกรณีที2มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ;การเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ0นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ;ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั 0งสิ0น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั 0งสิ0น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั 0งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั 0งหมด  
7. รายการนี0เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั 0งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั 0งนี0ข ึ0นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั0น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั 0งสิ0นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั0น  



  

 

 

            

 

 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเกาหล ีหรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ0งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั 0งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ0าดื�มวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน เริ�มในวันที�2ของการเดนิทางถงึวันที�5ของการเดนิทางรวมจํานวน 4 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั 0งนี0ข ึ0นอยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั0นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ;ในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยว
ตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที�ยว ตาม พ.ร.บ การทอ่งเที�ยว เทา่นั0น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื�อนไข
กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์ 
(ทา่นสามารถซื0อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครองให ้
ละเอยีด) 
17. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ 
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