
 

 

 

KOREA ICE FISHING 5D3N 
 

 
 



 

 

 
วันแรก              กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
23.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA X 

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการขึน้เคร่ือง (หวัหน้าทวัร์แนะนําการเดินทาง) สายการ
บิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นัง่ จดัที่นัง่แบบ 3-3-3 นํา้หนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน (หาก
ต้องการซือ้นํา้หนกัเพิ่ม ต้องเสยีคา่ใช้จ่าย)  
**หมายเหต*ุ* เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้ โดยสารพร้อม ณ ประตขูึน้เคร่ือง
ก่อนเวลาเคร่ืองออก 40 นาที (**ขอสงวนสทิธ์ิในการเลอืกท่ีนัง่บนเคร่ือง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน**) 

 
 
02.35 น. บินลดัฟา้สู ่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ700 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
 
วันที่สอง            เกาหลีใต้ (อินชอน) - เทศกาลตกปลานํา้แข็ง - ลานสก ี
10.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ินเพ่ือ

สะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว ขอต้อนรับทกุทา่นสูส่าธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถ
โค้ชนําทกุทา่นข้ามทะเลตะวนัตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติที่ยาวกวา่ 4.42กม. และ
มียอดโดมสงู 107 เมตร  

 



 

 

 
เดินทางไปร่วมฉลองเทศกาลสดุยิ่งใหญ่ เทศกาลตกปลานํา้แข็ง หนึ่งปีมีเพียงครัง้เดียว จดัขึน้ประมาณช่วงเดือนมกราคม
ของทกุปี (**หมายเหตุ... กาํหนดการเทศกาลตกปลานํา้แข็ง ยังไม่ระบุวันที่แน่ชัด และอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กับสภาพภมิูอากาศในแต่ล่ะปี**) เทศกาลนีม้ีนกัทอ่งเที่ยวมาเยือนนบัล้านคนตอ่ปี ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ ใหญ่จะมา
เทศกาลนีเ้พื่อตกปลาเทร้าท์ ฉายาของมนัคือ The Queen of Valley หรือราชินีแห่งขนุเขา โดยปลาเทร้าท์ภเูขาจะอาศยัอยู่ใน
นํา้เย็นที่มีอณุหภมูิตัง้แต ่20 องศาเซลเซียสลงไป นบัวา่เป็นปลาที่สวยงามและหายาก ซึง่นกัท่องเที่ยวที่ตกปลามาได้สามารถ
นําปลามาทําเป็นซูชิหรือซาชิมิ ก็สามารถรับประทานได้เลย ภายในงานจะมีกิจกรรมท้าความหนาวต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขนั
จบัปลาเทร้าท์ด้วยมือเปลา่ ตกปลาใต้น้าแข็ง การโชว์แกะสลกันํา้แข็ง ฟุตบอลนํา้แข็ง และเลน่เลื่อนหิมะ และอื่นๆ ถือได้ว่า
เป็นงานใหญ่ที่หลายคนเฝา้รอคอย เนื่องจากจดัแคปี่ละครัง้ในช่วงเวลาสัน้ๆ ถือเป็นแหลง่ท่องเที่ยวเพื่อการพกัผ่อนและผจญ
ภยัที่ได้มาตรฐาน เทศกาลนีไ้ด้รับการเสนอให้เป็นเทศกาลตวัอย่าง โดยกระทรวงวฒันธรรมและการท่องเที่ยวของเกาหลี 
นอกจากนัน้ยงัมีรายการบนัเทิง และเกมส์การเลน่ต่างๆมากมาย เช่น สนามการเลน่สไลเดอร์นํา้แข็ง การแข่งขนัฟุตบอลบน
นํา้แข็ง และ กีฬานํา้แข็งอื่นๆ มีแข่งขันชิงแชมป์สุนัขลากเลื่อนหิมะและรถแข่งหิมะ ซึ่งเหมาะกับเด็กๆ และครอบครัวได้
สนกุสนานกบักิจกรรมนานาชนิดตลอดทัง้งาน (พิเศษ...หรรษาฟรีๆ รวมอุปกรณ์ตกปลา) 
 
หมายเหตุ : เน่ืองด้วยเทศกาลตกปลานีจ้ัดขึน้ที่เมืองฮวาชอน (ช่วงประมาณกลางเดือน ม.ค. ถึงต้นเดือน ก.พ. วัน
เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึน้อยู่กับสภาพอากาศในปีนัน้ๆ) หากไม่สามารถไปตกปลานํา้แข็งได้ ในกรณีที่นํา้แข็ง
ยังไม่สามารถลงไปยืนตกปลาได้ ทัง้นีท้างบริษัทจะนําท่านไปตกปลาที่ซาราซอม หรือหากเกิดเหตุสุดวิสัยขัดข้อง



 

 

อื่นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทดแทนโปรแกรมเป็น >> เกาะนา
มิ แหลง่ทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีงของเกาหลใีต้ บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืนเต็มไปด้วยต้นสน ต้นเกาลดั ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ 
ต้นเมเปิล้ และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆ ที่พลดักนัออกดอกเปลีย่นสใีห้ชมกนัทกุฤดกูาล ในการข้ามไปเกาะนามต้ิองนัง่เรือเฟอร่ีข้ามไป 
เรือจะมีให้บริการวนัละสามรอบ จุดไฮไลท์บนเกาะจุดแรกคือ “Winter Sonata’s First Kiss” ใกล้กนันัน้จะมีโซนอาหารทัง้
ร้านอาหารแบบนัง่ทาน ร้านของปิง้ยา่ง และซาลาเปานงึเตาถ่านแบบโบราณ ถดัจากโซนอาหารก็จะถึงจดุไฮไลท์ของเกาะนามิ
อีกแหง่นัน่คือ “Ginkgo Tree Lane”  

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (1) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนําหมูลงใน

กระทะพร้อมนํา้ซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงและข้าวสวย 
 

เมื่อเข้าสูฤ่ดหูนาวภเูขาของเกาหลจีะถกูปกคลมุไปด้วยหิมะขาวโพลน เราจะนําท่านไปสมัผสัประสบการณ์หน้าหนาวสดุสนกุ
บน ลานสกีขนาดใหญ่ พร้อมเสร์ิฟความฟินขัน้สดุให้ทกุท่านด้วยการพาไปเลน่สกีและนอนพกัที่สกีรีสอร์ท มีเวลาให้ท่านได้
สนกุกบัการเลน่สกีอยา่งเต็มที่ ซึง่ปลอดภยัไม่มีอนัตราย การเตรียมตวัก่อนเลน่สกีควรเตรียมถงุมือสกี ผ้าพนัคอ แว่นกนัแดด 
เสือ้แจ๊คเก็ตกนันํา้หรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป พร้อมกบัรับฟังข้อแนะนํา และฝึกวิธีการเลน่จากไกด์ท้องถ่ินก่อนลงสนามจริง 
ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัของทา่นเองเป็นสาํคญั (**ราคาทัวร์ยงัไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี สกีลิฟท์ สโนว์สเลด สกีค่า
เล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน**) 
 

 
 

*** หมายเหตุ ปริมาณของหิมะ และการเปิดให้บริการของลานสกี ขึน้อยู่กับความเอือ้อํานวยของสภาพอากาศใน
แต่ละปี หากมีหิมะไม่เพียงพอลานสกีอาจจะปิดให้บริการ ในกรณีที่ลานสกีไม่สามารถเปิดบริการ ทางบริษัทขอ



 

 

สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี่ยนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวนสนกุอีกหนึ่งแห่งที่
น่าสนใจเมื่อเดินทางไปเที่ยวเกาหลี ท่านจะได้พบกลบัโลกแห่งลานนํา้แข็งเล่นหิมะ 365 วนั เมืองหิมะจําลองตัง้อยู่ที่เมือง 
GOYANG แหลง่ท่องเที่ยวใกล้กรุงโซล "Snow Park" ในร่มที่ใหญ่สดุของประเทศเกาหลี เพลิดเพลินกบัการขี่เคร่ืองเลน่สดุ
นา่รักบนลานนํา้แข็ง เช่น จกัรยานคูรั่ก จกัรยานเดี่ยว รถเฟอร์ร่ี กะบะสเลดแซนต้า เป็นต้น หรือเข้าสูโ่ลกของหิมะที่อณุหภมูิติ
ลบ -2 องศาเซลเซียส กบัการเลน่สโนสเลค บนลานหิมะ (ราคาทวัร์นีไ้ม่รวมค่าเข้า SNOW PARK 15,000 วอน หรือหากท่าน
ใดไมส่นใจ สามารถเดินช้อปปิง้ตามอธยัาศยั มีทัง้ H&M, ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนด์ชัน้นํา) *** 

 
เยน็ บริการอาหารเย็น (2) เมนู ชาบู ชาบู สุกีส้ไตล์เกาหลี คล้ายการต้มรวมมิตรสุกีห้ม้อไฟ ประกอบไปด้วยเนือ้หมู

สไลด์ ผัก เห็ด และวุ้นเส้นเกาหลี เป็นอีกหน่ึงเมนูยอดฮิตในเกาหลี และยงัเป็นอาหารพืน้เมืองที่มีมาอย่างยาวนาน
อีกด้วย 

พักที่    JM HOTEL / NEW M SUWON หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สาม           ไร่สตรอเบอร่ี - โรงเรียนสอนทาํกิมจิ+ชุดประจาํชาติฮนับก - ศูนย์สมุนไพรโสม - COSMETIC  
                        สวนสนุก LOTTE WORLD 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

จากนัน้นําทา่นเดินทางเข้าสู ่ไร่สตรอเบอร์ร่ี ให้ทา่นได้ชิมสตรอเบอร์ร่ีสดๆ หวานฉ่ําจากไร่ และยงัสามารถซือ้กลบัมาฝากคน
ที่เมืองไทยได้ด้วย โดยจะมีการแพ็คใสก่ลอ่งสวยงาม และสง่ให้ทา่นวนัสดุท้าย  
 
จากนัน้นําทา่นไปเรียนรู้วฒันธรรมการทํากิมจิของชาวเกาหลีที่ โรงเรียนสอนทํากิมจิ อาหารเกาหลีประเภทผกัดองที่อาศยั
ภมูิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหล ีด้วยการหมกัพริกสแีดงและผกัตา่งๆ โดยทัว่ไปจะเป็นผกักาดขาว ชาวเกาหลนีิยมรับประทาน
กิมจิเกือบทกุมือ้ และยงันําไปปรุงเป็นสว่นประกอบอาหารอีกหลายอยา่ง ปัจจบุนักิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด สว่นใหญ่แล้วจะมี
รสเผ็ด และเปรีย้ว นอกจากนีย้งัสามารถสวมใส ่ชุดประจาํชาติฮันบก ซึง่เป็นชุดประจําชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพสวยๆ 
เก็บไว้เป็นท่ีระลกึ 
 



 

 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (4) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี เนือ้หมู เนือ้ไก่ เนือ้วัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี 

เติมไม่อัน้ 
 

จากนัน้นําท่านออกเดินทางไปยงั ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมนุไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่
ระบบยอ่ยอาหาร ปอด ช่วยทําให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละกําลงั มีสรรพคณุทางการแพทย์ช่วยบํารุงหวัใจ ปอ้งกนัโรคหวัใจขาด
เลอืด เสริมประสทิธิภาพทางเพศ ลดและปอ้งกนัมะเร็ง 
 
จากนัน้นําทา่นแวะช้อปท่ีร้านเคร่ืองสาํอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนกัช้อปชาวไทย เพื่อเลอืกซือ้กลบัไป
เป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บํารุงผิวแบรนด์อย่าง DEWINS และแบรนด์ JSM ที่
เป็นสนิค้าหลกัของทางร้าน ไมว่า่จะเป็นครีมหอยทาก ครีมนํา้แตก ครีมขดัขีไ้คล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็นต้น และยงัมีสินค้า
อื่นๆ อาทิเช่น ครีมวา่นหางจระเข้ แปง้ม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ยาสระผม ฯลฯ 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
 
จากนัน้นําทา่นเดินทางเข้าสู่ สวนสนุก LOTTE WORLD หนึง่ในสวนสนกุที่ดงัที่สดุของเกาหลี ตัง้อยูท่ี่เขตชมัซิล (Jamsil) ใน
เมืองโซล เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ที่มีช่ือเสียงที่สดุแห่งหนึ่งในโลก การมาเที่ยวที่นี่จึงสามารถทําได้ทัง้ปีโดยไม่ต้องดู
สภาพอากาศลว่งหน้า ภายในมีเคร่ืองเลน่ท่ีนา่ตื่นเต้นมากมาย รวมถึงลานไอซ์สเก็ต สวนสนกุลอตเต้เวิล์ดแบ่งออกเป็น 2 โซน 
ได้แก่ ธีมผจญภยั (Adventure) โซนทีเ่ป็นสวนสนกุในร่มที่ใหญ่ที่สดุในโลก และ เกาะเวทมนต์ (Magic Island) โซนที่เป็นสวน
สนกุกลางแจ้งที่สร้างเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน (Seok-Chon Lake) ทัง้ยงัมีร้านจําหน่ายของที่ระลึก ร้านอาหาร
นานาชาติ และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี ้ที่นี่ยงัรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า ช้อปปิง้มอลล์ 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงแรมหรู เป็นต้น 
*** หมายเหตุ เคร่ืองเล่น Lotis Climing, Tomb of Horror, Mirror Maze, VR Game Zone, Fantasy Forest และ 
Poporo Park ไม่รวมอยู่ในตั๋ว หากลูกค้าต้องการเล่นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ***    
  

 
 

เยน็ บริการอาหารเย็น (5) เมนูบุฟเฟ่ต์ SEA FOOD สําหรับท่านที่ชื่นชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ ให้ท่านได้เลือกสรร
อาหารทะเลที่สดๆใหม่ และ อาหารนานาชนิด  



 

 

พักที่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกนั 
 
วันที่สี่              โซลทาวเวอร์ - สมุนไพรฮอตเกนามู - ผลิตภณัฑ์นํา้มันสน - TRICK EYE & ICE MUSEUM  
                       พลอยอเมทิส - พระราชวังเคียงบกกุง - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง                
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

จากนัน้นําทา่นไปยงัหนึง่ในทาวเวอร์ที่มีวิวที่สวยที่สดุในเอเชีย โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) ตัง้อยู่บนภเูขานมัซานใจ
กลางกรุงโซล มีความสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสงู 479 เมตรจากพืน้ดิน ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวนั 
ช่วงกลางคืน หรือฤดกูาลไหนๆ ก็ยงัได้รับความนิยมเสมอมา ทัง้จากนกัท่องเที่ยวและคู่รักชาวเกาหลี เพราะเป็นจุดชมวิวที่
มองเห็นวิวทัว่ทัง้กรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นบัเป็นอีกสถานที่สดุแสนโรแมนติกแห่งหนึ่งที่คู่รักทุกคู่ไม่ควร
พลาด นอกจากนีย้งัมีไฮไลท์สาํคญัของกรุงโซลที่นกัทอ่งเที่ยวทกุคนจะต้องมาแวะเช็คอินคือ สถานที่คล้องกุญแจช่ือดงั Love 
Key Ceremony ที่มีความเช่ือว่า คู่รักที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล ** ราคาทัวร์น้ีไม่รวมกุญแจ
และค่าขึ้นลิฟท์ **  
 

 
 



 

 

นําทา่นชม ศูนย์สมุนไพรบาํรุงตับ (HOKGENAMU) ต้นไม้ชนิดนีเ้จริญเติบโตในป่าลกึบนภเูขาที่ปราศจากมลภาวะ และสงู
เหนือระดบันํา้ทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตบัแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ 
กาแฟ บหุร่ี สารตกค้างจากอาหาร และยา 
 
นําท่านเรียนรู้การทําผลิตภณัฑ์ที่สกดัจาก นํา้มันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณช่วยบํารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วย
ควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย 
 
จากนัน้นําทา่นอิสระชม TRICK EYE MUSEUM  ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหมภ่าพวาดลวงตาสามมิติ โดยท่านจะได้
สนกุสนานกบัการถ่ายรูปแอ็คชัน่ทา่ตา่งๆ ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษ
จากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ การซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้
ผู้ชมเข้าไปมีสว่นร่วมถ่ายภาพ เมื่อผา่นเข้าไปในภาพนัน้ๆ ภาพทกุภาพจะออกมาดปูระหนึง่เหมือนจริงในเหตกุารณ์ จนทา่นจะ
อทุานว่ามนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอนัไหนภาพวาดและของจริง  และ  ICE MUSEUM เป็นโซนนํา้แข็ง
แกะสลกัรูปตา่งๆ อณุหภมูิข้างใน ประมาณ - 4 องศา 
 
จากนัน้นําท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเป็นแดนของ
พลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและนําโชค โดยมีตัง้แต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ 
พลอยนีจ้ะงามจบัตาเมื่อมาทําเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสร้อยข้อมือ 
 
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (7) เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบาํรุงสุขภาพ ไก่ขนาดกาํลงัเหมาะ ยดัไส้ด้วยโสม แปะก๊วย และ
สมุนไพรบาํรุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดนิร้อนๆ 
 
จากนัน้นําท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวงัลําดบัที่สองที่ถูกสร้างต่อจาก
พระราชวงัเคียงบกกุง เคยใช้เป็นที่พํานกัของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมยัราชวงศ์โชซอน และยงัเป็น 1 ใน 5 ของ
พระราชวงัสาํคญัที่ยงัคงรักษาไว้ พระราชวงัหลวงทัง้ 5 ที่ในโซลนัน้ จะมีลกัษณะหน้าตาคล้ายๆ กนั แตกต่างกนัที่ทศันียภาพ 
รวมถึงความพิเศษของแตล่ะสถานท่ีด้วย อยา่งตวัพระราชวงัชางด็อกกงุแหง่นีก็้มีไฮไลท์ที่นา่สนใจคือ สวนฮูวอน หรือสวนแห่ง
ความลบันัน่เอง (Secret Garden) ภายในพระราชวงัประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชัน้นอก พระราชฐานชัน้ใน และสวน
ด้านหลงัที่ใช้สาํหรับเป็นที่พกัผ่อนของพระมหากษัตริย์ในสมยัโบราณ เมื่อเดินเข้ามาบริเวณด้านในพระราชวงัจะเจอกบัลาน
กว้าง เป็นพืน้ที่สาธารณะที่นกัท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ พระราชวงัแห่งนีเ้คยถกูเผาทําลายไปในช่วงปี 1592 ก่อนจะถูก
บรูณะในปี 1611 และได้กลายเป็นสมบตัิทางวฒันธรรมนบัตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา ปัจจุบนัยงัคงเหลือความงดงามบางสว่นของ
พระราชวงัเอาไว้ นอกจากนัน้ยงัมีต้นไม้ขนาดยกัษ์มีอายกุวา่ 300 ปี บอ่นํา้ และศาลาริมนํา้  
 



 

 

 
 
*** หมายเหตุ: กรณีที่พระราชวังชางด็อกกุงไม่เปิดทําการ ขอสงวนสิทธ์ิปรับรายการท่องเที่ยว ทดแทนเป็น 
พระราชวังถอ็กซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5 พระราชวงัเก่าแก่ของราชวงศ์โชซอน มีขนาดไมเ่ลก็ไมใ่หญ่ ตัง้โดด
เดน่สง่างามอยูท่า่มกลางอาคารสไตล์ตะวนัตกใจกลางกรุงโซล แตส่วยงามร่มร่ืนไปด้วยต้นไม้ ยิ่งช่วงฤดใูบไม้เปลี่ยนสีแล้วยิ่ง
สวยงามไปอีก ในแต่ละวนัจะมีการเปลี่ยนเวรยามของทหาร หากมาได้ถกูจงัหวะจะได้ชมพิธีเปลี่ยนเวรยามประจําวนั ซึ่งใน
หนึง่วนันัน้จะมี 3 รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบที่สอง 14.00 น. และรอบสดุท้ายตอน 15.30 น. *** 

 
จากนัน้นําท่านเลือกซือ้สินค้าปลอดภาษี ดิวตีฟ้รี (DUTY FREE) ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สดุในโซล แหลง่รวมสินค้าแบ
รนด์เนมมากมาย ไมว่า่จะเป็น นํา้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองสําอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบัหลากหลายแบรนด์ดงั และสินค้า
แบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดยชัน้ใต้ดินจะเป็นสินค้าแบรนด์หรู และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS 
VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นต้น ในสว่นของชัน้ที่ 1 
เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดงัหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นต้น ชัน้ 2 เป็นช็
อป MCM ชัน้ที่ 3 เป็นโซนเคร่ืองสําอางค์หลากหลายแบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, 
L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นต้น ชัน้ 4 จะเป็นสินค้าแบ
รนด์เนมอื่นๆ และชัน้ท่ี 5 จะเป็นแบรนด์ของเกาหล ีและโซนร้านอาหาร 
 

 
 



 

 

จากนัน้นําทา่นเพลดิเพลนิกบัการช้อปปิง้ ย่านเมียงดง (MYEONG-DONG) แหลง่ละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน 
หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนีจ้ะมีเสือ้ผ้า กางเกง รองเท้า นํา้หอม เคร่ืองสําอางค์ทัง้แบรนด์เนมช่ือดงั และโลคอลแบ
รนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นต้องการก็สาม ารถหาได้จากที่ตลาดนี ้อาทิเช่น ร้าน
เคร่ืองสําอางค์ค์ที่คุ้นหูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 
INNISFREE ราคาเคร่ืองสาํอางค์ค์จะถกูกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เทา่ และบางรุ่นไมม่ีขายในประเทศไทย หรือจะเป็น
ร้านขายรองเท้าแบรนด์ดงัอย่างร้าน MBC MART ก็มีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดงัให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, 
NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นต้น ในสว่นของอาหารบริเวณข้างทางที่ฮอทฮิตไม่แพ้กนัอย่างโซน 
เมียงดงสตรีทฟู้ด (MYEONG-DONG STREET FOOD) มีอาหารหรือของทานเลน่ให้ได้ลิม้ลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอย
เชลล์ยา่งตวัใหญ่อบนา่กิน ขนมไขห่รือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุ้ งล็อบสเตอร์ตวัใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน 
ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชีสเสียบไม้แล้วเอาไปย่าง ต๊อกโบกี เค้กข้าวที่ขึน้ช่ือของเกาหลี ปรุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์
เกาหล ีเมนนูีม้ีอยูเ่กือบทกุซอกทกุมมุที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ดําจาจงัมยอน หนึง่ในเมนสูดุฮิตที่เห็นกนับอ่ยในซีร่ีส์เกาหล ีมนั
ฝร่ังเกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบเห็นได้ทัว่ไปในเมืองไทย แต่ของที่นี่จะมีไส้กรอกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งชัน้ ปลาหมึกยกัษ์ทอด
กรอบ เสยีบไม้แบบอลงัการโรยด้วยเกลอื เป็นต้น แตห่ากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจ้าดงั ซึง่ไอติมที่กดมาใสโ่คนนัน้
สงูถึง 2 ฟตุ 

 
 
เยน็  อิสระอาหารเยน็ 1 มือ้ (ให้ทุกท่านได้อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย) 
พักที่    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกนั 



 

 

 
วันที่ห้า              ละลายเงนิวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบนิอนิชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
เช้า  บริการอาหารเช้า เมนู อูด้ง (8) 

นําทา่นเพลนิเพลนิกบัการแวะซือ้ของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็
ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม 
เคร่ืองสาํอางโสม และยงัมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชินราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกล้วย เป็นต้น 
 

 
 
 
11.15 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที่ XJ701 (ไม่มบีริการอาหารบนเคร่ือง) 

15.05 น. ถึงประเทศไทย สนามบนินานาชาตดิอนเมือง พร้อมด้วยความประทบัใจ 
  

 
*** สาํคัญมากโปรดอ่าน *** 

ในกรณีที่ต้องออกตั๋วภายใน เคร่ืองบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่อนทาํการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้  
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบนิหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

มิเช่นนัน้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดใดทัง้สิน้ 
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

***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** 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วนั 3 คืน (AIR ASIA X) 

KOREA ICE FISHING ซูวอน – โซล – โซล  

 

กาํหนดการเดนิทาง 
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 
2-3 ท่าน 

ราคา 
จอยแลนด์ 
(ไม่รวมตั๋ว) 

ราคา 
เด็กอายุไม่เกนิ 

2 ขวบ 

พัก 
เดี่ยว 
เพิ่ม 

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 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณี
ใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ต ัว๋กบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้น กอ่นการจอง

ทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 

ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหลู้กคา้ตอ้งถูกสง่

ตวักลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในการเปลีย่นต ัว๋ขากลบั และรวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆทีเ่กดิข ึน้ดว้ย ฉะน ัน้ 

ลูกคา้จะตอ้งเป็นผู ้รบัผดิชอบในค่าใช้จ่ายทีเ่กดิข ึน้ทีท่างประเทศน ัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไม่
รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 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 ์
ทางบรษิทัจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



 

 

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 กุมภาพนัธ์ 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
06 – 10 กุมภาพนัธ์ 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
07 – 11 กุมภาพนัธ์ 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
08 – 12 กุมภาพนัธ์ 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
09 – 13 กุมภาพนัธ์ 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
10 – 14 กุมภาพนัธ์ 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
11 – 15 กุมภาพนัธ์ 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
12 – 16 กุมภาพนัธ์ 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

13 – 17 กุมภาพนัธ์ 2562 (2 BUS) 16,999 7,900 5,900 5,000 
14 – 18 กุมภาพนัธ์ 2562 (2 BUS) 16,999 7,900 5,900 5,000 

19 – 23 กุมภาพนัธ์ 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
20 – 24 กุมภาพนัธ์ 2562 (2 BUS) 16,999 7,900 5,900 5,000 
21 – 25 กุมภาพนัธ์ 2562 (2 BUS) 16,999 7,900 5,900 5,000 
22 – 26 กุมภาพนัธ์ 2562 (2 BUS) 16,999 7,900 5,900 5,000 

23 – 27 กุมภาพนัธ์ 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
24 – 28 กุมภาพนัธ์ 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

 
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทปิ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น*** 

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

 
 
 
 
 



 

 

**หมายเหตุ** 
1. รับเฉพาะผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยว คา่ทวัร์ที่จ่ายให้กบัผู้จดั เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จดัได้ชําระให้กบัสายการบิน

และสถานที่ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตใุด
หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้) ทางผู้จดัขอสงวนสทิธ์ิการคนื
เงินสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านัน้ ถ้า

หากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนกัเรียน นกัศึกษา ครู  ธุรกิจ
ขายตรงเคร่ืองสาํอางค์  หมอ  พยาบาล  ชาวตา่งชาติ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดงูาน จะต้องสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจนข้อแนะนํา
กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ หากทา่นมีความจําเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนําไปยงัประเทศนัน้ๆ  หรือนํากลบัประเทศ
ไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ต้องไมเ่ป็นสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่ของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่
รับฝากกระเป๋าหรือสิง่ของใดใด 

3. โรงแรมที่พกัที่ประเทศเกาหลใีต้อาจะมีการสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคํานงึถึงผลประโยชน์ลกูค้าเป็นหลกั 
4. ประเทศเกาหลใีต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสดุท้ายช่างภาพจะนําภาพถ่ายมา

จําหนา่ยกบัลกูทวัร์ หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซือ้ เพราะทางบริษัททวัร์ไม่มีการบังคบัลกูทวัร์ซือ้
แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า 

5. ทวัร์ครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลกุค้าต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลงร้านช้อปปิง้ เช่น 
นํา้มนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดคา่ดําเนินการในการแยกทอ่งเที่ยวเอง 300 USD ตอ่ทา่น 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี 
 คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กก.    คา่รถรับ-สง่ และนําเที่ยวตามรายการ 
 คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ทา่น    คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ      คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไม่

วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนั
การมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี ้

- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 
- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศเกาหลไีด ้(เช่น เงนิสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีม

ให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น คา่ทําหนงัสอืเดินทาง , คา่โทรศพัท์ , คา่โทรศพัท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิ
บาร์ในห้อง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 คา่วีซา่สาํหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว  
 
เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า  
1) พาสปอร์ต  
2) ใบประจําตวัคนตา่งด้าว  
3) ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู ่ 
4) สาํเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)  
5) สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้ามี)  
6) รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ 2 รูป  
(สาํหรับหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว เจ้าของหนงัสอืเดินทางต้องทําเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่) 
 
เงื่อนไขการชาํระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชาํระเงนิมัดจาํเป็นเงนิจาํนวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อสาํรองที่ น่ัง ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง  

2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินค่าบริการสว่นที่เหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั กรณีนกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่
ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านกัท่องเที่ยวสละ
สทิธ์ิการเดินทางในทวัร์นัน้ๆ 

3. กรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั จะต้องชําระครบเต็มจํานวนเลย 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ

ถือวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

 กรณีที่นกัทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลกิการเดินทาง หรือเลือ่นการเดินทาง นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มช่ืีอในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อแจ้งยกเลกิการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทางบริษัทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

 กรณีนกัทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ 
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อทําเร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบหนงัสอืมอบอาํนาจ
พร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงินคา่บริการตา่งๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ีต้องการให้นาํเงินเข้าให้
ครบถ้วน  



 

 

โดยมีเงื่อนไขการคนืเงนิค่าบริการดังนี ้
- ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของเงินคา่บริการ 
- ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 50 ของเงินคา่บริการ 

- ยกเลกิก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินคา่บริการท่ีชําระแล้วทัง้หมด 

ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัคา่ใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากคา่บริการท่ีชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการนําเที่ยวให้แก่นกัท่องเที่ยว เช่น 
การสาํรองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

1. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือ
ผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจําหรือคา่บริการทัง้หมด   

2. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 9.00 
น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่า
เป็นวนัหยดุทําการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางกรณีมีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางไมถ่ึง 15 คน  
 

 
เงื่อนไขและข้อกาํหนดอื่นๆ 
1. ทวัร์นีส้าํหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ด้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออก
เมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไมค่ืนเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอ
เจนซี่ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที่ไมม่ีวีซา่  และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มี วีซ่า  
แต่หากทางนกัท่องเที่ยวทกุท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้ คณะ
เดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหน้าช่ือ เลขที่หนงัสือเดินทาง และอื่นๆ 
เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้สง่หน้าหนงัสอืเดินทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมดัจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ภมูิอากาศ และเวลา ณ 
วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้บริษัทจะคํานงึถึงความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนกัทอ่งเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท 

เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบตัิเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าช้า 

เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ํานวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับ
ราคาคา่บริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง ค่าประกันภยัสาย
การบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ  



 

 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของ
บริษัทกํากบัเทา่นัน้  

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะนําติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ น้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกิน 
1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ 
อนญุาตให้ถือได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถ้าสิง่ของดงักลา่วมีขนาดบรรจภุณัฑ์มากกวา่ที่กําหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลด
ใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้ 

 สิง่ของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใ ต้
ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนําผลิตภณัฑ์ที่ทํามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทกุชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั , ผลไม้สด , ไข่ , เนือ้สตัว์ , ไส้กรอกฯ 
เพื่อเป็นการปอ้งกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีคา่ปรับในอตัราที่สงูมาก  

 
 
 
 
 
 
 


