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เทศกาลตกปลา – เทศกาลไฟประดับ THE GARDEN OF MORNING CLAM 
เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - ไร่สตรอเบอร์ร่ี  วัดโชเกซา –  พระราชวังชางดอ็กกุง 

 

 



 

 

 

 

 

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

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เคร่ือง (หวัหน้าทวัร์แนะน าการเดินทาง) 
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่นัง่ จัดที่นัง่แบบ 3-3-3 น า้หนกักระเป๋า 20 กก./
ทา่น (หากต้องการซือ้น า้หนกัเพิ่ม ต้องเสยีคา่ใช้จ่าย)  
***หมายเหตุ*** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม 
ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่ น่ังบนเคร่ือง เน่ืองจากต้อง
เป็นไปตามระบบของสายการบิน**)  

 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สอง       เกาหลีใต้ – เทศกาลตกปลา – เทศกาลไฟประดับ THE GARDEN OF MORNING CLAM 
02.40 น.  บินลดัฟา้สู ่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ700 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
10.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกา

เป็นเวลาท้องถ่ินเพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว ขอต้อนรับทกุทา่นสู ่
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชพาท่านข้ามทะเลตะวนัตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพื่อความหวงัในการรวม
ชาติที่ยาวกวา่ 4.42กม. และมียอดโดมสงู 107 เมตร 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (1) เมนู บลูโกกิ 
 

น าท่านเดินทางไปร่วมฉลองเทศกาลสดุยิ่งใหญ่ เทศกาลตกปลาน า้แข็ง หนึ่งปีมีเพียงครัง้เดียว จดัขึน้ประมาณช่วง
เดือนมกราคมของทกุปี (**หมายเหตุ... ก าหนดการเทศกาลตกปลาน า้แข็ง ยังไม่ระบุวันที่แน่ชัด และอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ล่ะปี**) เทศกาลนีม้ีนกัท่องเที่ยวมาเยือนนบัล้านคนต่อปี ไม่ว่า
จะเป็นเด็กหรือผู้ ใหญ่จะมาเทศกาลนีเ้พื่อตกปลาเทร้าท์ ฉายาของมนัคือ The Queen of Valley หรือราชินีแห่งขุนเขา 
โดยปลาเทร้าท์ภเูขาจะอาศยัอยูใ่นน า้เย็นที่มีอณุหภมูิตัง้แต ่20 องศาเซลเซียสลงไป นบัวา่เป็นปลาที่สวยงามและหายาก 
ซึ่งนกัท่องเที่ยวที่ตกปลามาได้สามารถน าปลามาท าเป็นซูชิหรือซาชิมิ ก็สามารถรับประทานได้เลย ภายในงานจะมี
กิจกรรมท้าความหนาวต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขนัจบัปลาเทร้าท์ด้วยมือเปลา่ ตกปลาใต้น้าแข็ง การโชว์แกะสลกัน า้แข็ง 
ฟุตบอลน า้แข็ง และเล่นเลื่อนหิมะ และอื่นๆ ถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ที่หลายคนเฝ้ารอคอย เนื่องจากจัดแค่ปีละครัง้ใน
ช่วงเวลาสัน้ๆ ถือเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวเพื่อการพกัผอ่นและผจญภยัที่ได้มาตรฐาน เทศกาลนีไ้ด้รับการเสนอให้เป็นเทศกาล



 

 

ตวัอย่าง โดยกระทรวงวฒันธรรมและการท่องเที่ยวของเกาหลี นอกจากนัน้ยงัมีรายการบนัเทิง และเกมส์การเลน่ต่างๆ
มากมาย เช่น สนามการเลน่สไลเดอร์น า้แข็ง การแขง่ขนัฟตุบอลบนน า้แข็ง และ กีฬาน า้แข็งอื่นๆ มีแขง่ขนัชิงแชมป์สนุขั
ลากเลือ่นหิมะและรถแขง่หิมะ ซึ่งเหมาะกบัเด็กๆ และครอบครัวได้สนกุสนานกบักิจกรรมนานาชนิดตลอดทัง้งาน (ราคา
นีไ้ม่รวมอุปกรณ์ตกปลา) 
 
หมายเหตุ : เน่ืองด้วยเทศกาลตกปลานีจ้ัดขึน้ที่เมืองฮวาชอน (ช่วงประมาณกลางเดือน ม.ค. ถงึต้นเดือน ก.พ. 
วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึน้อยู่กับสภาพอากาศในปีนัน้ๆ) หากไม่สามารถไปตกปลาน า้แข็งได้ ในกรณี
ที่น า้แข็งยังไม่สามารถลงไปยืนตกปลาได้ ทัง้นีท้างบริษัทจะน าท่านไปตกปลาที่ซาราซอม หรือหากเกิดเหตุ
สุดวิสัยขัดข้องอื่นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทดแทน
โปรแกรมเป็น >> เกาะนามิ  

 

 
 

น าท่านไปเทศกาลประดับไฟสุดอลงัการประจ าฤดูหนาวที่สวน THE GARDEN OF THE MORNING CALM สวนนี ้
ได้รับฉายาของประเทศเกาหลีที่ได้ช่ือวา่เป็นดินแดนแหง่ความสงบยามเช้า (The Land Of Morning Calm) สวนดอกไม้
ที่งดงามและกว้างใหญ่ เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตลอดทัง้ปี  โดยสวนนัน้ตัง้อยู่ในเขตเมืองในเมืองคาพยอง ด้วย
ขนาดพืน้ที่กว่า 330,000 ตารางเมตร โดยแบ่งพืน้ที่ออกเป็นทัง้หมด 6 สวนหลกัคือ Hakyung Garden, Hometown 
House Garden, Bonsai Garden, Moonlight Garden, Sky Path และ Garden of Eden เนื่องจากสวนแห่งนีเ้ต็มไป
ด้วยดอกไม้นานาพรรณที่สง่กลิน่หอมหวานอบอวลไปทัว่ทัง้สวน รวมถึงต้นสนมากมายที่มอบทศันียภาพแหง่ความงามที่
ไมเ่หมือนท่ีไหน จึงถือได้วา่เป็นสวรรค์ส าหรับคนที่ช่ืนชอบการถ่ายภาพ ครอบครัว คูรั่กและผู้ที่ช่ืนชอบธรรมชาติ ที่มกัจะ
มาพกัผอ่นรวมทัง้ถ่ายภาพสวยๆของที่น่ีเสมอ ท่ีนี่ยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าในซีรีย์ช่ือดงั You're beautiful อีกด้วย 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

เยน็ บริการอาหารเย็น (2) เมนู ชาบู ชาบู สุกีห้ม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพืน้เมืองของเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี ้
หม้อไฟ 

 
พักที่    JM HOTEL / NEW M HOTEL SUWON หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สาม      เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - ไร่สตรอเบอร์ร่ี – เรียนรู้วิธีการท าคิมบับข้าวห่อสาหร่าย - สวนสนุก EVERLAND     
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

เมื่อเข้าสูฤ่ดหูนาวภเูขาของเกาหลีจะถกูปกคลมุไปด้วยหิมะขาวโพลน น าท่านไปสมัผสัประสบการณ์หน้าหนาวสดุสนกุ
บน ลานสกีขนาดใหญ่ พร้อมเสิร์ฟความฟินขัน้สดุให้ทุกท่านด้วยการพาไปเลน่สกีและนอนพกัที่สกีรีสอร์ท มีเวลาให้
ทา่นได้สนกุกบัการเลน่สกีอย่างเต็มที่ ซึง่ปลอดภยัไม่มีอนัตราย การเตรียมตวัก่อนเลน่สกีควรเตรียมถงุมือสกี ผ้าพนัคอ 
แวน่กนัแดด เสือ้แจ๊คเก็ตกนัน า้หรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป พร้อมกบัรับฟังข้อแนะน า และฝึกวิธีการเลน่จากไกด์ท้องถ่ิน
ก่อนลงสนามจริง ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั (**ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี สกี
ลิฟท์ สโนว์สเลด สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน**) 

 
จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี เปิดประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สมัผสัวิถีชีวิตชาวไร่ของคนเกาหลี ให้ท่านได้เก็บผลไม้
สดๆ จากไร่ในช่วงของฤดูกาลเก็บเก่ียว และชิมสตรอเบอร์ร่ีสดๆ หวานฉ ่า
จากไร่ นอกจากนัน้ ทา่นยงัสามารถซือ้กลบัมาฝากคนที่ทา่นรักที่เมืองไทยได้
อีกด้วย สตรอเบอร์ร่ีสดใหมจ่ะถกูแพ็คใสก่ลอ่งสวยงาม และน าสง่ให้ท่านวนั
สดุท้ายที่สนามบิน  



 

 

 
 
 

พาไปเรียนรู้ การท าข้าวห่อสาหร่าย (คิมบับ) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน โดยการน าข้าวสุก และ
สว่นผสมอื่นๆหลากชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผกัโขม ไข่เจียว ปูอดั แฮม เป็นต้น วางแผ่บนแผ่นสาหร่าย ม้วนเป็นแท่ง
ยาวๆ แล้วหัน่เป็นชิน้พอดีค า เสิร์ฟพร้อมหวัไชเท้าดอง และกิมจิ ชาวเกาหลีนิยมรับประทานคิมบบัระหว่า งการปิกนิก 
หรืองานกิจกรรมกลางแจ้ง 

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

เกาหลี เติมไม่อัน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุของ
ประเทศ ถกูขนานนามว่าเป็น ดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ทกุคนจะได้ท่องไปกบัโลกของสตัว์ป่า
ซาฟารี ชมไลเกอร์ สงิโตเจ้าป่า และเสือดินแดนแหง่เทพนิยาย และสนกุกบัเคร่ืองเลน่นานาชนิด ไมว่่าจะเป็น รถไฟเหาะ
ตีลงักา (Rolling X-Train) เฮอร์ริเคน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวกิง้ (Columbus Adventure) และไฮไลค์ที่พลาด
ไม่ได้ของสวนสนกุแห่งนี ้รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) นอกจากนี ้ยงัมีสวนดอกไม้ที่ก าลงัออกดอกบานสะพร่ังอวด
สสีนั ณ สวนดอกไม้สีฤ่ด ู(Four Season Garden) ซึง่จะเปลีย่นแปลงพนัธุ์ดอกไม้ไปตามฤดกูาลในรูปแบบที่หลากหลาย
ตลอดทัง้ปี (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ด้วยสีสนัท่ีสดของดอกไม้แตล่ะชนิดจึงได้รับความนิยมอยา่งมาก นกัท่องเที่ยว
ที่มาสวนสนกุจึงไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดช่ืนกลบัไปเป็นที่ระลกึ รวมทัง้ยงัมีการจดัเทศกาลในแต่
ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดหูนาวประมาณเดอืนพฤศจิกายน - ธนัวาคม มีการจดังานเฉลมิฉลองเทศกาลคริสต์มาส และ
ต้อนรับเทศกาลปีใหม ่ทกุเทศกาลจะตกแตง่ด้วย แสง สี เสยีง สดุอลงัการ พร้อมทัง้มีขบวนพาเหรดมาสร้างความบนัเทิง
ให้กบัเด็กๆ เช่น White Christmas Parade, Moonlight Parade 



 

 

 

 เยน็ บริการอาหารเยน็ (5) ไก่ตุ๋นโสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลังเหมาะ ยดัไส้ด้วยโสม แปะก๊วย และ
สมุนไพรบ ารุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดนิร้อนๆ 

 
พักที่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวก ั
วันที่สี่          วัดโชเกซา – ศูนย์สมุนไพรโสม – COSMETIC OUTLET – พระราชวังชางด็อกกุง – ฮอกเกนามู     
                   DUTY FREE – ตลาดเมียงดง  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

จากนัน้น าท่านเยี่ยมชม วัดโชเกซา (JOGYESA TEMPLE) ในอดีตนัน้วดัแห่งนีเ้ป็นเหมือนศูนย์กลางของศาสนาพุทธ
นิกายเซนในเกาหลี ซึง่เป็นวดัเก่าแก่และมีช่ือเสยีงเป็นอยา่งยิ่ง เมื่อเดินเข้ามาในวดัสิง่แรกที่จะสงัเกตเุห็นคือ ต้นไม้ใหญ่
ด้านหน้าประตูทางเข้า มีความสูงถึง 26 เมตร ส่วนอาคารหลกัของวัดนัน้มีอายุมากกว่า 500 ปี สร้างขึน้ในปี 1938 
ภายในมีพระประธานสีทองขนาดใหญ่ 3 องค์ ซึ่งชาวเกาหลีเช่ือกนัว่ามีความศกัสิทธ์ิ จึงนิยมไปนมสัการในวนัส าคญั
ตา่งๆ 
 
จากนัน้น าท่านออกเดินทางไปยงั ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรง
ให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละก าลงั มีสรรพคณุทางการแพทย์ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนั
โรคหวัใจขาดเลอืด เสริมประสทิธิภาพทางเพศ ลดและปอ้งกนัมะเร็ง 
 
จากนัน้น าท่านแวะช้อปที่ร้านเคร่ืองส าอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนกัช้อปชาวไทย เพื่อเลือกซือ้
กลบัไปเป็นของฝาก มีให้เลอืกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บ ารุงผิวแบรนด์อยา่ง DEWINS และแบ
รนด์ JSM ที่เป็นสนิค้าหลกัของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน า้แตก ครีมขดัขีไ้คล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เ ป็น
ต้น และยงัมีสนิค้าอื่นๆ อาทิเช่น ครีมวา่นหางจระเข้ แปง้ม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ยาสระผม ฯลฯ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (7) เมนู บิบิมบับ  
 

จากนัน้น าทา่นชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวงัล าดบัท่ีสองที่ถกูสร้างต่อจาก
พระราชวงัเคียงบกกุง เคยใช้เป็นที่พ านกัของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมยัราชวงศ์โชซอน และยงัเป็น 1 ใน 5 
ของพระราชวงัส าคญัที่ยงัคงรักษาไว้ พระราชวงัหลวงทัง้ 5 ที่ในโซลนัน้ จะมีลกัษณะหน้าตาคล้ายๆ กัน แตกต่างกนัที่
ทศันียภาพ รวมถึงความพิเศษของแต่ละสถานท่ีด้วย อยา่งตวัพระราชวงัชางด็อกกงุแหง่นีก็้มีไฮไลท์ที่น่าสนใจคือ สวนฮู



 

 

วอน หรือสวนแห่งความลับนั่นเอง (Secret Garden) ภายในพระราชวังประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชัน้นอก 
พระราชฐานชัน้ใน และสวนด้านหลงัที่ใช้ส าหรับเป็นท่ีพกัผอ่นของพระมหากษัตริย์ในสมยัโบราณ เมื่อเดินเข้ามาบริเวณ
ด้านในพระราชวงัจะเจอกบัลานกว้าง เป็นพืน้ที่สาธารณะที่นกัท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ พระราชวงัแห่งนีเ้คยถกูเผา
ท าลายไปในช่วงปี 1592 ก่อนจะถูกบูรณะในปี 1611 และได้กลายเป็นสมบัติทางวฒันธรรมนับตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา 
ปัจจบุนัยงัคงเหลอืความงดงามบางสว่นของพระราชวงัเอาไว้ นอกจากนัน้ยงัมีต้นไม้ขนาดยกัษ์มีอายกุวา่ 300 ปี บอ่น า้  

 
 
และศาลาริมน า้  *** หมายเหตุ: กรณีที่พระราชวังชางด็อกกุงไม่เปิดท าการ ขอสงวนสิทธ์ิปรับรายการท่องเที่ยว 

ทดแทนเป็น พระราชวังถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5 พระราชวงัเก่าแก่ของราชวงศ์โชซอน มีขนาด
ไม่เล็กไม่ใหญ่ ตัง้โดดเด่นสง่างามอยู่ท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวนัตกใจกลางกรุงโซล แต่สวยงามร่มร่ืนไปด้วยต้นไม้ ยิ่ง
ช่วงฤดใูบไม้เปลีย่นสแีล้วยิ่งสวยงามไปอีก ในแตล่ะวนัจะมีการเปลีย่นเวรยามของทหาร หากมาได้ถกูจงัหวะจะได้ชมพิธี
เปลี่ยนเวรยามประจ าวนั ซึ่งในหนึ่งวนันัน้จะมี 3 รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบที่สอง 14.00 น. และรอบสดุท้าย
ตอน 15.30 น. *** จากนัน้พาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ (HOKGENAMU) ต้นไม้ชนิดนีเ้จริญเติบโตในป่าลกึบน
ภเูขาที่ปราศจากมลภาวะ และสงูเหนือระดบัน า้ทะเล 50-800 เมตร ช่วยดแูลตบัให้สะอาดแข็งแรง ปอ้งกนัโรคตบัแข็ง ไม่
ถกูท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บหุร่ี สารตกค้างจากอาหาร และยา จากนัน้น าท่านเลือกซือ้สินค้าปลอดภาษี 
ดิวตีฟ้รี (DUTY FREE) ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล  แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 
น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบัหลากหลายแบรนด์ดงั และสินค้าแบรนด์อ่ืนๆ อีกมากมาย 
โดยชัน้ใต้ดินจะเป็นสนิค้าแบรนด์หรู และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, 
LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็ น ต้น  ในส่วนของชั น้ ที่  1  เป็ น ช็อป 
CHANNEL และนาฬิกาดงัหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นต้น ชัน้ 2 เป็นช็อป 
MCM ชัน้ที่ 3 เป็นโซนเคร่ืองส าอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, 



 

 

L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็ น ต้น  ชั น้  4  จะ เป็ น
สนิค้าแบรนด์เนมอื่นๆ และชัน้ท่ี 5 จะเป็นแบรนด์ของเกาหล ีและโซนร้านอาหาร 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

จากนัน้น าท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิง้ ย่านเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆ
หลายคน หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนีจ้ะมีเสือ้ผ้า กางเกง รองเท้า น า้หอม เคร่ืองส าอางค์ทัง้แบรนด์เนมช่ือดงั 
และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วยัรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดนี ้
อาทิเช่น ร้านเคร่ืองส าอางค์ค์ที่คุ้ นหูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL 
REPUBLIC, INNISFREE ราคาเคร่ืองส าอางค์ค์จะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายใน
ประเทศไทย หรือจะเป็นร้านขายรองเท้าแบรนด์ดังอย่างร้าน MBC MART ก็มีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือก
มากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นต้น    
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ 1 มือ้ (ให้ทุกท่านได้อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย) 
พักที่    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกนั 
 
วันที่ห้า        น า้มนัสน - พลอยอเมทิส - ละลายเงนิวอนซุปเปอร์มาเกต็ - สนามบนิอนิชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า (8) เมนูอูด้ง 

จากนัน้น าท่านเรียนรู้การท าผลิตภณัฑ์ที่สกัดจาก น า้มันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลด
ไขมนั ช่วยควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย 
 
จากนัน้น าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเป็นแดนของ
พลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและน าโชค โดยมีตัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถึงสมีว่งไวน์ มีเสนห์่เย้ายวนใจ 
พลอยนีจ้ะงามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสร้อยข้อมือ 

 
น าท่านแวะซือ้ของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียล
ช็อกโก้ ผลติภณัฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เคร่ืองส าอาง
โสม และยงัมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชินราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกล้วย เป็นต้น 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

16.25 น. เดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่XJ709 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
20.45 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

 

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

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 

 

 

 

 

 

***หมายเหต*ุ** 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่าม

ความเหมาะสม 
**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิท** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัไปถงึ** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วนั 3 คืน (AIR ASIA X) 
KOREA LIGHT FEST ซูวอน - โซล – โซล  

 

ก าหนดการเดนิทาง 
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 
2-3 ท่าน 

ราคา 
จอยแลนด์ 
(ไม่รวมตั๋ว) 

ราคา 
เด็กอายุไม่เกนิ 

2 ขวบ 

พัก 
เดี่ยว 
เพิ่ม 

03 – 07 มกราคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 
04 – 08 มกราคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 
05 – 09 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
06 – 10 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
07 – 11 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
08 – 12 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
09 – 13 มกราคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 
10 – 14 มกราคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 
11 – 15 มกราคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 
12 – 16 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
13 – 17 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
14 – 18 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 
15 – 19 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
16 – 20 มกราคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ ทางบรษิทัจะไมค่นื
มดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋กบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 

โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ ีถ่ว้น กอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่
ตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอืน่ๆที่เกดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ 
ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทุกกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งว่าง หรอืตามวันเดนิทางของ
ตั๋วเครือ่งบนิ ทัง้นี้ ข ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ัดไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้
เมอืงเรยีกสมัภาษณ์นัน้ ขึน้อยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิท
ทัวร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนีไ้ด ้** 

*** ทัวรค์รัง้นี้มวีัตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเป็นหมูค่ณะเท่านัน้ ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์ทาง
บรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



 

 

17 – 21 มกราคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 
18 – 22 มกราคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 
19 – 23 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
20 – 24 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
21 – 25 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
22 – 26 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
23 – 27 มกราคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 
24 – 28 มกราคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 
26 – 30 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
27 – 31 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
09 – 13 กุมภาพนัธ์ 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
10 – 14 กุมภาพนัธ์ 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
11 – 15 กุมภาพนัธ์ 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
12 – 16 กุมภาพนัธ์ 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
13 – 17 กุมภาพนัธ์ 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 
14 – 18 กุมภาพนัธ์ 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 
19 – 23 กุมภาพนัธ์ 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
20 – 24 กุมภาพนัธ์ 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 
21 – 25 กุมภาพนัธ์ 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 
22 – 26 กุมภาพนัธ์ 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 
23 – 27 กุมภาพนัธ์ 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
24 – 28 กุมภาพนัธ์ 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562 18,999 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. รับเฉพาะผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กบัผู้จดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จดัได้ช าระให้กบัสาย
การบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่
ด้วยสาเหตใุดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้) ทางผู้จดั
ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน  ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านัน้ ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ป
เหมาที่เป็น เด็กนกัเรียน นกัศกึษา ครู  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค์  หมอ  พยาบาล  ชาวตา่งชาติ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดงูาน จะต้อง
สอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะน าไปยงัประเทศนัน้ๆ  หรือ
น ากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนัน้ว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้
ประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไมรั่บฝากกระเป๋าหรือสิง่ของใดใด 

3. โรงแรมที่พกัที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลบัปรับเปลี่ยนขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลกูค้าเป็น
หลกั 

4. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดท้ายช่างภาพจะน า
ภาพถ่ายมาจ าหนา่ยกบัลกูทวัร์ หากว่าทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได้ แต่ถ้าทา่นใดไมส่นใจก็ไม่ต้องซือ้ เพราะทางบริษัททวัร์ไม่มีการ
บงัคบัลกูทวัร์ซือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า 

5. ทวัร์ครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยวเป็นหมูค่ณะเทา่นัน้ ถ้าลกุค้าต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไมล่งร้านช้อปปิง้ เช่น 
น า้มนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดคา่ด าเนินการในการแยกทอ่งเที่ยวเอง 300 USD ตอ่ทา่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไม่

วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนั
การมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี ้

- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลไีด ้(เช่น เงนิสด บตัร

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

ให ้
- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

 

 

 

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

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น คา่ท าหนงัสอืเดินทาง , คา่โทรศพัท์ , คา่โทรศัพท์ทางไกล , คา่อินเตอร์เน็ต , คา่ซกัรีด 
, มินิบาร์ในห้อง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 คา่วีซา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว  
 
 
เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า  
1) พาสปอร์ต  
2) ใบประจ าตวัคนตา่งด้าว  
3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ 
4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)  
5) สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้ามี)  
6) รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ 2 รูป  
(ส าหรับหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว เจ้าของหนงัสือเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่) 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อส ารองที่ น่ัง ภายใน 3 วนัหลงัจาก
การจอง  

2. นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินคา่บริการสว่นท่ีเหลอืทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั กรณีนกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่
ไมช่ าระเงิน หรือช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏิเสธการจ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆ ให้ถือวา่นกัทอ่งเที่ยว
สละสทิธ์ิการเดินทางในทวัร์นัน้ๆ 

3. กรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั จะต้องช าระครบเต็มจ านวนเลย 



 

 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ 

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

ในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

• กรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซีต้่องการขอยกเลกิการเดินทาง หรือเลือ่นการเดินทาง นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีช่ือในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อแจ้งยกเลกิการจองกบัทางบริษัทเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

• กรณีนกัทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 
อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอย่างหนึง่เพื่อท าเร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบหนงัสอื
มอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ีต้องการให้
น าเงินเข้าให้ครบถ้วน  

โดยมีเงื่อนไขการคนืเงนิค่าบริการดังนี ้
- ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของเงินคา่บริการ 
- ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 50 ของเงินคา่บริการ 
- ยกเลกิก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินคา่บริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 

ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัคา่ใช้จา่ยที่ได้จา่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นกัทอ่งเที่ยว 
เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

1. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน 
หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมด   

2. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี
นัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางกรณีมีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางไมถ่ึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการ
เข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไมค่ืนเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่น 



 

 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบันกัท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับ
ประเทศที่มีวีซ่า  แตห่ากทางนกัทอ่งเที่ยวทกุท่านยินดีที่จะช าระคา่บริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัทอ่งเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกวา่ที่ทางบริษัท
ก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขที่หนงัสือเดินทาง  และ
อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้สง่หน้าหนงัสอืเดินทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดั
จ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ภมูิอากาศ และ
เวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้บริษัทจะค านงึถึงความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนกัท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทาง

บริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ  อบุตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความ

ลา่ช้า เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง ค่า
ประกนัภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจ
ของบริษัทก ากบัเทา่นัน้  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่
เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถ้าสิง่ของดงักลา่วมีขนาดบรรจภุณัฑ์มากกวา่ที่ก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้ 

• สิง่ของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ , มีดพก , แหนบ , อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลด
ใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้  

• ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั , ผลไม้สด , ไข่ , เนือ้สตัว์ , ไส้
กรอกฯ เพื่อเป็นการปอ้งกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีคา่ปรับในอตัราที่สงูมาก  

 
 
 

 


