
 

 
 

 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

วนัแรก        กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  

23.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาตดิอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์4 สาย

การบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการ

ข้ึนเคร่ือง (หวัหน้าทวัรแ์นะน าการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS 

A330-300 จ  านวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอ้นเสิรฟ์ทั้งขาไป

และขากลับ (น ้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้ าหนักเพ่ิม ตอ้งเสีย

ค่าใชจ้า่ย) **หมายเหตุ** เคาน์เตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 

นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองกอ่นเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 

 

 

 

 

 

 

02.20 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี XJ700  

วนัท่ีสอง      ประเทศเกาหลีใต ้(อินชอน) – ร่วมฉลอง เล่นสกีบนลานสกี    

                  ขนาดใหญ่ – สกีรีสอรท์  

09.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 

ช.ม.กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่ สาธารณะรฐัเกาหลีใต ้ รถโคช้พา

ท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ียาว

กวา่ 4.42กม.  และมียอดโดมสูง 107 เมตร  

เดินทางไป ICN7401ZO-XJเทศกาลน้ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนนับลา้นคนต่อปี ไม่ว่าจะเป็นเด็ก

หรือผูใ้หญ่จะมาเทศกาลน้ีเพ่ือตกปลาเทรา้ท ์ฉายาของมนัคือ The Queen of Valley หรือราชินี



 

 
 

แห่งขุนเขา โดยปลาเทรา้ทภ์เูขาจะอาศยัอยูใ่นน ้าเย็นท่ีมีอุณหภมูิตั้งแต่ 20 องศาเซลเซียสลงไป 

นับวา่เป็นปลาท่ีสวยงามและหายาก ซ่ึงนักท่องเท่ียวท่ีตกปลามาไดส้ามารถน าปลามาท าเป็นซู

ชิหรือซาชิม ิก็สามารถรบัประทานไดเ้ลย ภายในงานจะมีกิจกรรมทา้ความหนาวต่างๆ อาทิเช่น 

การแข่งขนัจบัปลาเทรา้ทด์ว้ยมือเปล่า ตกปลาใตน้้าแข็ง การโชวแ์กะสลกัน ้าแข็ง ฟุตบอลน ้าแข็ง 

และเล่นเล่ือนหิมะ และอ่ืนๆ ถือไดว้่าเป็นงานใหญ่ท่ีหลายคนเฝ้ารอคอย เน่ืองจากจดัแค่ปีละ

ครั้งในช่วงเวลาสั้นๆ ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือการพกัผ่อนและผจญภยัท่ีไดม้าตรฐาน เทศกาล

น้ีไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นเทศกาลตัวอย่าง โดยกระทรวงวฒันธรรมและการท่องเท่ียวของเกาหลี 

นอกจากน้ันยงัมีรายการบนัเทิง และเกมสก์ารเล่นต่างๆมากมาย เช่น สนามการเล่นสไลเดอร์

น ้าแข็ง การแข่งขนัฟุตบอลบนน ้าแข็ง และ กีฬาน ้าแข็งอ่ืนๆ มีแข่งขันชิงแชมป์สุนัขลากเล่ือน

หิมะและรถแข่งหิมะ ซ่ึงเหมาะกบัเด็กๆ และครอบครัวไดส้นุกสนานกบักิจกรรมนานาชนิด

ตลอดทั้งงาน ( พิเศษ...หรรษาฟรีๆ รวมอุปกรณต์กปลา ) 

หมายเหต ุ: เน่ืองดว้ยเทศกาลตกปลาน้ีจดัข้ึนท่ีเมืองฮวาชอน หากไม่สามารถไปตกปลา

น ้าแข็งได ้ในกรณีท่ีน ้าแข็งยงัไม่สามารถลงไปยืนตกปลาได ้ทั้งน้ีทางบริษัทจะน าท่านไป

ตกปลาท่ีซาราซอม หรือหากเกิดเหตสุุดวิสยัขดัขอ้งอื่นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทดแทนโปรแกรมเป็น >> เกาะนามิ  

(ช่วงประมาณวนัท่ี 28 มกราคม – 28 กุมภาพนัธ)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหาร (1) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตลส์มัยใหม่เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ด

เล็กนอ้ย โดยน าหมูลงในกระทะพรอ้มน ้าซุปปรุงรส เม่ือสุกรบัประทานพรอ้มเครื่องเคียง



 

 
 

และขา้วสวย หากตอ้งการแบบรสชาต ิเกาหลี แท้ๆ  ก็สามารถใส่กิมจหิมกัลงตม้ดว้ย ก็จะ

ไดร้สชาตอิีกแบบหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันใหท้่านไดส้นุกกบัการ เล่นสกีบนลาน

สกีขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยเนินสกีถึง 2 

เ นินด้วยกัน (**ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่า

อุปกรณก์ารเล่นสกี, สกีลิฟท,์ สโนวส์เลด สกี

ค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน**) มี

เวลาใหท้่านได้สนุกกบัการเล่นสกีอย่างเต็มท่ี 

ซ่ึงปลอดภยัไมม่ีอนัตราย ในการเตรียมตัวก่อน

เล่นสกีควรเตรียมถุงมือสกี ผา้พนัคอ แว่นกนัแดด เส้ือแจ๊คเก็ตกนัน ้า หรือผา้ร่ม และกางเกง

รดัรปู ขอ้แนะน าคฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ทอ้งถ่ินก่อนลงสนามจริง เพ่ือความปลอดภยัของท่าน

เองเป็นส าคญั  

*** หมายเหตุ ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการของลานสกีขึ้ นอยู่กับความ

เอ้ืออ านวยของสภาพอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอลานสกีอาจจะปิดให้บริการ ในกรณีท่ี

ลานสกีไม่สามารถเปิดใหบ้รกิารได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรม 

ปรบัเปล่ียนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK*) ราคาทัวรน้ี์ไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK 



 

 
 

15,000 วอน หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดินช้อปป้ิงตามอธัยาศัย มีทั้ง H&M 

ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนดชั์น้น า) 

 

เย็น บริการอาหาร (2) เมนู ชาบู ชาบู สุก้ีหมอ้ไฟสไตล์เกาหลี อาหารพ้ืนเมืองของเกาหลี

ตั้งแตส่มยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลกัษณะคลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัท่ี   BEAR TOWN / YANGJI PINE / PHOENIX PARK / ELYSIAN / WELLI HILLI / VIVALDI หรือ

ระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีสาม     ชิมสตรอเบอรร์ี่สดๆจากไร่ – โรงเรียนสอนท ากิมจิ+ใส่ชุดประจ  าชาตฮินับก - สวนสนุก    

                 EVERLAND - COSMETIC OUTLET – สมุนไพรโสมเกาหลี - N SEOUL TOWER – รร.โซล 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอรร์ี่ ใหท้่านไดชิ้มสตรอเบอรร่ี์สดๆหวานฉ า่จากไร่ 

นอกจากน้ัน ท่านยงัสามารถซ้ือกลบัมาฝากคนท่ีท่านรกัท่ีเมืองไทยไดด้ว้ย โดยจะมีการแพ็คใส่

กล่องสวยงามและส่งใหท้่านวนัสุดทา้ย  

น าท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ เพ่ือให้ท่านเรียนรู ้วัฒนธรรมการท ากิมจิและ

สนุกสนานเพลิดเพลินกบัการท ากิมจิ และใหท้่าน ใส่ชุดประจ  าชาติฮนับก ซ่ึงเป็นชุดประจ า

ชาติของเกาหลี พรอ้มถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก  

 



 

 
 

 

 

กลางวนั บริการอาหาร (4) เมนู บุฟเฟต์บารบี์คิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือวัว 

ปลาหมึก อาหารเกาหลี เตมิไม่อั้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซ่ึงถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ลนด์เกาหลีเป็น

สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษัทซมัซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา 

ท่านจะไดนั้ง่กระเชา้ลิฟท ์และท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร ์ ท่ีน่ีท่านจะพบเจา้

ป่าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ 

หนอนสะบดั รถไฟเหาะรางไม ้ซ่ึงเป็นไฮไลคข์องสวนสนุปแห่งน้ี และชมสวนดอกไมซ่ึ้งก าลัง

บานสะพรัง่อวดสีสนัเต็มสวน (ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวน

ดอกทิวลิบ, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือน

กนัยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชม

กิจกรรมและการแสดงต่างๆ ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบไมจ่ ากดัจ านวนรอบ 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงรา้นเคร่ืองส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET  ของนักชอ้ปชาวไทยให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือกลบัไปฝากเป็นของท่ีระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซ่ึงราคาถูกกว่าท่ีเมืองไทย

เกือบเท่าตวัและบางผลิตภณัฑย์งัไมม่ีขายในไทย 

ท าความรูจ้กัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูก

น ามาใชเ้พ่ือสุขภาพเป็นเวลานานากวา่ 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจีน 

ระบุวา่ โสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและ

ปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทาง

การแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริม   ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและ

ป้องกนัมะเร็ง และเร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลก  โดยองคก์ารยเูนสโก  ทุก

วนัน้ีผลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงท่ีขาดไมไ่ดส้ าหรบัผูท่ี้ค านึงถึงสุขภาพในปัจจุบนั 

จากน้ันน าท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร  ์(N SEOUL TOWER) หรือ ‘นัมซันทาวเวอร์’ 

(NAMSAN TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล ท่ีน่ียงัคงไดร้บัความนิยมเสมอมา 

ทั้งจากนักท่องเท่ียวและคู่รักชาวเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันหรือช่วงกลางคืน ไม่ว่าจะ

ฤดูกาลไหนๆ ถือว่าเป็นจุดท่องเท่ียวไฮไลทส์ าคญัของกรุงโซลท่ีนักท่องเท่ียวทุกคนจะตอ้งมา

แวะเช็คอิน เพราะเป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆแบบพาโนราม่า ซ่ึง

เป็นอีกสถานท่ีสุดแสนโรแมนติกแห่งหน่ึงท่ีเรียกไดว้่า คู่รกัทกุค ู่ไม่ควรพลาด อีกหน่ึงในทาว

เวอรท่ี์มีวิวท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 

479 เมตรจากพ้ืนดิน คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีส่วนมากจะเป็นคู่รกั จุดไฮไลทท่ี์พลาดไม่ไดเ้ลยเมื่อมา

เท่ียวคือ สถานท่ีคลอ้งกุญแจช่ือดงั Love Key Ceremony ท่ีมีความเช่ือวา่...คู่รกัท่ีมาคลอ้งกุญแจ

ท่ีน่ีจะมีความรกัท่ียืนยาวไปตลอดกาล **ราคาทวัรน้ี์ไม่รวมกุญแจและคา่ขึ้นลิฟท*์* 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น บริการอาหาร (5) เมนูบุฟเฟ่ต ์SEA FOOD ส าหรบัท่านท่ีช่ืนชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ 

ใหท่้านไดเ้ลือกสรรอาหารทะเลที่สดๆใหม่ และ อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยกัษ ์ 

 

 

 

 

 

 

พกัท่ี    PRIME IN SEOUL / HOTEL RIVER PARK / THE M หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีสี ่         สมุนไพรฮอตเกนามู – น ้ามนัสน – TRICK EYE & ICE MUSEUM – พลอยอะเมทิส    

                  พระราชวงัชางด็อกซูกุง - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง      

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

จากน้ันพาท่านชมศูนยส์มุนไพรบ ารุงตับ ฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบน

ภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม

น ามารบัประทานเพ่ือช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการ

ด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา 

จากน้ันน าท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจากน ้ามนัสน ท่ีมีสรรพคุณช่วยบ ารุง

ร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกาย 



 

 
 

จากน้ันน าท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM ผลงานการสรา้งสรรคศิ์ลปะแนวใหม่ภาพวาด

ลวงตาสามมิติ โดยท่านจะไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูปแอ็คชัน่ท่าต่างๆ ท่ีเกิดจากความคิด

สรา้งสรรคแ์ละจินตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎี

ทางวิทยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหม้ีมิติเหมือนจริงโดย

ใหผู้ช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื่อผ่านเขา้ไปในภาพน้ันๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึง

เหมือนจริงในเหตุการณ ์จนท่านจะอุทานวา่มนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอนั

ไหนภาพวาดและของจริง และ ICE MUSEUM เป็นโซนน ้ ำแข็งแกะสลกัรูปต่ำงๆ อุณหภูมิขำ้งใน 
ประมำณ -4 องศำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอะเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง 

พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ 

พลอยน้ีจะงามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี้  ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

กลางวนั บริการอาหาร (7) เมนู ไก่ตุน๋โสม เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลงัเหมาะ ยัดไส้

ดว้ยโสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบ ารุงร่างกาย เสิรฟ์ในหมอ้ดินรอ้นๆ 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวงั

ล าดับท่ีสองท่ีถูกสรา้งต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) ในปี ค.ศ. 

1405 และความส าคญัในการเป็นท่ีพ านักของพระมหากษัตริยห์ลายพระองคใ์นสมยัราชวงศ์โช

ซอน (JOSEON)  และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัส าคญัท่ียงัคงรกัษาไว ้ประกอบไปดว้ย 

เขตพระราชฐานชั้นนอกพระราชฐาน ชั้นใน และสวนดา้นหลังส าหรับเป็นท่ีพักผ่อนของ

พระมหากษัตริย ์ซ่ึงมีตน้ไมข้นาดยกัษ์ท่ีมีกวา่ 300 ปี, บ่อน ้า และศาลาริมน ้าพระราชวงัแห่งน้ี

เป็นท่ีพ านักของพระมหากษัตริยถึ์ง 9 พระองคใ์นสมยัราชวงศ์โชซอน (JOSEON) ปัจจุบนัยงั

คงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวงั ไดแ้ก่ พระต าหนัก INJEONGJEON, พระต าหนัก 

DAEJOJEON, พระต าหนัก SEONJEONGJEON, และพระต าหนัก NAKSEONJAE สวนลับ หรือ

สวนตอ้งหา้ม หรือฮูวอน (HOWON) ตั้งอยู่บริเวณดา้นหลงัของพระราชวงัท่ีถูกสรา้งข้ึนในสมยั

กษัตริย์ TAEJONG เพ่ือเป็นสถานท่ีพักผ่อนส าหรับพระราชวงศ์ เดิมสวนแห่งน้ีมีช่ือว่า 

‘BUKWON’ หรือ ‘GEUMWON’ แต่ถูกเปล่ียนช่ือเป็น ‘BIWON’ ในรชัสมยัของกษัตริย ์KOJONG 

สวนแห่งน้ีถูกดูแลและบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดี และดูสวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไมร้่วง 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

*** หมายเหตุ... กรณีท่ีพระราชวังไม่เปิดท าการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรบัรายการ

ทดแทน เป็น พระราชวังเคยีงบกกุง ***  

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ

เช่น นาฬิกา , แวน่ตา , เคร่ืองส าอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรปู และสินคา้  แบรนด์เนมอ่ืนๆอีก

มากมาย 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควรเ์กาหลี ท่ีตลาดเมียงดงน้ีจะมีเส้ือผา้ 

กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เคร่ืองส าอางค ์ทั้งแบบ แบรนดเ์นมช่ือดงั และโลคอลแบรนด ์ซีดีเพลง 

รูปดารา หรืออะไรท่ีวัย รุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากท่ีตลาดน้ีเลยทีเดียว อย่างร้าน

เคร่ืองส าอางคท่ี์คุน้หูคนไทย เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP รา้นพวกน้ีหาไดไ้ม่

ยากในตลาดแห่งน้ี แถมไมไ่ดม้ีแค่อยา่งล่ะหน่ึงรา้นอีกดว้ย ประมาณวา่เพ่ิงออกจากรา้น ETUDE 

มาเดินไปอีกสกัพกัก็ เจอรา้น ETUDE  อีกหล่ะ SKIN FOOD, THE FACE SHOP ก็เช่นเดียวกนั ท่ี

ส าคญัราคาเคร่ืองส าอางคจ์ะถูกกว่าประเทศไทยมาก ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นไม่มี

ขายในประเทศไทยอีกดว้ย อีกเร่ืองก็ของกินเล่น จะมีไอติมโคนเจา้ดังอยู่ เพราะไอติมท่ีเคา้กด

มาใส่โคนน้ัน สูงถึง 2 ฟุต 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น อิสระอาหารเย็น 1 ม้ือ (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

พกัท่ี   HOTEL RIVER PARK / THE M หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีหา้        ละลายเงินวอนซุปเปอรม์าเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 



 

 
 

เชา้  บริการอาหารเชา้ อูดง้ (8) 

จากน้ันน าท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  

ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม 

โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม เป็นตน้  และยงัมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  

เปเปโร (ป๊อกกี้ เกาหลี) ชินราเมง (มามา่เกาหลี) นมกลว้ย  

 

 

 

 

 

 

11.35 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย เท่ียวบินท่ี XJ701  

15.10 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตดิอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่ตามความเหมาะสม 
**กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมือง ทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือเขำ้ประเทศท่ีระบุในรำยกำรเดินทำง ทำง
บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำร ไม่ว่ำกรณีใดๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษทั** 

**พำสสปอร์ตจะตอ้งมีอำยมุำกกว่ำ 6 เดือน นบัจำกวนัไปถึง** 

ในกรณียกเลิกการเดนิทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดนิทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ทางบริษัทจะไม่
คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทัง้สิน้ เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการ
บนิเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถ่ีถ้วนก่อนการจองทวัร์ทกุครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่าน

เอง 
 



 

 
 

อตัราค่าบริการ เกาหลี 5 วนั 3 คืน (AIR ASIA X) 

FISHING & SKI IN KOREA (สกี - โซล – โซล) 

 

ก าหนดการเดินทาง 

มกราคม – กุมภาพนัธ ์2561 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตยีง 

พกั 

เด่ียว 

เพิ่ม 

04 – 08 มกราคม 2561 20,900 20,900 20,900 5,000 

05 - 09 มกราคม 2561 20,900 20,900 20,900 5,000 

06 - 10 มกราคม 2561 19,900 19,900 19,900 5,000 

07 – 11 มกราคม 2561 19,900 19,900 19,900 5,000 

08 – 12 มกราคม 2561 19,900 19,900 19,900 5,000 

09 - 13 มกราคม 2561 19,900 19,900 19,900 5,000 

10 - 14 มกราคม 2561 20,900 20,900 20,900 5,000 

11 - 15 มกราคม 2561 20,900 20,900 20,900 5,000 

12 - 16 มกราคม 2561 20,900 20,900 20,900 5,000 

13 - 17 มกราคม 2561 19,900 19,900 19,900 5,000 

14 - 18 มกราคม 2561 19,900 19,900 19,900 5,000 

15 - 19 มกราคม 2561 19,900 19,900 19,900 5,000 

16 - 20 มกราคม 2561 19,900 19,900 19,900 5,000 

17 - 21 มกราคม 2561 20,900 20,900 20,900 5,000 

18 - 22 มกราคม 2561 20,900 20,900 20,900 5,000 

19 - 23 มกราคม 2561 20,900 20,900 20,900 5,000 

20 - 24 มกราคม 2561 19,900 19,900 19,900 5,000 

21 - 25 มกราคม 2561 19,900 19,900 19,900 5,000 

22 - 26 มกราคม 2561 19,900 19,900 19,900 5,000 



 

 
 

23 - 27 มกราคม 2561 19,900 19,900 19,900 5,000 

24 - 28 มกราคม 2561 20,900 20,900 20,900 5,000 

25 - 29 มกราคม 2561 20,900 20,900 20,900 5,000 

26 - 30 มกราคม 2561 20,900 20,900 20,900 5,000 

27 - 31 มกราคม 2561 19,900 19,900 19,900 5,000 

28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2561 19,900 19,900 19,900 5,000 

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2561 19,900 19,900 19,900 5,000 

30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2561 19,900 19,900 19,900 5,000 

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2561 20,900 20,900 20,900 5,000 

01 – 05 กุมภาพนัธ ์2561 20,900 20,900 20,900 5,000 

02 - 06 กุมภาพนัธ ์2561 20,900 20,900 20,900 5,000 

03 - 07 กุมภาพนัธ ์2561 19,900 19,900 19,900 5,000 

04 - 08 กุมภาพนัธ ์2561 19,900 19,900 19,900 5,000 

05 - 09 กุมภาพนัธ ์2561 19,900 19,900 19,900 5,000 

06 - 10 กุมภาพนัธ ์2561 19,900 19,900 19,900 5,000 

07 - 11 กุมภาพนัธ ์2561 20,900 20,900 20,900 5,000 

08 - 12 กุมภาพนัธ ์2561 20,900 20,900 20,900 5,000 

09 - 13 กุมภาพนัธ ์2561 20,900 20,900 20,900 5,000 

10 - 14 กุมภาพนัธ ์2561 19,900 19,900 19,900 5,000 

11 - 15 กุมภาพนัธ ์2561 19,900 19,900 19,900 5,000 

12 - 16 กุมภาพนัธ ์2561 19,900 19,900 19,900 5,000 

13 - 17 กุมภาพนัธ ์2561 19,900 19,900 19,900 5,000 

14 - 18 กุมภาพนัธ ์2561 21,900 21,900 21,900 5,000 

15 - 19 กุมภาพนัธ ์2561 21,900 21,900 21,900 5,000 

16 - 20 กุมภาพนัธ ์2561 21,900 21,900 21,900 5,000 

17 - 21 กุมภาพนัธ ์2561 21,900 21,900 21,900 5,000 



 

 
 

18 - 22 กุมภาพนัธ ์2561 19,900 19,900 19,900 5,000 

19 - 23 กุมภาพนัธ ์2561 19,900 19,900 19,900 5,000 

20 - 24 กุมภาพนัธ ์2561 19,900 19,900 19,900 5,000 

21 - 25 กุมภาพนัธ ์2561 20,900 20,900 20,900 5,000 

22 - 26 กุมภาพนัธ ์2561 20,900 20,900 20,900 5,000 

23 - 27 กุมภาพนัธ ์2561 20,900 20,900 20,900 5,000 

24 - 28 กุมภาพนัธ ์2561 19,900 19,900 19,900 5,000 

25 ก.พ. – 01 มี.ค 2561 19,900 19,900 19,900 5,000 

26 ก.พ. – 02 มี.ค 2561 19,900 19,900 19,900 5,000 

27 ก.พ. – 03 มี.ค 2561 19,900 19,900 19,900 5,000 

28 ก.พ. – 04 มี.ค 2561 20,900 20,900 20,900 5,000 

 

**เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคา 5,900 บาท** 

*** ราคาจอยแลนด ์(ไม่รวมตัว๋) 9,900 บาท *** 

(พีเรียดวนัท่ี 14/15/16/17 ก.พ. 61 ราคาจอยแลนด ์(ไม่รวมตัว๋) ท่านละ 10,900 บาท) 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่าน  

หรือท่านละ 1,050 บาท/ทริป/ท่าน** 

 

**หมายเหตุ** 
1. รับเฉพาะผู้ มีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว คา่ทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผู้จดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระ

ให้กับสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ  (ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลใีต้) ทางผู้จดัขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงินสดสว่นใดๆ รวมทัง้ค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน ***และทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านัน้ ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคา



 

 
 

ค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนกัเรียน นกัศกึษา ครู  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค์  หมอ  
พยาบาล  ชาวตา่งชาติ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดงูาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทกุครัง้** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนข้อแนะน ากรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้ อ่ืนเพื่อท่ีจะน าไป
ยงัประเทศนัน้ๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ต้องไม่เป็นสิง่ของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิง่ของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลใีต้อาจะมีการสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลกูค้าเป็นหลกั 

4. ประเทศเกำหลีใตจ้ะมีช่ำงภำพมำถ่ำยรูป และช่วยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง และวนัสุดทำ้ยช่ำงภำพจะ
น ำภำพถ่ำยมำจ ำหน่ำยกบัลูกทวัร์ หำกวำ่ท่ำนใดสนใจสำมำรถซ้ือได ้แต่ถำ้ท่ำนใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ เพรำะทำงบริษทั
ทวัร์ไม่มีกำรบงัคบัลูกทวัร์ซ้ือแต่อยำ่งใด แต่เป็นกำรบอกกล่ำวล่วงหนำ้ 

5. ทวัร์ครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลง
ร้านช้อปปิ้ง เช่น น า้มันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยก

ทอ่งเท่ียวเอง 300 USD ตอ่ทา่น 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือ

ยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายมุากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

- ส่ิงท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์

จดัเตรียมให ้

- ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านกัในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี 
 ค่ำน ้ ำหนกักระเป๋ำสมัภำระท่ำนละไม่เกิน 20 กก.   ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเที่ยวตำมรำยกำร 
 ค่ำที่พกัตำมที่ระบุในรำยกำร พกัหอ้งละ 2 ท่ำน    ค่ำเขำ้ชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำร  
 ค่ำอำหำรตำมม้ือที่ระบุในรำยกำร     ค่ำจำ้งมคัคุเทศกค์อยบริกำรตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง , ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำโทรศพัทท์ำงไกล , ค่ำอินเตอร์เน็ต 
, ค่ำซกัรีด , มินิบำร์ในหอ้ง รวมถึงค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่นอกเหนือรำยกำร (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ) 
 ค่ำทิปคนขบัรถ หวัหนำ้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่ำนละ 30,000 วอน/ทริป/ต่อท่ำน 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% 
 ค่ำวซ่ีำส ำหรับพำสปอร์ตต่ำงดำ้ว  
 
เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า  
1) พำสปอร์ต  
2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว  
3) ใบส ำคญัถ่ินที่อยู ่ 
4) ส ำเนำทะเบียนบำ้น(ถำ้มี)  
5) สมุดบญัชีเงินฝำก(ถำ้มี)  
6) รูปถ่ำยสีขนำด 2 น้ิว 2 รูป  

ประกาศจากสายการบิน AIR ASIA X 
ในกรณีท่ีลกูค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR ASIA X แล้วไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
เกาหลใีต้ ท าให้ลกูค้าต้องถกูสง่ตวักลบัเข้าประเทศไทย จึงมีคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในการเปลีย่นตัว๋ขากลบัรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆ
ท่ีเกิดขึน้ด้วย ฉะนัน้ ลกูค้าต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ท่ีประเทศเกาหลีเรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะ
ไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ทกุกรณี ลกูค้าอาจจะต้องรับผิดชอบคา่ปรับท่ีประเทศเกาหลเีรียกเก็บ หรือลกูค้าต้องรอกลบั
ประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่วา่งหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ทัง้นีแ้ล้วแต่ ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศเกาหลแีละสายการบินทางผู้จดัไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
 



 

 
 

(ส ำหรับหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้ว เจำ้ของหนงัสือเดินทำงตอ้งท ำเร่ืองแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีำ) 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อส ารองที่น่ัง ภำยใน 3 วนัหลงัจำก
กำรจอง  

2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช ำระเงินค่ำบริกำรส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทำงอยำ่งน้อย 30 วนั กรณีนักท่องเที่ยว
หรือเอเจนซ่ีไม่ช ำระเงิน หรือช ำระเงินไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงินไม่ว่ำกรณี
ใดๆ ใหถื้อวำ่นกัท่องเที่ยวสละสิทธ์ิกำรเดินทำงในทวัร์นั้นๆ 

3. กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ี จองกำรเดินทำงนอ้ยกวำ่ 30 วนั จะตอ้งช ำระครบเตม็จ ำนวนเลย 
4. กำรติดต่อใดๆ กบัทำงบริษทั เช่น แฟกซ์ , อีเมล ์, หรือจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำงบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำวและวนัหยดุนักขตัฤกษท์ี่

รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆถือวำ่เป็นวนัหยดุท ำกำรของทำงบริษทั 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 กรณีท่ีนกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลกิการเดินทาง หรือเลือ่นการเดินทาง นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซี่(ผู้ มีช่ือใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อแจ้งยกเลกิ
การจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัท์ไม่วา่กรณีใดๆ 

 กรณีนกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้ มีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
คา่บริการคืน โดยแนบหนงัสอืมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการ
ตา่งๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน  

โดยมีเงื่อนไขการคนืเงินค่าบริการดังนี ้
2.1 ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่าน้ัน คนืเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว  
2.2 หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าทัวร์ทุกกรณ ี

1. กำรเดินทำงที่ตอ้งกำรันตีมดัจ ำหรือซ้ือขำดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมำล ำ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสำย
กำรบิน หรือผำ่นตวัแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ  จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำหรือค่ำบริกำรทั้งหมด   



 

 
 

2. กำรติดต่อใดๆ กบัทำงบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำงบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำวและวนัหยดุนักขตัฤกษท์ี่
รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆถือวำ่เป็นวนัหยดุท ำกำรของทำงบริษทั 

3. ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงกรณีมีนกัท่องเที่ยวเดินทำงไม่ถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทวัร์น้ีส ำหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พือ่กำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร่้วมเดินทำงหรือใชบ้ริกำรตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำรไม่วำ่บำงส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทำงบริษทัจะไม่คืนเงินค่ำบริกำรไม่วำ่บำงส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่ำน 
3. ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจง้ให้กับ

นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทรำบล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วนัก่อนกำรเดินทำงส ำหรับประเทศที่ไม่มีวซ่ีำ  และอยำ่งน้อย 10 วนัก่อน
กำรเดินทำงส ำหรับประเทศที่มีวซ่ีำ  แต่หำกทำงนกัท่องเที่ยวทุกท่ำนยนิดีที่จะช ำระค่ำบริกำรเพิม่จำกกำรที่มีนักท่องเที่ยวร่วม
เดินทำงนอ้ยกวำ่ที่ทำงบริษทัก ำหนดเพือ่ใหค้ณะเดินทำงได ้ ทำงเรำยนิดีที่จะใหบ้ริกำรต่อไป 

4. ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยจำกควำมผิดพลำดในกำรสะกดช่ือ นำมสกุล ค  ำน ำหน้ำช่ือ เลขที่หนังสือ
เดินทำง และอ่ืนๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้ำหนังสือเดินทำงให้กบัทำง
บริษทัพร้อมกำรช ำระเงินมดัจ ำ 

5. ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรกำรเดินทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 
ภูมิอำกำศ และเวลำ ณ วนัที่เดินทำงจริงของประเทศที่เดินทำง ทั้งน้ี บริษทัจะค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นส ำคญั 

6. ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อควำมเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจำก

ควำมผดิของทำงบริษทั เช่น ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล กำรนัดหยดุงำน กำรปฏิวติั  อุบติัเหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสูญหำยหรือ

เสียหำยของสมัภำระ ควำมล่ำชำ้ เปล่ียนแปลง หรือกำรบริกำรของสำยกำรบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัรำค่ำบริกำรน้ีค  ำนวณจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัที่ทำงบริษทัเสนอรำคำ ดงันั้น ทำงบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในกำรปรับรำคำค่ำบริกำรเพิม่ขึ้น ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ค่ำ
ภำษีเช้ือเพลิง ค่ำประกนัภยัสำยกำรบิน กำรเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังำน หรือตวัแทนของทำงบริษทั ไม่มีอ ำนำจในกำรใหค้  ำสญัญำใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสำรลงนำมโดยผู ้
มีอ  ำนำจของบริษทัก ำกบัเท่ำนั้น  



 

 
 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรุณำแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ที่จะน ำติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนำดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั
ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลำสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสำมำรถน ำออกมำให้เจำ้หน้ำที่ตรวจได้
อยำ่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญำตให้ถือไดท้่ำนละ 1 ใบเท่ำนั้น ถำ้ส่ิงของดงักล่ำวมีขนำดบรรจุภณัฑม์ำกกว่ำที่ก  ำหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋ำใบใหญ่และฝำกเจำ้หนำ้ที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่ำนั้น 

 ส่ิงของที่มีลกัษณะคล้ำยกบัอำวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬำฯ จะตอ้งใส่กระเป๋ำใบใหญ่และฝำก
เจำ้หนำ้ที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่ำนั้น  

 ประเทศเกำหลี มีกฎหมำยหำ้มน ำผลิตภณัฑท์ี่ท  ำมำจำกพชื และเน้ือสตัวท์ุกชนิดเขำ้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไมส้ด , ไข่ , เน้ือสตัว ์
, ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นกำรป้องกนัโรคติดต่อที่จะมำจำกส่ิงเหล่ำน้ี หำกเจำ้หนำ้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่ำปรับในอตัรำที่สูงมำก  

 
 
 
 

 


