
 

 

วนัแรก         กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

23.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์4 

สายการบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก

ในการขึ้ นเคร่ือง (หัวหน้าทัวร์แนะน าการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง 

AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ท่ีนัง่ จัดท่ีนัง่แบบ 3-3-3 น ้ าหนักกระเป๋า 20 กก./

ท่าน (หากตอ้งการซ้ือน ้าหนักเพิ่ม ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ย)  



 

***หมายเหตุ*** เคาน์เตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 

นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตข้ึูนเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเครื่อง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)  

 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง       เกาหลีใต ้– เกาะนามิ – เลน่สกีบนลานสกีขนาดใหญ ่- สกีรีสอรท์ 

02.40 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี XJ700 (บริการอาหารบนเครื่อง) 
10.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 

2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้รถโคช้พาท่าน

ขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติท่ียาว

กวา่ 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (1) เมนู ทคัคาลบี“หรือไก่บารบี์คิวผดัซอสเกาหลี อาหารเลื่อง
ช่ือแห่งเมืองซุนซอน น าไก่บารบี์คิว ขา้วเหนียว มันหวาน ผกัต่างๆลงผดัรวมกับซอส

แบบเกาหลี น าผักกาดเขียวมาห่อรับประทาน และสามารถดัดแปลงเป็นทัคคาลบี

โปคึมหรือขา้วผดัทคัคาลบี โดยน าขา้วสวยและสาหรา่ยแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบี 

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงั เกาะนามิ (NAMI ISLAND) แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของ

เกาหลีใต ้บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืนเต็มไปดว้ยตน้สน ตน้เกาลดั ตน้แปะกว๊ย ตน้ซากุระ 

ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ่ื้นๆ ท่ีพลดักนัออกดอกเปล่ียนสีใหช้มกนัทุกฤดูกาล ในการขา้ม

ไปเกาะนามิตอ้งนัง่เรือเฟอร่ีขา้มไป เรือจะมีใหบ้ริการวนัละสามรอบ จุดไฮไลท์บนเกาะจุด

แรกคือ “Winter Sonata’s First Kiss” ใกลก้นัน้ันจะมีโซนอาหารทั้งรา้นอาหารแบบนัง่ทาน 

รา้นของป้ิงยา่ง และซาลาเปานึงเตาถ่านแบบโบราณ ถดัจากโซนอาหารก็จะถึงจุดไฮไลทข์อง

เกาะนามิอีกแห่งนั่นคือ “Ginkgo Tree Lane” เมื่อเขา้ช่วงฤดูหนาว และหิมะตกเมื่อไหร่ 

อุโมงค์ตน้แปะก๊วยจะถูกยอ้มไปดว้ยหิมะขาวเรียงแถวทอดตัวยาวกว่า 80 เมตร เป็นจุดท่ี

นักท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปมากท่ีสุด  

 



 

 

เย็น บริการอาหารเย็น (2) เมนู ชาบู ชาบู สุก้ีหมอ้ไฟสไตลเ์กาหลี อาหารพ้ืนเมืองของ

เกาหลี ลกัษณะคลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ  

เมื่อเขา้สู่ฤดูหนาวภูเขาของเกาหลีจะถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะขาวโพลน น าท่านไปสัมผัส

ประสบการณ์หน้าหนาวสุดสนุกบน ลานสกีขนาดใหญ่ (NIGHT SKI) พรอ้มเสิรฟ์ความฟิน

ขั้นสุดใหทุ้กท่านดว้ยการพาไปเล่นสกีและนอนพกัท่ีสกีรีสอรท์ มีเวลาใหท่้านไดส้นุกกบัการ

เล่นสกีอย่างเต็มท่ี ซ่ึงปลอดภยัไม่มีอนัตราย การเตรียมตวัก่อนเล่นสกีควรเตรียมถุงมือสกี 

ผา้พันคอ แว่นกันแดด เส้ือแจ๊คเก็ตกันน ้ าหรือผา้ร่ม และกางเกงรัดรูป พรอ้มกับรับฟัง

ขอ้แนะน า และฝึกวิธีการเล่นจากไกดท์อ้งถ่ินก่อนลงสนามจริง ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของ

ท่านเองเป็นส าคญั (**ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่าอุปกรณก์ารเลน่สกี สกีลิฟท ์สโนวส์เลด สกี

ค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน**) 

 

 

 

 



 

พกัท่ี    PHOENIX SKI RESORT / YANGJI PINE / JISAN FOREST SKI RESORT หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีสาม      ไรส่ตรอเบอรร์ี่ – โรงเรียนสอนท ากิมจ ิ+ ชุดฮนับก - สวนสนุก EVERLAND                             

                  ศนูยส์มุนไพรโสม – COSMETIC OUTLET  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอรร์ี่ 

เปิดประสบการณก์ารท่องเท่ียวเชิงเกษตร สมัผสั

วิถีชีวิตชาวไร่ของคนเกาหลี ใหท่้านไดเ้ก็บผลไม้

สดๆ จากไร่ในช่วงของฤดูกาลเก็บเกี่ยว และชิม

สตรอเบอร์ร่ีสดๆ หวานฉ า่จากไร่ นอกจากน้ัน 

ท่านยังสามารถซ้ือกลับมาฝากคนท่ีท่านรักท่ี

เมืองไทยได้อีกดว้ย สตรอเบอร์ร่ีสดใหม่จะถูก

แพ็คใส่กล่องสวยงาม และน าส่งใหท่้านวนัสุดทา้ยท่ีสนามบิน  



 

จากน้ันน าท่านไปเรียนรูว้ ัฒนธรรมการท ากิมจิของชาวเกาหลีท่ี โรงเรียนสอนท ากิมจิ 

อาหารเกาหลีประเภทผักดองท่ีอาศัยภูมิปัญญากน้ครวัของชาวเกาหลี ดว้ยการหมกัพริกสี

แดงและผักต่างๆ โดยทัว่ไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรบัประทานกิมจิเกือบทุกมื้ อ 

และยงัน าไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบนักิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด 

ส่วนใหญ่แลว้จะมีรสเผ็ด และเปร้ียว และใหท่้าน ใส่ชุดฮันบก ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของ

เกาหลี พรอ้มถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (4) เมนู บุฟเฟตบ์าบีคิวป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือ

ววั ปลาหมึก อาหารเกาหลี เตมิไม่อั้น 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND THEME PARK) สวนสนุก

กลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ถูกขนานนามว่าเป็น ดิสนียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลีใต ้ตั้งอยู่

ท่ามกลางหุบเขา ทุกคนจะไดท่้องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร ์สิงโตเจา้ป่า และ

เสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด ไม่วา่จะเป็น รถไฟเหาะตีลงักา 

(Rolling X-Train) เฮอร์ริเคน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวกิ้ ง (Columbus Adventure) 

และไฮไลคท่ี์พลาดไมไ่ดข้องสวนสนุกแหง่น้ี รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) นอกจากน้ี ยงัมี 



 

สวนดอกไม้ท่ีก าลังออกดอกบานสะพรัง่อวดสีสัน ณ สวนดอกไม้ส่ีฤดู (Four Season 

Garden) ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงพนัธุ์ดอกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบท่ีหลากหลายตลอดทั้งปี 

(ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัสภาพอากาศ) ดว้ยสีสนัท่ีสดของดอกไมแ้ต่ละชนิดจึงไดร้บัความนิยมอย่าง

มาก นักท่องเท่ียวท่ีมาสวนสนุกจึงไม่พลาดท่ีจะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลบัไป

เป็นท่ีระลึก รวมทั้งยงัมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดูหนาวประมาณ

เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส และตอ้นรับ

เทศกาลปีใหม่ ทุกเทศกาลจะตกแต่งดว้ย แสง สี เสียง สุดอลงัการ พรอ้มทั้งมีขบวนพาเหรด

มาสรา้งความบนัเทิงใหก้บัเด็กๆ เช่น White Christmas Parade, Moonlight Parade 

จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยงั ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรท่ี

ช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยท าใหจ้ิตใจสงบ และเพิ่มพละก าลงั 

มีสรรพคุณทางการแพทยช์่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทาง

เพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง  

จากน้ันน าท่านแวะชอ้ปท่ีรา้นเคร่ืองส าอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักช้

อปชาวไทย เพื่อเลือกซ้ือกลบัไปเป็นของฝาก มีใหเ้ลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะ

เป็นสกินแครบ์ ารุงผิวแบรนด์อย่าง DEWINS และแบรนด ์JSM ท่ีเป็นสินคา้หลกัของทางรา้น 



 

ไม่วา่จะเป็นครีมหอยทาก ครีมน ้าแตก ครีมขดัขี้ ไคล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยงัมี

สินคา้อ่ืนๆ อาทิเช่น ครีมวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รีม ยาสระผม ฯลฯ 

 

 

 

 

เย็น บริการอาหารเย็น (5) เมนูบุฟเฟ่ต ์SEA FOOD ส  าหรบัท่านท่ีช่ืนชอบอาหารทะเลเป็น

พิเศษ ใหท้่านไดเ้ลือกสรรอาหารทะเลท่ีสดใหม่ และ อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปู

ยกัษ ์

พกัท่ี   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีสี่          โซลทาวเวอร ์– น ้ามนัสน - ฮอกเกนามู – พระราชวงัชางด็อกกุง – พลอยอเมทิส  

                  DUTY FREE – ตลาดเมียงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

จากน้ันน าท่านไปยงัหน่ึงในทาวเวอร์ท่ีมีวิวท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย โซลทาวเวอร ์(N SEOUL 

TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 

เมตร และมีความสูง  479 เมตรจาก

พื้ นดิน ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวัน  ช่วง

กลางคืน หรือฤดูกาลไหนๆ ก็ยังได้รับ

ความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเท่ียว

และคู่รกัชาวเกาหลี เพราะเป็นจุดชมวิวท่ี

มองเห็นวิวทัว่ทั้ งกรุงโซล และบริเวณ

รอบๆ แบบพาโนราม่า นับเป็นอีกสถาน

ท่ีสุดแสนโรแมนติกแห่งหน่ึงท่ีคู่รกัทุกคู่ไม่

ควรพลาด นอกจากน้ียงัมีไฮไลทส์ าคญัของกรุงโซลท่ีนักท่องเท่ียวทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอิน

คือ สถานท่ีคลอ้งกุญแจชื่อดงั Love Key Ceremony ท่ีมีความเชื่อวา่ คู่รกัท่ีมาคลอ้งกุญแจท่ีน่ี

จะมีความรกัท่ียนืยาวไปตลอดกาล **ราคาทวัรน้ี์ไม่รวมกุญแจและคา่ข้ึนลิฟท*์*  



 

จากน้ันน าท่านเรียนรู ้การท าผลิตภัณฑ์ท่ีสกัดจาก น ้ ามันสนเข็มแดง (RED PINE) มี

สรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหาร และรกัษาสมดุลในร่างกาย 

จากน้ันพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่า

ลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดบัน ้าทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตบัให้

สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สาร

ตกคา้งจากอาหาร และยา 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (7) เมนู ไก่ตุน๋โสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลงัเหมาะ 

ยดัไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบ ารุงรา่งกาย เสิรฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 

จากน้ันน าท่านชม พระราชวงัชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวงัล าดบั

ท่ีสองท่ีถูกสรา้งต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง เคยใชเ้ป็นท่ีพ านักของพระมหากษัตริยห์ลาย

พระองค์ในสมยัราชวงศ์โชซอน และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัส าคัญท่ียงัคงรักษาไว ้

พระราชวงัหลวงทั้ง 5 ท่ีในโซลน้ัน จะมีลกัษณะหน้าตาคลา้ยๆ กนั แตกต่างกนัท่ีทศันียภาพ 

รวมถึงความพิเศษของแต่ละสถานท่ีดว้ย อย่างตัวพระราชวงัชางด็อกกุงแห่งน้ีก็มีไฮไลท์ท่ี

น่าสนใจคือ สวนฮูวอน หรือสวนแห่งความลับนัน่เอง (Secret Garden) ภายในพระราชวงั

ประกอบไปดว้ยเขตพระราชฐานชั้นนอก พระราชฐานชั้นใน และสวนดา้นหลังท่ีใชส้ าหรบั



 

เป็นท่ีพกัผ่อนของพระมหากษัตริยใ์นสมยัโบราณ เมื่อเดินเขา้มาบริเวณดา้นในพระราชวงัจะ

เจอกบัลานกวา้ง เป็นพื้ นท่ีสาธารณะท่ีนักท่องเท่ียวสามารถเดินชมได ้พระราชวงัแห่งน้ีเคย

ถูกเผาท าลายไปในช่วงปี 1592 ก่อนจะถูกบูรณะในปี 1611 และไดก้ลายเป็นสมบัติทาง

วฒันธรรมนับตั้งแต่น้ันเป็นตน้มา ปัจจุบนัยงัคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวงั

เอาไว ้

นอกจากน้ันยงัมีตน้ไมข้นาดยกัษ์มีอายุกวา่ 300 ปี บ่อน ้า และศาลาริมน ้า  

*** หมายเหตุ: กรณีท่ีพระราชวังชางด็อกกุงไม่เปิดท าการ ขอสงวนสิทธ์ิปรบัรายการ

ท่องเท่ียว ทดแทนเป็น พระราชวังถอ็กซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5 พระราชวงั

เก่าแก่ของราชวงศ์โชซอน มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ตั้งโดดเด่นสง่างามอยู่ท่ามกลางอาคาร

สไตลต์ะวนัตกใจกลางกรุงโซล แต่สวยงามร่มร่ืนไปดว้ยตน้ไม ้ยิ่งช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีแลว้ยิ่ง

สวยงามไปอีก ในแต่ละวนัจะมีการเปล่ียนเวรยามของทหาร หากมาไดถู้กจงัหวะจะไดช้มพิธี

เปล่ียนเวรยามประจ าวัน ซ่ึงในหน่ึงวันน้ันจะมี 3 รอบ คือ รอบแรกตอน 

11.00 น. รอบท่ีสอง 14.00 น. และรอบสุดทา้ยตอน 15.30 น. *** 

จากน้ันน าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) 

แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่



 

สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาท าเป็น

แหวน จี้  ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ 

จากน้ันน าท่านเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) ท่ีรา้นคา้ปลอดภาษีท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโซล แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย ไม่วา่จะเป็น น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง 

กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดับหลากหลายแบรนด์ดัง และสินคา้แบรนด์อ่ืนๆ อีกมากมาย 

โดยชั้นใตดิ้นจะเป็นสินคา้แบรนด์หรู และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, 

LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU 

MIU เป็นตน้ ในส่วนของชั้นท่ี 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดงัหลากหลายแบรนด ์อาทิ

เช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชั้น 2 เป็นช็อป MCM ชั้นท่ี 3 เป็นโซน

เคร่ืองส าอางคห์ลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, 

L'Oré al, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เ ป็ น

ตน้ ชั้น 4 จะเป็นสินคา้แบรนด์เนมอ่ืนๆ และชั้นท่ี 5 จะเป็นแบรนด์ของเกาหลี และโซน

รา้นอาหาร 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ย่านเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลาย

ทรพัยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควรเ์กาหลี ตลาดแห่งน้ีจะมีเส้ือผา้ กางเกง 

รองเทา้ น ้าหอม เคร่ืองส าอางคท์ั้งแบรนดเ์นมชื่อดงั และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูป

ดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากท่ีตลาดน้ี อาทิเช่น รา้น

เคร่ืองส าอางค์ค์ ท่ี คุ ้นหูคนไทยท่ีไม่ว่าจะเป็น  ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 

NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเคร่ืองส าอางคค์จ์ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 

ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนด์ดังอย่าง

รา้น MBC MART ก็มีรองเทา้หลากหลายแบรนดด์งัใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, 

NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในส่วนของอาหารขา้งทางท่ีฮอทฮิตไมแ่พก้นัอยา่งโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด (MYEONG-DONG 

STREET FOOD) มีอาหารหรือของทานเล่นใหไ้ดล้ิ้มลองมากมาย ไม่วา่จะเป็น หอยเชลลย์่าง

ตวัใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครนัปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุง้ล็อบสเตอรต์วั

ใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไมแ้ลว้เอาไปย่าง ต๊อก

โบกี เคก้ขา้วท่ีขึ้ นชื่อของเกาหลี ปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหลี เมนูน้ีมีอยูเ่กือบทุกซอกทุก

มุมท่ีในตลาดเมียงดง บะหมี่ด าจาจงัมยอน หน่ึงในเมนูสุดฮิตท่ีเห็นกนับ่อยในซีร่ีส์เกาหลี 

มนัฝรัง่เกลียวทอดกรอบเสียบไม ้พบเห็นไดท้ัว่ไปในเมืองไทย แต่ของท่ีน่ีจะมีไสก้รอกเพิ่มเขา้

มาอีกหน่ึงชั้น ปลาหมึกยกัษ์ทอดกรอบ เสียบไมแ้บบอลงัการโรยดว้ยเกลือ เป็นตน้ แต่หาก

คนท่ีชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจา้ดงั ซ่ึงไอติมท่ีกดมาใส่โคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต 

 

 

 

 

 

 

 



 

เย็น  อิสระอาหารเยน็ 1 ม้ือ (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 

พกัท่ี    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีหา้        ละลายเงินวอนซุปเปอรม์าเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (8) เมนูอูดง้ 

น าท่านแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนม

ต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ้ผลิตภณัฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม 

ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม เครื่องส าอางโสม และยงัมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้

เกาหลี) ชินราเมง (มามา่เกาหลี) นมกลว้ย เป็นตน้ 

 

 

 

 

11.20 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี XJ701 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

15.10 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

  

*** ส ำคญัมำกโปรดอ่ำน *** 
ในกรณทีีต้่องออกตั๋วภำยใน เคร่ืองบิน / รถทวัร์ / รถไฟ ก่อนท ำกำรออกตั๋วโดยสำร กรุณำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำทีทุ่กคร้ัง  

เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่นเทีย่วบินหรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  
มิเช่นน้ัน ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยใดใดทั้งส้ิน 

ขอบพระคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมำยเหตุ*** 

ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรำยกำรอำหำร โดยมต้ิองแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ทั้งนีข้ึน้อยู่ตำมควำมเหมำะสม 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทาง

บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการ ไม่วา่กรณีใดๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั** 

**พาสสปอร์ตจะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง** 

ในกรณยีกเลกิกำรเดนิทำง ต้องยกเลกิ 30 วนัก่อนกำรเดนิทำงเท่ำน้ัน ไม่เช่นน้ัน ทำงบริษทัจะไม่คืนมัดจ ำไม่ว่ำ
ด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน เพรำะทำงบริษทัได้ท ำกำรจ่ำยค่ำตั๋วกบักำรสำยกำรบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถี่

ถ้วน ก่อนกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่ำนเอง 
 
ข้อควำมส ำคญั โปรดอ่ำนอย่ำงละเอยีด 

ในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าให้ลูกคา้ตอ้งถูกส่งตวั
กลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดว้ย ฉะนั้น ลูกคา้
จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนท่ีทางประเทศนั้นๆเรียกเกบ็ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้าย
ท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่ว่าง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน ทั้งน้ี ข้ึนอยู่
ทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการท่ีทางตรวจคนเขา้เมือง
เรียกสัมภาษณ์นั้น ข้ึนอยู่กบัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้ิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจา้หนา้ท่ี ตม. ทางบริษทัทวัร์ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงในส่วนน้ีได ้** 

*** ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทาง
บริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 

 



 

อตัราค่าบริการ เกาหลี 5 วนั 3 คืน (AIR ASIA X) 

KOREA SKI WINTER สกีรีสอรท์ - โซล – โซล  

 

ก าหนดการเดินทาง 

ธนัวาคม 2561 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

ราคา 

จอยแลนด ์

(ไม่รวมตัว๋) 

ราคา 

เด็กอายุไม่เกิน 

2 ขวบ 

พกั 

เดี่ยว 

เพิ่ม 

01 – 05 ธนัวาคม 2561 (วนัพอ่) 19,999 
9,900 5,900 

7,000 

02 – 06 ธนัวาคม 2561 (วนัพอ่) 19,999 
9,900 5,900 

7,000 

03 – 07 ธนัวาคม 2561 (วนัพอ่) 19,999 
9,900 5,900 

7,000 

04 – 08 ธนัวาคม 2561 (วนัพอ่) 19,999 
9,900 5,900 

7,000 

05 – 09 ธนัวาคม 2561 (วนัพอ่) 20,999 
9,900 5,900 

7,000 

06 – 10 ธนัวาคม 2561 20,999 
9,900 5,900 

7,000 

07 – 11 ธนัวาคม 2561  

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
20,999 

9,900 5,900 
7,000 

08 – 12 ธนัวาคม 2561 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
20,999 

9,900 5,900 
7,000 

09 – 13 ธนัวาคม 2561 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
19,999 

9,900 5,900 
7,000 

10 – 14 ธนัวาคม 2561 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
16,999 

9,900 5,900 
7,000 

11 – 15 ธนัวาคม 2561 18,999 
9,900 5,900 

7,000 

12 – 16 ธนัวาคม 2561 19,999 
9,900 5,900 

7,000 

13 – 17 ธนัวาคม 2561 19,999 
9,900 5,900 

7,000 



 

14 – 18 ธนัวาคม 2561 19,999 
9,900 5,900 

7,000 

15 – 19 ธนัวาคม 2561 19,999 
10,900 5,900 

7,000 

16 – 20 ธนัวาคม 2561 19,999 
10,900 5,900 

7,000 

17 – 21 ธนัวาคม 2561 19,999 
10,900 5,900 

7,000 

18 – 22 ธนัวาคม 2561 19,999 
10,900 5,900 

7,000 

19 – 23 ธนัวาคม 2561 20,999 
10,900 5,900 

7,000 

20 – 24 ธนัวาคม 2561 20,999 
10,900 5,900 

7,000 

21 – 25 ธนัวาคม 2561 20,999 
10,900 5,900 

7,000 

22 – 26 ธนัวาคม 2561 22,999 
10,900 5,900 

7,000 

23 – 27 ธนัวาคม 2561 22,999 
10,900 5,900 

7,000 

24 – 28 ธนัวาคม 2561 22,999 
10,900 5,900 

7,000 

25 – 29 ธนัวาคม 2561 22,999 
10,900 5,900 

7,000 

26 – 30 ธนัวาคม 2561 24,999 
10,900 5,900 

7,000 

27 – 31 ธนัวาคม 2561 24,999 
10,900 5,900 

7,000 

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 (วนัปี

ใหม่) 
27,999 

10,900 5,900 
7,000 

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 (วนัปี

ใหม่) 
27,999 

10,900 5,900 
7,000 

30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562 (วนัปี

ใหม่) 
27,999 

10,900 5,900 
7,000 

 

 



 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 40,000 วอน /ทรปิ/ท่าน  

หรือท่านละ 1,400 บาท/ทริป/ทา่น** 

**หมายเหตุ** 
1. รับเฉพาะผู้ มีวตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผู้จดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จดัได้

ช าระให้กบัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง
หรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตใุดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ  
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทัง้ค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน 
***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านัน้ ถ้าหากเป็นชาวต่างชาต ิจะต้อง

เพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนกัเรียน นกัศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง
เคร่ืองส าอางค์  หมอ  พยาบาล  ชาวตา่งชาติ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดงูาน จะต้องสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้ อ่ืนเพื่อท่ีจะ
น าไปยงัประเทศนัน้ๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนัน้ว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิด
กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิต เจ้าหน้าท่ีจะไมรั่บฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ลกูค้าเป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้าย
ช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกบัลกูทวัร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซือ้ 
เพราะทางบริษัททวัร์ไม่มีการบงัคบัลกูทวัร์ซือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า 

5. ทวัร์ครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลกุค้าต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลง
ร้านช้อปปิง้ เช่น น า้มนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดคา่ด าเนินการในการแยก
ท่องเที่ยวเอง 300 USD ตอ่ท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั พร้อมคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งท่ีมี 

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 

 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน   คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ท่ีระบใุนรายการ     คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่า
อินเตอร์เน็ต , ค่าซกัรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจาก
หวัหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 

 คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 40,000 วอน/ทริป/ตอ่ท่าน 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 คา่วีซา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว  

เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า  

1) พาสปอร์ต  

2) ใบประจ าตวัคนตา่งด้าว  

3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ 

4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)  

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือ

ยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

- สิ่งท่ียนืยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัร์

จดัเตรียมให ้

- ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

5) สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้ามี)  

6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ 2 รูป  

(ส าหรับหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว เจ้าของหนงัสือเดนิทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่) 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีต้องช ำระเงินมัดจ ำเป็นเงินจ ำนวน 10,000 บำทต่อท่ำน เพ่ือส ำรองที่น่ัง ภายใน 3 วนั
หลงัจากการจอง  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้ งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี
นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งช าระครบเตม็จ านวนเลย 
4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ , อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั

จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด

นกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

• กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่(ผู้ มีช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพื่อแจ้ง
ยกเลกิการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

• กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้ มีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงินคนืท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
คา่บริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการ
ตา่งๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน  

โดยมีเง่ือนไขกำรคืนเงินค่ำบริกำรดังนี ้
2.1 ต้องยกเลกิก่อนวันเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วนัเท่ำน้ัน คืนเงินค่ำบริกำรร้อยละ 100 ของค่ำบริกำรที่ช ำระแล้ว  
2.2 หำกยกเลกิกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 30 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร์ทุกกรณ ี

1. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตั
ฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 



 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและข้อก ำหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั

นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนั
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค  าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบั
ทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

ข้อแนะน ำก่อนกำรเดินทำง 

• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ
รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ี
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ี
ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

• ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  



 

• ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไมส้ด , ไข่ , 
เน้ือสัตว ์, ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับใน
อตัราท่ีสูงมาก  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


