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กด LIKE DREAM SKI SNOW IN KOREA 5D3N BY XJ 
 

เทีย่ววนัหยดุยาว ราคาสบาย ชอ้ป ชมิ แชะ แวะเชค็อนิ ราคาเริม่ตน้ที ่

22,900 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ตามรอยซีร่ีย์ WINTER LOVE SONG เกาะนามิ – SKI - ชิมสตอร์เบอร์ร่ี ลูกใหญ่ๆลกูโตๆ-– เรียนท าคิมบบั (ข้าวห่อสาหร่าย) 
ใส่ชุดประจ าชาตเกาหลี (ฮันบก) - สนุกสนานที่ EVERLAND - LINE FRIEND STORE 

พระราชวังเคียงบ็อคคุง - หมู่บ้านบุกชอน ฮนัอก - ชมวิวกรุงโซล ที่ SEOUL SKY -ช้อป ชิม แชะ ที่ตลาดเมียงดง 
ลิ้มรสอาหารตามสไตล์ซีรี่ย์เกาหล ี

- ชาบ ูชาบ ู: หม้อไฟสไตล์เกาหลี จะใช้เนือ้หมูหั่นชิ้นบางๆ ใส่ผักสารพัดชนิด ไม่วา่จะเป็นเหด็เข็มทอง เหด็ฟาง

 เห็ดหอม ถั่วงอก กระหล่่าปลี ผักกาดขาว ใส่รวมลงไปในหม้อไฟ แล้วเติมด้วยน้า่ซปุรสเด็ดๆต้มจนกวา่จะเดือด 

ก่อนจะเริ่มรับประทาน พอสกุก็ตกัมาทานกับข้าวสวย กมิจิ และน้่าจิ้มสกุี้รสเด็ด 
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-ชิมเมนดูงัตามซรียี ์Winter Love Song “ ทัคคาลบ ี“ : หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลีแห่งเมืองชุนชอน อร่อยล้่าจนต้องลอง 

-เมนู หมูย่าง คาลบี Pork KALBI : เป็นอาหารพื้นเมืองของชาวเกาหลีเป็นอาหารสไตล์ป้ิงย่าง โดยจะน่าเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นไก่ หมู

สไลด์  

มาป้ิงบนเตาถ่านที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลกรสชาติไม่ต้องพูดถึง อร่อยเวอร์วังเลยทีเดียว 

-เมน ูชคิๆ เมนไูกตุ่น๋โสม : เป็นอีกเมนทูี่นา่ทานค่อนขา้งมาก ไกตุ่๋นโสมเป็นอาหารวงัในสมัยก่อน เชื่อกนัวา่บ่ารงุและเสริม

สุขภาพ เสิรฟ์ใหไ้ปเลยทา่นละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน   
-พเิศษ!!!สดุๆดว้ยเมนบูฟุเฟต่ ์ขาป ู+ เบียร์ ไวน์ ไม่อั้น ทานกันไม่ยั้งไปเลย 

วันแรก        กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)–เกาหลีใต้(สนามบินอนิชอน)  
22.30 น. คณะเดินทางพร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่จาก

บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ทา่นก่อนขึน้เคร่ือง (หวัหน้าทวัร์แนะน าการเดินทาง) สายการบิน  AIR  ASIA  X
ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่นัง่จดัที่นัง่แบบ 3-3-3  (น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน ทัง้ขาไปและขากลับ
หากต้องการซือ้น า้หนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อน
เวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี

 
วันที่สอง สนามบนิอนิชอน(ประเทศเกาหลีใต้) - ตามรอยซีร่ีย์ WINTER LOVE SONG เกาะนามิ - SKI  

02.20 น. บินลดัฟา้สูส่าธารณรัฐเกาหลใีต้ ด้วยเที่ยวบิน XJ700 

09.40 น.  เดินทางถึงทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต้ (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองเรียบร้อย ขอต้อนรับทกุท่านสูส่าธารณรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชพาท่านข้ามทะเลตะวนัตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือ
สะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42 กม. และมียอดโดมสงู 107 เมตร จากนัน้น าท่าน CHECK IN เก๋ๆ ตาม
รอยซีรีย์ที ่เกาะนาม ิเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีงของเกาหลใีต้ เป็นเกาะตัง้อยู่กลางแม่น า้ฮนั เกาะนามิ โด่งดงัเนื่องจากใช้
เป็นสถานท่ีถ่ายท าซีรีย์ เพลงรักในสายลมหนาว บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืน เต็มไปด้วยต้นสน ต้นเกาลดั ต้นแปะก๊วย 

  ต้นซากรุะ ต้นเมเปิล้ และต้นไม้ดอกอื่นๆ ที่พลดักนัออกดอกเปลีย่นสใีห้ชมกนัทกุฤดกูาล อิสระให้ทกุทา่นโพส ท่าสวยๆถ่ายรูป
กบัจดุไฮไลท์ของเกาะแหง่นีไ้ด้อีกด้วย  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนัด้วยเมนู ชาบู ชาบู เมนูที่ทุกท่านต้องลิม้ลอง 
จากนัน้น าทกุทา่นได้สนกุกบัการเลน่สกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยเนินสกีถึง 2 เนินด้วยกนัแบง่เป็นเนินสกีส าหรับผู้
ฝึกหดัเลน่ 1 เนิน,  และเนินส าหรับผู้ที่เลน่ช านาญแล้ว1 เนิน (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนว์
สเลด สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน กอนโดล่าประมาณ 15,000 วอน ส าหรับท่านที่เล่นเก่งแล้วสามารถ
ไถลจากบนยอดเขาลงมาได้ **กอนโดล่า หรือ เคเบิล ขึน้อยู่กับสถานที่ว่ามีให้บริการหรือไม่**) ให้เวลาทกุทา่นได้สนกุ
กบัการเลน่สกีอยา่งเต็มที่ ซึง่ปลอดภยัไมม่ีอนัตราย เตรียมตวัก่อนเลน่สกีควรเตรียมถงุมือสกีผ้าพนัคอแว่นกนัแดดเสือ้แจ๊คเก็ต
กนัน า้ หรือผ้าร่มและกางเกงรัดรูปขอค าแนะน าและฝึกวิธีการเลน่จากไกด์ท้องถ่ินก่อนลงสนามจริงเพื่อความปลอดภยัของท่าน
เองเป็นส าคญั**หมายเหตุ.... ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการของลานสกีขึน้อยู่กับความเอือ้อ านวยของ
อากาศหากไม่มีหิมะเพียงพอลานสกีอาจจะปิดให้บริการในกรณีที่ลานสกีไม่สามารถเปิดบริการ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี่ยนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK)***(ไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK 
ประมาณ 15,000 วอน หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดินช้อปป้ิงตามอัธยาศัย มีทัง้ H&M , ADIDAS และมีอีก
หลากหลายแบรนด์ชัน้น า) 

เย็น รับประทานอาหารเยน็ด้วยเมนู ทัคคาลบี ้ 
พักที่ โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ในซูวอน 
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วันที่สาม ชิมสตอร์เบอร์ร่ี ลูกใหญ่ๆลูกโตๆ – เรียนท าคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ใส่ชุดประจ าชาตเกาหลี (ฮันบก) 
สนุกสนานที่ EVERLAND (รวมค่าเข้า สามารถเล่นเคร่ืองเล่นไม่จ ากดัจ านวนรอบ) – LINE FRIEND STORE -   

 ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์เคร่ืองส าอาง  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

น าท่านสัมผัส สตอร์เบอร์ร่ีสดๆจากไร่ ทัง้รสชาติ.....ทัง้ขนาด........ที่ เห็นแล้วต้องร้อง !!!! โอ้โหววววววว ทุกๆท่าน
จะได้ชิมสอตร์เบอร์ร่ีสดๆหวานๆฉ ่าๆ จากไร่ พิเศษ!!! ส าหรับท่านใดที่ชิมแล้วติดใจ อยากซือ้กลับไปฝากคนที่ รัก 
สามารถสั่ งซือ้จากไร่ โดยจะมีการแพ็คใส่กล่องสวยงามและส่งให้ทุกท่านในวันสุดท้าย  น าท่านเดินทาง ชม 
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ท่านจะได้เรียนรู้ และได้ลิม้รอง รสชาติสาหร่ายของชาวเกาหลีแบบดัง้เดิม ส่วนถ้าหากท่านใดสนใจ
สามารถเลอืกซือ้กลบัไปเป็นของฝากได้อีกด้วย จากนัน้ ให้ทา่นได้ทดลองสวมใส่ ชุดฮันบก ชดุประจ าชาติเกาหล ีเพื่อเก็บภาพ
แห่งความประทับใจ สดุพิเศษ...ให้ท่านได้เรียนรู้ถึงขัน้ตอนการท า คิมบับ หรือข้าวห่อสาหร่าย ที่ชาวเกาหลีนิยมทานกัน
คอ่นข้างมาก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน เมนู คาลบี ้ 
 หลงัจากที่ทกุทา่นกินหมยูา่งกนัอยา่งอิ่มหน าส าราญแล้ว น าทกุทา่นไปสนกุสนานกนัตอ่ที่สวนสนกุ EVERLAND ซึง่ถกู 
 ขนานามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนกุกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุของประเทศเกาหลีใต้ ตัง้อยู่ท่ามกลางหบุเขา ภายในสวน

สนกุแหง่นีจ้ะมีโซนแตกต่างกนัออกไป ไม่ว่าจะเป็นโซนซาฟารี โซนนีเ้อาใจเด็กๆไปเลยครับ เพราะจะพบเจ้าป่าสิงโต และเสือ 
โซนสวนสนกุ โซนนีเ้หมาะส าหรับผู้ที่ชอบหวาดเสยีว เพราะมีเคร่ืองเลน่ท่ีท้าทายที่มีความหวาดเสยีวไว้ให้ลองเลน่มากมาย  

 ที่จะแนะน าจะเป็นรถไฟเหาะรางไม้ ท่ีความเสยีวติดอนัดบัโลก ให้ทกุท่านได้ลองเลน่และลองสมัผสับรรยากาศของความเสียว 
ส าหรับทา่นใดเป็นสายแอ๊บแบว๋ นา่รักๆ ภายในสวนสนกุ EVERLAND จะมี SHOP ของ LINE FRIEND STROE ซึง่ภายในจะ
เป็นสินค้าที่ออกแบบตามตัวสติ๊กเกอร์ใน แอพพลิเคชั่นไลน์ ไม่ว่าจะเป็น ตุ๊ กตา ซองใส่พาสปอร์ต ร่ม  สมุดโน้ต แก้วน า้ 
สร้อยคอ และอื่นๆอีกมากมาย ให้ทา่นได้เลอืกซือ้ พาทา่นเข้าชม ศูนย์โสม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอาย ุ6 
ปีซึ่งถือว่า เป็นโสมที่มีคณุภาพดีที่สดุ ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้โสมที่มีคณุภาพดีที่สดุ ในเกาหลี จากนัน้
ส าหรับทา่นผู้หญิงหรือผู้ชาย ที่อยากหน้าใส หน้าเด็ก ดอูอ่นกวา่วยั ไมค่วรพลาดกบั ศูนย์เคร่ืองส าอางคอสเมติก  ที่มีให้ทกุ
ทา่นได้เลอืกมากมายหลากหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ครีมน า้แตกที่โด่งดงั ครีมหอยทาก เป็นต้น ให้ทกุท่านได้เลือกซือ้เพื่อดแูลและ
บ ารุงให้ดเูด็กก่อนวยั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ด้วยเมนู บลูโกกิ 
พักที่ โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ในโซล 
วันที่สี่ ผ่านชม บลูเฮ้าส์ – พระราชวังเคียงบ็อคคุง – หมู่บ้านบุกชอน ฮนัอก - ศูนย์สมุนไพร – ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง – ชม

วิวกรุงโซล ที่ SEOUL SKY (ตกึที่สงูตดิอนัดับโลก) – DUTY FREE – ช้อป ชิม แชะ ที่ตลาดเมียงดง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

พาทุกท่านเดินทางไปย่านที่เป็นพืน้ที่ที่มีฮวงจุ้ยดีที่สดุของเกาหลีใต้ ผ่านชม!!!!! บลูเฮ้าส์ บ้านพกัประธานาธิบดีเกาหลีใต้ 
จากนัน้พาทา่นชม พระราชวังเคียงบ็อคคุง ซึง่เป็น 1 ใน 5 พระราชวงัหลวงเก่าแก่กวา่ 600 ปี ท่ีได้รับการบรูณะซ่อมแซมเพื่อ
ความสมบรูณ์และสวยงามเหมาะแก่การเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของที่ว่าราชการกษัตริย์ และความสวยงามของพลับพรากลาง
น า้ที่ใช่ส าหรับรับรองแขกบ้านแขกเมืองของประเทศ น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านบุกชน ฮันอก เป็นอีกหนึ่งสญัลกัษณ์ของ
เกาหลีท่ามกลางตึกรางบ้านช่องที่ทนัสมยัของกรุงโซล หมู่บ้านแห่งนีก็้ยงัคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมยัโบราณ มีกลิ่นอาย
ของเกาหลใีนยดุเก่าแก่ เหมาะส าหรับคนท่ีชอบเที่ยวเชิงประวตัิศาสตร์หมูบ้่านโบราณที่เดิมเป็นท่ีอยู่ของเหลา่ขนุนางสมยัก่อน 
ปัจจบุนัได้ถกูอนรัุกษ์เอาไว้ คงความสวยงาม และเป็นแหลง่เรียนรู้เผยแพร่วฒันธรรมเกาหลใีห้กบันกัทอ่งเที่ยวเป็นอยา่งดี 
น าทา่นสู ่ศูนย์สมุนไพร เป็นสมนุไพร ชาวเกาหลรุ่ีนใหมน่ิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดแูลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรค
ตบัแข็งไม่ถูกท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บหุร่ี สารตกค้างจากอาหารและยา จากนัน้น าท่านพบกบัผลิตภณัฑ์ใหม่
ลา่สดุ  น า้มันสนเข็มแดง ปัจจุบนันิยมมา รับประทานเพื่อล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมนัในเส้นเลือดทัว่ทัง้ร่างกาย ป้องกัน
ไขมนัอดุตนัในเส้นเลอืด ,โรคหวัใจ,โรคภมูิแพ้ เป็นต้น 
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน เมนู ไก่ตุ๋นโสม 
 พาทกุท่านตื่นตาตื่นใจกบั แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศเกาหลีใต้ที่ SEOUL SKY เป็นตึกที่สงูที่สดุในกรุงโซล มีทัง้หมด 

123 ชัน้ ความสงูอยู่ที่ 554.5 เมตร ซึ่งตอนนีต้ึก SEOUL SKY ติดอนัดบัที่ 5 เป็นตึกระฟ้าที่สงูที่สดุในโลก ภายด้านในของตึก 
SEOUL SKY แหง่นี ้เรียกได้วา่เป็นศนูย์รวมทกุสิง่ทกุอยา่ง อีกทัง้ยงัเป็นศนูย์การค้าแหลง่ช็อปปิง้แบบครบครันและทนัสมยัสดุๆ 
จากนัน้พาท่านช็อปปิง้สินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้รี ที่นี่มีสินค้าชัน้น าให้ท่านเลือกซือ้มากมาย อาทิ น า้หอม เสือ้ผ้า ,
เคร่ืองส าอาง,กระเป๋า,นาฬิกา,เคร่ืองประดบั จากนัน้พาทกุท่านไปสถานที่ที่ทกุท่านรอคอยให้ทกุท่านอิสระในการช็อปปิง้แบบ
สดุเหวี่ยง สดุมนัส์ ชิวๆที ่ตลาดเมียงดง เป็นแหลง่ช็อปปิง้ขึน้ช่ือและสถานท่ีรวมแฟชัน่ ชัน้น าของกรุงโซลหรือที่คนไทยรู้จกักนั
ในช่ือสยามสแควร์เกาหลี ท่านจะพบกบัสินค้าวยัรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองส าอางยี่ห้อดงัๆอย่าง THE 
SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯ เสือ้ผ้าแฟชัน่มีสไตล์, รองเท้าส้นสงูน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบ
เก๋ๆ, นอกจากนีย้งัมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่ต์นา่รักๆ ซึง่ที่น่ีจะมีวยัรุ่นหนุม่สาวเกาหลไีปรวมตวักนัมากมายในแตล่ะวนั 

เยน็ มือ้สุดพิเศษ!!!!!!!!!!!!!!!! รับประทานอาหารเยน็ ด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์ ขาปู ร้าน Under the sea 
พักที่ โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ในโซล 
 
วันที่ห้า SUPERMARKET - สนามบนิอินชอน(ประเทศเกาหลีใต้) – ดอนเมือง (ประเทศไทย) 
เช้า บริการอาหารเช้า ด้วยเมนู อุด้ง  

จากนัน้พาทา่นละลายเงินวอนที่ SUPER MARKET ซึ่งท่านสามารถเลือกซือ้สินค้า พืน้เมืองเป็นการสง่ท้ายก่อนอ าลาเกาหล ี
อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อดู้ง กิมจิ ลกูอมแปลกๆ ช็อคโกแลต ในราคาพิเศษ 

11.15 น. น าทา่นเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ701 
14.55 น.   ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน 
1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตียง 

พักเด่ียว 
เพิ่ม 

1 – 5 DEC 2017 22,900 22,900 5,000 

8 – 12 DEC 2017 22,900 22,900 5,000 

28 DEC 17 – 01 JAN 18 26,900 26,900 5,000 

29 DEC 17 – 02 JAN 18 26,900 26,900 5,000 

**หมายเหตุ** 
1. รับเฉพาะผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กบัผู้จดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จดัได้ช าระให้กบัสายการ

บินและสถานท่ีตา่งๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ด้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุ
ใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จดัขอสงวนสิทธ์ิ
การคืนเงินสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ทา่น***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ ถ้า
หากเป็นชาวตา่งชาติ จะต้องเพิ่มจากราคาคา่ทวัร์ปกติอีก 100USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนกัเรียน นกัศกึษา  ธุรกิจขายตรง
เคร่ืองส าอางค์  หมอ  พยาบาล  หรือชาวตา่งชาติ จะต้องสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของทา่นต้องการร่วมเดินทางทอ่งเที่ยวระหวา่งทอ่งเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจนข้อแนะน า
กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบหากทา่นมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อท่ีจะน าไปยงัประเทศนัน้ๆ  หรือน ากลบัประเทศ



5 | P a g e  

ไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ต้องไมเ่ป็นสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่ของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิตเจ้าหน้าที่จะไม่
รับฝากกระเป๋าหรือสิง่ของใดใด 

3. โรงแรมที่พกัที่ประเทศเกาหลใีต้อาจะมีการสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถึงผลประโยชน์ลกูค้าเป็นหลกั 
4. ประเทศเกาหลใีต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสดุท้ายช่างภาพจะน าภาพถ่าย

มาจ าหนา่ยกบัลกูทวัร์ หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได้ แตถ้่าท่านใดไมส่นใจก็ไมต้่องซือ้ เพราะทางบริษัททวัร์ไม่มีการบงัคบัลกูทวัร์
ซือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า 

5. ทวัร์ครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลกุค้าต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลงร้านช้อปปิง้ เช่น 
น า้มนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดคา่ด าเนินการในการแยกทอ่งเที่ยวเอง 300 USDตอ่ทา่น 

ราคาทัวร์รวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางที่ระบใุนรายการชัน้ทศันาจร ไป-กลบัพร้อมคณะ กรณีอยูต่อ่ต้อง  
  เสยีคา่เปลีย่นแปลงตัว๋ 

 คา่อาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ 

 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 

 คา่ที่พกัตามระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบ ุหรือเทียบเทา่ 

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่ม ี

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก. 

 คา่หวัหน้าทวัร์ผู้ช านาญเส้นทาง น าทา่นทอ่งเที่ยวตลอดรายการในตา่งประเทศ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
ราคาทัวร์ไม่รวม 

 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนงัสอืเดินทาง, คา่โทรศพัท์สว่นตวั, คา่ซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง  คา่อาหาร และ  
  เคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่ม 

 นอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสัง่เพิม่ กรุณาติดตอ่หวัหน้าทวัร์แล้วจา่ยเพิ่มเองตา่งหาก) 

 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 30,000 วอน ต่อท่านตลอดการเดนิทาง  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว กรุณาเตรียมเอกสาร คือ  
1) พาสปอร์ต  
2) ใบประจ าตวัคนตา่งด้าว  
3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ 
4) ส าเนาทะเบยีนบ้าน(ถ้ามี)  
5) สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้ามี)  
6) รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซา่ให้ทา่น โดยจ่ายคา่บริการตา่งหาก  
 ส าหรับหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว เจ้าของหนงัสอืเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่ 
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เงื่อนไขการจอง 

 การช าระเงิน หากช าระมดัจ าครัง้แรก 10,000  บาท  

 ค่าทวัร์ส่วนที่เหลอืต้องช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน 

 
การยกเลิก 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงนิค่ามัดจ าทุกกรณี   

 กรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบลว่งหน้า 30วนั และถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ อาทิ ค่า เปลี่ยน ช่ือทาง
บริษัทฯ จะเก็บคา่ใช้จ่ายเพิ่มตามจ านวนเงินท่ีเกิดขึน้จริง 

 ระหว่างการเดินทางถ้าท่านไม่ได้ท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องเงิน หรือบริการ
บางสว่นท่ีขาดไปได้ 

 ในกรณีผู้ เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมืองทัง้ประเทศไทยและเกาหลีอนัเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไป  
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหน ีเข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือการถกู ปฎิเสธ ในกรณีอื่นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
และไมค่ืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางสว่น  

 ถ้าสถานท่ีทอ่งเที่ยวปิดไมส่ามารถเข้าชมได้ทางบริษัทฯ จะจดัสถานทอ่งเที่ยวอื่นทดแทนให้ตามความเหมาะสมโดยไม่มีค่าชดเชยใดๆ 
จากทางบริษัทฯ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียวอันเน่ืองจากเหตุสุดวิสยัเพ่ือความเหมาะสมของหมู่คณะทัง้นีจ้ะถือเอา
ผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

หมายเหตุ 
จ านวนผู้เดินทาง ขัน้ต ่า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ขึน้ไป 

 เที่ยวบินราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่าน
ถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได้ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมด
หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 
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 หนงัสอืเดินทาง ต้องมีอายใุช้งานเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดือน 

 ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบใุนรายการ บริษัทฯ ขอ
สงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
ความรับผิดชอบ 
 ทางบริษัทฯ ในฐานะตวัแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่นๆ พร้อมทัง้โรงแรมและส านกังานจัดน าเที่ยวเพื่อให้บริการแก่นัก
ทศันาจร จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการได้รับบาดเจ็บ สญูหาย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึน้จากความลา่ช้า การยกเลิกเที่ยวบิน 
อบุตัิเหต ุภยัทางธรรมชาติ การนดัหยดุงาน ปัญหาทางการเมือง 
 ** ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิเฉพาะลกูค้าท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อทอ่งเที่ยวหรือส ารวจเส้นทางเทา่นัน้หาก ทา่นถกูเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ของทางประเทศไทย และเกาหลีใต้ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตผุลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวน
สทิธ์ิในการท่ีจะคืนคา่ใช้จ่ายใดๆทัง้สิน้ แก่ทา่น  ** 

 
***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลไีด้มีการแจ้งเตือนหลายครัง้ จากดา่นตรวจคนเข้าเมือง ประเทศเกาหลใีต้ เก่ียวกบัมีผู้แอบแฝงมาเป็นนกัทอ่งเที่ยว 
แตเ่ดินทางเพื่อไปด้วยวตัถปุระสงค์อื่น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ทางแลนด์เกาหลจี าเป็นต้องเก็บคา่ประกนัเพื่อให้ลูกค้าไป-

กลบัพร้อมกรุ๊ปเทา่นัน้ เป็นจ านวนเงิน (5,000 บาท หรือ 150,000 วอน) แตถ้่าหากลกูค้าเป็นนกัทอ่งเที่ยวจริงๆ เดินทางทอ่งเที่ยวทัง้ไปและกลบั
พร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมของทางบริษัทก าหนดไว้ ลกูค้าสามารถทีจ่ะขอรับเงินประกนันีค้ืนเต็มจ านวนได้ 

*** ดงันัน้จึงรบกวนขอความร่วมมือจากลกูค้าปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงักลา่ว*** 
หมายเหต ุ: เรียนให้ทราบวา่ หลงัจากผา่นดา่นตรวจคนเข้าเมืองเกาหลใีต้แล้วนัน้ทางทวัร์จะออกเดินทางทอ่งเที่ยวหลงัเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 
 ทางทวัร์ไมม่ีนโยบายให้คณะรอ สว่นทา่นใดที่ติดดา่นตรวจคนเข้าเมือง หากทา่นสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัร์ด้วย
ตนเอง และไมส่ามารถเรียกร้องคา่เดินทางจากทวัร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ทอ่งเที่ยวอยา่งเตม็เวลา ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

 


