
  

 

 

 

 

 

 



  

วนัแรก         กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต ้- เรยีนการท ากิมจ ิ+ ใส่ชุดฮนับก – ซูวอน 

05.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์4 สาย

การบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการ

ขึ้ นเคร่ือง (หวัหนา้ทวัรแ์นะน าการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-

300 จ านวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) (น ้าหนักกระเป๋า 20 

กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้าหนักเพิ่ม ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ย)  

**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที 

และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิใน

การเลือกท่ีนัง่บนเครือ่ง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน)  

 

 

 

 

 

 

08.05 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี XJ708 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
15.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 

ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่ สาธารณะรฐัเกาหลีใต ้รถโคช้พา

ท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติท่ียาว

กวา่ 4.42กม.  และมียอดโดมสูง 107 เมตร  

น าท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ เพ่ือใหท่้านเรียนรู ้วัฒนธรรมการท ากิมจิและ

สนุกสนานเพลิดเพลินกับการท ากิมจิ และใหท่้าน ใส่ชุดประจ  าชาติฮันบก ซ่ึงเป็นชุดประจ า

ชาติของเกาหลี พรอ้มถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก  

 

 

 



  

เยน็ บริการอาหาร (1) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือวัว 

ปลาหมึก กุง้ อาหารเกาหลี เตมิไม่อั้น 

 

พกัที่    JM HOTEL / M SUWON HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สอง     รว่มฉลองเทศกาลตกปลาน ้าแข็ง - เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – ชิมสตรอเบอรร์ีส่ดๆ   

                 จากไร่ – สวนสนุก LOTTE WORLD  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (2) 

เดินทางไปร่วมฉลองเทศกาลสุดยิ่งใหญ่ เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง หน่ึงปีมีเพียงครั้งเดียว จดัขึ้ น

ประมาณชว่งเดือนมกราคมของทุกปี (**หมายเหตุ... ก าหนดการเทศกาลตกปลาน ้าแข็ง ยงั

ไม่ระบุวันที่แน่ชัด ปกติจะอยู่ในช่วงวันที่ 7-27 มกราคมของทุกปี และอาจมีการ

เปลี่ยนแปลง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศในแตล่่ะปี**) เทศกาลน้ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือน

นับลา้นคนต่อปี ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผูใ้หญ่จะมาเทศกาลน้ีเพ่ือตกปลาเทรา้ท์ ฉายาของมนัคือ 

The Queen of Valley หรือราชินีแห่งขุนเขา โดยปลาเทรา้ท์ภูเขาจะอาศยัอยู่ในน ้าเย็นท่ีมี

อุณหภูมิตั้งแต่ 20 องศาเซลเซียสลงไป นับว่าเป็นปลาท่ีสวยงามและหายาก ซ่ึงนักท่องเท่ียวท่ี

ตกปลามาไดส้ามารถน าปลามาท าเป็นซูชิหรือซาชิมิ ก็สามารถรบัประทานไดเ้ลย ภายในงาน 

จะมีกิจกรรมทา้ความหนาวต่างๆ อาทิเชน่ การแขง่ขนัจบัปลาเทรา้ทด์ว้ยมือเปล่า ตกปลาใตน้้า

แข็ง การโชวแ์กะสลกัน ้าแข็ง ฟุตบอลน ้าแข็ง และเล่นเล่ือนหิมะ และอ่ืนๆ ถือไดว้่าเป็นงานใหญ่

ท่ีหลายคนเฝ้ารอคอย เน่ืองจากจดัแค่ปีละครั้งในช่วงเวลาสั้นๆ ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือการ

พักผ่อนและผจญภัยท่ีไดม้าตรฐาน เทศกาลน้ีไดร้ับการเสนอใหเ้ป็นเทศกาลตัวอย่าง โดย

กระทรวงวฒันธรรมและการท่องเท่ียวของเกาหลี นอกจากน้ันยงัมีรายการบันเทิง และเกมส์

การเล่นต่างๆมากมาย เช่น สนามการเล่นสไลเดอรน์ ้าแข็ง การแข่งขนัฟุตบอลบนน ้าแข็ง และ 

กีฬาน ้าแข็งอ่ืนๆ มีแข่งขนัชิงแชมป์สุนัขลากเล่ือนหิมะและรถแข่งหิมะ ซ่ึงเหมาะกบัเด็กๆ และ



  

ครอบครวัไดส้นุกสนานกบักิจกรรมนานาชนิดตลอดทั้งงาน ( พิเศษ...หรรษาฟรีๆ รวมอุปกรณ์

ตกปลา ) 

หมายเหต ุ: เน่ืองดว้ยเทศกาลตกปลาน้ีจดัข้ึนท่ีเมืองฮวาชอน หากไม่สามารถไปตกปลา

น ้าแข็งได ้ในกรณีท่ีน ้าแข็งยงัไม่สามารถลงไปยนืตกปลาได ้ทั้งน้ีทางบริษัทจะน าท่านไป
ตกปลายังเทศกาลที่ซาราซอม หรือหากเกดิเหตุสุดวิสัยขัดข้องอ่ืนๆ ทางบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม  ทดแทนโปรแกรมเป็น >> เกาะนา

มิ (ช่วงประมาณวนัที่ 28 มกราคา – 28 กุมภาพนัธ)์ 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันใหท่้านไดส้นุกกบัการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ (ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่าอุปกรณ์

การเล่นสกี, สกีลิฟท,์ สโนวส์เลด สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน) มีเวลาใหท่้าน

ไดส้นุกกบัการเ  ล่นสกีอยา่งเต็มท่ี ซ่ึงปลอดภยัไม่มีอนัตราย เตรียมตวัก่อนเล่นสกี ควรเตรียม 

ถุงมือสกี ผา้พนัคอ แว่นกนัแดด เส้ือแจค๊เก็ตกนัน ้า หรือผา้ร่ม และกางเกงรดัรูป ขอค าแนะน า

และฝึกวิธีการเล่นจากไกดท์อ้งถ่ินก่อนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั  

 

 

 

 

 

 



  

หมายเหตุ...ปริมาณของหิมะและการเปิดใหบ้ริการของลานสกีข้ึนอยู่กบัความเอ้ืออ านวย

ของอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดใหบ้ริการ ในกรณีที่ลานสกีไม่

สามารถเปิดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรบัเปลี่ยน

เป็น ONE MOUNT (SNOW PARK) ***(ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK 15,000 วอน 

หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดินชอ้ปป้ิงตามอธยัาศัย มีทัง้ H&M , ADIDAS และมีอีก

หลากหลายแบรนดช์ัน้น า)*** 

กลางวนั  บริการอาหาร (3) เมนู ชาบู ชาบู สุก้ีหมอ้ไฟสไตลเ์กาหลี อาหารพ้ืนเมืองของเกาหลี

ตั้งแตส่มยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลกัษณะคลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ

ากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอรร์ี่ ใหท่้านไดช้ิมสตรอเบอร์ร่ี

สดๆหวานฉ า่จากไร่ นอกจากน้ัน ท่านยงัสามารถซ้ือกลับมาฝากคนท่ี

ท่านรักท่ีเมืองไทยไดด้ว้ย โดยจะมีการแพ็คใส่กล่องสวยงามและส่งให้

ท่านวนัสุดทา้ย  

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ สวนสนุก LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่ท่ี

เขตชมัซิล (Jamsil) ในเมืองโซล ท่ีน่ีมีทั้งสวนสนุกในร่ม ซ่ึงเป็นสวนสนุกในร่มท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด

แห่งหน่ึงในโลก  และมีโซนสวนสนุกกลางแจง้ ท่ีสรา้งเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน 

(Seokchon Lake) รายลอ้มไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้ ชอ้ปป้ิงมอลล ์ซุปเปอรม์าเก็ต โรงแรมหรู  

 

 

 

 



  

เยน็ อิสระอาหารเยน็ 1 ม้ือ (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 

พกัที่    BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สาม       COSMETIC OUTLET - น ้ามนัสน - ศูนยโ์สม – TRICK EYE & ICE MUSEUM – พระราชวงั  

                   ชางด็อกกุง – DUTY FREE - หอคอยโซลทาวเวอร ์- ตลาดเมียงดง - รร.โซล                   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (4) 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงรา้นเคร่ืองส าอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET  ของนักชอ้ปชาวไทย

ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือกลบัไปฝากเป็นของท่ีระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซ่ึงราคาถูกกว่าท่ีเมืองไทย

เกือบเท่าตวัและบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 

จากน้ันน าท่านเยีย่มชม RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจากน ้ามนัสน ท่ีมีสรรพคุณชว่ยบ ารุง

ร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกาย 

จากน้ันพาท่านรูจ้ักและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูก

น ามาใชเ้พ่ือสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็น

สมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยท าใหจ้ิตใจสงบและเพ่ิม

พละก าลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ชว่ยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริม  

ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง และเร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดก

โลก  โดยองคก์ารยูเนสโก  ทุกวนัน้ีผลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได้ส าหรบัผูท่ี้ค านึงถึงสุขภาพ

ในปัจจุบนั 

จากน้ันน าท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM  ผลงานการสรา้งสรรคศิ์ลปะแนวใหม่ภาพวาด

ลวงตาสามมิติ โดยท่านจะไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูปแอ็คชัน่ท่าต่างๆ ท่ีเกิดจากความคิด

สรา้งสรรคแ์ละจินตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎี

ทางวิทยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริงโดย

ใหผู้ช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือผ่านเขา้ไปในภาพน้ันๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึง

เหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอนั

ไหนภาพวาดและของจริง และ  ICE MUSEUM เป็นโซนน ้าแข็งแกะสลกัรูปต่างๆ อุณหภูมิขา้งใน 

ประมาณ - 4 องศา  



  

จากน้ันน าท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวงั

ล าดบัท่ีสองท่ีถูกสรา้งต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) ในปี ค.ศ. 

1405 และความส าคญัในการเป็นท่ีพ านักของพระมหากษัตริยห์ลายพระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ช

ซอน (JOSEON)  และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัส าคญัท่ียงัคงรกัษาไว ้ประกอบไปดว้ย 

เขตพระราชฐานชั้นนอกพระราชฐาน ชั้นใน และสวนดา้นหลังส าหรับเป็นท่ีพกัผ่อนของ

พระมหากษัตริย ์ซ่ึงมีตน้ไมข้นาดยกัษ์ท่ีมีกว่า 300 ปี, บ่อน ้า และศาลาริมน ้าพระราชวงัแห่งน้ี

เป็นท่ีพ านักของพระมหากษัตริยถึ์ง 9 พระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน (JOSEON) ปัจจุบนัยงั

คงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวงั ไดแ้ก่ พระต าหนัก INJEONGJEON, พระต าหนัก 

DAEJOJEON, พระต าหนัก SEONJEONGJEON, และพระต าหนัก NAKSEONJAE สวนลบั หรือ

สวนตอ้งหา้ม หรือฮูวอน (HOWON) ตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหลงัของพระราชวงัท่ีถูกสรา้งขึ้ นในสมยั

กษัตริย์ TAEJONG เพ่ือเป็นสถานท่ีพักผ่อนส าหรับพระราชวงศ์ เดิมสวนแห่งน้ีมีชื่อว่า 

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

สวนแหง่น้ีถูกดูแลและบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดี และดูสวยงามมากโดยเฉพาะในชว่งฤดูใบไมร้่วง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** หมายเหตุ... กรณีท่ีพระราชวังไม่เปิดท าการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรบัรายการ

ทดแทน เป็น พระราชวังเคียงบกกงุ ***  

 

กลางวนั เมนู ไก่ตุ๋นโสม (5) เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลังเหมาะ ยัดไสด้ว้ยโสม 

แปะกว๊ย และสมุนไพรบ ารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดินรอ้นๆ 

 

 

 

 



  

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ

เชน่ นาฬิกา , แวน่ตา , เคร่ืองส าอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรูป และสินคา้  แบรนดเ์นมอ่ืนๆอีก

มากมาย 

จากน้ันน าท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร ์(SEOUL TOWER) หรือ หอคอยเอ็นโซล (N SEOUL 

TOWER) หรอื นมัซนัทาวเวอร”์(NAMSAN TOWER) ตั้งอยูบ่นภูเขานัมซาน เป็นจุดท่องเท่ียวท่ี

ถือว่าเป็นไฮไลท์ส าคัญของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุงโซล มีความสูง

จากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพ้ืนดิน คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ี

ส่วนมากจะเป็นคู่รกั ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเท่ียวต่างชาติ คู่รกัส่วนมากจะเตรียมกุญแจมา

คลอ้งตรงรั้วขา้งบนโซลทาวเวอร์ เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักท่ีไดม้าคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะรักกัน

ยาวนานตลอดไป (สมยัแรกๆ นิยมใชลู้กกุญแจเล็กๆ เขียนขอ้ความสญัญารกั และชื่อของคู่รกั

ลงไปในกุญแจ แต่ช่วงปีหลงัๆ มาน้ีเร่ิมมีการพฒันาอุปกรณ์การคลอ้งเป็น เคสโทรศพัทมื์อถือ , 

บตัร T-MONEY, โซ่จกัรยาน, พลัว่ และอุปกรณแ์ปลกๆ อีกหลายอยา่งท่ีคู่รกัรุ่นใหม่สามารถคิด

ได ้และน ามาใชแ้ทนลกูกุญแจ) **ราคาทวัรน้ี์ไม่รวมกุญแจและค่าข้ึนลิฟท*์* 

 
 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควรเ์กาหลี ท่ีตลาดเมียงดงน้ีจะมีเส้ือผา้ 

กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เคร่ืองส าอางค ์ทั้งแบบ แบรนดเ์นมช่ือดงั และโลคอลแบรนด ์ซีดีเพลง 

รูปดารา หรืออะไรท่ีวัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากท่ีตลาดน้ีเลยทีเดียว อย่างร้าน

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

ยากในตลาดแหง่น้ี แถมไม่ไดมี้แค่อยา่งล่ะหน่ึงรา้นอีกดว้ย ประมาณวา่เพ่ิงออกจากรา้น ETUDE 

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

ส าคญัราคาเคร่ืองส าอางคจ์ะถูกกว่าประเทศไทยมาก ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นไม่มี

ขายในประเทศไทยอีกดว้ย อีกเร่ืองก็ของกินเล่น จะมีไอติมโคนเจา้ดงัอยู ่เพราะไอติมท่ีเคา้กด

มาใส่โคนน้ัน สูงถึง 2 ฟุต 

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เยน็ บรกิารอาหาร (6) เมนูบุฟเฟ่ต ์SEAFOOD ส าหรบัท่านที่ช่ืนชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ ให้

ท่านไดเ้ลือกสรรอาหารทะเลที่สดๆใหม่ อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยกัษ ์

 

 

 

 

 

 

พกัที่   BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัทีส่ี ่        ฮ็อตเกนามู – พลอยอะเมทิส – ละลายเงินวอนซุปเปอรม์าเก็ต – สนามบินอินชอน    

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (7) 

จากน้ันพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั ฮ็อตเกนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบน

ภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม

น ามารบัประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการ

ด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา 

จากน้ันน าท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอย

แหง่สุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ี

จะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จี้  ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ  

 

 



  

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (8) เมนู บูลโกกิ หมูหมกัสไตลส์มยัใหม่เกาหลี มีรสชาตอิอกหวาน

เผ็ดเล็กนอ้ย โดยน าหมูลงในกระทะพรอ้มน ้าซุปปรุงรส เม่ือสุกรบัประทานพรอ้มเครือ่ง

เคียงและขา้วสวย หากตอ้งการแบบรสชาต ิเกาหลี แท้ๆ  ก็สามารถใสกิ่มจหิมกัลงตม้ดว้ย 

ก็จะไดร้สชาตอิีกแบบหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเพลิดเพลินกับการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  

ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม 

โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม เป็นตน้  และยงัมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  

เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย  

 

 

 

 



  

16.25 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย เที่ยวบินที่ XJ709 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

20.15 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตดิอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อความส าคัญ โปรดอ่านอย่างละเอยีด 
ในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าให้ลูกคา้ตอ้งถูกส่งตวั

กลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดว้ย ฉะนั้น ลูกคา้
จะต้องเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนท่ีทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่ว่าง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน 
ทั้งน้ี ข้ึนอยู่ทางเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 

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

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

 

ในกรณียกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลกิ 45 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน  
ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กบัการสายการบิน

เรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
**พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับรวมถึงวันกลบั และพาสสปอร์ตจะต้องไม่ช ารุดหรือฉีกขาด การผ่านเข้า-ออก

ประเทศ ขึน้อยู่กบัการพจิารณานาของทางเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้** 
 



  

อตัราค่าบริการ เกาหลี 4 วนั 3 คืน (AIR ASIA X) 

ICE FREEZING IN KOREA (ซูวอน - โซล – โซล) 

 

ก าหนดการเดินทาง 

มกราคม – กุมภาพนัธ ์2561  

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตยีง 

พกั 

เดี่ยว 

เพิ่ม 

2 – 5 มกราคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

3 – 6 มกราคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

4 – 7 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

5 – 8 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

6 – 9 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

7 – 10 มกราคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

8 – 11 มกราคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

9 – 12 มกราคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

10 – 13 มกราคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

11 – 14 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

12 – 15 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

13 – 16 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

14 – 17 มกราคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

15 – 18 มกราคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

16 – 19 มกราคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

17 – 20 มกราคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

18 – 21 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

19 – 22 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

20 – 23 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

21 – 24 มกราคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

22 – 25 มกราคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

23 – 26 มกราคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 



  

24 – 27 มกราคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

25 – 28 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

26 – 29 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

27 – 30 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

28 – 31 มกราคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

29 มกราคม – 1 กุมภาพนัธ ์2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

30 มกราคม – 2 กุมภาพนัธ ์2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

31 มกราคม – 3 กุมภาพนัธ ์2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

01 - 04 กุมภาพนัธ ์2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

02 - 05 กุมภาพนัธ ์2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

03 - 06 กุมภาพนัธ ์2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

04 - 07 กุมภาพนัธ ์2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

05 - 08 กุมภาพนัธ ์2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

06 - 09 กุมภาพนัธ ์2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

07 - 10 กุมภาพนัธ ์2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

08 - 11 กุมภาพนัธ ์2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

09 - 12 กุมภาพนัธ ์2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

10 - 13 กุมภาพนัธ ์2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

11 - 14 กุมภาพนัธ ์2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

12 - 15 กุมภาพนัธ ์2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

13 - 16 กุมภาพนัธ ์2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

14 - 17 กุมภาพนัธ ์2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

15 - 18 กุมภาพนัธ ์2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

16 - 19 กุมภาพนัธ ์2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

17 - 20 กุมภาพนัธ ์2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

18 - 21 กุมภาพนัธ ์2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

19 - 22 กุมภาพนัธ ์2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

20 - 23 กุมภาพนัธ ์2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

21 - 24 กุมภาพนัธ ์2561 16,900 16,900 16,900 5,000 



  

22 - 25 กุมภาพนัธ ์2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

23 - 26 กุมภาพนัธ ์2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

24 - 27 กุมภาพนัธ ์2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

25 - 28 กุมภาพนัธ ์2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

26 กุมภาพนัธ ์- 01 มีนาคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

27 กุมภาพนัธ ์- 02 มีนาคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

28 กุมภาพนัธ ์- 03 มีนาคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

 

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

*** ราคาจอยแลนด ์(ไม่รวมตัว๋) 7,900 บาท *** 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ทา่นละ 30,000 วอน /ทริป/ทา่น** 

**หมายเหตุ** 
1. รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระข   าด และผูจ้ดัไดช้ าระ

ให้กบัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน 

2.  ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ และพระ จะต้องเพิ่ม
จากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนกัเรียน นกัศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค ์ 
หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุกคร้ัง** 

3. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพื่อท่ีจะน าไปยงั
ประเทศนั้นๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นวา่ตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวติ เจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

4. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ าไม่วา่ดว้ยกรณี
ใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษทัไดท้  าการจ่ายค่าตัว๋ไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความให้ถ่ีถว้น
ก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

5. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลูกคา้เป็นหลกั 



  

6. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ยช่างภาพจะ
น าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกบัลูกทวัร์ หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ เพราะทางบริษทั
ทวัร์ไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์ซ้ือแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

7. ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลงร้านช้
อปป้ิง เช่น น ้ ามนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียว
เอง 300 USD ต่อท่าน 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ     ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , 

ค่าอินเตอรเ์น็ต , ค่าซกัรีด , มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 

90 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจ

เขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 

2. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

3. สิ่งที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พ  านักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงิน

สด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

4. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) ทาง

ทวัรจ์ดัเตรียมให ้

5. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



  

เอกสารประกอบในการยืน่วีซ่า  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ  าตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบส าคญัถิ่นที่อยู ่ 

4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  

5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  

6) รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  

(ส าหรบัหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพ่ือส ารองท่ีนัง่ ภายใน 24 ชัว่โมง

หลงัจากการจอง  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วนั จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์, อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆ

ถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูม้ี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้

ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 



  

 กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ตอ้งยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนัเท่านั้น คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที่

ช  าระแลว้  

2.2 หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 45 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรทุ์กกรณี 

1. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปี

น้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 

10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั

ทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 



  

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ี

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่า

ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก , ผลไมส้ด , ไข่ , 

เน้ือสตัว ์, ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัใน

อตัราท่ีสูงมาก  

 

 


