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หมายเหต ุ: ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ  

**ราคาน้ีไม่รวมคา่ทปิไกด+์คนขบัท่านละ 35,000 วอน/ทริป เกบ็ทปิที่สนามบนิดอนเมือง, หวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้ตามดลุพนิิจ* 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวนั ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ - อินชอน X X X  

2 อินชอน - เกาะนามิ - อิสระเล่นสกี - ซูวอน ✈ บุลโกกิ ทลัคาลบ้ี 
PACIFIC 

HOTEL 3* 

3 
เทศกาลตกปลาน ้ าแข็ง - ไร่สตรอเบอร์ร่ี - กรุงโซล - 
COSMETIC SHOP - DUTY FREE - LOTTE WORLD 
TOWER (SEOUL SKY) - สวนสนุกล๊อตเตเ้วลิล ์

O คาลบ้ี X 
GALAXY 
HOTEL 3* 

4 
ศูนยโ์สม - น ้ามนัสนเขม็แดง - พระราชวงัชางด๊อกคุง -  
ศูนยส์มุนไพรเกาหลี – พลอยอเมทิส – โซลทาวเวอร์ - 
ตลาดเมียงดง 

O ซมัแกทงั จิมดกั 
GALAXY 
HOTEL 3* 

5 ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน - กรุงเทพฯ อุดง้ ✈ X  

ไฮไลท.์....ทวัรร์าคาสบายกระเป๋า 

1. ชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ ไรก้งัวล ดว้ยน า้หนกัสมัภาระ 20 กโิลไม่จ ากดัจ านวนช้ิน ถา้ไม่พอ!!!

ซ้ือเพิ่ มได.้..เสริฟอาหารรอ้น ไป-กลบั…เคร่ืองล าใหญ่ A330-300 ดว้ยที่นั่งแบบ 3-3-3 

2. วา้วๆๆๆ สนุกสนานกบัเทศกาลตกปลาน า้แข็ง  

3. ชมววิ แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของเกาหลใีต ้LOTTE WORLD TOWER 

4. สนุกสนานเพลดิเพลนิกบัการเล่นสกีพรอ้มอากาศเยน็สบายๆ  

5. ชมมรดกโลกทางวฒันธรรม ณ พระราชวงัชางดอ๊กคุง 

เกาหล ีสบาย...สบาย 
 Cool…Ice Fishing Festival  

5วนั 3 คนื (XJ) 
 

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์
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วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ - อนิชอน 

23.30 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ (Thai 

 Air Asia X)เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินโดยมีเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัทีส่องของการเดินทาง     อนิชอน - เกาะนามิ - อสิระเล่นสก ี- ซูวอน 

02.50 น. 

 

 

 

 

ออกเดินทางสู่ เมืองอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ้โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ (Thai Air 

Asia X) เท่ียวบินท่ี XJ700 

*ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ือง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบินซ่ึงระบบการจอง

ท่ีนัง่เป็นแบบสุ่มท่ีนัง่วา่ง หากท่านมีความประสงคท่ี์จะระบุท่ีนัง่บนเคร่ือง, เปล่ียนท่ีนัง่ใหน้ัง่ใกลก้นั หรือ

เพิ่มน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระกรุณาติดต่อสายการบิน เพ่ือท าการเปลี่ยนแปลงและช าระเงินด้วยตัวท่านเอง* 

 
10.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

(เพื่อความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) น าท่านผา่นพิธีการตรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากรน าท่านชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทศัน์ซ่ึงเคยใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท า

ละครทีว ี“WINTER LOVE SONG” อนัโด่งดงัไปทัว่ทั้งเกาหลีและเอเชีย เกาะนามิน้ีมีรูปร่างคลา้ยใบไม ้ท่ี

ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้ าฮนั ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดินเล่นเท่ียวชมสวน

เกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนท่ีสูงเสียดฟ้า ผ่านดงตน้สน ดอกสน 

ตน้เกาลดั เลือกนัง่ท่ีมา้นัง่ริมฝ่ังเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติคใตเ้งาไม ้พร้อมมีเวลาให้ท่านไดเ้ก็บโลเคชัน่

ประทบัใจ ให้ท่านไดอิ้สระเลือกชมฟาร์มเล้ียงนกกระจอกเทศซ่ึงตั้งอยู่บนเกาะ หรือจะเลือกข่ีจกัรยานชม

ววิเหมือนฉากในละครตามอธัยาศยัจนไดเ้วลาสมควรอ าลาเกาะนามิ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บุลโกก”ิ 

บ่าย 

 

น าท่านสุ่ สกีรีสอร์ท ให้ท่านไดอิ้สระเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่าง ๆ บนลานสกี เพลิดเพลินกบัลานหิมะท่ี

กวา้งใหญ่ และเนินเล่นสกีระดบัต่าง ๆ กระเช้าลิฟท์ เนินเขาเล่นสโนสเลด ทางรีสอร์ทยงัมีหลากหลาย

บริการอ่ืนๆ ส าหรับผูท่ี้ไม่ตอ้งการเล่นสกี เช่น  ร้านอาหาร คอฟฟ่ีชอ้ป ซุปเปอร์มาเก็ดไวบ้ริการ 
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(ราคาทวัร์ไม่รวมค่าเขา้ลานสกี,ชุด,อุปกรณ์,รองเทา้,ค่าครูฝึกค่าอุปกรณ์การเล่นสกีราคาประมาณ 50,000 

วอน ) ***หมายเหตุลานสกีบางแห่งไม่สามารถเขา้ไปในลานสกีไดเ้พราะเน่ืองจากจะเป็นการรบกวนผูเ้ล่น

สกีหากตอ้งการเขา้ชมจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเช่าอุปกรณ์ในการเล่นสกี*** 

หากเกิดเหตุสุดวสิัยไม่สามารถเดินทางไปยงัลานสกีได ้ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนไป One Mount Snow Park  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ทลัคาลบี”้ 

ทีพ่กั โรงแรม PACIFIC HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ามของการเดินทาง     เทศกาลตกปลาน า้แข็ง - ไร่สตรอเบอร์ร่ี - กรุงโซล - COSMETIC SHOP - DUTY FREE -  

                                             LOTTE WORLD TOWER (SEOUL SKY)  - สวนสนุกล๊อตเต้เวลิล์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่งาน เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง ให้ท่านไดล้องสัมผสับรรยากาศการตกปลาเทราทภู์เขา ซ่ึงจะเปล่ียน
สภาพเป็นน ้ าแข็งซ่ึงมีความหนาประมาณ 30-40 เซนติเมตร ปลาชนิดน้ีเป็นปลาสายพนัธ์เดียวกันกับ
ปลาแซลมอน ซ่ึงอาศยัอยูใ่นน ้ าเยน็อุณหภูมิ ต ่ากว่า 20 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นปลาท่ีมีความสวยงามและมี
รสชาติหวานมนัอร่อย สามารถน ามาท าเป็นซูชิหรือซาซิมิมารับประทานได ้ อิสระเพลิดเพลินกบักิจกรรม 
ต่างๆ ในบริเวณ งานเทศกาล ซ่ึงจะหลายกิจกรรมให้ท่านได้ทดลองสัมผสัประสบการณ์ใหม่ๆ อาทิเช่น 
สโนวสเลด, สเก็ตน ้าแขง็, รถไฟน ้าแขง็, รถATV เป็นตน้ (ราคาทวัร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์ตกปลา) 
หมายเหตุ ก าหนดการเทศกาลตกปลาน ้ าแข็ง จดัข้ึนช่วงประมาณวนัท่ี 06 - 31 มกราคมของทุกปี  ทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กบัสภาพภูมิอากาศในล่ะปี ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสมหากเกิด
เหตุสุดวสิัยขดัขอ้งไม่สามารถไปเทศกาลตกปลาน ้าแขง็ได ้
น าท่านสู่  ไร่สตรอเบอร์ร่ี ขอเชิญท่านล้ิมรสสตรอเบอร์ร่ีเกาหลีสดๆ พร้อมชมบรรยากาศภายในไร่ ซ่ึงท่าน
จะไดพ้บกบัวถีิชีวติชาวไร่สตรอเบอร์ร่ีของเกาหลีวา่มีวิธีการปลูกอยา่งไรจึงไดผ้ลสตรอเบอร์ร่ีท่ีขนาดใหญ่
เป็นพิเศษ และหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นท่ีช่ืนชอบของชาวเกาหลีเอง และชาวต่างชาติ และยงัเป็น
ผลไมส่้งออกของประเทศอีกดว้ย ชมวธีิการปลูก การดูแลรักษา และท่านยงัสามารถเลือกซ้ือสตรอเบอร์ร่ีได้
จากภายในไร่ไดอี้กดว้ย  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย “คาลบี”้ 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงโซล เมืองหลวงของสาธารณรัฐเกาหลีใต้จากนั้นน าท่านชม COSMETIC SHOP 
ศูนยร์วมเคร่ืองส าอางค์ช่ือดงัของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดงั อาทิเช่น W.S.Nature,Rojukiss, Missha
เป็นตน้ จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีท่ีห้าง DUTY FREE น าท่านสู่ LOTTE WORLD 
TOWER (SEOUL SKY รวมค่าขึน้ลฟิท์) ตั้งอยูใ่จกลางกรุงโซล เขตชมัซิล (Jamsil) น าท่านหอชมวิว Sky 
Seoul ของตึก Lotte World Tower (ความสูงจากพื้นดิน 555 เมตร)มาพร้อมกบัคอนเซปต ์“The Beauty and 
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Pride of Korea" ไดรั้บการบนัทึกในสถิติโลกกินเนสส์ (Guinness World Records) จากนั้นน าท่านสู่ สวน
สนุกล็อตเต้เวิลด์  เป็นสวนสนุกในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาหลี ตั้ งอยู่ในเขตซัมซิล  มีแหล่งดึงดูดใจ
นกัท่องเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โรงแรมหรู ช็อปป้ิงมอลล์ขนาดใหญ่มี
สินคา้หลายหลายชนิดใหเ้ลือกสรรค ์คาสิโน โรงภาพยนตร์  Wedding Hall และท่ีส าคญัคือสวนสนุกในร่ม 
(Lotte World – Adventure) และสวนสนุกกลางแจง้ท่ีตั้งอยูใ่นทะเลสาบ (Magic Island) โดยสวนสนุกใน
ร่มจะมีลานไอซ์สเก็ต เคร่ืองเล่นมากมาย 

ค ่า อสิระอาหารค ่า1 มื้อ (ให้ทุกท่านได้อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย) 

ทีพ่กั โรงแรม GALAXY HOTELระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง    ศูนย์โสม - น า้มันสนเข็มแดง - พระราชวงัชางด๊อกคุง - ศูนย์สมุนไพรเกาหล ี- พลอยอเมทสิ -  

                                       โซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านสู่ ศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือวา่เป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด 

ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีท่ีสุดและราคาถูกกวา่ไทยถึง 2 เท่า เพื่อ

น าไปบ ารุงร่างกาย หรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนับถือจากนั้นน าท่านสู่ น ้ามันสนเข็มแดง เป็นการ

สกดัจากใบสนเข็มแดงบริสุทธ์ิ 100% ซ่ึงสรรพคุณของน ้ ามนัสนเข็มแดงนั้นมีประโยชน์อย่างมากมายทั้ง

ช่วยละลายคลอเรสเตอรอลและไขมนัท่ีอุดตนัในเส้นเลือดลดระดบัน ้ าตาลในเลือดช่วยขบัสารพิษออกจาก

ร่างกายในรูปแบบของเสียเช่นเหง่ือปัสสาวะอุจจาระช่วยลา้งสารพิษหรือดีท็อกซ์เลือดให้สะอาดเพิ่มการ

ไหลเวยีนของเลือดไดส้ะดวกข้ึนช่วยเพิ่มภูมิตา้นทานให้กบัร่างกายบ ารุงผิวพรรณให้สดใสจากภายในและ

ลดอตัราเส่ียงในการเกิดโรคมะเร็งน าท่านสู่  พระราชวังชางด๊อกคุง เป็นพระราชวงัหลวงวงัท่ีสองท่ีสร้าง

ต่อจากพระราชวงัคยองบกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวงัท่ีมีความส าคญัอย่างมากต่อกษตัริยห์ลายๆ 

พระองคใ์นราชวงศโ์ชซอนท่ีมีสภาพดีและสมบูรณ์ท่ีสุดใน 5 พระราชวงัหลวงทั้งหมดท่ียงัคงเก็บรักษาไว้

และท่ีน่ียงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนจาก UNESCO วา่เป็น มรดกโลกทางวฒันธรรม ในปี 1997 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย “ซัมเกทงั” 

บ่าย น าท่านชม ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหล ีใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ท่ีน ามาแปร

รูปเป็นรูปแบบต่างๆ ท่ีมีสรรพคุณรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย จากนั้ นน าท่านสู่ โรงงานพลอย 

อเมทสิ หรือ พลอยสีม่วง ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลี  ซ่ึงชาวโสมเช่ือวา่ถา้ไดมี้พลอยชนิดน้ีติดตวัไว ้จะ

ท าใหมี้โชคลาภและส่ิงดีๆเกิดข้ึนกบัชีวิตน าท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมี
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เกาหล ีสบาย..สบาย เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง 5 วนั 3 คืน 
สายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ) 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทา่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบั

ผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

เด็กไมม่ี

เตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

พกัเดยีว

เพิม่ 

12-16 ม.ค. 61 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 5,900.- 

16-20 ม.ค. 61 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 5,900.- 

18-22 ม.ค. 61 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 5,900.- 

19-23 ม.ค. 61 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 5,900.- 

23-27 ม.ค. 61 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 5,900.- 

26-30 ม.ค. 61 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 5,900.- 

30 ม.ค.-03 ก.พ.61 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 5,900.- 

 

ความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล น าท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์

ไดร้อบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองไดถึ้งเขาพูกกัซนั (ราคาทวัร์ไม่รวมค่าข้ึนลิฟทโ์ซลทาวเวอร์) จากนั้น

ใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวยัรุ่นยา่นสยามสแควร์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเป็นแหล่ง

รวมเคร่ืองส าอางคช่ื์อดงั อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นตน้ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “จิมดัก” 

ทีพ่กั โรงแรม GALAXY HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่าของการเดินทาง     ซุปเปอร์มาร์เกต็ -อนิชอน - กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า “เมนูอุด้ง” 

 น าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อน าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางน าท่าน 

ช้อปป้ิงท่ี ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซ่ึงมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซ้ือหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหม่ีก่ึง

ส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเค้ียว ลูกอม ผลไมต้ามฤดูกาลและของท่ีระลึกต่างๆ 

11.15 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ (Thai Air Asia X) เท่ียวบินท่ี XJ701 

14.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมาย
ยนิยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 

***ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศก์ 
ท่านละ 35,000วอน /ทริป/ต่อท่าน เกบ็ทปิทีส่นามบินดอนเมือง*** 

ทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าบตัรโดยสารชั้นทศันาจรไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน ้ามนัไวเ้รียบร้อยแลว้ 
2. ค่าท่ีพกั 3 คืน หอ้งละ 2 - 3 ท่าน 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
4. หวัหนา้ทวัร์หรือมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินผูช้  านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
5. ประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ200,000 บาท  เสียชีวติ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
6. สัมภาระน ้าหนกัไม่เกินท่านละ 20 กก.  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
       1.   ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย 
       2.   ราคาไมร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
       3.   ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

4. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม 
5. วซ่ีาเขา้ประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว หรือ ประเทศท่ีท่ีตอ้งท าวีซ่าเขา้ประเสาธารณรัฐ

เกาหลีใต ้ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,400 บาท ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-
ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่วซ่ีา 

6. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ 35,000 วอน ต่อท่านต่อทริป 

 

การส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาส ารองท่ีนัง่+ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจง้ช่ือ+สกุล เป็นภาษาองักฤษตามหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ช าระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วนั 
3.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับใน

เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
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เง่ือนไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการ
เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

2.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วนั เกบ็เงินมัดจ าทั้งหมด 
3.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ ต่อท่าน 
4.  ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 
5. ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ้ 

ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ินในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์าก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะท าการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้าย
ท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ท่านละ 10,000 บาทและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

6.  ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดย
การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 
Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณใีดๆ 

7. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกจิเพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยผิดกฎหมาย
และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลีใต้ ขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน ลูกค้า
ทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน** 

8. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   
 พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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เง่ือนไขการเดินทาง 
1.  บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2.  บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3.  หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบคืน
ค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4.  บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5.  รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีตอ้งได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7.  กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืน
ทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

8.  มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

9.  หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี 
 บริษทัระบุในรายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆทั้งส้ิน 
11.  บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคก์ารเดินทางเพื่อท่องเท่ียวเกาหลีเท่านั้น 
12.  เท่ียวบิน และรายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
13.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน

เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
14. โรงแรมท่ีพกัในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกต่างกบัประเทศไทย โดยโรงแรม

ท่ีพกัทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหาโรงแรมโดยอา้งอิงตามการจดัระดบัดาวของประเทศเกาหลีตามท่ีระบุใน
รายการท่องเท่ียวเท่านั้น โรงแรมท่ีประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีท่ี
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ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ3ท่านข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม 
ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนั และไม่สามารถเสริมเตียงไดต้ามท่ีตอ้งการโรงแรมหลาย
แห่งจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าชา้ หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ ใดๆทั้งส้ิน 

16. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินและถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจาก
กรุ๊ปทัวร์เพ่ือท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน ้ามันสน, ศูนย์เคร่ืองส าอาง และร้านพลอยอะ
เมทสิ ทางบริษัทจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 USD ต่อท่าน 

17. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิราคาน้ีเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณี
ตอ้งการตดักรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกคร้ังหากเป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์เก็บค่าใช้จ่าย
เพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งท่องเท่ียวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวนัสุดทา้ยของ
การเดินทางช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากวา่ท่านใดสนใจสามารถซ้ือไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน ทางบริษทัทวัร์ไม่มีการบงัคบัใหซ้ื้อแต่อยา่งใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้เพื่อให้ผุ ้
เดินทางไดรั้บทราบ 

     19. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกคร้ังมิเช่นน้ันทางบริษัทฯ 
              จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ 
และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุ
รวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ  านาจท าการ
แทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ 
หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ 
ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/
หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตาม
กฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ 
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จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง 
โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 
การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลแีละพธีิการเข้าเมือง 

           เอกสารทีค่วรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยว
ทีม่าท่องเทีย่วโดยสุจริตเท่าน้ันทีผ่่านเข้าเมืองได้ และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงสมควรท่ีน าติดตวัไปแสดงดว้ย เช่น บตัรพนกังาน นามบตัร จดหมาย
การท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษทัผูจ้ดัคณะ  

2. หลกัฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะน าเงินสดติดตวัไปด้วยประมาณ  300เหรียญ
สหรัฐ หรือประมาณ 300 ,000 วอน ส าหรับการเดินทาง 2   วนั (หากไม่มีบัตรเครดิตคาร์ด) หากมีบัตรเครดิต
ต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งน าติดตวัไปดว้ยหรือหลกัฐาน
การเงินอ่ืนใดท่ีจะแสดงใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบวา่ท่านคือนกัท่องเท่ียว 

3. ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยงัอยู่ในระหวา่งการศึกษาหรือบตัรนกัศึกษาและควรเดินทางกบัผูป้กครอง เช่น บิดา 
มารดา ป้า นา้ อา ท่ีมีนามสกุลเดียวกนั 

4.  หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรน าพาสปอร์ตเก่าเยบ็เล่มคู่กบัพาสปอร์ตใหม่หรือน าติดตวัไปดว้ย   
5.  การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนกัท่องเท่ียว ไม่ควรสวมใส่รองเทา้แตะ 


