
 
 
 
 
 

*** กด LIKE SUN KOREA ICE FISHING  5D3N *** 

 
โปรแกรมการท่องเที่ยว 

วันแรก         กรุงเทพฯ -อนิชอน 

12.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง 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 ทัง้ขาไปและขากลับหาก
ต้องการซือ้น า้หนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

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

15.40 น.  บินลดัฟา้สูส่าธารณรัฐเกาหลใีต้ ด้วยเที่ยวบิน XJ702 

23.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของทา่นเป็นเวลาท้องถ่ินเพ่ือสะดวกในการนดัหมาย) 

พักที่ โรงแรมาตรฐานระดับ 3 ดาว เมือง อนิชอน  
วันที่สอง อินชอน - เกาะนามิ - เทศกาลตกปลาน า้แขง็  

เช้า หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชพาท่านข้ามทะเล
ตะวนัตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติที่ยาวกว่า4.42กม .  และมียอดโดมสงู 107 เมตร 
จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงั เกาะนามิ ตัง้อยู่ที่เมืองชุนชอน ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวนัออก ประมาณ 63 กิโลเมตร เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของเกาหลีใต้ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ลอยน า้ เป็นเกาะกลางแม่น า้ฮนั ซึ่งเกิดจากการสร้าง
เขื่อนชองพยอง โด่งดังจากซีรีย์ Winter Love 
Song ซึ่งใช้เกาะนามิเป็นสถานที่ถ่ายท า บน
เกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืน เต็มไปด้วย ต้นสน 
ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเปิล้ 
และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆ ที่พลัดกันออกดอก
เปลีย่นสใีห้ชมกนัทกุฤดกูาล ทัง้เกาะไม่มีเสาไฟ
หรือสายไฟให้เห็นเลยซกัต้นเพราะมนัถูกฝ่ังลงใต้ดินทัง้หมดเพื่อให้ไม่บดบัง
ทศันียภาพ ซึง่ยงัคงตัง้อยู ่ณ เกาะแห่งนี ้อิสระให้ทกุท่านโพส ท่าสวยๆถ่ายรูป
กบัจดุไฮไลท์ของเกาะแหง่นีไ้ด้อีกด้วย 

กลางวนั  บริการอาหาร เมนูทัคคาลบ ีหรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหล ี 
บ่าย น าทา่นเดินทางสู ่น าท่านสูง่าน เทศกาลตกปลาน า้แข็ง ที่ยิ่งใหญ่เป็นอนัดบั 

1 ของเกาหล ีซึง่ในแตล่ะปี มีนกัทอ่งเที่ยวมาเยือนได้นบัล้านคนตอ่ปี ให้ทา่นได้
ลองสมัผสับรรยากาศการตกปลาเทราท์ภูเขา หรือ Saccheoneo บนแม่น า้ 



Hwacheongang ซึ่งจะเปลี่ยนสภาพเป็นน า้แข็งซึ่งมีความหนาประมาณ 30-40 เซนติเมตร ปลาชนิดนีเ้ป็นปลาสายพนัธ์
เดียวกนักบัปลาแซลมอน ซึ่งอาศยัอยู่ในน า้เย็นอณุหภมูิ ต ่ากว่า 20 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นปลาที่มีความสวยงามและมีรสชาติ
หวานมนัอร่อย สามารถน ามาท าเป็นซูชิหรือซาซิมิมารับประทานได้ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์ตกปลา, ค่าเคร่ืองเล่นและ

ค่ากิจกรรมต่างๆ) หรือ อิสระเพลดิเพลนิกบักิจกรรม ตา่งๆ ในบริเวณ งานเทศกาล ซึง่จะหลายกิจกรรมให้ทา่นได้ทดลองสมัผสั
ประสบการณ์ใหม่ๆ อาทิเช่น สโนวสเลด, สเก็ตน า้แข็ง, รถไฟน า้แข็ง, รถATV เป็นต้น   ช่วงจัดเทศกาล Hwacheon 
Sancheoneo Ice festival  08 – 27 Jan 18 สามารถดลูายละเอียดได้ที่ http://www.narafestival.com/04_community/ 

 
เยน็  บริการอาหาร เมนูชาบูชาบู สุกีห้ม้อไฟสไตล์เกาหล ี
พักที่    โรงแรมาตรฐานระดับ 3 ดาว เมือง โซล  
วนัที่สาม ไร่สตรอเบอร่ี - สนุกสนานกับการเล่น สกี ณ สกีรีสอร์ท - สวนสนุก EVERLAND – LINE FRIEND – TRICK EYE 

MUSEUM – COSMETIC - ตลาดเมียงดง 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

น าทา่นเดินทางเข้าสู ่ไร่สตรอเบอร์ร่ี ลกูสตรอเบอร์ร่ีลกูโตๆ ให้ทา่นได้ชิมสตรอเบอร์ร่ีสดๆหวานฉ ่าจากไร่ นอกจากนัน้ ท่านยงั
สามารถซือ้กลบัมาฝากคนที่ท่านรักที่เมืองไทยได้ด้วย โดยจะมีการแพ็คใสก่ลอ่งสวยงามและสง่ให้ท่านวนัสดุท้าย จากนัน้ให้
ท่านได้สนกุกบัการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ยางจิไพน์ สกีรีสอร์ท  / คงัชน สกีรีสอร์ท ประกอบไปด้วยเนินสกีถึง 2 เนิน
ด้วยกนัแบง่เป็นเนินสกีส าหรับผู้ ฝึกหดัเลน่ 1 เนิน,  และเนินส าหรับผู้ที่เลน่ช านาญแล้ว1 เนิน (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์
การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนว์สเลด สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 
วอน กอนโดล่าประมาณ 15 ,000 วอนส าหรับท่านที่ เล่นเก่งแล้ว
สามารถไถลจากบนยอดเขาลงมาได้ครับ **กอนโดล่า หรือ เคเบิล 
ขึน้อยู่กับสถานที่ว่ามีให้บริการหรือไม่**) มีเวลาให้ทา่นได้สนกุกบัการเลน่
สกีอย่างเต็มที่ ซึ่งปลอดภยัไม่มีอนัตราย เตรียมตวัก่อนเล่นสกีควรเตรียมถุง
มือสกีผ้าพนัคอแวน่กนัแดดเสือ้แจ๊คเก็ตกนัน า้ หรือผ้าร่มและกางเกงรัดรูปขอ
ค าแนะน าและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถ่ินก่อนลงสนามจริงเพื่อความ
ปลอดภยัของทา่นเองเป็นส าคญั 

กลางวนั  บริการอาหารเมนู หมูย่างเกาหลี (PORK CALBI)  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่สวนสนุกEVERLAND ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์
เกาหลเีป็นสวนสนกุกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ โดยมีบริษัทซมัซุงเป็นเจ้าของ 
ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นัง่กระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสตัว์ป่า
ซาฟารี ชมไลเกอร์  ที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และ
สนุกกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ หนอนสะบดั รถไฟเหาะรางไม้ ซึ่ง
เป็นไฮไลค์ของสวนสนปุแหง่นี ้และชมสวนดอกไม้ซึ่งก าลงับานสะพร่ังอวดสีสนัเต็ม
สวน (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) ด้วยบตัรเข้าชมแบบไมจ่ ากดัจ านวนรอบ 

 และในสวนสนกุเอเวอร์แลนด์ท่านจะได้พบกบั LINE FRIEND STORE ซึ่งภายในจะเป็นสินค้าที่ออกแบบตามตวัสติ๊กเกอร์ใน 
แอพพลเิคชัน่ไลน์ ไมว่า่จะเป็น ตุ๊กตา ซองใสพ่าสปอร์ต ร่ม  สมดุโน้ต แก้วน า้ สร้อยคอ และอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกซือ้
สินค้า และบริเวณหน้าร้านก็ตกแต่งสวยงาม มีหมี BROWN และกระต่าย CONY อยู่บริเวณหน้าตึกให้ได้ถ่ายรูปเลน่อีกด้วย 
จากนัน้น าท่านอิสระชมTRICK EYE MUSEUMผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนว
ใหม่ภาพวาดลวงตาสามมิติโดยท่านจะได้สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชั่นท่า
ต่างๆที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้
เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดย
กระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วม

http://www.narafestival.com/04_community/


ถ่ายภาพเมื่อผา่นเข้าไปในภาพนัน้ๆภาพทกุภาพจะออกมาดปูระหนึ่งเหมือนจริงในเหตกุารณ์จนท่านจะอทุานว่ามนัเหมือนจริง
มากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอนัไหนภาพวาดและของจริง จากนัน้ให้ท่านชมและเลือกซือ้เคร่ืองส าอางและเวชส าอางแบ
รนด์ชัน้น าของเกาหลี ที่COSMETIC ยี่ห้อคุณภาพที่ผู้หญิงชาวเกาหลีทัง้สาวทัง้ไม่สาวแล้วให้ความส าคญักับเร่ืองผิวหน้า
คอ่นข้างมากโดยเฉพาะในกลุม่บ ารุงผิวพืน้ฐาน Skin Care และเคร่ืองส าอางผสมสมนุไพร จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ตลาดดงัที่สดุ
ของเกาหลีตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไรก้าวล า้น าสมัย
เพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนีพ้บกบัสินค้าวยัรุ่นอาทิเสือ้ผ้าบรุุษ-สตรีเคร่ืองส าอางดงัๆอาทิ ETUDE HOUSE, SKIN 
FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายให้ท่านได้เลือกซือ้ซึ่งราคาถกูกว่าที่เมืองไทย2-3 
เทา่ 

เยน็  บริการอาหารเยน็ด้วยโอซัมพลุโกก ิ
พักที่  โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว  ในโซล  
วันที่สี่ ศูนย์โสมรัฐบาล - Duty Free – ศูนย์สมุนไพร – น า้มันสนเขม็แดง – พิพิธภณัฑ์สาหร่าย – ท าคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก - 

SUPERMARKET 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นรู้จกัและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมนุไพรโสมถกูน ามาใช้เพื่อสขุภาพเป็นเวลานานากว่า  2,000ปี
ในต ารายาแผนโบราณจีนระบวุา่โสมเป็นสมนุไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอดช่วยท าให้จิตใจสงบ
และเพิ่มพละก าลงัโดยสว่นรวมสรรพคณุทางการแพทย์ช่วยบ ารุงหวัใจปอ้งกนัโรคหวัใจขาดเลือดเสริมประสิทธิภาพทางเพศลด
และปอ้งกนัมะเร็งและเร็วๆนีโ้สมเกาหลอีาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยเูนสโกทกุวนันีผ้ลิตภณัฑ์โสมเป็นสิ่ งที่ขาด
ไมไ่ด้ส าหรับผู้ที่ค านงึถึงสขุภาพในปัจจุบนั จากนัน้ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้ ณ ห้างปลอดภาษีที่DUTY FREEท่าน
ได้เลอืกซือ้สนิค้าแบรนด์เนมน าเข้าจากตา่งประเทศมากมายหลากหลายชนิดรวมทัง้สินค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี  
น าท่านเดินทางไปดแูลสขุภาพกนัที่ ศูนย์สมุนไพร เป็นสมนุไพร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดแูลตบัให้
สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ น าท่านเดินทางไปดสูขุภาพต่อกับน า้มันสนเข็มแดง 
ผลติภณัฑ์ที่สกดัจากน า้มนัสนท่ีมีสรรคณุช่วยบ ารุงร่างกายลดไขมนัช่วยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในร่างกาย  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนัด้วยเมนูไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) 
น าทา่นสู ่พิพิธภณัฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซึง่ทา่นจะได้เรียนรู้การท าสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวตัิความเป็นมา
และความผกูผนัที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย พิเศษ....ให้ท่านได้นอกจากนีท้ี่นี่ยงัมีบริการถ่ายรูปเป็นที่ระลกึและเก็บภาพแห่ง
ความประทบัใจในชุดฮันบก ซึง่เป็นชดุประจ าชาติของเกาหลอีีกด้วย จากนัน้น าทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อน า
ท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางน าท่านเพลิดเพลินกับการแวะซือ้ของฝากที่ 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซือ้หาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่ง
ส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไม้ตามฤดกูาลและของที่ระลกึตา่งๆ 

เยน็  บริการอาหารกลางวนัด้วย เมนูไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น (Jimdak) 
วันที่ห้า         สนามบนิอนิชอน - กรุงเทพฯ 
00.20 น.  น าทา่นเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ703 
04.20 น.  ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
มกราคม 2561 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

11-15  15,555 5,000 
12-16 15,555 5,000 
18-22 16,900 5,000 
19-23 16,900 5,000 
25-29 16,900 5,000 
26-30 16,900 5,000 

 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทปิ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น*** 

**ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าทปิท่านละ  1500 บาท ตลอดการเดนิทาง ช าระท่ีสนามบินดอนเมืองในวันเดนิทาง 
  

หมายเหตุ 

1. รับเฉพาะผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยว ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กบัผู้จดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จดัได้ช าระให้กบัสายการบิน
และสถานท่ีตา่งๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ด้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไมด้่วยสาเหตใุดหรือ
ได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้) ทางผู้จดัขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงินสด
ส่วนใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านัน้ ถ้าหากเป็น
ชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา  ธุรกิจขายตรง
เคร่ืองส าอางค์  หมอ  พยาบาล  หรือชาวตา่งชาติ จะต้องสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจนข้อแนะน า
กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบหากทา่นมคีวามจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อท่ีจะน าไปยงัประเทศนัน้ๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย 
ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ต้องไมเ่ป็นสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่ของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิตเจ้าหน้าที่จะไม่รับฝาก
กระเป๋าหรือสิง่ของใดใด 

3. โรงแรมที่พกัที่ประเทศเกาหลใีต้อาจะมีการสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถึงผลประโยชน์ลกูค้าเป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลใีต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสดุท้ายช่างภาพจะน าภาพถ่ายมา
จ าหนา่ยกบัลกูทวัร์ หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได้ แตถ้่าทา่นใดไมส่นใจก็ไมต้่องซือ้ เพราะทางบริษัททวัร์ไม่มีการบงัคบัลกูทวัร์ซื อ้แต่
อยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า 

***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีข้ึน้อยู่ตามความเหมาะสม 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทาง
บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการ ไม่วา่กรณีใดๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั** 

**พาสสปอร์ตจะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง** 



5. ทวัร์ครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลกุค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลงร้านช้อปปิง้ เช่น 
น า้มนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดคา่ด าเนินการในการแยกทอ่งเที่ยวเอง 300 USDตอ่ทา่น 

ราคาทวัร์รวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเส้นทางที่ระบใุนรายการชัน้ทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะกรณีอยูต่อ่ต้องเสยีคา่เปลีย่นแปลงตัว๋ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามที่ระบใุนรายการ 

 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆตามรายการ 

 คา่ที่พกัตามระบใุนรายการพกัห้องละ 2 ทา่นตามโรงแรมที่ระบหุรือเทียบเทา่ 

 คา่รถรับ-สง่และน าเที่ยวตามรายการ 

 คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี 

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ20 กก. 

 คา่หวัหน้าทวัร์ผู้ช านาญเส้นทางน าทา่นทอ่งเที่ยวตลอดรายการในตา่งประเทศ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทางวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
ราคาทวัร์ไมร่วม 

 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิคา่ท าหนงัสอืเดินทาง, คา่โทรศพัท์สว่นตวั, คา่ซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองดืม่ที่สัง่เพิม่ 

 นอกเหนือรายการ(หากทา่นต้องการสัง่เพิม่กรุณาติดตอ่หวัหน้าทวัร์แล้วจา่ยเพิ่มเองตา่งหาก) 

 ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง ช าระที่สนามบนิดอนเมอืงในวันเดนิทาง 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม7% และภาษีหกัณที่จ่าย3% 

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกต2ิ0 กก.) 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งด้าวกรุณาเตรียมเอกสารคือ 
1) พาสปอร์ต 
2) ใบประจ าตวัคนตา่งด้าว 
3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่
4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้าม)ี  
5) สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้าม)ี  
6) รูปถ่ายส2ี นิว้ 2 รูปแล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวซีา่ให้ทา่นโดยจา่ยคา่บริการตา่งหาก 

ส าหรับหนงัสอืเดินทางตา่งด้าวเจ้าของหนงัสอืเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่ 
เง่ือนไขการจอง 

 การช าระเงินหากช าระมดัจ าครัง้แรก10,000บาท 

 คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืต้องช าระก่อนเดินทางอยา่งน้อย 35 วนั 



 
การยกเลกิ 

 ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนเงินคา่มดัจ าทกุกรณี  

 กรณีที่ทา่นมีการเปลีย่นแปลงใดๆต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบลว่งหน้า30วนัและถ้ามีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้อาทิคา่เปลีย่นช่ือทางบริษัทฯจะ
เก็บคา่ใช้จา่ยเพิม่ตามจ านวนเงินท่ีเกิดขึน้จริง 

 ระหวา่งการเดินทางถ้าทา่นไมไ่ด้ทอ่งเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิไมอ่าจเรียกร้องเงินหรือบริการบางสว่น
ที่ขาดไปได้ 

 ในกรณีผู้ เดินทางไมผ่า่นการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมืองทัง้ประเทศไทยและเกาหลอีนัเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทาง
ผิดกฎหมายการหลบหนีเข้าออกเมืองเอกสารเดินทางไมถ่กูต้องหรือการถกูปฎิเสธในกรณีอื่นๆทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบและไมค่ืน
คา่ใช้จา่ยตา่งๆไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางสว่น 

 ถ้าสถานท่ีทอ่งเทีย่วปิดไมส่ามารถเข้าชมได้ทางบริษัทฯจะจดัสถานทอ่งเที่ยวอื่นทดแทนให้ตามความเหมาะสมโดยไมม่ีคา่ชดเชยใดๆจาก
ทางบริษัทฯ 

 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเท่ียวอนัเน่ืองจากเหตสุดุวิสยัเพ่ือความเหมาะสมของหมูค่ณะทัง้นีจ้ะถือเอา
ผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

 หนงัสอืเดินทางต้องมีอายใุช้งานเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดือน 

 ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบใุนรายการบริษัทฯขอสงวน
สทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

ความรับผิดชอบ 
 ทางบริษัทฯในฐานะตวัแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่นๆพร้อมทัง้โรงแรมและส านกังานจดัน าเทีย่วเพื่อให้บริการแก่นกัทศันาจรจะ
ไมรั่บผิดชอบใดๆตอ่การได้รับบาดเจ็บสญูหายเสยีหายหรือคา่ใช้จา่ยตา่งๆซึง่อาจเกิดขึน้จากความลา่ช้าการยกเลกิเที่ยวบินอบุตัิเหตภุยัทาง
ธรรมชาติการนดัหยดุงานปัญหาทางการเมอืง 
 ** ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิเฉพาะลกูค้าท่ีมวีตัถปุระสงค์เพ่ือทอ่งเท่ียวหรือส ารวจเส้นทางเทา่นัน้หากทา่นถกูเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง
ของทางประเทศไทยและเกาหลใีต้ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตผุลท่ีอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัททางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิใน
การท่ีจะคืนคา่ใช้จ่ายใดๆทัง้สิน้แก่ทา่น  * 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ 
จ านวนผู้เดนิทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 25ท่านขึน้ไป 

 เที่ยวบนิราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผู้เดนิทาง
เป็นส าคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืนและบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านัน้ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจลหรือกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทย
และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบอาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอุบัตเิหตุที่เกดิจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

 ตั๋วเคร่ืองบนิเป็นตั๋วราคาพิเศษกรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงนิได้เมื่อท่านตกลง
ช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถอืว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้แล้ว
ทัง้หมด 
 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศเกาหลีไม่เกนิ 90 วัน ไม่ว่าจะ
ด้วยวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมอืง เพื่อยนืยนัการมี
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี ้
- พาสปอร์ตจะต้องมอีายุมากกว่า 6 เดอืน นับจากวนัไปถงึ 
- ตั๋วเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศเกาหลีทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
- สิ่งที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงนิสด บตัรเครดิต 

เป็นต้น) 
- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
- ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลีทางทวัร์จัดเตรียมให้ 

ประกาศจากสายการบิน AIR ASIA X 
ในกรณีที่ลกูค้าเดินทางไปประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบิน AIR ASIA X แล้วไมผ่า่นการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้ ท าให้ลกูค้า
ต้องถูกส่งตวักลบัเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในการเปลี่ยนตัว๋ขากลบัรวมถึงค่าบริการอื่นๆที่เกิดขึน้ด้วย ฉะนัน้ ลกู ค้าต้องเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ท่ีประเทศเกาหลเีรียกเก็บ ทางผู้จดัและทางสายการบินจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ทกุกรณี ลกูค้าอาจจะ
ต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ หรือลกูค้าต้องรอกลบัประเทศไทยในเที่ยวบินถดัไปที่มีที่นัง่ว่างหรือตามวนัเดินทางขอ งตัว๋
เคร่ืองบิน  ทัง้นีแ้ล้วแต ่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลแีละสายการบินทางผู้จดัไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

 


