
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

โปรแกรมการทอ่งเทีย่ว 

วนัแรก  กรงุเทพฯ -อนิชอน 

22.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 4 เคาน์เตอร ์4 สายการบนิ AIR ASIA X 
เจา้หนา้ที่จากบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึ้นเครื่อง (หัวหนา้ทัวร์แนะน าการ
เดนิทาง) สายการบนิ  AIR  ASIA  Xใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่งจัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  
(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น ท ัง้ขาไปและขากลบัหากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม 
ณ ประตขู ึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 30 นาท ี

 

วนัทีส่อง  อนิชอน - เกาะนาม ิ- เทศกาลตกปลาน า้แข็ง -  สนกุสนานกบัการเลน่ สก ีณ สกรีสีอรท์ 

02.40 น. บนิลัดฟ้าสูส่าธารณรัฐเกาหลใีต ้ดว้ยเทีย่วบนิ XJ700 
10.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 

ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู ่สาธารณะรัฐเกาหลใีต ้รถโคช้พาท่านขา้มทะเลตะวันตกดว้ย
สะพานแขวนยองจองหรอืสะพานเพือ่ความหวังในการรวมชาตทิีย่าวกว่า4.42กม.  และมยีอดโดมสูง 107 
เมตร จากนั้นน าท่านเดนิทางไปยัง เกาะนาม  ิตัง้อยู่ที่เมืองชุนชอน ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวันออก 
ประมาณ 63 กโิลเมตร เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหลใีต ้เกาะนามมิรีูปร่างเหมอืนใบไมล้อยน ้า 
เป็นเกาะกลางแม่น ้ าฮัน ซึง่เกดิจากการสรา้งเขื่อน
ชองพยอง โด่งดังจากซรียี ์Winter Love Song ซึง่ใช ้

เกาะนามเิป็นสถานทีถ่า่ยท า บนเกาะจะมบีรรยากาศร่ม
รื่น เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลัด ตน้แปะก๊วย ตน้
ซากุระ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ้ื่นๆ ที่พลัดกัน
ออกดอกเปลีย่นสใีหช้มกนัทกุฤดูกาล ทัง้เกาะไมม่เีสา
ไฟหรอืสายไฟใหเ้ห็นเลยซักตน้เพราะมันถูกฝ่ังลงใต ้
ดนิทัง้หมดเพือ่ใหไ้มบ่ดบังทัศนียภาพ ซึง่ยังคงตัง้อยู ่
ณ เกาะแหง่นี ้อสิระใหท้กุทา่นโพส ทา่สวยๆถา่ยรปูกบัจดุไฮไลทข์องเกาะแหง่นี้ไดอ้กีดว้ย 

กลางวนั บรกิารอาหาร เมนทูคัคาลบ ีหรอืไกบ่ารบ์คีวิผดัซอสเกาหล ี 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่น าทา่นสูง่าน เทศกาลตกปลาน า้แข็ง ทีย่ ิง่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของเกาหล ีซึง่ในแต่ละปี มี

นักท่องเที่ยวมาเยือนไดนั้บลา้นคนต่อปี ใหท้่านไดล้องสัมผัสบรรยากาศการตกปลาเทราท์ภูเขา หรือ 
Saccheoneo บนแม่น ้า Hwacheongang ซึง่จะเปลีย่นสภาพเป็นน ้าแข็งซึง่มคีวามหนาประมาณ 30-40 
เซนตเิมตร ปลาชนดินี้เป็นปลาสายพันธเ์ดยีวกันกับปลาแซลมอน ซึง่อาศัยอยู่ในน ้าเย็นอณุหภมู ิต ่ากว่า 20 
องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นปลาทีม่คีวามสวยงามและมรีสชาตหิวาน
มันอร่อย สามารถน ามาท าเป็นซูชหิรอืซาซมิมิารับประทานได ้
(ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อปุกรณ์ตกปลาประมาณ 15,000 วอน
, คา่เครือ่งเลน่และคา่กจิกรรมตา่งๆ) หรอื อสิระเพลดิเพลนิ
กับกจิกรรม ต่างๆ ในบรเิวณ งานเทศกาล ซึง่จะหลายกจิกรรม
ใหท้า่นไดท้ดลองสมัผัสประสบการณ์ใหม่ๆ  อาทเิชน่ สโนวสเลด
, สเก็ตน ้าแข็ง, รถไฟน ้าแข็ง, รถATV เป็นตน้   ชว่งจัด
เทศกาล Hwacheon Sancheoneo Ice festival  6– 28 Jan 
18 ส า ม า ร ถ ดู ล า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด ้
ที ่http://www.narafestival.com/04_community/ 
จากนัน้ใหท้่านไดส้นุกกับการเลน่สกบีนลานสกขีนาดใหญ่ ยาง
จไิพน ์สกรีสีอรท์  / คังชน สกรีสีอรท์ประกอบไปดว้ยเนนิสกถีงึ 2 เนนิ

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


ดว้ยกนัแบง่เป็นเนนิสกสี าหรับผูฝึ้กหัดเลน่ 1 เนนิ,  และเนนิส าหรับผูท้ีเ่ล่นช านาญแลว้1 เนนิ (ราคาทวัรย์งั
ไมร่วมคา่อปุกรณ์การเลน่สก,ี สกลีฟิท,์ สโนวส์เลด สกคีา่เลน่รวมชุดประมาณ 50,000 วอน กอนโด
ลา่ประมาณ 15,000 วอนส าหรบัทา่นทีเ่ลน่เกง่แลว้สามารถไถลจากบนยอดเขาลงมาไดค้รบั **
กอนโดลา่ หรอื เคเบลิ ข ึน้อยูก่บัสถานทีว่า่มใีหบ้รกิารหรอืไม*่*) มเีวลาใหท้่านไดส้นุกกับการเล่นสกี
อย่างเต็มที่ ซ ึง่ปลอดภัยไม่มอีันตราย เตรียมตัวก่อนเล่นสกคีวรเตรียมถุงมอืสกผีา้พันคอแว่นกันแดดเสือ้
แจ๊คเก็ตกันน ้า หรอืผา้ร่มและกางเกงรัดรูปขอค าแนะน าและฝึกวธิกีารเล่นจากไกดท์อ้งถิน่กอ่นลงสนามจรงิ
เพือ่ความปลอดภยัของทา่นเองเป็นส าคัญ 

เย็น  บรกิารอาหาร เมนชูาบชูาบ ูสกุ ีห้มอ้ไฟสไตลเ์กาหล ี
พกัที ่   โรงแรมาตรฐานระดบั 3 ดาว เมอืง ซูวอน  

วนัทีส่าม โรงเรยีนสอนท าคมิบบั... ถา่ยรปูชุดฮนับก - ไรส่ตรอเบอรี-่ สวนสนกุ EVERLAND – LINE 
FRIEND  – TRICK EYE MUSUEM - ศนูยเ์ครือ่งส าอางเกาหล ี

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
น าทา่นเดนิทางสู ่โรงเรยีนสอนท าคมิบบั เพือ่ใหท้า่นเรยีนรูว้ัฒนธรรมการท ากมิจแิละสนุกสนานเพลดิเพลนิ
กบัการท ากมิจ ิและใหท้่านไดท้ดลองสวมใส ่ชุดฮนับก เป็นชดุประจ าชาตขิองเกาหล ีพรอ้มถ่ายภาพเป็นที่
ระลกึน าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ไรส่ตรอเบอรร์ี ่ใหท้า่นไดช้มิสตรอเบอรร์ีส่ดๆหวานฉ ่าจากไร ่นอกจากนัน้ ทา่นยงั
สามารถซือ้กลับมาฝากคนทีท่่านรักทีเ่มอืงไทยไดด้ว้ย โดยจะมกีารแพ็คใส่กล่องสวยงามและส่งใหท้่านวัน
สดุทา้ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่วนสนุกEVERLAND ซึง่ถกูขนานนามวา่ ดสินียแ์ลนดเ์กาหลเีป็นสวนสนุก
กลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมบีรษัิทซัมซุงเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน่ั้ง
กระเชา้ลฟิท ์และทอ่งไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร ์ ทีน่ี่ท่านจะพบเจา้ป่าสงิโต และเสอืดนิแดน
แห่งเทพนยิาย และสนุกกับเครือ่งเล่นนานาชนดิ อาทเิชน่ สเปสวร ์
หนอนสะบัด รถไฟเหาะรางไม ้ซึง่เป็นไฮไลค์ของสวนสนุปแห่งนี ้
และชมสวนดอกไมซ้ ึง่ก าลังบานสะพร่ังอวดสสีนัเต็มสวน (ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กับสภาพอากาศ) ดว้ยบัตรเขา้ชมแบบไม่จ ากัดจ านวนรอบ และใน
สวนสนุกเอเวอรแ์ลนดท์่านจะไดพ้บกับ LINE FRIEND STORE 
ซึง่ภายในจะเป็นสนิคา้ทีอ่อกแบบตามตัวสติ๊กเกอรใ์น แอพพลเิคชัน่
ไลน์ ไม่ว่าจะเป็น ตุ๊กตา ซองใส่พาสปอร์ต ร่ม  สมุดโนต้ แกว้น ้า 
สรอ้ยคอ และอืน่ๆอกีมากมาย ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ และบรเิวณ
หนา้รา้นก็ตกแต่งสวยงาม มหีม ีBROWN และกระต่าย CONY อยู่
บรเิวณหนา้ตกึใหไ้ดถ้า่ยรปูเลน่อกีดว้ย 

กลางวนั บรกิารอาหารเมน ูหมยูา่งเกาหล ี(PORK CALBI)  
 จากนัน้น าทา่นอสิระชมTRICK EYE MUSEUMผลงานการสรา้งสรรคศ์ลิปะแนวใหมภ่าพวาดลวงตาสามมติิ
โดยทา่นจะไดส้นุกสนานกบัการถา่ยรูปแอ็คชัน่ท่าต่างๆทีเ่กดิจากความคดิสรา้งสรรคแ์ละจนิตนาการของการ
สรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคพเิศษจากภาพสามมติทิีร่วมทฤษฎทีางวทิยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดยกระตุน้
ความเคลือ่นไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมสี่วน
ร่วมถ่ายภาพเมื่อผ่านเขา้ไปในภาพนั้นๆภาพทุกภาพจะออกมาดู
ประหนึง่เหมอืนจรงิในเหตุการณ์จนท่านจะอทุานว่ามันเหมอืนจรงิมาก
จนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนภาพวาดและของจรงิ จากนัน้ให ้
ท่านชมและเลือกซือ้เครื่องส าอางและเวชส าอางแบรนด์ชัน้น าของ
เกาหล ีทีC่OSMETIC ยีห่อ้คุณภาพทีผู่ห้ญงิชาวเกาหลทีัง้สาวทัง้ไม่
สาวแลว้ใหค้วามส าคัญกบัเรือ่งผวิหนา้ค่อนขา้งมากโดยเฉพาะในกลุ่ม
บ ารงุผวิพืน้ฐาน Skin Care และเครือ่งส าอางผสมสมนุไพร 

เย็น  บรกิารอาหารกลางวนัดว้ย เมนไูกผ่ดักบัวุน้เสน้ (Jimdak) 
พกัที ่  โรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาว  ในโซล  

วนัทีส่ ี ่ ผา่นชมบลเูฮา้ส ์– พระราชวงัเคยีงบ็อคคงุ – ศนูยโ์สมรฐับาล  – DUTY FREE - ตลาดเมยีงดง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านเดนิทางไปย่านทีเ่ป็นพืน้ทีท่ี่มฮีวงจุย้ดทีีสุ่ดของเกาหลใีต ้ผ่านชม บลูเฮา้ส ์บา้นพักประธานาธบิดี
เกาหลใีต ้
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัเคยีงบ๊กคุง ซึง่เป็น 1 ใน 5 
พระราชวังหลวงเก่าแก่กว่า 600 ปีที่ไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมเพื่อ
ความสมบรูณ์และสวยงามเหมาะแกก่ารเยีย่มชมชมความยิง่ใหญ่ของ
ที่ว่าราชการกษัตรยิ์ในสมัยอาณาโซซอนที่ต าหนักทองและความ
สวยงามของพลับพรากลางน ้าที่ใชส้ าหรับรับรองแขกบา้นแขกเมอืง
ของประเทศต าหนักทีบ่รรทมของกษัตรยิแ์ละราชนิ ีจากนัน้น าทา่นรูจ้ัก
และเขา้ใจสมุนไพรโสมเกาหลหีรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูก
น ามาใชเ้พือ่สขุภาพเป็นเวลานานากวา่ 2,000ปีในต ารายาแผนโบราณ
จนีระบวุา่โสมเป็นสมนุไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหารและปอดชว่ยท าใหจ้ติใจสงบและ
เพิ่มพละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบ ารุงหัวใจป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดเสริม



ประสทิธภิาพทางเพศลดและป้องกันมะเร็งและเร็วๆนี้โสมเกาหลอีาจจะไดจ้ดทะเบยีนมรดกโลกโดยองคก์าร
ยเูนสโกทกุวันนีผ้ลติภณัฑโ์สมเป็นสิง่ทีข่าดไมไ่ดส้ าหรับผูท้ีค่ านงึถงึสขุภาพในปัจจบุนั   

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนัดว้ยเมนไูกตุ่น๋โสม (SAMGYETANG) 
หลังจากรับประทานอาหารใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ณ หา้งปลอดภาษีที่DUTY FREEท่านได ้
เลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมน าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนดิรวมทัง้สนิคา้แบรนดเ์กาหลยีอด
นยิม จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงตลาดดังทีส่ดุของเกาหลตีลาดเมยีงดง หรอื
สยามสแควร์เกาหลี หากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็น
อย่างไรกา้วล ้าน าสมัยเพยีงใดท่านจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี้พบกับสนิคา้
วัยรุ่นอาทเิสือ้ผา้บรุุษ-สตรเีครือ่งส าอางดังๆอาท ิETUDE HOUSE, SKIN 
FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรอือกีมาย
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ซึง่ราคาถกูกวา่ทีเ่มอืงไทย2-3 เทา่ 

เย็น บรกิารอาหารเย็นดว้ยบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษแ์บบไมอ่ ัน้@ under the sea 
พักที ่ โรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาว ในโซล  

วนัทีห่า้         ศนูยส์มนุไพร – น า้มนัสนเข็มแดง – N SEOUL TOWER - ซุปเปอรม์าเก็ต–สนามบนิอนิชอน-
กรงุเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าทา่นเดนิทางไปดแูลสขุภาพกนัที ่ศนูยส์มนุไพร เป็นสมนุไพร ชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ยิมน ามารับประทาน
เพือ่ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็งไมถ่กูท าลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์น าทา่นเดนิทางไป
ดสูขุภาพตอ่กบัน า้มนัสนเข็มแดง ผลติภณัฑท์ีส่กดัจากน ้ามนัสนทีม่สีรรคณุชว่ยบ ารงุรา่งกายลดไขมนัชว่ย
ควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกาย จากนัน้น าทา่นขึน้ หอคอยโซล
ทาวเวอร ์ณ เขานัมซาน ภเูขาเพยีงลกูเดยีวใจกลางเมอืงหลวงกรงุโซล1 
ใน17 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลก ใจกลางเมอืงหลวงชมทศันยีภาพกรงุ
โซลและชานเมอืงแบบรอบทศิ360 องศาและทา่นสามารถคลอ้งกญุแจคูรั่ก
ตามความเชือ่ได ้(อสิระไมร่วมลฟิท)์  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนัดว้ย  
จากนัน้น าทา่นเพลดิเพลนิกบัการแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต 
สาหรา่ย ขนมตา่ง ๆ  ชอ็กโกแล็ตหนิซเีรยีลชอ็กโก  ผลติภณัฑข์องใบและราก
ฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม 
เครือ่งส าอางโสม เป็นตน้  และยงัมหีมอนสขุภาพ  กมิจ ิ เปเปโร (ป๊อกกี้
เกาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ีนมกลว้ย  

16.25 น. น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ709 
20.45 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

***หมายเหต*ุ** 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่าม

ความเหมาะสม 
**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุน
รายการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท** 
**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นับจากวันไปถงึ** 



อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
มกราคม 2561 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

3-7 19,900 5,000 
4-8 19,900 5,000 
11-15  17,900 5,000 
12-16 17,900 5,000 
17-21 17,900 5,000 
18-22 17,900 5,000 
19-23 17,900 5,000 
24-28 17,900 5,000 
25-29 17,900 5,000 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่*** 
**ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีมคา่ทปิทา่นละ 30,000 วอน /ทรปิ/ทา่น (1,100 บาท) 

 ทีส่นามบนิดอนเมอืงกอ่นออกเดนิทาง 
  
หมายเหต ุ

1. รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระ
ใหก้ับสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง ฉะนัน้หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใช ้

บรกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ(ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่่าน***และ
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่านัน้ ถา้หากเป็นชาวต่างชาต ิจะตอ้งเพิม่จากราคาค่า
ทัวรป์กตอิกี 100USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนักเรียน นักศกึษา  ธุรกจิขายตรงเครื่องส าอางค ์ หมอ  
พยาบาล  หรอืชาวตา่งชาต ิจะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทกุครัง้** 

2. หากมเีพือ่นหรอืญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเทีย่วระหว่างท่องเทีย่วในประเทศเกาหล ีหรอืปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนขอ้แนะน ากรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบหากท่านมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ ืน่เพือ่ทีจ่ะน าไป
ยังประเทศนัน้ๆ  หรอืน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้ว่าตอ้งไมเ่ป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมาย
บางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้ประหารชวีติเจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

3. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง
ผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลัก 

4. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสดุทา้ยชา่งภาพ
จะน าภาพถา่ยมาจ าหน่ายกบัลกูทัวร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทาง
บรษัิททัวรไ์มม่กีารบงัคับลกูทัวรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวรค์รัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลง
รา้นชอ้ปป้ิง เชน่ น ้ามนัสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิค่าด าเนนิการในการแยก
ทอ่งเทีย่วเอง 300 USDตอ่ทา่น 

ราคาทัวรร์วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการชัน้ทัศนาจรไป-กลับพรอ้มคณะกรณีอยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่

เปลีย่นแปลงตัว๋ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามรายการ 
 คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 
 คา่รถรับ-สง่และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ20 กก. 

 คา่หัวหนา้ทัวรผ์ูช้ านาญเสน้ทางน าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 



 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
ราคาทัวรไ์มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทคิา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหารและ
เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 

 นอกเหนอืรายการ(หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 
 คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ30USD หรอื 30,000 วอน 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่7% และภาษีหักณทีจ่า่ย3% 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต2ิ0 กก.) 
 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้วกรณุาเตรยีมเอกสารคอื 
1) พาสปอรต์ 
2) ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 
3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่
4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  
5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  
6) รปูถา่ยส2ี นิว้ 2 รปูแลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก 
7) ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วเจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่ 

เงือ่นไขการจอง 

 การช าระเงนิหากช าระมดัจ าครัง้แรก10,000บาท 
 คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตอ้งช าระกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 35 วัน 

 
การยกเลกิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่มดัจ าทกุกรณี  
 กรณีทีท่า่นมกีารเปลีย่นแปลงใดๆตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯทราบลว่งหนา้30วันและถา้มคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้อาทคิา่เปลีย่น

ชือ่ทางบรษัิทฯจะเกบ็คา่ใชจ้า่ยเพิม่ตามจ านวนเงนิทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 ระหวา่งการเดนิทางถา้ทา่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะหรอืถอนตัวออกจากคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งเงนิ

หรอืบรกิารบางสว่นทีข่าดไปได ้
 ในกรณีผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาในการตรวจเขา้-ออกเมอืงทัง้ประเทศไทยและเกาหลอีนัเนือ่งมาจากการ

กระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายการหลบหนเีขา้ออกเมอืงเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฎเิสธในกรณีอืน่ๆ
ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 ถา้สถานทีท่อ่งเทีย่วปิดไมส่ามารถเขา้ชมไดท้างบรษัิทฯจะจัดสถานทอ่งเทีย่วอืน่ทดแทนใหต้ามความเหมาะสมโดย
ไมม่คีา่ชดเชยใดๆจากทางบรษัิทฯ 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วอนัเนือ่งจากเหตสุดุวสิยัเพือ่ความเหมาะสมของหมูค่ณะทัง้นี้
จะถอืเอาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
 ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุน

รายการบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
ความรับผดิชอบ 
 ทางบรษัิทฯในฐานะตัวแทนของสายการบนิและยานพาหนะอืน่ๆพรอ้มทัง้โรงแรมและส านักงานจัดน าเทีย่วเพือ่
ใหบ้รกิารแกนั่กทัศนาจรจะไมรั่บผดิชอบใดๆตอ่การไดรั้บบาดเจ็บสญูหายเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆซึง่อาจเกดิขึน้จากความ
ลา่ชา้การยกเลกิเทีย่วบนิอบุตัเิหตภุยัทางธรรมชาตกิารนัดหยดุงานปัญหาทางการเมอืง 
 ** ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่ทอ่งเทีย่วหรอืส ารวจเสน้ทางเทา่นัน้หากทา่นถกู
เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของทางประเทศไทยและเกาหลใีตป้ฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงถอืเป็นเหตผุลทีอ่ยูน่อกเหนอืความ
รับผดิชอบของทางบรษัิททางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้แกท่า่น  * 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
จ านวนผู้เดนิทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 20ท่านขึน้ไป 

 เที่ยวบนิราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็น
ส าคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืนและบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจลหรือกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทย
และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบอาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอุบัตเิหตุที่เกดิจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

 ตั๋วเคร่ืองบนิเป็นตั๋วราคาพิเศษกรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงนิได้เมื่อท่านตกลงช าระ
เงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถอืว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้แล้ว
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 และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ 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 

 


