
 

 

 

 

 

โรบ้ินฮดู 5D3N  

FUNNY FISHING DREAM 
 

☛  เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง   ☛ สนกุสนานกบัการเลน่สกี ณ สกรีสีอรท์  

☛  ตามรอยซีรีย่ ์Winter Love Song เกาะนามิ  ☛ ชิมสตรอเบอรี ่สด ๆจากไร ่

☛  สวนสนกุ EVERLAND     ☛ พิพิธภณัฑส์าหรา่ย – ใสช่ดุฮนับก 

☛  พระราชวงัชางด็อกกงุ  
☛  N-Seoul Tower 

☛  ชอ้งป้ิง 2 ตลาดดงั ตลาดทงแดมนุและตลาดเมียงดง 

☛  บินตรงส ูอิ่นชอนโดยสายการบิน AIR ASIA X น ้าหนกักระเป๋า 20 KG  

☛  พกัซวูอน 1 คืน โซล 2 คืน เท่ียวเต็มไม่มีอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23.30 น. 📢 คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์4 สายการ

บิน AIR ASIA X เจา้หนา้ท่ีจากบริษัทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเคร่ือง 

(หัวหนา้ทัวร์แนะน าการเดินทาง) สายการบิน  AIR  ASIA  X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 

377 ท่ีนัง่จัดท่ีนัง่แบบ 3-3-3  (น ้าหนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน ทัง้ขาไปและขากลบัหากตอ้งการ

ซ้ือน ้าหนกัเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาที 

     และ ผ ูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตข้ึูนเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออก 30 นาที 

 

 
  

02.40 น. 📢 บินลดัฟ้าส ูส่าธารณรฐัเกาหลีใต ้ดว้ยเท่ียวบิน XJ700 

10.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 

2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการ

วนัแรก         กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

 

วนัท่ีสอง       สนามบินดอนเมือง- อินชอน - เกาะนามิ - เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง 

 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

ตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ ขอตอ้นรับทกุท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต ้รถโคช้พาท่านขา้มทะเล

ตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพ่ือความหวังในการรวมชาติท่ียาวกว่า4.42กม .และมี

ยอดโดมสงู 107 เมตร 

จากนัน้ น าท่านเดินทางไปยัง เกาะนามิ ตัง้อยู่ท่ีเมืองชนุชอน ห่างจาก

กรงุโซลไปทางตะวันออก ประมาณ 63 กิโลเมตร เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของเกาหลีใต ้เกาะนามิมีรปูร่างเหมือน

ใบไมล้อยน า้ เป็นเกาะกลางแม่น า้ฮัน ซ่ึงเกิดจากการสรา้งเขื่อน

ชองพยอง โด่งดงัจากซีรีย ์Winter Love Song ซ่ึงใชเ้กาะนามิเป็น

สถานท่ีถ่ายท า บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืน เต็มไปดว้ย ตน้สน 

ตน้เกาลัด ตน้แปะก๊วย ตน้ซากรุะ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไม้

อ่ืนๆ ท่ีพลดักนัออกดอกเปลี่ยนสีใหช้มกนัทกุฤดกูาล ทัง้เกาะไมม่ีเสาไฟหรือสายไฟใหเ้ห็นเลยซักตน้เพราะ

มนัถกูฝั่งลงใตด้ินทั้งหมดเพ่ือใหไ้ม่บดบังทัศนียภาพ ซ่ึงยังคงตัง้อยู่ ณ เกาะแห่งนี้ อิสระใหท้กุท่านโพส 

ท่าสวยๆถ่ายรปูกบัจดุไฮไลทข์องเกาะแห่งนีไ้ดอี้กดว้ย 

กลางวนั 🍴 บรกิารอาหารเมน ูทคัคาลบ้ี ไก่ผดัซอสเกาหลี  

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่งาน เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง ท่ีย่ิงใหญ่เป็นอันดับ 1 ของ

เกาหลี ซ่ึงในแต่ละปี มีนักท่องเท่ียวมาเยือนนับลา้นคนต่อปี ใหท้่านไดล้อง

สัมผัสบรรยากาศการตกปลาเทราท์ภ ูเขา หรือ Saccheoneo บนแม่น ้า 

Hwacheongang ซ่ึงจะเปลี่ยนสภาพเป็นน า้แข็งซ่ึงมีความหนาประมาณ 30-40 

เซนตเิมตร ปลาชนดินีเ้ป็นปลาสายพนัธเ์ดียวกนักบัปลาแซลมอน ซ่ึงอาศัยอยู่

ในน า้เย็นอณุหภมูิ ต า่กว่า 20 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นปลาท่ีมีความสวยงาม

และมีรสชาติหวานมนัอร่อย สามารถน ามาท าเป็นซชูิหรือซาซิมิมารบัประทาน

ได ้(ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าอปุกรณต์กปลา, ค่าเครือ่งเลน่และค่ากิจกรรม

ต่างๆ ราคาประมาณ 500 บาท) หรือ อิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรม ตา่งๆ ในบริเวณ งานเทศกาล 

ซ่ึงจะหลายกิจกรรมใหท้่านไดท้ดลองสมัผสัประสบการณใ์หม่ๆ อาทิเชน่ สโนวสเลด , สเก็ตน า้แข็ง, รถไฟ

น า้แข็ง, รถATV เป็นตน้ 

เยน็  🍴 บรกิารอาหาร เมนชูาบชูาบ ูสก้ีุหมอ้ไฟสไตลเ์กาหลี 

พกัท่ี   ★★★ โรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาว ★★★ 

 
เชา้  🍴 บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

วนัท่ีสาม ไรส่ตรอเบอรี-่ สนกุสนานกบัการเลน่สกี- สวนสนกุ EVERLAND- LINE FRIEND - ตลาดทง

แดมนุ 

 



 

น าท่านเดินทางเขา้สู ่ไรส่ตรอเบอรร์ี ่ลกูสตรอเบอรร่ี์ลกูโตๆ ใหท้่าน

ไดช้ิมสตรอเบอรร่ี์สดๆหวานฉ า่จากไร่ นอกจากนัน้ ท่านยังสามารถ

ซ้ือกลับมาฝากคนท่ีท่านรักท่ีเมืองไทยไดด้ว้ย โดยจะมีการแพ็คใส่

กลอ่งสวยงามและสง่ใหท้่านวันสดุทา้ย  

 

จากนัน้ ใหท้่านไดส้นกุกบัการเล่นสกี บนลานสกีขนาดใหญ่ ยางจิไพน ์

สกีรีสอรท์  / คังชน สกีรีสอรท์ ประกอบไปดว้ยเนินสกีถึง 2 

เนินดว้ยกันแบ่งเป็นเนินสกีส าหรับผูฝึ้กหัดเล่น 1 เนิน,  และ

เนินส าหรับผูท่ี้เล่นช านาญแลว้1 เนิน (ราคาทวัรย์งัไม่รวม

ค่าอปุกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท,์ สโนวส์เลด สกีค่าเล่น

รวมชดุประมาณ 50 ,000 วอน กอนโดล่าประมาณ 

15,000 วอนส าหรบัท่านท่ีเล่นเก่งแลว้สามารถไถลจาก

บนยอดเขาลงมาไดค้รบั **กอนโดล่า หรือ เคเบิล ข้ึนอย ู่กบัสถานท่ีว่ามีใหบ้ริการหรือไม่**) มี

เวลาใหท้่านไดส้นกุกบัการเลน่สกีอย่างเต็มท่ี ซ่ึงปลอดภยัไมม่ีอนัตราย เตรียมตวักอ่นเล่นสกีควรเตรียม

ถงุมือสกีผา้พันคอแว่นกนัแดดเสื้อแจค๊เก็ตกนัน า้ หรือผา้ร่มและกางเกงรัดรปูขอค าแนะน าและฝึกวิธีการ

เลน่จากไกดท์อ้งถ่ินกอ่นลงสนามจริงเพ่ือความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั 

กลางวนั 🍴 บรกิารอาหารเมน ูหมยูา่งเกาหลี (PORK CALBI)  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่สวนสนุก EVERLAND ซ่ึงถกูขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์

เกาหลีเป็นสวนสนกุกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซงุเป็น

เจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหบุเขา ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้ลิฟท ์และท่องไปกับโลก

ของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร ์ ท่ีนี่ท่านจะพบเจา้ป่าสิงโต และเสือดินแดนแห่ง

เทพนิยาย และสนกุกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ หนอนสะบัด 

รถไฟเหาะรางไม ้ซ่ึงเป็นไฮไลคข์องสวนสนกุแห่งนี ้และชมสวนดอกไมซ่ึ้งก าลงั

บานสะพรัง่อวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ดว้ยบัตร

เขา้ชมแบบไม่จ ากัดจ านวนรอบและในสวนสนกุเอเวอร์แลนดท์่านจะได ้

พบกบั LINE FRIEND STORE ซ่ึงภายในจะเป็นสินคา้ท่ีออกแบบตามตวั

สติ๊กเกอรใ์น แอพพลิเคชัน่ไลน ์ไม่ว่าจะเป็น ต ุก๊ตา ซองใส่พาสปอรต์ ร่ม  

สมุดโนต้ แกว้น ้า สรอ้ยคอ และอ่ืนๆอีกมากมาย ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ

สินค้า และบริเวณหน้าร้านก็ตกแต่งสวยงาม มีหมี BROWN และ

กระตา่ย CONY อยู่บริเวณหนา้ตกึใหไ้ดถ่้ายรปูเลน่อีกดว้ย   

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ ตลาดทงแดมนุ เขตธรุกิจส าคัญท่ีเติบโตขึ้นจากพลังหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าต่างๆ 

แหล่งเสื้อผา้แฟชัน่ชื่อดงัของเกาหลี ทั้งขายส่งและขายปลีก คลา้ยกนักบั Platinum Fashion Malls บา้นเรา 

อิสระใหท้กุท่านชอ้ปป้ิงอย่างเพลิดเพลิน 



 

เยน็  🍴 บรกิารอาหารเยน็ดว้ยโอซมัพลโุกกิ 

พกัท่ี   ★★★ โรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาว ★★★ 

 

 

เชา้  🍴 บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

น าท่านร ูจ้ักและเขา้ใจ สมนุไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมนุไพรโสมถกูน ามาใชเ้พ่ือสขุภาพเป็น

เวลานานากว่า 2,000ปีในต ารายาแผนโบราณจีนระบวุ่าโสมเป็นสมนุไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่

ระบบย่อยอาหารและปอดช่วยท าใหจิ้ตใจสงบและเพ่ิมพละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคณุทางการแพทย์

ชว่ยบ ารงุหัวใจป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือดเสริมประสิทธิภาพทางเพศลดและป้องกนัมะเร็งและเร็วๆนี้โสม

เกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกทกุวันนีผ้ลิตภณัฑโ์สมเป็นสิ่งท่ีขาดไมไ่ดส้ าหรับ

ผูท่ี้ค านึงถึงสขุภาพในปัจจบุัน น าท่านเดินทางไปดแูลสขุภาพกันท่ี ศนูยส์มนุไพร เป็นสมนุไพร ชาว

เกาหลีร ุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลาย

จากการดื่มแอลกอฮอล ์

จากนัน้ น าท่ านชมความสวยงามและทรงคุณ ค่ าของ 

พระราชวงัชางด๊อกกงุ (Changdeokgung) จนไดร้ับ

การขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางด้าน

วัฒนธรรมขององคก์ารยเูนสโก เป็นพระราชวังหลวง 

สรา้งในปี ค.ศ.1405  ใชเ้ป็นท่ีประทับของกษัตริยใ์น

ราชวงศ์ โชชอนหลายองค์ จน ถึงพระเจ้าช ุนจง 

(Seonjeong)  พระราชวังชางด๊อก มีอทุยานท่ีไดช้ื่อว่า

สวยและร่มร่ืนท่ีสดุ ตัง้อยู่ดา้นหลงัของพระราชวัง นัน่

คือ อทุยานพีวอน (Bewon) หรือฮวูอน (Huwon)  หรือสวนลับ สวนตอ้งหา้มภายในอทุยานนอกจากหมู่

แมกไมแ้ลว้ยังมีศาลา สะพานเล็กๆ และสระน า้  โดยเฉพาะสระพันโดจี ท่ีมีศาลาหลังคารปูพัดตัง้อยู่ริม

สระ เป็นท่ีโปรดปรานของพระเจา้อินโจกษตัริยอ์งคท่ี์ 16 ของราชวงศโ์ชชอนย่ิงนกั 

กลางวนั 🍴 บรกิารอาหารกลางวนัดว้ยเมนไูก่ต ุ๋นโสม (SAMGYETANG) 

น าท่านสู่  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  (SEAWEED MUSEUM) ซ่ึงท่านจะได ้

เรียนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัติความเป็นมาและความผกูผนั

ท่ีชาวเกาหลีท่ีมีต่อสาหร่าย ไดน้อกจากนี้ท่ีนี่ยังมีบริการถ่ายรปูเป็นท่ี

ระลึกและเก็บภาพแห่งความประทับใจใน ชดุฮนับก ซ่ึงเป็นชดุประจ าชาติ

ของเกาหลีอีกดว้ย 

วนัท่ีสี่  ศนูยโ์สมรฐับาล - ศนูยส์มนุไพร-พระราชวงัชางด็อกกงุ - พิพิธภณัฑส์าหรา่ย  

          + ใสช่ดุฮนับก –ศนูยเ์ครือ่งส าอาง – Duty Free – ตลาดเมียงดง 



 

 เดินทางสู่ ศนูยเ์ครื่องส าอางค์ ใหท้่านชมและเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางและเวชส าอางแบรนดช์ั้นน าของ

เกาหลี ท่ีCOSMETIC ย่ีหอ้คณุภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแลว้ใหค้วามส าคัญกับเร่ือง

ผิวหนา้คอ่นขา้งมากโดยเฉพาะในกลุม่บ ารงุผิวพ้ืนฐาน Skin Care และเคร่ืองส าอางผสมสมนุไพร จากนัน้

ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิง ณ หา้งปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด์

เนมน าเขา้จากตา่งประเทศมากมายหลากหลายชนดิรวมทัง้สินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนยิม 

จากนัน้ น าท่านชอ้ปป้ิงตลาดดังท่ีสดุของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ

สยามสแควร์เกาหลี หากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลี

เป็นอย่างไรกา้วล า้น าสมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมาท่ีเมียงดงแห่งนีพ้บ

กับสินค้าวัยร ุ่นอาทิเสื้อผ้าบุรษุ-สตรีเคร่ืองส าอางดังๆอาทิ 

ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 

ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือซ่ึงราคาถูก

กว่าท่ีเมืองไทย 2-3 เท่า 

 

เยน็ 🍴 บรกิารอาหารเยน็ดว้ย เมน ูBBQ BUFFET 

พกัท่ี   ★★★ โรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาว ★★★ 

 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านขึ้น หอคอยโซลทาวเวอร ์ณ เขานมัซาน ภเูขาเพียงลกูเดียวใจกลาง

เมืองหลวงกรงุโซล1 ใน17 หอคอยเมืองที่สงูที่สดุในโลก ใจกลางเมืองหลวง

ชมทศันยีภาพกรงุโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ360 องศาและท่านสามารถ

คล้องกญุแจคู่รักตามความเชื่อได ้ (อิสระไม่รวมลิฟท์) จากนั้นน าท่าน

เดินทางไปดแูลสขุภาพต่อกับ น ้ามันสนเข็มแดง ผลิตภัณฑ์ท่ีสกัดจาก

น า้มันสนท่ีมีสรรคณุช่วยบ ารงุร่างกายลดไขมันช่วยควบคมุอาหารและ

รกัษาสมดลุในร่างกาย  

กลางวนั 🍴 บรกิารอาหารกลางวนัดว้ย เมนไูก่พะโลว้ ุน้เสน้ (Jimdak)  

บ่าย น าท่านเพลดิเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี SUPERMARKET สาหร่าย ขนมตา่ง 

ๆ  ช็อกโกแล็ตหินซีเรียลช็อกโก  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรปู 

ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เคร่ืองส าอางโสม เป็นตน้  

และยงัมีหมอนสขุภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามา่เกาหลี)นมกลว้ย  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางส ูส่นามบินอินชอน 

วนัท่ีหา้  N-Seoul Tower – น ้ามนัสนเข็มแดง – SUPERMARKET –สนามบินอินชอน – 

กรงุเทพ (ดอนเมือง) 



 

16.25 น.  น าท่านเดินทางส ู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ709 

20.45 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

     อตัราค่าบรกิาร 

 

ก าหนดการเดินทาง 

มกราคม 2562 
ผ ูใ้หญ่ หอ้งละ 2-3 ท่าน พกัเด่ียวเพ่ิม 

9 – 13 ม.ค. 19 17,999 5,000 

 10 – 14 ม.ค. 19 17,999 5,000 

11 – 15 ม.ค. 19 17,999 5,000 

16 – 20 ม.ค.19 17,999 5,000 

17 – 21 ม.ค. 19 17,999 5,000 

18 – 22 ม.ค. 19 17,999 5,000 

23 – 27 ม.ค. 19 17,999 5,000 

24 – 28 ม.ค. 19 17,999 5,000 

25 – 29 ม.ค. 19 17,999 5,000 

 

ค่าบรกิารขา้งตน้รบัเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ และยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ท่านละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  ท่ีสนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง* 

ในสว่นหวัหนา้ทวัร ์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

หมายเหต ุ

1. รบัเฉพาะผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว ค่าทัวรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัได ้

ช าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีตา่งๆ แบบช าระขาดเช่นกนักอ่นออกเดินทาง ฉะนัน้หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทาง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการสลบัสบัเปลี่ยนหรอืเปลีย่นแปลงไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทัง้น้ีโดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผ ูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

และหากลกูคา้ท่านใดจะตอ้งมีการจองตัว๋เครือ่งบินภายในประเทศ รถโดยสารภายในประเทศ หรอืรถไฟกรณุาแจง้ให้

เจา้หนา้ท่ีของบรษิทัทราบกอ่นจองทกุครัง้ ไม่เช่นนัน้บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทกุกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลง

ใดๆ***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายกุารใชง้านไดไ้มน่อ้ยกว่า 6 เดือน*** 



 

หรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตใุดหรือไดร้ับการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศใน

รายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ัดขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋

เคร่ืองบินใหแ้กท่่าน***และทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ราคาน้ีเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ ถา้หากเป็น

ชาวต่างชาติ จะตอ้งเพ่ิมจากราคาค่าทวัรป์กติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนักเรียน 

นกัศึกษา  ธรุกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  หรือชาวตา่งชาต ิจะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหา

ต่างๆ ตลอดจนขอ้แนะน ากรณุาติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบหากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้น

เพื่อท่ีจะน าไปยังประเทศนัน้ๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนัน้ว่าตอ้งไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย 

ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิตเจา้หนา้ท่ีจะไมร่บัฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง

ผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรปู และช่วยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสดุทา้ย

ชา่งภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหนา่ยกบัลกูทัวร ์หากว่าท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แตถ่า้ท่านใดไมส่นใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ 

เพราะทางบริษทัทวัรไ์มม่ีการบงัคบัลกูทวัรซ้ื์อแตอ่ย่างใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวรค์รั้งนี้มีวัตถปุระสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดย

ไมล่งรา้นชอ้ปป้ิง เช่น น า้มนัสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนินการ

ในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ตอ่ท่าน 

6. หากลกูคา้ท าจองเกิน 20 ท่าน ท่านท่ี 21 เป็นตน้ไปช าระเพ่ิม 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกนัจองเกิน 20 

ท่าน แมว่้าท่านจะจองทวัรม์าคนละบริษทัก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหช้ าระเพ่ิมตามเงือ่นไขของบริษทั 

 

ราคาทวัรร์วม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเสน้ทางที่ระบใุนรายการชัน้ทศันาจรไป-กลบัพรอ้มคณะ 

 คา่อาหารทกุมื้อตามท่ีระบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆตามรายการ 

 คา่ท่ีพกัตามระบใุนรายการพกัหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบหุรือเทียบเท่า 

 คา่รถรบั-สง่และน าเที่ยวตามรายการ 

 คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี 

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. 

 คา่หวัหนา้ทวัรผ์ูช้  านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในตา่งประเทศ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดินทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 



 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาทิคา่ท าหนงัสือเดินทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตวั, คา่ซักรีด, มินบิารใ์นหอ้ง, รวมถึงคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนอืรายการ(หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิมกรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรแ์ลว้จ่ายเพิ่มเอง

ตา่งหาก) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง  

(ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน) ช าระท่ีสนามบินดอนเมืองในวนัเดินทาง 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย3% 

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 

 คา่วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีมีประกาศใชวี้ซ่า 

 คา่วีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้วกรณุาเตรียมเอกสารคือ 

1) พาสปอรต์ 

2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 

3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 

4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  

5) สมดุบญัชีเงนิฝาก(ถา้มี)  

6) รปูถ่ายส2ี นิว้ 2 รปูแลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนนิการย่ืนวีซ่าใหท้่านโดยจ่ายค่าบริการตา่งหาก 

ส าหรบัหนงัสือเดินทางตา่งดา้วเจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะย่ืนวีซ่า 

เง่ือนไขการจอง 

 การช าระเงนิหากช าระมดัจ าครัง้แรก 5,000 บาท 

 คา่ทวัรส์ว่นที่เหลือตอ้งช าระกอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การยกเลิก 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิคา่มดัจ าทกุกรณี  

 กรณีท่ีท่านมีการเปลี่ยนแปลงใดๆตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบลว่งหนา้ 30 วันและถา้มีคา่ใชจ้่ายเกิดขึน้อาทิคา่

เปลี่ยนชื่อทางบริษทัฯจะเก็บคา่ใชจ้่ายเพ่ิมตามจ านวนเงนิท่ีเกิดขึน้จริง 

 ระหว่างการเดินทางถา้ท่านไมไ่ดท้่องเท่ียวพรอ้มคณะหรือถอนตวัออกจากคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไมอ่าจ

เรียกรอ้งเงนิหรือบริการบางสว่นที่ขาดไปได ้

 ในกรณีผูเ้ดินทางไมผ่า่นการตรวจพิจารณาในการตรวจเขา้-ออกเมืองทัง้ประเทศไทยและเกาหลีอนัเนือ่งมาจาก

การกระท าท่ีสอ่ไปในทางผดิกฎหมายการหลบหนเีขา้ออกเมืองเอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้งหรือการถกูปฎิเสธใน

กรณีอ่ืนๆทางบริษทัจะไมร่บัผิดชอบและไมคื่นคา่ใชจ้่ายตา่งๆไมว่่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น 

 ถา้สถานท่ีท่องเท่ียวปิดไมส่ามารถเขา้ชมไดท้างบริษทัฯจะจดัสถานท่องเท่ียวอ่ืนทดแทนใหต้ามความเหมาะสม

โดยไมม่ีคา่ชดเชยใดๆจากทางบริษทัฯ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวอนัเนือ่งจากเหตสุดุวิสยัเพื่อความเหมาะสมของหมู่คณะ

ทัง้นีจ้ะถือเอาผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 หนงัสือเดินทางของท่านตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน 

 ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบใุน

รายการบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

 

ความรบัผิดชอบ 

 ทางบริษทัฯในฐานะตวัแทนของสายการบินและยานพาหนะอ่ืนๆพรอ้มทัง้โรงแรมและส านักงานจดัน าเที่ยวเพ่ือ

ใหบ้ริการแกน่กัทศันาจรจะไมร่บัผิดชอบใดๆตอ่การไดร้บับาดเจ็บสญูหายเสียหายหรือคา่ใชจ้่ายตา่งๆซ่ึงอาจเกิดขึน้จาก

ความลา่ชา้การยกเลิกเท่ียวบินอบุตัเิหตภุยัทางธรรมชาตกิารนดัหยดุงานปัญหาทางการเมือง 

 ** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลกูคา้ท่ีมีวัตถปุระสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านัน้หากทา่นถกู

เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและเกาหลีใตป้ฏิเสธการเขา้-ออกเมืองถือเป็นเหตผุลท่ีอยู่นอกเหนอืความ

รบัผิดชอบของทางบริษทัทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนคา่ใชจ่้ายใดๆทัง้ส้ินแกท่่าน  * 

 



 

 

 

  

****ประกาศจากสายการบิน AIR ASIA X**** 

ในกรณีท่ีลกูคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้ โดยสายการบิน AIR ASIA X แลว้ไม่ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง

ของประเทศเกาหลีใต ้ ท าใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตวักลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการเปลี่ยนตัว๋

จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผ ูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศ

เกาหลีไม่เกิน 90 วนั ไมว่่าจะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยีย่มญาติ หรอืธรุกิจ จะตอ้งยืน่

เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคณุสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัต่อไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายมุากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศเกาหลีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิ่งท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลีได ้

(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ช่ือ ท่ีอย ู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนร ูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ)

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลีทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

หมายเหต ุ

จ านวนผูเ้ดินทางขัน้ต า่ผูใ้หญ่ 30 ท่านขึน้ไป 

 เที่ยวบินราคาและรายการท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผู้

เดินทางเป็นส าคญั 

 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือนและบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจดุประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่านัน้ 

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้นหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การกอ่จลาจลหรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หนา้ท่ีกรม

แรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนอืความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้นหากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไมค่รบอาทิไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมื้อเพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก

เดินทางแลว้ 

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้นหากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษกรณีท่ีท่านไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงนิไดเ้มื่อท่าน

ตกลงช าระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯทางบริษทัฯจะถือว่าทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 



 

ขากลบัรวมถึงค่าบรกิารอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดว้ยฉะนัน้ลกูคา้ตอ้งเป็นผ ูร้บัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนท่ีประเทศ

เกาหลีเรยีกเก็บ ทางผ ูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทกุกรณี ลกูคา้อาจจะตอ้ง

รบัผิดชอบค่าปรบัท่ีประเทศเกาหลีเรยีกเก็บหรอืลกูคา้ตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่ว่าง

หรอืตามวนัเดินทางของตัว๋เครือ่งบิน ทัง้น้ีแลว้แต่ ทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลี  สาย

การบินและทางผ ูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 

หมายเหต ุ: เรยีนใหท้ราบว่า หลงัจากผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใตแ้ลว้นัน้ทางทวัรจ์ะออกเดินทาง

ท่องเท่ียวหลงัเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 

***ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายใหค้ณะรอ สว่นท่านใดท่ีติดด่านตรวจคนเขา้เมือง หากท่านสามารถผา่นเขา้เมืองได้

จะตอ้งเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง และไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเดินทางจากทวัรไ์ด ้เพ่ือความเป็น

ระเบียบและคณะไดท่้องเท่ียวอยา่งเต็มเวลา ขออภยัในความไม่สะดวก*** 

 


