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บินลัดฟ้าไปวาดลวดลายสก ีณ แดนกมิจิ ... สัมผัสปยุหิมะสีขาวบนลานสกขีนาดใหญ่ ... ชม
วิวบนตึกสูงเสียดฟ้า ‘SEOUL SKY TOWER’ … ชวนเที่ยวสวนสนุกดัง ‘LOTTE WORLD’ 

… เดนิเล่นถนนสายโรแมนติกริมย่านราชวัง JEONGDONG-GIL  
ช้อป ชิม แชะ สตรีทฟู้ ดช่ือดังของเกาหลี ‘ตลาดเมียงดง’ 

 

 
 
สุดพเิศษ... 
1. พกัซูวอน 1 คนื และ กรุงโซล 2 คนื 
2. คุ้มสุดๆ LOTTE WORLD + LOTTE TOWER  
3. อิม่อร่อยกบับุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ !! 
4. ชิมสตอเบอร์ร่ีสดๆจากไร่ 
5. บินไฟล์ทเช้า เที่ยวไม่เหน่ือย  
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วนัแรก         กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) - ประเทศเกาหลใีต้ (อนิชอน) – โรงเรียนสอนท ากมิจิ+ใส่ชุด   
                  ประจ าชาติฮันบก  
05.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR 

ASIA X เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการข้ึนเคร่ือง 
(หัวหนา้ทวัร์แนะน าการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 
377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 (บริการอาหารบนเคร่ือง) น ้ าหนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการ
ซ้ือน ้าหนกัเพิ่มตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสาร
พร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลอืกที่น่ังบนเคร่ือง 
เน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน)  

 
 
 
 
 
 
08.05 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี XJ708  
15.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจ
คนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต ้ รถโคช้พาท่านขา้มทะเล
ตะวนัตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกว่า 4.42กม. 
และมียอดโดมสูง 107 เมตร  
น าท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ เพื่อให้ท่านเรียนรู้วฒันธรรมการท ากิมจิและสนุกสนาน
เพลิดเพลินกบัการท ากิมจิ และให้ท่านใส่ชุดประจ าชาติฮันบกซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลี 
พร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก  
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เยน็ บริการอาหาร (1) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลาหมึก กุ้ง 

อาหารเกาหล ีเติมไม่อั้น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

พกัที ่   JM HOTEL / SUWON M / NEW M SUWON HOTEL  หรือระดับเดียวกนั 

 

วนัทีส่อง       เล่นสกบีนลานสกขีนาดใหญ่ - ชิมสตรอเบอร์ร่ีสดๆจากไร่ – สวนสนุก LOTTE WORLD 
                   SEOUL SKY TOWER 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (2) 
จากนั้นให้ท่านได ้สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ มีเวลาให้ท่านไดส้นุกกบัการเ  ล่นสกี
อยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงปลอดภยัไม่มีอนัตราย (**ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสก,ี สกลีฟิท์, สโนว์
สเลด สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน**) การเตรียมตวัก่อนเล่นสกีควรเตรียมถุงมือสกี 
ผา้พนัคอ แว่นกนัแดด เส้ือแจ๊คเก็ตกนัน ้ า หรือผา้ร่ม และกางเกงรัดรูป รับฟังขอ้แนะน า และฝึก
วธีิการเล่นจากไกดท์อ้งถ่ินก่อนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั  
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*** หมายเหตุ... ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการของลานสกีขึน้อยู่กับความเอือ้อ านวยของ
อากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดให้บริการ ในกรณีที่ลานสกีไม่สามารถเปิดบริการ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี่ยนเป็น ONE MOUNT (SNOW 
PARK*) ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK 15,000 วอน หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถ
เดินช้อปป้ิงตามอธัยาศยั มีท้ัง H&M, ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนด์ช้ันน า 
จากนั้ นน าท่านเดินทางเข้าสู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี ให้ท่านได้ชิมสตรอเบอร์ร่ีสดๆหวานฉ ่ าจากไร่ 
นอกจากนั้น ท่านยงัสามารถซ้ือกลบัมาฝากคนท่ีท่านรักท่ีเมืองไทยไดด้้วย โดยจะมีการแพ็คใส่
กล่องสวยงามและส่งใหท่้านวนัสุดทา้ย  
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั บริการอาหาร (3) เมนู บูลโกก ิหมูหมกัสไตล์สมยัใหม่เกาหล ีมรีสชาติออกหวานเผด็เลก็น้อย โดยน า
หมูลงในกระทะพร้อมน ้าซุปปรุงรส เมือ่สุกรับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงและข้าวสวย หากต้องการ
แบบรสชาติ เกาหล ีแท้ๆ กส็ามารถใส่กมิจิหมกัลงต้มด้วย กจ็ะได้รสชาติอกีแบบหน่ึง 

 
 

 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ สวนสนุก LOTTE WORLD หน่ึงในสวนสนุกท่ีดงัท่ีสุดของเกาหลี 
ตั้งอยูท่ี่เขตชมัซิล (Jamsil) ในเมืองโซล เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงใน
โลก การมาเท่ียวท่ีน่ีจึงสามารถท าไดท้ั้งปีโดยไม่ตอ้งดูสภาพอากาศล่วงหนา้ ภายในมีเคร่ืองเล่นท่ี
น่าต่ืนเตน้มากมาย รวมถึงลานไอซ์สเกต็ สวนสนุกลอตเตเ้วิลด์แบ่งออกเป็น 2 โซน ไดแ้ก่ “ธีมผจญ
ภัย” (Adventure) โซนท่ีเป็นสวนสนุกในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และ “เกาะเวทมนต์” (Magic 
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Island) โซนท่ีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีสร้างเป็นเกาะอยูก่ลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake) 
ทั้งยงัมีร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก ร้านอาหารนานาชาติ และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆอีกมากมาย 
นอกจากน้ี ท่ีน่ียงัรายลอ้มไปดว้ยห้างสรรพสินคา้ ชอ้ปป้ิงมอลล ์ซุปเปอร์มาร์เกต็ โรงแรมหรู เป็น
ตน้ 
* หมายเหตุ ... เค ร่ืองเล่น  Lotis Climing, Tomb of Horror, Mirror Maze, VR Game Zone, 
Fantasy Forest และ Poporo Park ไม่รวมอยู่ในตั๋ว หากลูกค้าต้องการเล่นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ *    
 
 
 
 
 
 
และยงัมี SEOUL SKY TOWER หรือ LOTTE TOWER ตึกสูงท่ีมีสถาปัตยกรรมอาคารท่ีโดดเด่น 
มีแรงบนัดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลี และพู่กนัเขียน นบัเป็นตึกท่ีสูงเป็นล าดบัท่ี 6 ของโลก 
(556 เมตร) มีทั้ งหมด 123 ชั้ น แล้วพาท่านข้ึนไปยงัชั้ นท่ี 118 ด้วยลิฟท์ความเร็วสูง (**อัตรา
ค่าบริการน้ีรวมค่าขึ้นลิฟท์แล้ว**) ดา้นบนชั้นท่ี 118 มีพื้นกระจกท่ีโปร่งใสสามารถมองลงมาเห็น
พื้นด้านล่างได้ และยงัสามารถช่ืนชมทัศนียภาพอันงดงามของตัวเมืองกรุงโซลได้อย่างทั่วถึง 
นอกจากน้ียงัมีชั้นท่ี 119 บนชั้นน้ีมีร้านกาแฟ ซ่ึงมีโปรเจ็คเตอร์สกรีนฉายภาพสวยๆบนผนัง ใน
กรณีท่ีทอ้งฟ้าไม่เปิดไม่สามารถชมววิได ้ชั้นท่ี 120 สามารถออกไปดา้นนอกได ้ส่วนชั้นท่ี121-123 
มีลิฟทต่์างหาก แต่ไม่มีร้านอาหารขา้งบน และชั้นบนสุด ชั้นท่ี123 สามารถจดัเล้ียงและจุคนไดถึ้ง 
100 คน  

เยน็ บริการอาหาร (4) เมนูบุฟเฟ่ต์ SEA FOOD ส าหรับท่านที่ช่ืนชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ ให้ท่านได้
เลอืกสรรอาหารทะเลทีส่ดๆใหม่ และ อาหารนานาชนิด พเิศษ !! ขาปูยกัษ์ อลาสก้า  

 
 
 

 
 
 

พกัที ่   HOTEL RIVER PARK / THE M / PRIME IN SEOUL หรือระดับเดียวกนั 
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วนัทีส่าม      น า้มนัสน - สมุนไพรโสมเกาหล ี- COSMETIC OUTLET - TRICK EYE & ICE MUSEUM     
                  พระราชวงัถ็อกซูกงุ - DUTY FREE - ตลาดเมยีงดง  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (5) 

จากนั้นน าท่านเยีย่มชม RED PINE เป็นผลติภัณฑ์ ทีส่กดัจากน า้มนัสน ท่ีมีสรรพคุณช่วยบ ารุง
ร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย 

จากนั้นพาท่านรู้จกัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหล ีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร 
โสมถูกน ามาใชเ้พื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณ
จีน ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหาร
และปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพิ่มพละก าลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทาง
การแพทย ์ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทาง
เพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง และเร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลก โดยองค์การ
ยเูนสโก  ทุกวนัน้ีผลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับผูท่ี้ค  านึงถึงสุขภาพในปัจจุบนั 
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงร้านเคร่ืองส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET  ของนกัชอ้ปชาวไทยให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือกลบัไปฝากเป็นของท่ีระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซ่ึงราคาถูกกว่าท่ีเมืองไทยเกือบ
เท่าตวัและบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 

กลางวนั บริการอาหาร (6) เมนู ชาบู ชาบู สุกีห้ม้อไฟสไตล์เกาหล ีอาหารพืน้เมืองของคาบสมุทรเกาหลตีั้งแต่
สมยัมองโกเลยีบุกคาบสมุทรเกาหล ีลกัษณะคล้ายสุกีห้ม้อไฟ 
 

 
 
 

 
 

จากนั้นน าท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM  ผลงานการสร้างสรรคศิ์ลปะแนวใหม่ภาพวาด
ลวงตาสามมิติ  โดยท่านจะได้สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชั่นท่าต่างๆ  ท่ี เกิดจากความคิด
สร้างสรรค ์และจินตนาการของการสร้างภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทาง
วทิยาศาสตร์ การซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริงโดยใหผู้ช้มเข้า
ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือผ่านเขา้ไปในภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงใน
เหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอนัไหนภาพวาดและ
ของจริง และ  ICE MUSEUM เป็นโซนน ้ าแข็งแกะสลกัรูปต่างๆ อุณหภูมิขา้งใน ประมาณ - 4 
องศา  
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จากนั้นเดินทางต่อไปยงั พระราชวังถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace) หน่ึงในห้าพระราชวงัเก่าแก่
ของราชวงศโ์ชซอน (ค.ศ. 1392-1910) ตั้งอยูใ่นย่าน City Hall มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ โดดเด่นสง่า
งามท่ามกลางอาคารสไตลต์ะวนัตกใจกลางกรุงโซล แต่สวยงามร่ม
ร่ืนไปดว้ยตน้ไม ้ยิง่ช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีแลว้ยิง่สวยงามไปอีก เดิม
พระราชวงัเคยเป็นของเจา้ชายวอลซาน (ค.ศ. 1454-1488) พี่ชาย
ของกษัตริย์ซุนจอง Seongjong (ค.ศ. 1469-1494) ในราชวงศ์โช
ซอน และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นพระราชวงั Gyeongungung ในสมยักษตัริย ์Gwanghaegun (ค.ศ. 1575-
1641) ข้ึนครองราชย ์ในปี ค.ศ. 1611 ไดก้ลบัมาใชช่ื้อเดิมอีกคร้ัง ซ่ึงมีความหมายวา่ พระราชวงัแห่ง
อายุยนืยาวและมัน่คง ภายในพระราชวงัมีอาคารสไตลต์ะวนัตกท่ีส าคญัในทางประวติัศาสตร์และ
การเมือง หน่ึงอาคารในนั้นคือ The Jeukjodang Building หรือ Junghwa Hall รวมไปถึงอาคารท่ี
โดดเด่นอ่ืนๆ ในพระราชวัง เช่น Seokeodang, Junmyeongdang, Jeukjodang, Jeonggwanheon, 
Deokhongjeon, Borugak และ Jagyeokru นอกจากน้ี ยงัมีอีกไฮไลท์ท่ีส าคญัของพระราชวงัแห่งน้ี
คือ ถนนเลียบก าแพงหิน (Stone Wall Street Road) ซ่ึงรู้จกักนัดีในช่ือ ถนนจองดง (Jeongdong-gil) 
หรือ ถนนถ็อกซูกุง ทลดมั (Deoksugung Doldam-gil) มกัมีผูนิ้ยมไปเดินเล่นพกัผ่อนไปตามถนน
ขา้งก าแพงพระราชวงั ซ่ึงทอดยาวจากพระราชวงัถอ็กซูไปจนถึงโรงละครชองดงตามแนวโคง้ของ
ถนน ขนานกบัแนวก าแพงหินสีน ้ าตาลเทาสวยงาม ท าใหถ้นนเส้นน้ีมีเสน่ห์ และมีเอกลกัษณ์ในตวั
เป็นอยา่งมาก ถนนท่ีสวยงามแห่งน้ียาวประมาณ 1 กิโลเมตร ไดช่ื้อวา่เป็นถนนเส้นท่ีโรแมนติกแห่ง
หน่ึงในโซล และยงัเป็นสถานท่ียอดนิยมส าหรับการเดินเล่นในฤดูใบไมร่้วงอีกดว้ย 
(*** หมายเหตุ... กรณีที่พระราชวังถ็อกซูกุงไม่เปิดท าการ ขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการท่องเที่ยวน า
ท่านไปพระราชวงัชางด็อกกงุแทน ***)  
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จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิเช่น 
นาฬิกา แวน่ตา เคร่ืองส าอาง กระเป๋า กลอ้งถ่ายรูป และสินคา้แบรนดเ์นมอ่ืนๆ อีกมากมาย 
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดเมยีงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ท่ีตลาดเมียงดงน้ีจะมีเส้ือผา้ กางเกง 
รองเทา้ น ้ าหอม เคร่ืองส าอางค์ ทั้งแบบ แบรนด์เนมช่ือดงั และโลคอลแบรนด์ ซีดีเพลง รูปดารา 
หรืออะไรท่ีวยัรุ่นตอ้งการกส็ามารถหาไดจ้ากท่ีตลาดน้ีเลยทีเดียว อยา่งร้านเคร่ืองส าอางคท่ี์คุน้หูคน
ไทย เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ร้านพวกน้ีหาไดไ้ม่ยากในตลาดแห่งน้ี แถม
ไม่ไดมี้แค่อยา่งล่ะหน่ึงร้านอีกดว้ย ประมาณว่าเพิ่งออกจากร้าน ETUDE มาเดินไปอีกสักพกัก ็เจอ
ร้าน ETUDE  อีกหล่ะ SKIN FOOD, THE FACE SHOP กเ็ช่นเดียวกนั ท่ีส าคญัราคาเคร่ืองส าอางค์
จะถูกกว่าประเทศไทยมาก ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทยอีกดว้ย อีก
เร่ืองกข็องกินเล่น จะมีไอติมโคนเจา้ดงัอยู ่เพราะไอติมท่ีเคา้กดมาใส่โคนนั้น สูงถึง 2 ฟุต 

 
 
 
 
 

 

 
 
เยน็ อสิระอาหารเยน็ 1 มือ้ (ให้ทุกท่านได้อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย) 

พกัที ่   HOTEL RIVER PARK / THE M / PRIME IN SEOUL หรือระดับเดียวกนั 
 

วนัทีส่ี่          พลอยอะเมทสิ – สมุนไพรฮอตเกนามู - N SEOUL TOWER – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์ 
                  เกต็ - สนามบินอนิชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (7) 
จากนั้นน าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่ง
สุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงาม
จบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยขอ้มือ 
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จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ี
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้ าทะเล  50-800  เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามา
รับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการด่ืม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา 
จากนั้ นน าท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร์ (SEOUL TOWER) หรือ หอคอยเอ็นโซล (N SEOUL 
TOWER) หรือ นมัซนัทาวเวอร์ (NAMSAN TOWER) ตั้งอยูบ่นภูเขานมัซาน เป็นจุดท่องเท่ียวท่ีถือ
วา่เป็นไฮไลทส์ าคญัของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมววิท่ีมองเห็นววิทัว่ทั้งกรุงโซล มีความสูงจากฐาน
หอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีส่วนมากจะเป็น
คู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเท่ียวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคลอ้งตรงร้ัวขา้งบน
โซลทาวเวอร์ เพราะมีความเช่ือวา่คู่รักท่ีไดม้าคลอ้งกญุแจท่ีน่ีจะรักกนัยาวนานตลอดไป (สมยัแรกๆ 
นิยมใชลู้กกุญแจเลก็ๆ เขียนขอ้ความสัญญารัก และช่ือของคู่รักลงไปในกุญแจ แต่ช่วงปีหลงัๆ มาน้ี
เร่ิมมีการพฒันาอุปกรณ์การคลอ้งเป็น เคสโทรศพัทมื์อถือ, บตัร T-MONEY, โซ่จกัรยาน, พลัว่ และ
อุปกรณ์แปลกๆ อีกหลายอยา่งท่ีคู่รักรุ่นใหม่สามารถคิดได ้และน ามาใชแ้ทนลูกกญุแจ) **ราคาทวัร์
น้ีไม่รวมกญุแจและค่าข้ึนลิฟท*์* 

 
 
 
 
 

กลางวนั บริการอาหาร (8) เมนู บูลโกก ิหมูหมกัสไตล์สมยัใหม่เกาหล ีมรีสชาติออกหวานเผด็เลก็น้อย โดยน า
หมูลงในกระทะพร้อมน ้าซุปปรุงรส เมือ่สุกรับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงและข้าวสวย หากต้องการ
แบบรสชาติ เกาหล ีแท้ๆ กส็ามารถใส่กมิจิหมกัลงต้มด้วย กจ็ะได้รสชาติอกีแบบหน่ึง 
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จากนั้นน าท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอร์มาร์เกต็ (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) 
สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภณัฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป 
ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เคร่ืองส าอางโสม เป็นตน้  และยงัมีหมอน
สุขภาพ กิมจิ เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย  

16.25 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย เท่ียวบินท่ี XJ709  
20.15 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมอืง พร้อมดว้ยความประทบัใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อตัราค่าบริการ เกาหล ี4 วนั 3 คืน (AIR ASIA X) 
ซูวอน - โซล – โซล (ไม่นอนสก)ี 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ธันวาคม 2560 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 
2 ผู้ใหญ่ 
เด็กมเีตียง 

1 เด็ก 
2 ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มเีตียง 

พกั 
เดี่ยว 
เพิม่ 

02 – 05 ธันวาคม 2560 21,900 21,900 21,900 7,000 

08 – 11 ธันวาคม 2560 21,900 21,900 21,900 7,000 

09 – 12 ธันวาคม 2560 21,900 21,900 21,900 7,000 

***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีข้ึน้อยู่ตาม

ความเหมาะสม 
**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ี
ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการ ไม่วา่

กรณีใดๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั** 
**พาสสปอร์ตจะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง** 

ในกรณยีกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลกิ 45 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษทัจะไม่คนืมดัจ าไม่ว่า
ด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษทัได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่าน

ข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพือ่ประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
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10 – 13 ธันวาคม 2560 17,900 17,900 17,900 7,000 

11 – 14 ธันวาคม 2560 17,900 17,900 17,900 7,000 

12 – 15 ธันวาคม 2560 17,900 17,900 17,900 7,000 

13 – 16 ธันวาคม 2560 17,900 17,900 17,900 7,000 
14 – 17 ธันวาคม 2560 18,900 18,900 18,900 7,000 

15 – 18 ธันวาคม 2560 18,900 18,900 18,900 7,000 

16 – 19 ธันวาคม 2560 18,900 18,900 18,900 7,000 

17 – 20 ธันวาคม 2560 17,900 17,900 17,900 7,000 

18 – 21 ธันวาคม 2560 17,900 17,900 17,900 7,000 

19 – 22 ธันวาคม 2560 17,900 17,900 17,900 7,000 

20 – 23 ธันวาคม 2560 17,900 17,900 17,900 7,000 

21 – 24 ธันวาคม 2560 18,900 18,900 18,900 7,000 

22 – 25 ธันวาคม 2560 18,900 18,900 18,900 7,000 

29 ธ.ค. 2560 – 01 ม.ค. 2561 26,900 26,900 26,900 7,000 

30 ธ.ค. 2560 – 02 ม.ค. 2561 27,900 27,900 27,900 7,000 

31 ธ.ค. 2560 – 03 ม.ค. 2561 26,900 26,900 26,900 7,000 

**เดก็ทารก อายุไม่เกนิ 2 ปี ราคา 5,900 บาท** 
*** ราคาจอยแลนด์ (ไม่รวมตั๋ว) 9,900 บาท *** 

(****ตั้งแต่วนัที ่22 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป ราคาจอยแลนด์ (ไม่รวมตั๋ว) ท่านละ 10,900 บาท****) 
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทปิ คนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่น*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่าน  
หรือท่านละ 1,050 บาท/ทริป/ท่าน** 

**หมายเหตุ** 
1. รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระ

ให้กบัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน ***และทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานี้เฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติ
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อีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค์  หมอ  พยาบาล  
ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุกคร้ัง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพื่อท่ีจะน าไปยงั
ประเทศนั้นๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นวา่ตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวติ เจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลูกคา้เป็นหลกั 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน    ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

ประกาศจากสายการบนิ AIR ASIA X 

ในกรณีท่ีลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR ASIA X แล้วไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
เกาหลีใต้ ท าให้ลกูค้าต้องถกูสง่ตวักลบัเข้าประเทศไทย จึงมีคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในการเปล่ียนตัว๋ขากลบัรวมถึงคา่บริการอ่ืนๆ
ท่ีเกิดขึน้ด้วย ฉะนัน้ ลกูค้าต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ท่ีประเทศเกาหลีเรียกเก็บ ทางผู้จดัและทางสายการบินจะ
ไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ทกุกรณี ลกูค้าอาจจะต้องรับผิดชอบคา่ปรับท่ีประเทศเกาหลีเรียกเก็บ หรือลกูค้าต้องรอกลบั
ประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่ว่างหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ทัง้นีแ้ล้วแต ่ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศเกาหลีและสายการบนิทางผู้จดัไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศเกาหลใีห้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศเกาหลไีม่เกนิ 90 วนั ไม่ว่าจะด้วย
วตัถุประสงค์เพือ่การท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรือธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมอืง เพือ่ยนืยันการมคุีณสมบัตกิาร
เข้าประเทศเกาหล*ี ดงัต่อไปนี ้
- พาสปอร์ตจะต้องมอีายุมากกว่า 6 เดอืน นับจากวันไปถึง 
- ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทัวร์จดัเตรียมให้ 

- ส่ิงที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลไีด้ (เช่น เงนิสด บัตรเครดติ 

เป็นต้น) 

- ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทัวร์จดัเตรียมให้ 

- ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหล ีทางทัวร์จดัเตรียมให้ 
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 คา่อาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต 
, ค่าซกัรีด , มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 30,000 วอน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  
 
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบในการยืน่วซ่ีา  
1) พาสปอร์ต  
2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว  
3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ 
4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  
5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  
(ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อส ารองที่น่ัง ภายใน 3 วนัหลงัจาก
การจอง  

2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั กรณีนกัท่องเท่ียว
หรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณี
ใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งช าระครบเตม็จ านวนเลย 
4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ , อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์

รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 



ตลาดทวัร์ เวบ็เดยีว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์ www.taladtour.co.th                          หน้า 14 จาก 15 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เงื่อนไขการยกเลกิการเดินทาง 

 กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการ
จองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

 กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ 
และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ต้องยกเลกิก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนัเท่าน้ัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว  
2.2 หากยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 45 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทุกกรณ ี

1. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย
การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้กบั

นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อน
การเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วม
เดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบัทาง
บริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เป็นส าคญั 



ตลาดทวัร์ เวบ็เดยีว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์ www.taladtour.co.th                          หน้า 15 จาก 15 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า
ภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั
ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หน้าท่ีตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไมส้ด , ไข่ , เน้ือสัตว ์
, ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก  

 
 
 
 
 


