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CHECK IN สกรีีสอร์ทสุดหรู!! … สนุกกบัลานสกขีนาดใหญ่ 

สัมผสับรรยากาศหิมะโปรยปราย ‘เกาะนามิ’ ... ช้อปป้ิงตลาดดังเมียงดง 
เยอืนพระราชวงัแห่งความรัก ‘ชางดอ็กกงุ’... ชมววิกรุงโซลที่ N SEOUL TOWER 

ถ่ายรูป 3 มิต ิ‘TRICK EYE’ และชมน า้แข็งแกะสลัก ‘ICE MUSEUM’ 

 

สุดพเิศษ... 

1. พกัสกรีีสอร์ท 1 คนื และ กรุงโซล 2 คนื 

2. อิม่อร่อยกบับุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ !!! 

3. สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จ ากดัรอบ) 

4. พาชิมสตอเบอร์ร่ีสดๆ จากไร่ 
5. ช้อปป้ิงจุใจตลาดเมียงดง  
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วนัแรก        กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง)  
23.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน 

AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการข้ึนเคร่ือง 
(หัวหน้าทัวร์แนะน าการเดินทาง) สายการบิน  AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 

จ านวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 (บริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลบั) น ้ าหนกั
กระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้าหนกัเพิ่มตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที และ
ผูโ้ดยสารพร้อม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ี
นัง่บนเคร่ือง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน)  

 

 

 

 

 

 

01.55 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี XJ700 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
 

วนัทีส่อง       ประเทศเกาหลใีต้ (อนิชอน) – เกาะนาม ิ– เล่นสกบีนลานสกขีนาดใหญ่ - สกรีีสอร์ท  

09.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต้ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจ
คนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต ้รถโคช้พาท่านขา้มทะเล
ตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกว่า 4.42กม. 

และมียอดโดมสูง 107 เมตร  
จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั เกาะนามิ ตั้งอยู่ท่ีเมืองชุนชอน ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวนัออก 

ประมาณ 63 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลีใต้ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือน
ใบไมล้อยน ้ า เป็นเกาะกลางแม่น ้ าฮนั ซ่ึงเกิดจากการสร้างเข่ือนชองพยอง โด่งดงัจากซีรีย ์เพลงรัก
ในสายลมหนาว ซ่ึงใชเ้กาะนามิเป็นสถานท่ีถ่ายท า เกาะนามิไดช่ื้อตามนายพลนามิ ท่ีรับราชการ
ตั้งแต่อาย ุ17 ปี บิดาอยูใ่นตระกลูสูงศกัด์ิ ส่วนมารดาเป็นเจา้ฟ้าหญิง เขาน าทพักวาดลา้งจลาจลใน
พื้นท่ีภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไดท้ั้งหมด และไดรั้บต าแหน่งสูงเม่ือยงัมีอายุ
เพียง 26 ปี แต่หลงัจากเปล่ียนรัชกาลใหม่ เขาก็ถูกใส่ร้ายว่าเป็นกบฏ และถูกประหารชีวิตพร้อม
กบัมารดาและพวกรวม 25 คน ต่อมา หลงัผลดัเปล่ียนรัชกาลใหม่อีกคร้ัง ไดมี้การพิสูจน์พบวา่ขอ้
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กล่าวหาทั้งหมดลว้นเป็นเทจ็ เขาจึงไดรั้บคืนยศถาบรรดาศกัด์ิดงัเดิม บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืน 

เตม็ไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลดั ตน้แปะก๊วย ตน้ซากุระ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ่ื้นๆ ท่ีพลดักนั
ออกดอกเปล่ียนสีใหช้มกนัทุกฤดูกาล ทั้งเกาะไม่มีเสาไฟหรือสายไฟใหเ้ห็นเลยซกัตน้เพราะมนัถูก
ฝ่ังลงใตดิ้นทั้งหมดเพื่อใหไ้ม่บดบงัทศันียภาพ และมีสุสานของนายพลนามิ ซ่ึงยงัคงตั้งอยู ่ณ เกาะ
แห่งน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหาร (1) เมนู ทคัคาลบี“หรือไก่บาร์บีควิผดัซอสเกาหล ีอาหารเลือ่งช่ือแห่งเมืองซุนซอน 

น าไก่บาร์บีคิว ข้าวเหนียว มันหวาน ผักต่างๆลงผัดรวมกบัซอสแบบเกาหลี น าผักกาดเขียวมาห่อ
รับประทาน และสามารถดัดแปลงเป็นทัคคาลบีโปคึมหรือข้าวผัดทัคคาลบี โดยน าข้าวสวยและ
สาหร่ายแห้งมาผดัรวมกบัทคัคาลบี 
 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นใหท่้านไดส้นุกกบัการ เล่นสกบีนลานสกขีนาดใหญ่ (NIGHT SKI) เวลาใหท่้านไดส้นุกกบั
การเ  ล่นสกีอยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงปลอดภยัไม่มีอนัตราย (**ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสก,ี สกี
ลิฟ ท์ , สโนว์ส เลด  สกีค่ า เล่นรวมชุดประมาณ 

50,000 วอน**) การเตรียมตัวก่อนเล่นสกีควร
เตรียม ถุงมือสกี ผา้พนัคอ แว่นกนัแดด เส้ือแจ๊คเก็ต
กนัน ้ า หรือผา้ร่ม และกางเกงรัดรูป ขอค าแนะน า
และฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ทอ้งถ่ินก่อนลงสนามจริง 
เพื่อความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั หมายเหตุ
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.... ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการของลานสกขีึน้อยู่กบัความเอือ้อ านวยของอากาศ หากไม่
มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดให้บริการ ในกรณีที่ลานสกีไม่สามารถเปิดบริการ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี่ยนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK*) ราคา
ทัวร์นีไ้ม่รวมค่าเข้า SNOW PARK 15,000 วอน หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดินช้อปป้ิงตา
มอธัยาศยั มีท้ัง H&M, ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนด์ช้ันน า *** 

เยน็ บริการอาหาร (2) เมนู ชาบู ชาบู สุกีห้ม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพืน้เมืองของคาบสมุทรเกาหลี
ตั้งแต่สมยัมองโกเลยีบุกคาบสมุทรเกาหล ีลกัษณะคล้ายสุกีห้ม้อไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที ่   PHOENIX PARK / YANGJI PINE / JISAN FOREST SKI RESORT หรือระดับเดียวกนั 

***หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการสลับโปรแกรมที่พัก จาก สกี-โซล-โซล เป็นพักที ่
โซล-โซล-สกี หรือ โซล-สกี-โซล เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว และค านึงถึงผลประโยชน์
ของลูกค้าเป็นส าคญั โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า*** 
 

วนัทีส่าม      ชิมสตรอเบอร์ร่ีสดๆจากไร่ - โรงเรียนสอนท ากมิจิ+ใส่ชุดประจ าชาติฮันบก – สวนสนุก 

                  EVERLAND - สมุนไพรโสมเกาหล ี- COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER – รร.โซล 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (3) 

จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี เปิดประสบการณ์
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร ให้ท่านได้เก็บผลไม้สดๆจากสวน
ในช่วงของฤดูกาลเกบ็ลูกสตรอเบอร์ร่ี สัมผสัวิถีชีวิตชาวไร่ของ
คนเกาหลีชิมสตรอเบอร์ร่ีสดๆหวานฉ ่าจากไร่ นอกจากนั้น ท่าน
ยงัสามารถซ้ือกลบัมาฝากคนท่ีท่านรักท่ีเมืองไทยไดด้ว้ย โดยจะ
มีการแพค็ใส่กล่องสวยงามและส่งใหท่้านวนัสุดทา้ย  
น าท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ เพื่อให้ท่านเรียนรู้วฒันธรรมการท ากิมจิและสนุกสนาน
เพลิดเพลินกบัการท ากิมจิ และให้ท่าน ใส่ชุดประจ าชาติฮันบก ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลี 

พร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซ่ึงถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ลนด์เกาหลีเป็นสวน
สนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษทัซมัซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา ท่าน
จะไดน้ัง่กระเชา้ลิฟท ์และท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์ ท่ีน่ีท่านจะพบเจา้ป่าสิงโต 

และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ หนอนสะบดั 

รถไฟเหาะรางไม ้ซ่ึงเป็นไฮไลคข์องสวนสนุปแห่งน้ี และชมสวนดอกไมซ่ึ้งก าลงับานสะพร่ังอวด
สีสันเต็มสวน (ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือน
พฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกหุลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี, 

เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ดว้ย
บตัรเขา้ชมแบบไม่จ ากดัจ านวนรอบ 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหาร (4) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลาหมึก กุ้ง 
อาหารเกาหล ีเติมไม่อั้น 
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จากนั้นพาท่านรู้จกัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือ ราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกน ามาใช้
เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสม
เป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยท าให้
จิตใจสงบและเพิ่มพละก าลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจ 
ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง และ
เร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ทุกวนัน้ีผลิตภณัฑโ์สมเป็น
ส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับผูท่ี้ค  านึงถึงสุขภาพในปัจจุบนั 

จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงร้านเคร่ืองส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET  ของนักช้อปชาวไทยให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือกลบัไปฝากเป็นของท่ีระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซ่ึงราคาถูกกว่าท่ีเมืองไทยเกือบ
เท่าตวัและบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 
จากนั้นน าท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร์ หรือ นมัซนัทาวเวอร์ (NAMSAN SEOUL TOWER) ตั้งอยู่
บนภูเขานัมซานเป็นจุดท่องเท่ียวท่ีถือว่าเป็นไฮไลท์ส าคัญของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวท่ี
มองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 

เมตรจากพื้นดิน คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนกัท่องเท่ียวต่างชาติ คู่รัก
ส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคลอ้งตรงร้ัวขา้งบนโซลทาวเวอร์ เพราะมีความเช่ือวา่คู่รักท่ีไดม้าคลอ้ง
กุญแจท่ีน่ีจะรักกนัยาวนานตลอดไป (สมยัแรกๆ นิยมใชลู้กกุญแจเล็กๆ เขียนขอ้ความสัญญารัก 

และช่ือของคู่รักลงไปในกุญแจ แต่ช่วงปีหลงัๆ มาน้ีเร่ิมมีการพฒันาอุปกรณ์การคลอ้งเป็น เคส
โทรศพัทมื์อถือ, บตัร T-MONEY, โซ่จกัรยาน, พลัว่ และอุปกรณ์แปลกๆ อีกหลายอยา่งท่ีคู่รักรุ่น
ใหม่สามารถคิดได ้และน ามาใชแ้ทนลูกกญุแจ) (**ราคาทวัร์น้ีไม่รวมกญุแจและค่าขึน้ลฟิท์**) 

 

 

 

 

 

 

เยน็ บริการอาหาร (5) เมนูบุฟเฟ่ต์ SEA FOOD ส าหรับท่านที่ช่ืนชอบอาหารทะเลเป็นพเิศษ ให้ท่านได้
เลอืกสรรอาหารทะเลทีส่ดๆใหม่ พเิศษ !! ขาปูยกัษ์ อลาสก้า  
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พกัที ่   HOTEL RIVER PARK / THE M / PRIME IN SEOUL หรือระดับเดียวกนั 

 

วนัทีส่ี่          น า้มนัสน - สมุนไพรฮอตเกนามู - TRICK EYE & ICE MUSEUM – พลอยอะเมทสิ                  

                  พระราชวังชางด็อกกงุ -  DUTY FREE – ตลาดเมยีงดง – รร.โซล      

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (6) 

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

จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ี
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามา
รับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการด่ืม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา 
จากนั้นน าท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM  ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ภาพวาด
ลวงตาสามมิติ โดยท่านจะได้สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชั่นท่าต่างๆ ท่ีเกิดจากความคิด
สร้างสรรคแ์ละจินตนาการของการสร้างภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดย
กระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพให้
มีมิติเหมือนจริงโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมี
ส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือผ่านเขา้ไปใน
ภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดู
ประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลย
ว่าอนัไหนภาพวาดและของจริง และ  ICE MUSEUM เป็นโซนน ้ าแข็งแกะสลกัรูปต่างๆ อุณหภูมิ
ขา้งใน ประมาณ - 4 องศา  

กลางวนั บริการอาหาร (7) เมนู ข้าวย าบิบิมบับ เสิร์ฟบริการพร้อมซุปชาบูหม้อรวมร้อนๆ 
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จากนั้นน าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่ง
สุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงาม
จบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยขอ้มือ 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชม พระราชวงัชางด็อกกงุ (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวงั ล าดบัท่ี
สองท่ีถูกสร้างต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) ในปี ค.ศ. 1405 

และความส าคญัในการเป็นท่ีพ  านักของพระมหากษตัริยห์ลายพระองค์ในสมยัราชวงศ์โชซอน  

(JOSEON)  และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัส าคัญท่ียงัคงรักษาไว้ ประกอบไปด้วย เขต
พระราชฐานชั้ นนอกพระราชฐาน  ชั้ นใน  และสวนด้านหลังส าหรับเป็น ท่ีพักผ่อนของ
พระมหากษตัริย ์ซ่ึงมีตน้ไมข้นาดยกัษท่ี์มีกวา่ 300 ปี, บ่อน ้า และศาลาริมน ้าพระราชวงัแห่งน้ีเป็น
ท่ีพ  านกัของพระมหากษตัริยถึ์ง 9 พระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน (JOSEON) ปัจจุบนัยงัคงเหลือ
ความงดงามบางส่วนของพระราชวัง ได้แ ก่  พระต าหนัก  INJEONGJEON, พระต าหนัก 

DAEJOJEON, พระต าหนกั SEONJEONGJEON และพระต าหนกั NAKSEONJAE สวนลบั หรือสวน
ต้องห้ามฮูวอน (HOWON) ตั้ งอยู่บริเวณด้านหลังของพระราชวงัท่ีถูกสร้างข้ึนในสมัยกษตัริย ์
TAEJONG เพื่อเป็นสถานท่ีพกัผ่อนส าหรับพระราชวงศ ์เดิมสวนแห่งน้ีมีช่ือว่า ‘BUKWON’ หรือ 

‘GEUMWON’ แต่ถูกเปล่ียนช่ือเป็น ‘BIWON’ ในรัชสมยัของกษตัริย  ์KOJONG สวนแห่งน้ีถูกดูแล
และบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดี และดูสวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไมร่้วง 
(*** หมายเหตุ: กรณีที่พระราชวังชางด็อกกุงปิด หรือไม่เปิดท าการ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิปรับ
รายการจากพระราชวังชางด็อกกงุ >> พระราชวังถอ็กซูกงุ)  
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จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น 

นาฬิกา แว่นตา เคร่ืองส าอาง กระเป๋า กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบรนด์เนมอ่ืนๆอีกมากมาย 
จากนั้ นน าท่านช้อปป้ิงท่ี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ท่ีตลาดเมียงดงน้ีจะมีเส้ือผา้ 
กางเกง รองเทา้ น ้ าหอม เคร่ืองส าอางค ์ทั้งแบบ แบรนด์เนมช่ือดงั และโลคอลแบรนด์ ซีดีเพลง 
รูปดารา หรืออะไรท่ีวยัรุ่นตอ้งการกส็ามารถหาไดจ้ากท่ีตลาดน้ีเลยทีเดียว อยา่งร้านเคร่ืองส าอางค์
ท่ีคุน้หูคนไทย เช่น ETUDE SKIN FOOD THE FACE SHOP ร้านพวกน้ีหาไดไ้ม่ยากในตลาดแห่งน้ี 

แถมไม่ไดมี้แค่อยา่งล่ะหน่ึงร้านอีกดว้ย ประมาณว่าเพิ่งออกจากร้าน ETUDE มาเดินไปอีกสักพกัก ็

เจอร้าน 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) 
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วนัทีห้่า        ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เกต็ – สนามบินอนิชอน - กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า เมนู อูด้ง (8) 

จากนั้นน าท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอร์มาร์เกต็ (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 

1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแลต็หิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ใน
รูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เคร่ืองส าอางโสม เป็นตน้  และยงัมี
หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย  
 

 

 

 

 

11.15 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย เท่ียวบินท่ี XJ701 (บริการอาหารบนเคร่ือง)  
14.50 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมอืง พร้อมดว้ยความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ เกาหล ี5 วนั 3 คนื (AIR ASIA X) 

SNOW FROST IN KOREA 5D3N (นอนสก)ี 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ธันวาคม 2560 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 

2 ผู้ใหญ่ 

เด็กมเีตียง 

1 เด็ก 

2 ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มเีตียง 

พกั 

เดี่ยว 
เพิม่ 

01 – 05 ธันวาคม 2560 23,900 23,900 23,900 7,000 

02 – 06 ธันวาคม 2560 23,900 23,900 23,900 7,000 

03 – 07 ธันวาคม 2560 20,900 20,900 20,900 7,000 

04 – 08 ธันวาคม 2560 20,900 20,900 20,900 7,000 

05 – 09 ธันวาคม 2560 20,900 20,900 20,900 7,000 

06 – 10 ธันวาคม 2560 21,900 21,900 21,900 7,000 

07 – 11 ธันวาคม 2560 21,900 21,900 21,900 7,000 

08 – 12 ธันวาคม 2560 23,900 23,900 23,900 7,000 

09 – 13 ธันวาคม 2560 23,900 23,900 23,900 7,000 

10 – 14 ธันวาคม 2560 19,900 19,900 19,900 7,000 

11 – 15 ธันวาคม 2560 19,900 19,900 19,900 7,000 

12 – 16 ธันวาคม 2560 19,900 19,900 19,900 7,000 

***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีข้ึน้อยู่ตามความเหมาะสม 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทั
ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการ ไม่วา่กรณีใดๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั** 

**พาสสปอร์ตจะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง** 

ในกรณยีกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลกิ 45 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษทัจะไม่คนืมดัจ าไม่ว่า
ด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษทัได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่าน

ข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพือ่ประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
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13 – 17 ธันวาคม 2560 20,900 20,900 20,900 7,000 

14 – 18 ธันวาคม 2560 20,900 20,900 20,900 7,000 

15 – 19 ธันวาคม 2560 20,900 20,900 20,900 7,000 

16 – 20 ธันวาคม 2560 19,900 19,900 19,900 7,000 

17 – 21 ธันวาคม 2560 19,900 19,900 19,900 7,000 

18 – 22 ธันวาคม 2560 19,900 19,900 19,900 7,000 

19 – 23 ธันวาคม 2560 19,900 19,900 19,900 7,000 

20 – 24 ธันวาคม 2560 20,900 20,900 20,900 7,000 

21 – 25 ธันวาคม 2560 20,900 20,900 20,900 7,000 

22 – 26 ธันวาคม 2560 26,900 26,900 26,900 7,000 

23 – 27 ธันวาคม 2560 26,900 26,900 26,900 7,000 

24 – 28 ธันวาคม 2560 26,900 26,900 26,900 7,000 

25 – 29 ธันวาคม 2560 27,900 27,900 27,900 7,000 

26 – 30 ธันวาคม 2560 27,900 27,900 27,900 7,000 

27 – 31 ธันวาคม 2560 27,900 27,900 27,900 7,000 

28 ธ.ค. 2560 – 01 ม.ค. 2561 28,900 28,900 28,900 7,000 

29 ธ.ค. 2560 – 02 ม.ค. 2561 29,900 29,900 29,900 7,000 

30 ธ.ค. 2560 – 03 ม.ค. 2561 29,900 29,900 29,900 7,000 

**เดก็ทารก อายุไม่เกนิ 2 ปี ราคา 5,900 บาท** 

*** ราคาจอยแลนด์ (ไม่รวมตั๋ว) 9,900 บาท *** 

(ตั้งแต่ 22 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป ราคาจอยแลนด์ (ไม่รวมตัว๋) ท่านละ 10,900บาท) 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทปิ คนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่น*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่าน  

หรือท่านละ 1,050 บาท/ทริป/ท่าน** 

**หมายเหตุ** 
1. รับเฉพาะผู้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว คา่ทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผู้จดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จดัได้ช าระ

ให้กับสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนัหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตใุดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ  (ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน ***และทาง
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บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ ถ้าหากเป็นชาวต่างชาต ิจะต้องเพิ่มจากราคา

ค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนกัเรียน นกัศกึษา ครู  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค์  หมอ  
พยาบาล  ชาวตา่งชาติ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดงูาน จะต้องสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้ อ่ืนเพ่ือท่ีจะน าไป
ยงัประเทศนัน้ๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนัน้ว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่ของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิต เจ้าหน้าท่ีจะไมรั่บฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลกูค้าเป็นหลกั 

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

5. ทัวร์ครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลุกค้าต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลง
ร้านช้อปปิง้ เช่น น า้มันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยก

ทอ่งเท่ียวเอง 300 USD ตอ่ทา่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ประกาศจากสายการบนิ AIR ASIA X 

ในกรณีท่ีลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR ASIA X แล้วไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของ
ประเทศเกาหลีใต้ ท าให้ลกูค้าต้องถกูส่งตวักลบัเข้าประเทศไทย จึงมีคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในการเปล่ียนตัว๋ขากลบัรวมถึง
คา่บริการอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ด้วย ฉะนัน้ ลกูค้าต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ท่ีประเทศเกาหลีเรียกเก็บ ทางผู้จดัและ
ทางสายการบินจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ทกุกรณี ลกูค้าอาจจะต้องรับผิดชอบคา่ปรับท่ีประเทศเกาหลีเรียกเก็บ 
หรือลกูค้าต้องรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่ว่างหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ทัง้นีแ้ล้วแต่ ทาง
เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีและสายการบนิทางผู้จดัไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศเกาหลใีห้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศเกาหลไีม่เกนิ 90 วนั ไม่ว่าจะ
ด้วยวตัถุประสงค์เพือ่การท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรือธุรกจิ จะต้องยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมอืง เพือ่ยนืยันการมี
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศเกาหล*ี ดงัต่อไปนี ้
- พาสปอร์ตจะต้องมอีายุมากกว่า 6 เดอืน นับจากวันไปถึง 
- ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทัวร์จดัเตรียมให้ 

- ส่ิงที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลไีด้ (เช่น เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นต้น) 

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

- ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหล ีทางทัวร์จดัเตรียมให้ 
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อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน    ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     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  
 
กรุณาโอนเงนิเขา้บัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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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 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอยกเลิกการเดนิทาง หรือเล่ือนการเดนิทาง นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผู้ มีช่ือใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพ่ือแจ้งยกเลิก
การจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไมรั่บยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

 กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้ มีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอย่างหนึง่เพ่ือท าเร่ืองขอรับเงิน
คา่บริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการ
ตา่งๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน  

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 



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

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 

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  

 
 


