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วนัแรก         กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) – เกาหลใีต้ - เรียนการท ากมิจิ + ใส่ชุดฮันบก – ซูวอน 

05.00 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 ท่ีนั่ง จดัท่ีนั่งแบบ 3-3-3 (บริการอาหารบนเคร่ือง) (น ้ าหนักกระเป๋า 20 กก./

ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้าหนกัเพิ่ม ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย)  



ตลาดทวัร์ เวบ็เดยีว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์ www.taladtour.co.th                          หน้า 2 จาก 17 
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**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ 

ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกทีน่ั่งบนเคร่ือง เน่ืองจากต้องเป็นไป
ตามระบบของสายการบิน)  

 

 

 

  

 

08.05 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี XJ708 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
15.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต้ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. 

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจ
คนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต ้รถโคช้พาท่านขา้มทะเล
ตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกว่า 4.42กม.  

และมียอดโดมสูง 107 เมตร  
น าท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ เพื่อให้ท่านเรียนรู้วฒันธรรมการท ากิมจิและสนุกสนาน
เพลิดเพลินกบัการท ากิมจิ และให้ท่าน ใส่ชุดประจ าชาติฮันบก ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลี 

พร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก  

 

 

 

 

 

เยน็ บริการอาหาร (1) เมนู บุฟเฟต์บาบีควิป้ิงย่างสไตล์เกาหล ีเนือ้หมู เนือ้ไก่ เนือ้ววั ปลาหมกึ กุ้ง อาหารเกาหล ี  เตมิไม่อั้น 

 

 

 

 

  

 

พกัที ่   JM HOTEL / M SUWON HOTEL  หรือระดับเดียวกนั 
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วนัทีส่อง     ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน า้แขง็ - เล่นสกบีนลานสกขีนาดใหญ่ – ชิมสตรอเบอร์ร่ีสดๆ   
                 จากไร่ – สวนสนุก LOTTE WORLD  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (2) 

เดินทางไปร่วมฉลองเทศกาลสุดยิ่งใหญ่ เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง หน่ึงปีมีเพียงคร้ังเดียว จดัข้ึน
ประมาณช่วงเดือนมกราคมของทุกปี (**หมายเหตุ... ก าหนดการเทศกาลตกปลาน ้าแข็ง ยงัไม่ระบุ
วันที่แน่ชัด ปกติจะอยู่ในช่วงวันที่ 7-27 มกราคมของทุกปี และอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้
ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ล่ะปี**) เทศกาลน้ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยอืนนบัลา้นคนต่อปี ไม่ว่าจะ
เป็นเด็กหรือผูใ้หญ่จะมาเทศกาลน้ีเพื่อตกปลาเทร้าท์ ฉายาของมนัคือ The Queen of Valley หรือ
ราชินีแห่งขุนเขา โดยปลาเทร้าทภู์เขาจะอาศยัอยูใ่นน ้ าเยน็ท่ีมีอุณหภูมิตั้งแต่ 20 องศาเซลเซียสลง
ไป นบัวา่เป็นปลาท่ีสวยงามและหายาก ซ่ึงนกัท่องเท่ียวท่ีตกปลามาไดส้ามารถน าปลามาท าเป็นซูชิ
หรือซาชิมิ กส็ามารถรับประทานไดเ้ลย ภายในงานจะมีกิจกรรมทา้ความหนาวต่างๆ อาทิเช่น การ
แข่งขนัจบัปลาเทร้าทด์ว้ยมือเปล่า ตกปลาใตน้า้แข็ง การโชวแ์กะสลกัน ้ าแขง็ ฟุตบอลน ้ าแขง็ และ
เล่นเล่ือนหิมะ และอ่ืนๆ ถือไดว้่าเป็นงานใหญ่ท่ีหลายคนเฝ้ารอคอย เน่ืองจากจดัแค่ปีละคร้ังใน
ช่วงเวลาสั้นๆ ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเพื่อการพกัผ่อนและผจญภยัท่ีไดม้าตรฐาน เทศกาลน้ีไดรั้บ
การเสนอให้ เป็นเทศกาลตัวอย่าง โดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวของเกาหลี 

นอกจากนั้ นยงัมีรายการบันเทิง และเกมส์การเล่นต่างๆมากมาย เช่น สนามการเล่นสไลเดอร์
น ้าแขง็ การแข่งขนัฟุตบอลบนน ้ าแขง็ และ กีฬาน ้ าแขง็อ่ืนๆ มีแข่งขนัชิงแชมป์สุนขัลากเล่ือนหิมะ
และรถแข่งหิมะ ซ่ึงเหมาะกบัเด็กๆ และครอบครัวไดส้นุกสนานกบักิจกรรมนานาชนิดตลอดทั้ง
งาน ( พิเศษ...หรรษาฟรีๆ รวมอุปกรณ์ตกปลา ) 
 

หมายเหตุ : เน่ืองด้วยเทศกาลตกปลานีจั้ดขึน้ทีเ่มืองฮวาชอน หากไม่สามารถไปตกปลาน า้แข็งได้ ในกรณทีี่
น า้แข็งยงัไม่สามารถลงไปยืนตกปลาได้ ทั้งนีท้างบริษัทจะน าท่านไปตกปลายังเทศกาลที่ซาราซอม หรือ
หากเกิดเหตุสุดวิสัยขัดข้องอ่ืนๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม  

ทดแทนโปรแกรมเป็น >> เกาะนามิ (ช่วงประมาณวนัที ่28 มกราคา – 28 กุมภาพนัธ์) 
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จากนั้นใหท่้านไดส้นุกกบัการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอปุกรณ์การเล่น

สกี, สกีลิฟท์, สโนว์สเลด สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน) มีเวลาให้ท่านไดส้นุกกบั

การเ  ล่นสกีอย่างเต็มท่ี ซ่ึงปลอดภัยไม่มีอันตราย เตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี 

ผา้พนัคอ แวน่กนัแดด เส้ือแจ๊คเกต็กนัน ้ า หรือผา้ร่ม และกางเกงรัดรูป ขอค าแนะน าและฝึกวธีิการ

เล่นจากไกดท์อ้งถ่ินก่อนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั  

 

 

 

 

 

หมายเหตุ...ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการของลานสกขีึน้อยู่กบัความเอือ้อ านวยของอากาศ 

หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดให้บริการ ในกรณีที่ลานสกีไม่สามารถเปิดบริการ ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลีย่นเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK) 

***(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK 15,000 วอน หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดินช้

อปป้ิงตามอธัยาศยั มีท้ัง H&M , ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนด์ช้ันน า)*** 

กลางวนั  บริการอาหาร (3) เมนู ชาบู ชาบู สุกีห้ม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพืน้เมืองของเกาหลีตั้งแต่สมัย
มองโกเลยีบุกคาบสมุทรเกาหล ีลกัษณะคล้ายสุกีห้ม้อไฟ 
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จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี ให้ท่านได้ชิมสตรอเบอร์ร่ี
สดๆหวานฉ ่าจากไร่ นอกจากนั้น ท่านยงัสามารถซ้ือกลบัมาฝากคนท่ีท่าน
รักท่ีเมืองไทยไดด้ว้ย โดยจะมีการแพค็ใส่กล่องสวยงามและส่งให้ท่านวนั
สุดทา้ย  
จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ สวนสนุก LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่ท่ี
เขตชมัซิล (Jamsil) ในเมืองโซล ท่ีน่ีมีทั้งสวนสนุกในร่ม ซ่ึงเป็นสวนสนุกในร่มท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด
แห่งหน่ึงในโลก  และมีโซนสวนสนุกกลางแจ้ง ท่ีสร้างเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน 

(Seokchon Lake) รายลอ้มไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้ ชอ้ปป้ิงมอลล ์ซุปเปอร์มาเกต็ โรงแรมหรู  
 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ อสิระอาหารเยน็ 1 มือ้ (ให้ทุกท่านได้อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย) 

พกัที ่   BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรือระดับเดียวกนั 

 

วนัทีส่าม       COSMETIC OUTLET - น า้มนัสน - ศูนย์โสม – TRICK EYE & ICE MUSEUM – พระราชวงั  
                   ชางด็อกกุง – DUTY FREE - หอคอยโซลทาวเวอร์ - ตลาดเมยีงดง - รร.โซล                   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (4) 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงร้านเคร่ืองส าอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET  ของนกัชอ้ปชาวไทยให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือกลบัไปฝากเป็นของท่ีระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซ่ึงราคาถูกกว่าท่ีเมืองไทยเกือบ
เท่าตวัและบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 
จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน ้ามันสน ท่ีมีสรรพคุณช่วยบ ารุง
ร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย 
จากนั้นพาท่านรู้จกัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกน ามาใช้
เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรท่ี
ช่วยเสริมความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยท าใหจิ้ตใจสงบและเพิ่มพละก าลงัโดย
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ส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริม  ประสิทธิภาพ
ทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลก  โดย
องคก์ารยเูนสโก  ทุกวนัน้ีผลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับผูท่ี้ค  านึงถึงสุขภาพในปัจจุบนั 

จากนั้นน าท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM  ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ภาพวาด
ลวงตาสามมิติ โดยท่านจะได้สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชั่นท่าต่างๆ ท่ีเกิดจากความคิด
สร้างสรรคแ์ละจินตนาการของการสร้างภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทาง
วทิยาศาสตร์และการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริงโดยใหผู้ช้ม
เขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือผ่านเขา้ไปในภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริง
ในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอนัไหนภาพวาด
และของจริง และ  ICE MUSEUM เป็นโซนน ้ าแข็งแกะสลกัรูปต่างๆ อุณหภูมิขา้งใน ประมาณ - 

4 องศา  
 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวงัล 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 าหนัก SEONJEONGJEON, และพระต าหนัก NAKSEONJAE สวนลับ หรือ
สวนตอ้งห้าม หรือฮูวอน (HOWON) ตั้งอยู่บริเวณดา้นหลงัของพระราชวงัท่ีถูกสร้างข้ึนในสมยั
กษตัริย ์TAEJONG เพื่อเป็นสถานท่ีพกัผ่อนส าหรับพระราชวงศ ์เดิมสวนแห่งน้ีมีช่ือว่า ‘BUKWON’ 
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หรือ ‘GEUMWON’ แต่ถูกเปล่ียนช่ือเป็น ‘BIWON’ ในรัชสมยัของกษตัริย ์KOJONG สวนแห่งน้ีถูก
ดูแลและบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดี และดูสวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไมร่้วง 
 

 

 

 

 

 

 

 

*** หมายเหตุ... กรณีที่พระราชวังไม่เปิดท าการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับรายการทดแทน 

เป็น พระราชวังเคยีงบกกงุ ***  
กลางวนั เมนู ไก่ตุ๋นโสม (5) เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลังเหมาะ ยัดไส้ด้วยโสม แปะก๊วย และ

สมุนไพรบ ารุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ 
 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิเช่น 

นาฬิกา , แวน่ตา , เคร่ืองส าอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรูป และสินคา้  แบรนดเ์นมอ่ืนๆอีกมากมาย 
จากนั้ นน าท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร์ (SEOUL TOWER) หรือ หอคอยเอ็นโซล (N SEOUL 

TOWER) หรือ นัมซันทาวเวอร์”(NAMSAN TOWER) ตั้งอยูบ่นภูเขานมัซาน เป็นจุดท่องเท่ียวท่ีถือ
ว่าเป็นไฮไลท์ส าคญัของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุงโซล มีความสูงจาก
ฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีส่วนมาก
จะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเท่ียวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคลอ้งตรงร้ัว
ขา้งบนโซลทาวเวอร์ เพราะมีความเช่ือว่าคู่รักท่ีไดม้าคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะรักกนัยาวนานตลอดไป 

(สมยัแรกๆ นิยมใชลู้กกญุแจเลก็ๆ เขียนขอ้ความสัญญารัก และช่ือของคู่รักลงไปในกุญแจ แต่ช่วง
ปีหลังๆ มาน้ีเร่ิมมีการพัฒนาอุปกรณ์การคล้องเป็น เคสโทรศพัท์มือถือ, บัตร T-MONEY, โซ่
จกัรยาน, พลัว่ และอุปกรณ์แปลกๆ อีกหลายอย่างท่ีคู่รักรุ่นใหม่สามารถคิดได ้และน ามาใชแ้ทน
ลูกกญุแจ) **ราคาทวัร์น้ีไม่รวมกญุแจและค่าข้ึนลิฟท*์* 
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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 ร้านพวกน้ีหาไดไ้ม่ยากในตลาดแห่ง
น้ี แถมไม่ไดมี้แค่อยา่งล่ะหน่ึงร้านอีกดว้ย ประมาณวา่เพิ่งออกจากร้าน ETUDE มาเดินไปอีกสักพกั
ก็  เจอ ร้าน  ETUDE  อีกห ล่ะ  SKIN FOOD, THE FACE SHOP ก็ เช่น เดียวกัน  ท่ี ส าคัญ ราคา
เคร่ืองส าอางคจ์ะถูกกว่าประเทศไทยมาก ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นไม่มีขายในประเทศ
ไทยอีกดว้ย อีกเร่ืองกข็องกินเล่น จะมีไอติมโคนเจา้ดงัอยู ่เพราะไอติมท่ีเคา้กดมาใส่โคนนั้น สูงถึง 
2 ฟุต 

 

 

 

 

 

เยน็ บริการอาหาร (6) เมนูบุฟเฟ่ต์ SEAFOOD ส าหรับท่านทีช่ื่นชอบอาหารทะเลเป็นพเิศษ ให้ท่านได้
เลอืกสรรอาหารทะเลทีส่ดๆใหม่ อาหารนานาชนิด พเิศษ !! ขาปูยกัษ์อลาสก้า  

 

 

 

 

 

พกัที ่  BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรือระดับเดียวกนั 



ตลาดทวัร์ เวบ็เดยีว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์ www.taladtour.co.th                          หน้า 9 จาก 17 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

วนัทีส่ี่         ฮ็อตเกนามู – พลอยอะเมทสิ – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเกต็ – สนามบินอนิชอน    

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (7) 

จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ฮ็อตเกนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ี
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามา
รับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการด่ืม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา 
จากนั้นน าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่ง
สุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน ์มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงาม
จบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยขอ้มือ  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (8) เมนู บูลโกก ิหมูหมักสไตล์สมยัใหม่เกาหล ีมรีสชาติออกหวานเผด็

เลก็น้อย โดยน าหมูลงในกระทะพร้อมน า้ซุปปรุงรส เมือ่สุกรับประทานพร้อมเคร่ืองเคยีงและข้าว

สวย หากต้องการแบบรสชาติ เกาหล ีแท้ๆ กส็ามารถใส่กมิจิหมกัลงต้มด้วย กจ็ะได้รสชาติอกีแบบ

หน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอร์มาร์เกต็ สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโก
แลต็หิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลน
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พอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เคร่ืองส าอางโสม เป็นตน้  และยงัมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร 
(ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย  

 

 

 

 

 

16.25 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย เทีย่วบินที ่XJ709 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
20.15 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมอืง พร้อมด้วยความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อความส าคัญ โปรดอ่านอย่างละเอยีด 
ในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าให้ลูกคา้ตอ้งถูกส่งตวั

กลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนด้วย ฉะนั้น ลูกคา้
จะต้องเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนท่ีทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่วา่ง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน 
ทั้งน้ี ข้ึนอยู่ทางเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการท่ีทางตรวจคนเขา้เมือง
เรียกสัมภาษณ์นั้น ข้ึนอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้ิจารณา และอยูใ่นดุลพินิจของทางเจา้หนา้ท่ี ตม. ทางบริษทัทวัร์ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงในส่วนน้ีได ้** 

*** ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทาง
บริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 

 

ในกรณียกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลกิ 45 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน  
ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กบัการสายการบิน

เรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพือ่ประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
**พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับรวมถึงวันกลบั และพาสสปอร์ตจะต้องไม่ช ารุดหรือฉีกขาด การผ่านเข้า-ออก

ประเทศ ขึน้อยู่กบัการพจิารณานาของทางเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้** 
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อตัราค่าบริการ เกาหล ี4 วนั 3 คนื (AIR ASIA X) 

ICE FREEZING IN KOREA (ซูวอน - โซล – โซล) 

 

ก าหนดการเดินทาง 
มกราคม – กมุภาพนัธ์ 2561  

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 

2 ผู้ใหญ่ 

เด็กมเีตียง 

1 เด็ก 

2 ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มเีตียง 

พกั 

เดี่ยว 
เพิม่ 

2 – 5 มกราคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

3 – 6 มกราคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

4 – 7 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

5 – 8 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

6 – 9 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

7 – 10 มกราคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

8 – 11 มกราคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

9 – 12 มกราคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

10 – 13 มกราคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

11 – 14 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

12 – 15 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

13 – 16 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

14 – 17 มกราคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

15 – 18 มกราคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

16 – 19 มกราคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

17 – 20 มกราคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

18 – 21 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

19 – 22 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

20 – 23 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

21 – 24 มกราคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

22 – 25 มกราคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

23 – 26 มกราคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 
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24 – 27 มกราคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

25 – 28 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

26 – 29 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

27 – 30 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

28 – 31 มกราคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

29 มกราคม – 1 กุมภาพนัธ์ 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

30 มกราคม – 2 กุมภาพนัธ์ 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

31 มกราคม – 3 กุมภาพนัธ์ 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

01 - 04 กุมภาพนัธ์ 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

02 - 05 กุมภาพนัธ์ 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

03 - 06 กุมภาพนัธ์ 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

04 - 07 กุมภาพนัธ์ 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

05 - 08 กุมภาพนัธ์ 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

06 - 09 กุมภาพนัธ์ 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

07 - 10 กุมภาพนัธ์ 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

08 - 11 กุมภาพนัธ์ 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

09 - 12 กุมภาพนัธ์ 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

10 - 13 กุมภาพนัธ์ 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

11 - 14 กุมภาพนัธ์ 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

12 - 15 กุมภาพนัธ์ 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

13 - 16 กุมภาพนัธ์ 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

14 - 17 กุมภาพนัธ์ 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

15 - 18 กุมภาพนัธ์ 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

16 - 19 กุมภาพนัธ์ 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

17 - 20 กุมภาพนัธ์ 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

18 - 21 กุมภาพนัธ์ 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

19 - 22 กุมภาพนัธ์ 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

20 - 23 กุมภาพนัธ์ 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

21 - 24 กุมภาพนัธ์ 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

22 - 25 กุมภาพนัธ์ 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

23 - 26 กุมภาพนัธ์ 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 
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24 - 27 กุมภาพนัธ์ 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

25 - 28 กุมภาพนัธ์ 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

26 กุมภาพนัธ์ - 01 มีนาคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

27 กุมภาพนัธ์ - 02 มีนาคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

28 กุมภาพนัธ์ - 03 มีนาคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

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

*** ราคาจอยแลนด์ (ไม่รวมตั๋ว) 7,900 บาท *** 

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

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

**หมายเหตุ** 
1. รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระข   าด และผูจ้ดัไดช้ าระ

ให้กบัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน 

2.  ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานี้เฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ และพระ จะต้องเพิ่ม
จากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนกัเรียน นกัศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค ์ 
หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุกคร้ัง** 

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

4. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ าไม่วา่ดว้ยกรณี
ใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษทัได้ท าการจ่ายค่าตัว๋ไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านขอ้ความให้ถ่ีถว้น
ก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

5. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลูกคา้เป็นหลกั 

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

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

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ี 
 ค่าน า้หนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ 
 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน   ค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่า
อนิเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้า
ทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว  

 

กรุณาโอนเงนิเขา้บัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศเกาหลใีห้กบัคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศเกาหลไีม่เกิน 90 วนั ไม่ว่า
จะด้วยวตัถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่ว เยี่ยมญาติ หรือธุรกจิ จะต้องยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพือ่ยนืยนัการมี
คุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหล*ี ดังต่อไปนี้ 
1. พาสปอร์ตจะต้องมอีายุมากกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัไปถึง 
2. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัร์จดัเตรียมให้ 

3. ส่ิงทีย่นืยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศเกาหลไีด้ (เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นต้น) 

4. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัร์จดัเตรียมให้ 

5. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศเกาหล ีทางทวัร์จดัเตรียมให้ 
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เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า  
1) พาสปอร์ต  

2) ใบประจ าตัวคนต่างด้าว  
3) ใบส าคัญถิ่นที่อยู่  
4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)  
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)  
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ 2 รูป  

(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อส ารองท่ีนัง่ ภายใน 3 วนัหลงัจาก

การจอง  
2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนกัท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ 

ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งช าระครบเต็มจ 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. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตั
ฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 

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  

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี ้

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 กบั
สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   
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2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด
นกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื่อนไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้กบั
นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนั
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนงัสือเดินทางให้กบัทาง
บริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจาก

ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน 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 านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ
รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หน้าท่ี
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกวา่ท่ี
ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 
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 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไม้สด , ไข่ , 
เน้ือสัตว ์, ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัรา
ท่ีสูงมาก  

 

 


