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เลน่สนุกที�สวนสนุกลอตเตเ้วิรล์ LOTTE WORLD (พรอ้มกบับตัรไม่จาํกดัจาํนวนรอบ) 
เล่นสนุกสุดเหวี�ยงกับหิมะบนลานสกีขนาดใหญ่ / โรงเรียนสอนทาํกิมจิ+ใส่ชุด
ประจาํชาติฮนับก / ชมวิวกรุงโซล ที� N SEOUL TOWER /ถ่ายรูป 8 มิติ และชม
นํ:าแข็งแกะสลกั ที� TRICK EYE & ICE MUSEUM / ชมโชวสุ์ดพิเศษ NANTA SHOW 

 
สุดพิเศษ... 
G. พกัซูวอน G คืน และ กรุงโซล J คืน 
J. สนุกสนานกบัสวนสนุกลอตเตเ้วิรล์ (LOTTE WORLD) กบับตัรเลน่ไม่จาํกดัรอบ 
8. ตื�นตา ตื�นใจ กบัสตัวน์ํ:าใตท้อ้งทะเลที� LOTTE AQUARIUM 
L. เลน่สนุกสุดเหวี�ยงกบัหิมะบนลานสกีขนาดใหญ ่ 
M. สนุก ตื�นเตน้ กบัโชวสุ์ดพิเศษที�มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั NANTA SHOW 
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วนัแรก        กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เกาหลีใต ้(สนามบินอินชอน) - ชมโชวสุ์ดพิเศษ  
                 NANTA SHOW – โรงแรมซูวอน 
23.52 น. คณะพรอ้มกนัที�สนามบินนานาชาตดิอนเมือง อาคาร G ชั:น 8 ประตู L เคานเ์ตอร ์L สาย

การบิน AIR ASIA X เจา้หนา้ที�ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการขึ� น
เครื�อง (หวัหนา้ทวัรแ์นะนําการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 
จาํนวน 377 ที�นั �ง จดัที�นั �งแบบ 8-8-8 (ไม่มีบรกิารอาหารบนเครื�อง อิสระตามอธัยาศยั) 
(นํ:าหนกักระเป๋า JZ กก./ท่าน หากตอ้งการซื: อนํ:าหนกัเพิ�ม ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ย) **หมายเหต*ุ* 
เคาน์เตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื�องออกอยา่งนอ้ย 60 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตู
ขึ� นเครื�องก่อนเวลาเครื�องออก 30 นาที (**ขอสงวนสิทธิ?ในการเลือกที�นั�งบนเครื�อง เนื�องจากตอ้ง
เป็นไปตามระบบของสายการบิน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Z\.ZM น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเที�ยวบินที� XJ708 

GM.JZ น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าไทย C 
ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้ รถโคช้พาท่านขา้มทะเล
ตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื�อความหวงัในการรวมชาติที�ยาวกวา่ 3.3Cกม.  และมี
ยอดโดมสงู E2F เมตร 
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เยน็   บริการอาหาร (G) เมนู ชาบู ชาบู สุกี: หมอ้ไฟสไตลเ์กาหลี อาหารพื: นเมืองของคาบสมุทร
เกาหลีตั:งแตส่มยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลกัษณะคลา้ยสุกี: หมอ้ไฟ 

 
 
 
 
 
 

จากนั�นนําท่านชมโชวสุ์ดพิเศษ !!! NANTA SHOW ใหทุ้กท่านเป็นส่วนหนึ�งกบัประสบการณ์ที�
เต็มไปดว้ยรอยยิ� มและเสียงหวัเราะพรอ้มตื�นตาตื�นใจไปกบั ‘cookin’ NANTA show’ เป็นการแสดงที�
สมบรูณแ์บบในดา้นการสื�อสารที�เป็นสากล ถ่ายทอดความสนุกสนาน เรา้ใจ ผ่านท่าทางและเสียงเพลง 
ผสมผสานดนตรีพื� นบา้นเกาหลีกบัจงัหวะที�ทันสมยัเรา้ใจ ซึ�งสรา้งสรรค์อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
“NANTA” ไดชื้�อวา่เป็นการแสดงที�โดดเด่นที�สุดทางดา้นวฒันธรรมของโลกในยุคนี� เลยทีเดียว 

 

 

 

พกัที�   BENIKEA WIN HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 
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วนัที�สอง      สนุกสนานกบัการเล่นหิมะบนลานสกีขนาดใหญ่ - ไรส่ตรอเบอรร์ี� – โรงเรยีนทาํกิมจิ 
                 ใสชุ่ดประจาํชาตฮินับก - โสมเกาหลี – LOTTE AQUARIUM พิพิธภณัฑส์ตัวน์ํ:า – สวนสนุก 
                 LOTTE WORLD - โรงแรมโซล 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (J) 
จากนั�นใหท่้านไดส้นุกกบัการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่  ยางจิไพน ์สกีรีสอรท์  / คงัชน 

สกีรสีอรท์ หรอืลานสกีตามความเหมาะสม ลานสกีประกอบไปดว้ยเนินสกีถึง C เนินดว้ยกนัแบ่งเป็น
เนินสกีสาํหรบัผูฝึ้กหดัเล่น E เนิน,  และเนินสาํหรบัผูที้�เล่นชาํนาญแลว้ E เนิน (ราคาทวัรย์งัไม่รวม
ค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนว์
สเลด สกี ค่าเล่นรวมชุดประมาณ MM,ZZZ 
วอน สาํหรับท่านที�เล่นเก่งแลว้สามารถ
ไถลจากบนยอดเขาลงมาไดค้รบั (**กอน
โดล่า หรือ เคเบิล ขึ: นอยู่กับสถานที�ว่ามี
ใหบ้ริการหรือไม่**) มีเวลาใหท่้านไดส้นุก
กับการเ  ล่นสกีอย่างเต็มที� ซึ�งปลอดภัยไม่มี
อนัตราย การเตรียมตวัก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผา้พนัคอ แว่นกนัแดด เสื� อแจค๊เก็ตกนันํ�า 
หรือผา้ร่ม และกางเกงรดัรูป ขอคาํแนะนําและฝึกวิธีการเล่นจากไกดท์อ้งถิ�นก่อนลงสนามจริง เพื�อ
ความปลอดภยัของท่านเองเป็นสาํคญั **หมายเหตุ.... ปริมาณของหิมะและการเปิดใหบ้ริการของ
ลานสกีขึ: นอยูก่บัความเอื: ออาํนวยของอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดใหบ้ริการ 
ในกรณีที�ลานสกีไม่สามารถเปิดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิeในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรม 
ปรบัเปลี�ยนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK) ***(ไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK 15,000 วอน หรอื
หากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดินชอ้ปปิ( งตามอธยัาศัย มีทั(ง H&M , ADIDAS และมีอีกหลากหลาย    
แบรนดช์ั(นนาํ) 

จากนั�นนําท่านเดินทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอรร์ี� ใหท่้านไดชิ้มสตรอเบอรรี์�
สดๆหวานฉํ �าจากไร่ นอกจากนั�น ท่านยงัสามารถซื� อกลบัมาฝากคนที�ท่านรกัที�
เมืองไทยไดด้ว้ย โดยจะมีการแพ็คใส่กล่องสวยงามและส่งใหท่้านวนัสุดทา้ย 
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นําท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทาํกิมจิ เพื�อใหท่้านเรียนรู ้วัฒนธรรมการทํากิมจิและ
สนุกสนานเพลิดเพลินกับการทํากิมจิ และใหท่้านใส่ชุดประจาํชาติฮันบกซึ�งเป็นชุดประจาํชาติของ
เกาหลี พรอ้มถ่ายภาพเป็นที�ระลึก  

 
 

 

 

 

 

 

 
กลางวนั บริการอาหาร (8) เมนู หมูย่างเกาหลี (PORK CALBI) ตน้ตาํรบัอาหารเลื�องชื�อของ

ประเทศเกาหลีใต ้เป็นหมูยา่งที�ผ่านการหมกัจนไดที้� นาํมายา่งบนเตาถ่านรอ้นๆ สุกกาํลงัดี แลว้
ตดัชิ: นพอคาํ รบัประทานกบัซอส, กระเทียม, กิมจิ และใชใ้บผกักาดหอมสดห่อเป็นคาํๆ คลา้ย
เมี�ยงคาํ แกลม้ดว้ยพรกิเกาหลีเม็ดโตสเีขียวสด พรอ้มขา้วสวย  

 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั�นพาท่านรูจ้ักและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูก
นํามาใชเ้พื�อสุขภาพเป็นเวลานานากวา่ C,222 ปี  ในตาํรายาแผนโบราณจีน ระบุ
วา่ โสมเป็นสมุนไพรที�ชว่ยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วย
ทาํใหจ้ิตใจสงบและเพิ�มพละกาํลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบาํรุง
หวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริม  ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกัน
มะเร็ง และเร็วๆ นี�  โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลก  โดยองค์การ
ยูเนสโก  ทุกวนันี� ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ�งที�ขาดไม่ไดส้ําหรบัผูที้�คาํนึงถึงสุขภาพใน
ปัจจุบนั 
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จากนั�นนําท่านไปที� LOTTE WORLD TOWER เป็นตึกสูง EC5 ชั�น สูงที�สุดในเกาหลีใต ้และ ติด 
1 ใน 10 ของโลก พาท่านเขา้ชม LOTTE AQUARIUM หรือพิพิธภณัฑส์ตัวนํ์�านานาชนิด ซึ�งอยูใ่นชั�นใต้
ดินของตึก LOTTE WORLD TOWER แห่งนี�  ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัสตัวนํ์�านานาชนิด ตลอดการเดิน
ชมในอควาเรี�ยมนี�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เยน็   อิสระอาหารเย็น (เพื�อไม่ใหเ้ป็นการขัดความสนุก ใหท่้านไดอิ้สระอาหาร G มื: อที�สวน

สนุกลอตเตเ้วิรล์)  

 
จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกล็อตเตเ้วิรล์ (LOTTE WORLD)  แบ่งออกเป็น C ที�เที�ยว

หลกัๆคือสวนสนุกในร่มจะเรียกว่า LOTTE WORLD ADVENTURE สวนสนุกในร่มนี� จะมีดว้ยกนัทั�งหมด 
3 ชั�น แต่ละชั�นจะมีทั�งเครื�องเล่นต่างๆ รา้นอาหาร และ รา้นขายของ มีลานสเก็ตนํ�าแข็งขนาดใหญ่อยู่
ตรงกลาง เครื�องเล่นยอดฮิตที�แนะนําคือ THE ADVENTURE OF SIND BAD , THE CONQUISTADOR , 
FLUME RIDE , THE FRENCH REVOLUTION , JUNGLE ADVENTURE และ PHARAOH’S FURY ฯลฯ อีก
ที�หนึ� งคือ MAGIC ISLAND เป็นสวนสนุกที�มีนํ�าลอ้มรอบ โดยมาทางชั�น C ของ LOTTE WORLD 
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ประสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

 

ADVENTURE ในส่วนของ MAGIC ISLAND ซึ�งเป็นสวนสนุกกลางแจง้ที�มีเครื�องเล่นที�หวาดเสียวอยูห่ลาย
ชนิด อาทิ ATIANTIS , GYRO DROP , GYRO SWING , GYRO SPIN , COMET EXPRESS  

 
 
 
 
 
 
 
 

พกัที�    BENIKEA SEOUL HOTEL  / BENIKEA M HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที�สาม     สมุนไพรนํ:ามนัสน – คอสเมตคิ - TRICK EYE & ICE MUSEUM – ตลาดฮงอิก ยา่นฮงแด  
                 ฮ็อตเกนามู - ผ่านชมบลเูฮา้ส ์- พระราชวงัแห่งความรกัชางด็อกกุง - DUTY FREE  
                 ตลาดดงัเมียงดง - โรงแรมโซล 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (L) 

จากนั�นนําท่านเยี�ยมชม RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ที�สกดัจากนํ:ามนัสน ที�มีสรรพคุณชว่ยบาํรุง
ร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกาย 

จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ� งรา้นเครื�องสาํอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET  ของนักชอ้ปชาวไทยให้
ท่านไดเ้ลือกซื� อกลบัไปฝากเป็นของที�ระลึก อาทิเชน่ ROJUKISS ซึ�งราคาถูกกว่าที�เมืองไทยเกือบเท่าตวั
และบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 

จากนั�นนําท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM  ผลงานการสรา้งสรรคศิ์ลปะแนวใหม่ภาพวาด
ลวงตาสามมิติ โดยท่านจะไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูปแอ็คชั �นท่าต่างๆ ที�เกิดจากความคิดสรา้งสรรค์
และจินตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที�รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
และการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลื�อนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริงโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมีส่วนร่วม
ถ่ายภาพ เมื�อผ่านเขา้ไปในภาพนั�นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ�งเหมือนจริงในเหตุการณ์ จน
ท่านจะอุทานว่ามนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอนัไหนภาพวาดและของจริง และ  ICE 
MUSEUM เป็นโซนนํ�าแข็งแกะสลกัรปูต่างๆ อุณหภมิูขา้งใน ประมาณ - 3 องศา 



รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้
ประสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

กลางวนั บริการอาหาร (5) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ: งย่างสไตล์เกาหลี เนื: อหมู เนื: อไก่ เนื: อวัว 
ปลาหมึก กุง้ อาหารเกาหลี เตมิไม่อั:น 

 
 
 

 

 

 
จากนั�นใหท่้านอิสระ ชอ้ป ชิม ชิล ที� ตลาดฮงอิก ถนนฮงอิก เป็นย่านที�มีความหลากหลาย

รวมอยูแ่หล่งรวมเสื� อผา้วยัรุ่น ที�ชอ้ป ที�กิน ที�ดื�ม และของใชสุ้ดเก๋ เป็นตลาดที�ไม่เคยหลบัใหล   
 
 
 
 
 
 

 

จากนั�นพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบาํรุงตบั ฮ็อตเกนามู ตน้ไมช้นิดนี� เจริญเติบโตในป่าลึกบน
ภูเขาที�ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือนํ�าทะเล z2-{22 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามา
รบัประทานเพื�อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกทาํลายจากการดื�มแอลกอฮอล ์
กาแฟ บุหรี� สารตกคา้งจากอาหารและยา  



รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้
ประสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

 

จากนั�นพาท่านผ่านชม บลูเฮา้ส ์ทาํเนียบประธานาธิบดีของ
เกาหลีใต ้อนุสาวรียร์ูปนกฟีนิกซ์  สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ  ชม
ทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหวัมังกรและวงเวียนนํ�าพุนับเป็น
จุดที�มี ฮวงจุย้ที�ดีที�สุดของกรุงโซล (ระหวา่งรถแลน่ผา่นไม่อนุญาตให้
ถา่ยภาพหรอืวดีโีอใดๆ ทั(งสิ(น)  

จากนั�นนําท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวงั
ลาํดบัที�สองที�ถูกสรา้งต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) ในปี ค.ศ. 1405 
และความสําคัญในการเป็นที�พํานักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน 
(JOSEON)  และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัสาํคญัที�ยงัคงรกัษาไว ้ประกอบไปดว้ย เขตพระราชฐาน
ชั�นนอกพระราชฐาน ชั�นใน และสวนดา้นหลงัสาํหรบัเป็นที�พกัผ่อนของพระมหากษัตริย ์ซึ�งมีตน้ไม้
ขนาดยกัษ์ที�มีกวา่ 300 ปี, บ่อนํ�า และศาลาริมนํ�าพระราชวงัแห่งนี� เป็นที�พาํนักของพระมหากษัตริยถึ์ง 
9 พระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน (JOSEON) ปัจจุบนัยงัคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวงั 
ไดแ้ก่ พระตาํหนัก INJEONGJEON, พระตาํหนัก DAEJOJEON, พระตาํหนัก SEONJEONGJEON, และ
พระตาํหนัก NAKSEONJAE สวนลบั หรือสวนตอ้งหา้ม หรือฮูวอน (HOWON) ตั�งอยู่บริเวณดา้นหลงั
ของพระราชวงัที�ถูกสรา้งขึ� นในสมยักษัตริย ์TAEJONG เพื�อเป็นสถานที�พกัผ่อนสาํหรบัพระราชวงศ ์เดิม
สวนแห่งนี� มีชื�อว่า ‘BUKWON’ หรือ ‘GEUMWON’ แต่ถูกเปลี�ยนชื�อเป็น ‘BIWON’ ในรชัสมยัของกษัตริย ์
KOJONG สวนแห่งนี� ถูกดูแลและบาํรุงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดี และดูสวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้
ร่วง 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ� งสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปปิ� งสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ

เชน่ นาฬิกา , แวน่ตา , เครื�องสาํอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรปู และสินคา้  แบรนดเ์นมอื�นๆอีก
มากมาย 

 

 



รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้
ประสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

 

เยน็   บรกิารอาหาร (m) เมนู ไก่ตุน๋โสม เป็นอาหารบาํรุงสุขภาพ ไก่ขนาดกาํลงัเหมาะ ยดัไส ้
ดว้ยโสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบาํรุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดินรอ้นๆ 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ� งที� ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควรเ์กาหลี ที�ตลาดเมียงดงนี� จะมีเสื� อผา้ 

กางเกง รองเทา้ นํ�าหอม เครื�องสําอางค์ ทั�งแบบ แบรนด์เนมชื�อดงั และโลคอลแบรนด ์ซีดีเพลง รูป
ดารา หรืออะไรที�วยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที�ตลาดนี� เลยทีเดียว อยา่งรา้นเครื�องสาํอางคที์�คุน้หู
คนไทย เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP รา้นพวกนี� หาไดไ้ม่ยากในตลาดแห่งนี�  แถมไม่ได้
มีแค่อย่างล่ะหนึ�งรา้นอีกดว้ย ประมาณว่าเพิ�งออกจากรา้น ETUDE มาเดินไปอีกสักพกัก็ เจอรา้น 
ETUDE  อีกหล่ะ SKIN FOOD, THE FACE SHOP ก็เช่นเดียวกนั ที�สาํคญัราคาเครื�องสาํอางคจ์ะถูกกว่า
ประเทศไทยมาก ประมาณ C ถึง 5 เท่า แถมบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทยอีกดว้ย อีกเรื�องก็ของกิน
เล่น จะมีไอติมโคนเจา้ดงัอยู ่เพราะไอติมที�เคา้กดมาใส่โคนนั�น สงูถึง 2 ฟุต 

 

 

พกัที�    BENIKEA SEOUL HOTEL  / BENIKEA M HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 

 

 

 



รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้
ประสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

 

วนัที�สี�          พลอยอะเมทิส - ชมวิวกรุงโซลที� N SEOUL TOWER – ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตละลายเงินวอน  
                  สนามบินอินชอน – สนามบินดอนเมือง  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (o) 

จากนั�นนําท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอย
แห่งสุขภาพและนําโชค โดยมีตั�งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี� จะงาม
จบัตาเมื�อมาทาํเป็นแหวน จี�  ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ 

 
 
 
 
 
 
 
จากนั�นนําท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร ์(SEOUL TOWER)  หรือ หอคอยเอ็นโซล (N SEOUL 

TOWER) หรอื “นมัซนัทาวเวอร”์ (NAMSAN TOWER) ตั�งอยูบ่นภเูขานัมซาน เป็นจุดท่องเที�ยวที�ถือว่า
เป็นไฮไลทส์าํคญัของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวที�มองเห็นวิวทั �วทั�งกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอย
ประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื� นดิน คนที�มาเที�ยวที�นี�ส่วนมากจะเป็นคู่รกั ทั�ง
ชาวเกาหลีและนักท่องเที�ยวต่างชาติ คู่รกัส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคลอ้งตรงรั�วขา้งบนโซลทาวเวอร ์
เพราะมีความเชื�อว่าคู่รักที�ไดม้าคลอ้งกุญแจที�นี� จะรักกันยาวนานตลอดไป (สมัยแรกๆ นิยมใชลู้ก
กุญแจเล็กๆ เขียนขอ้ความสัญญารัก และชื�อของคู่รักลงไปในกุญแจ แต่ช่วงปีหลังๆ มานี� เริ�มมีการ
พฒันาอุปกรณ์การคลอ้งเป็น เคสโทรศพัทมื์อถือ, บัตร T-MONEY, โซ่จกัรยาน, พลั �ว และอุปกรณ์
แปลกๆ อีกหลายอย่างที�คู่รกัรุ่นใหม่สามารถคิดได ้และนํามาใชแ้ทนลกูกุญแจ) **ราคาทวัรนี์� ไม่รวม
กุญแจและค่าขึ� นลิฟท*์* 

 

 

 

 



รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้
ประสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

 

จากนั�นนําท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซื� อของฝากที� ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซื: อ 5 
แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม 
ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม เครื�องสําอางโสม เป็นตน้  และยงัมี
หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกกี� เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย 

 

กลางวนั บริการอาหาร (\) เมนู “บูลโกกิ หมูหมักสไตลส์มยัใหม่เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ด
เล็กนอ้ย โดยนาํหมูลงในกระทะพรอ้มนํ:าซุปปรุงรส เมื�อสุกรบัประทานพรอ้มเครื�องเคียงและขา้ว
สวย หากตอ้งการแบบรสชาติ เกาหลี แท้ๆ  ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงตม้ดว้ย ก็จะไดร้สชาติอีก
แบบหนึ�ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.25 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย เที�ยวบินที� XJ709 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื�อง อิสระตาม
อธัยาศยั) 
20.15 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตดิอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

��������������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั$งนี$ขึ$นอยู่ตามความเหมาะสม 

**กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมือง ทั�งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดินทาง ทาง
บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น และขอสงวนสิทธิ/ ที�จะไม่คืนค่าบริการ ไม่วา่กรณีใดๆ ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั** 

**พาสสปอร์ตจะตอ้งมีอายมุากกวา่ 4 เดือน นบัจากวนัไปถึง** 

ในกรณียกเลิกการเดนิทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดนิทางเท่านั�น ไม่เช่นนั�นทางบริษัทจะไม่คืน
มัดจาํไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั �งสิ �น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาํการจ่ายค่าตั$วไปให้กับการสายการบนิ
เรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี+ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทุกครั�ง เพื+อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

 



รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้
ประสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ เกาหลี L วนั 8 คืน (AIR ASIA X) 
ซูวอน - โซล – โซล (ไม่นอนสกี)  

 

กาํหนดการเดินทาง 
ธนัวาคม JMM\ 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ 

J-8 ท่าน 

G เด็ก 
J ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 
2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตยีง 

พกั 
เดี�ยว 
เพิ�ม 

ZG-ZL ธนัวาคม JMM\ 15,900 15,900 15,900 M,ZZZ 
ZJ-ZM ธนัวาคม JMM\ 16,900 16,900 16,900 M,ZZZ 
Z8-Zm ธนัวาคม JMM\ 16,900 16,900 16,900 M,ZZZ 
ZL-Zo ธนัวาคม JMM\ 18,900 18,900 18,900 M,ZZZ 
ZM-Z\ ธนัวาคม JMM\ 18,900 18,900 18,900 M,ZZZ 
Zm-Zv ธนัวาคม JMM\ 16,900 16,900 16,900 M,ZZZ 
Zo-GZ ธนัวาคม JMM\ 15,900 15,900 15,900 M,ZZZ 

ข้อความสําคญั โปรดอ่านอย่างละเอยีด 
ในกรณีที�ลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทาํใหลู้กคา้

ตอ้งถูกส่งตวักลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นในการเปลี�ยนตั8วขากลบั และรวมถึงค่าบริการอื�นๆที�
เกิดขึ�นดว้ย ฉะนั�น ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นที�ทางประเทศนั�นๆเรียกเกบ็ ทางผูจ้ดัและ
ทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบินถดัไปที�มีที�
นั�งว่าง หรือตามวนัเดินทางของตั8วเครื�องบิน ทั�งนี�  ขึ�นอยู่ทางเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใต้
และสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการที�ทาง
ตรวจคนเขา้เมืองเรียกสัมภาษณ์นั�น ขึ�นอยู่กบัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้ิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทาง
เจา้หนา้ที� ตม. ทางบริษทัทวัร์ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงในส่วนนี�ได ้** 

*** ทวัร์ครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั�น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ป
ทวัร์ ทางบริษทัจะคิดค่าดาํเนินการในการแยกท่องเที�ยวเอง >?? USD ต่อท่าน *** 

 



รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้
ประสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

 

Z\-GG ธนัวาคม JMM\ 15,900 15,900 15,900 M,ZZZ 
Zv-GJ ธนัวาคม JMM\ 18,900 18,900 18,900 M,ZZZ 
GZ-G8 ธนัวาคม JMM\ 18,900 18,900 18,900 M,ZZZ 
GG-GL ธนัวาคม JMM\ 16,900 16,900 16,900 M,ZZZ 
GJ-GM ธนัวาคม JMM\ 16,900 16,900 16,900 M,ZZZ 
G8-Gm ธนัวาคม JMM\ 15,900 15,900 15,900 M,ZZZ 
GL-Go ธนัวาคม JMM\ 15,900 15,900 15,900 M,ZZZ 
GM-G\ ธนัวาคม JMM\ 15,900 15,900 15,900 M,ZZZ 
Gm-Gv ธนัวาคม JMM\ 16,900 16,900 16,900 M,ZZZ 
Go-JZ ธนัวาคม JMM\ 16,900 16,900 16,900 M,ZZZ 
G\-JG ธนัวาคม JMM\ 16,900 16,900 16,900 M,ZZZ 
Gv-JJ ธนัวาคม JMM\ 16,900 16,900 16,900 M,ZZZ 
JZ-J8 ธนัวาคม JMM\ 15,900 15,900 15,900 M,ZZZ 
JG-JL ธนัวาคม JMM\ 15,900 15,900 15,900 M,ZZZ 
JJ-JM ธนัวาคม JMM\ 15,900 15,900 15,900 M,ZZZ 
J8-Jm ธนัวาคม JMM\ 16,900 16,900 16,900 M,ZZZ 
JL-Jo ธนัวาคม JMM\ 18,900 18,900 18,900 m,ZZZ 
JM-J\ ธนัวาคม JMM\ 18,900 18,900 18,900 m,ZZZ 
Jm-Jv ธนัวาคม JMM\ 18,900 18,900 18,900 m,ZZZ 
Jo-8Z ธนัวาคม JMM\ 18,900 18,900 18,900 m,ZZZ 
J\-8G ธนัวาคม JMM\ 18,900 18,900 18,900 m,ZZZ 

Jv ธนัวาคม-ZG มกราคม JMMv 22,900 22,900 22,900 m,ZZZ 
8Z ธนัวาคม-ZJ มกราคม JMMv 23,900 23,900 23,900 m,ZZZ 
8G ธนัวาคม-Z8 มกราคม JMMv 23,900 23,900 23,900 m,ZZZ 

ZG-ZL มกราคม JMMv 22,900 22,900 22,900 m,ZZZ 
ZJ-ZM มกราคม JMMv 18,900 18,900 18,900 m,ZZZ 
Z8-Zm มกราคม JMMv 18,900 18,900 18,900 m,ZZZ 
ZL-Zo มกราคม JMMv 15,900 15,900 15,900 m,ZZZ 



รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้
ประสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

 

ZM-Z\ มกราคม JMMv 15,900 15,900 15,900 m,ZZZ 
Zm-Zv มกราคม JMMv 16,900 16,900 16,900 M,ZZZ 
Zo-GZ มกราคม JMMv 16,900 16,900 16,900 M,ZZZ 
Z\-GG มกราคม JMMv 16,900 16,900 16,900 M,ZZZ 
Zv-GJ มกราคม JMMv 16,900 16,900 16,900 M,ZZZ 
GZ-G8 มกราคม JMMv 15,900 15,900 15,900 M,ZZZ 
GG-GL มกราคม JMMv 15,900 15,900 15,900 M,ZZZ 
GJ-GM มกราคม JMMv 15,900 15,900 15,900 M,ZZZ 
G8-Gm มกราคม JMMv 16,900 16,900 16,900 M,ZZZ 
GL-Go มกราคม JMMv 16,900 16,900 16,900 M,ZZZ 
GM-G\ มกราคม JMMv 16,900 16,900 16,900 M,ZZZ 
Gm-Gv มกราคม JMMv 16,900 16,900 16,900 M,ZZZ 
Go-JZ มกราคม JMMv 15,900 15,900 15,900 M,ZZZ 
G\-JG มกราคม JMMv 15,900 15,900 15,900 M,ZZZ 
Gv-JJ มกราคม JMMv 15,900 15,900 15,900 M,ZZZ 
JZ-J8 มกราคม JMMv 16,900 16,900 16,900 M,ZZZ 
JG-JL มกราคม JMMv 16,900 16,900 16,900 M,ZZZ 
JJ-JM มกราคม JMMv 16,900 16,900 16,900 M,ZZZ 
J8-Jm มกราคม JMMv 16,900 16,900 16,900 M,ZZZ 
JL-Jo มกราคม JMMv 15,900 15,900 15,900 M,ZZZ 
JM-J\ มกราคม JMMv 15,900 15,900 15,900 M,ZZZ 
Jm-Jv มกราคม JMMv 15,900 15,900 15,900 M,ZZZ 
Jo-8Z มกราคม JMMv 16,900 16,900 16,900 M,ZZZ 
J\-8G มกราคม JMMv 16,900 16,900 16,900 M,ZZZ 

8Z มกราคม-ZJ กุมภาพนัธ ์JMMv 16,900 16,900 16,900 M,ZZZ 
8G มกราคม-Z8 กุมภาพนัธ ์JMMv 15,900 15,900 15,900 M,ZZZ 

ZJ-ZM กุมภาพนัธ ์JMMv 15,900 15,900 15,900 M,ZZZ 
Zo-GZ กุมภาพนัธ ์JMMv 17,900 17,900 17,900 m,ZZZ 



รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้
ประสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

 

Zv-GJ กุมภาพนัธ ์JMMv 17,900 17,900 17,900 m,ZZZ 
GL-Go กุมภาพนัธ ์JMMv 15,900 15,900 15,900 M,ZZZ 
Gm-Gv กุมภาพนัธ ์JMMv 15,900 15,900 15,900 M,ZZZ 
JG-JL กุมภาพนัธ ์JMMv 16,900 16,900 16,900 M,ZZZ 
J8-Jm กุมภาพนัธ ์JMMv 15,900 15,900 15,900 M,ZZZ 

J\ กุมภาพนัธ-์ZJ มีนาคม JMMv 15,900 15,900 15,900 M,ZZZ 
ZG-ZL มีนาคม JMMv 15,900 15,900 15,900 M,ZZZ 
Zm-Zv มีนาคม JMMv 15,900 15,900 15,900 M,ZZZ 
Z\-GG มีนาคม JMMv 15,900 15,900 15,900 M,ZZZ 
G8-Gm มีนาคม JMMv 15,900 15,900 15,900 M,ZZZ 
GM-G\ มีนาคม JMMv 15,900 15,900 15,900 M,ZZZ 
JZ-J8 มีนาคม JMMv 15,900 15,900 15,900 M,ZZZ 
JJ-JM มีนาคม JMMv 15,900 15,900 15,900 M,ZZZ 

 

**เด็กทารก อายไุม่เกิน J ปี ราคา 5,900 บาท** 
*** ราคาจอยแลนด ์(ไม่รวมตั wว) o,vZZ บาท *** 

(**ตั:งแตว่นัที� J8 ธ.ค. M\-ZM ม.ค. Mv และ ZM-GZ ก.พ. Mv ราคาจอยแลนด ์(ไม่รวมตั wว) ท่านละ \,vZZ บาท**) 

 
***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป  
ทา่นละ 25,000 วอน /ทริป/ทา่น หรือทา่นละ \MZ บาท/ทริป/ทา่น ** 

**หมายเหตุ** 
1. รับเฉพาะผู้ มีวตัถปุระสงค์เพื�อการท่องเที�ยว คา่ทวัร์ที�จ่ายให้กบัผู้จดั เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จดัได้ชําระ

ให้กับสายการบินและสถานที�ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั -นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตใุดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จดัขอสงวนสิทธิ3การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั -งคา่ตั4วเครื�องบินให้แก่ท่าน ***และทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ0 ราคานี �เฉพาะนักท่องเที+ยวชาวไทยเท่านั�น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ+มจากราคา



รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้
ประสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

 

ค่าทัวร์ปกตอีิก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาที�เป็น เด็กนกัเรียน นกัศกึษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื�องสําอางค์  หมอ  
พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรือกรุ๊ปที�มีการขอดงูาน จะต้องสอบถามราคาใหมท่กุครั -ง** 

2. หากมีเพื�อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที�ยวระหว่างท่องเที�ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนข้อแนะนํากรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที�ที�รับผิดชอบ หากท่านมีความจําเป็นต้องรับฝากของจากผู้ อื�นเพื�อที�จะนําไป
ยงัประเทศนั -นๆ  หรือนํากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิ�งของนั -นว่าต้องไม่เป็นสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั -นประหารชีวิต เจ้าหน้าที�จะไมรั่บฝากกระเป๋าหรือสิ�งของใดใด 

3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก AB วนัก่อนการเดินทางเท่านั -น ไม่เช่นนั -นทางบริษัทจะไม่คืนมดัจําไม่ว่าด้วย
กรณีใดๆทั -งสิ -น เพราะว่าทางบริษัทได้ทําการจ่ายคา่ตั4วไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี�
ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทกุครั -ง เพื�อประโยชน์แก่ตวัทา่นเอง 

4. โรงแรมที�พกัที�ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลบัปรับเปลี�ยนขึ -นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ลกูค้าเป็นหลกั 

5. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ยช่างภาพจะ
นาํภาพถ่ายมาจาํหน่ายกบัลูกทวัร์ หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซื�อได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื�อ เพราะทางบริษทั
ทวัร์ไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์ซื�อแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

6. ทวัร์ครั -งนี -มีวตัถุประสงค์เพื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั -น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลง
ร้านช้อปปิ-ง เช่น นํ -ามนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดําเนินการในการแยก
ทอ่งเที�ยวเอง EFF USD ตอ่ทา่น 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูที้�ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั:นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั 
ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั:นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื�อ
ยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปนี:  
- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า m เดือน นับจากวนัไปถึง 
- ตั wวเครื�องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
- สิ�งที�ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที�อาจเกิดขึ: นในระหว่างที�พาํนักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 
- ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างที�พาํนักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัร์

จดัเตรียมให ้
- กาํหนดการเดินทางระหว่างที�พาํนักในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้
ประสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

 

อตัราค่าบริการนี$รวม 
� ค่าตั8วเครื�องบินไป-กลบั พร้อมคณะ     � ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี 
� ค่านํ�าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน J? กก.  � ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ J ท่าน   � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื�อที�ระบุในรายการ    � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ K,???,??? บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนี$ไม่รวม 
� ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต 
, ค่าซกัรีด , มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ) 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ JP,??? วอน/ทริป/ต่อท่าน 
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม R% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย >% 
� ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  
 
เอกสารประกอบในการยื�นวซ่ีา  
K) พาสปอร์ต  
J) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว  
>) ใบสาํคญัถิ�นที�อยู ่ 
U) สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  
P) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  
4) รูปถ่ายสีขนาด J นิ�ว J รูป  
(สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื�นวซ่ีา) 
 
เงื�อนไขการชําระค่าบริการ 

1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ต้องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื�อสํารองที�นั�ง ภายใน > วนัหลงัจาก
การจอง  

2. นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั�งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนกัท่องเที�ยว
หรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณี
ใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเที�ยวสละสิทธิ/ การเดินทางในทวัร์นั�นๆ 

3. กรณีที�นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� จองการเดินทางนอ้ยกวา่ >? วนั จะตอ้งชาํระครบเตม็จาํนวนเลย 
4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบริษัท เชน่ แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท ดงันี - วนัจนัทร์ 

ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์

ที�รัฐบาลประกาศในปีนั -นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบริษัท 

 



รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้
ประสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

 

เงื+อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

• กรณีที�นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ต้องการขอยกเลิกการเดนิทาง หรือเลื�อนการเดนิทาง นกัทอ่งเที�ยวหรือเอเจนซี�(ผู้ มีชื�อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจ้งยกเลิก
การจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไมรั่บยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

• กรณีนกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัทอ่งเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผู้ มีชื�อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที�บริษัทอยา่งใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงิน
คา่บริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอํานาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงินคา่บริการ
ตา่งๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารที�ต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน  
 

โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี$ 
2.1 ต้องยกเลกิก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนัเท่านั$น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที�ชําระแล้ว  
2.2 หากยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า ?@ วนั ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนค่าทวัร์ทุกกรณ ี

1. การเดินทางที�ตอ้งการันตีมดัจาํหรือซื�อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย
การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั�งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี�  วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษที์�
รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ/ ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื�อนไขและข้อกาํหนดอื�นๆ 
1. ทวัร์นี�สาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 
2. ทวัร์นี� เป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั�งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั�งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ/ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนกัท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า KP ท่าน โดยจะแจง้ให้กบั

นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย R วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย K? วนัก่อน
การเดินทางสาํหรับประเทศที�มีวซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเที�ยวทุกท่านยนิดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนกัท่องเที�ยวร่วม
เดินทางนอ้ยกวา่ที�ทางบริษทักาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 
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4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ/ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนาํหน้าชื�อ เลขที�หนงัสือ
เดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั8วเครื�องบิน ในกรณีที�นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบัทาง
บริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ/ ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั�งนี�  บริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเที�ยวส่วน
ใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ/ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักท่องเที�ยวที�มิได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี� คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษทัเสนอราคา ดงันั�น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิ/ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั8วเครื�องบิน ค่า
ภาษีเชื�อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั�น  

 
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 

• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ที�จะนาํติดตวัขึ�นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน K?? มิลลิลิตรต่อชิ�น และรวมกนั
ทุกชิ�นไม่เกิน K,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ� งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาํออกมาให้เจา้หน้าที�ตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือได้ท่านละ K ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที�กาํหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น 

• สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  

• ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มนาํผลิตภณัฑที์�ทาํมาจากพืช และเนื�อสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไมส้ด , ไข่ , เนื�อสัตว ์
, ไส้กรอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี�  หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราที�สูงมาก  

 
 

 

 

 

 

 


