
 

 

 
 
 
 
 

 



 

วนัแรก         กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต ้- เรยีนการทาํกิมจ ิ+ ใส่ชุดฮนับก – ซูวอน 
)*.)) น. คณะพรอ้มกนัที� สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร - ชั.น / ประตู 2 เคานเ์ตอร ์2 สาย

การบิน AIR ASIA X เจา้หน้าที�ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการ
ขึ$ นเครื�อง (หวัหนา้ทวัรแ์นะนําการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-
300 จาํนวน 377 ที�นั�ง จดัที�นั�งแบบ 5-5-5 (บรกิารอาหารบนเครื9อง) (นํ$าหนักกระเป๋า 89 
กก./ท่าน หากตอ้งการซื$ อนํ$าหนักเพิ�ม ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ย)  
**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื9องออกอย่างนอ้ย 60 นาที 
และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ. นเครื9องก่อนเวลาเครื9องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิEใน
การเลือกที9นั 9งบนเครื9อง เนื9องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน)  

 
 
 
 
 
 
)G.)* น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเที�ยวบินที� XJ708 (บรกิารอาหารบนเครื9อง) 

-*.K) น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าไทย 8 
ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธี
การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่ สาธารณะรฐัเกาหลีใต ้รถโคช้พา
ท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื�อความหวงัในการรวมชาติที�ยาว
กวา่ J.J8กม.  และมียอดโดมสงู K9L เมตร  
นําท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทาํกิมจิ เพื�อใหท่้านเรียนรู ้วัฒนธรรมการทํากิมจิและ
สนุกสนานเพลิดเพลินกับการทํากิมจิ และใหท่้าน ใส่ชุดประจาํชาติฮันบก ซึ�งเป็นชุดประจาํ
ชาติของเกาหลี พรอ้มถ่ายภาพเป็นที�ระลึก  
 

 

 

 



 

เยน็ บริการอาหาร (1) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ. งย่างสไตล์เกาหลี เนื. อหมู เนื. อไก่ เนื. อวัว 
ปลาหมึก กุง้ อาหารเกาหลี เตมิไม่อั.น 

 
 
 

 
 
 
 

พกัที9    JM HOTEL / M SUWON HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 

 
วนัที9สอง     รว่มฉลองเทศกาลตกปลานํ.าแข็ง - เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – ชิมสตรอเบอรร์ี9สดๆ   
                 จากไร่ – สวนสนุก LOTTE WORLD  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (K) 

เดินทางไปร่วมฉลองเทศกาลสุดยิ�งใหญ่ เทศกาลตกปลานํ.าแข็ง หนึ�งปีมีเพียงครั$งเดียว จดัขึ$ น
ประมาณชว่งเดือนมกราคมของทุกปี (**หมายเหตุ... กาํหนดการเทศกาลตกปลานํ.าแข็ง ยงั
ไม่ระบุวันที9แน่ชัด ปกติจะอยู่ในช่วงวันที9 ^-K^ มกราคมของทุกปี และอาจมีการ
เปลี9ยนแปลง ทั.งนี. ขึ. นอยูก่บัสภาพภูมิอากาศในแตล่่ะปี**) เทศกาลนี$ มีนักท่องเที�ยวมาเยือน
นับลา้นคนต่อปี ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผูใ้หญ่จะมาเทศกาลนี$ เพื�อตกปลาเทรา้ท ์ฉายาของมนัคือ 
The Queen of Valley หรือราชินีแห่งขุนเขา โดยปลาเทรา้ท์ภูเขาจะอาศยัอยู่ในนํ$าเย็นที�มี
อุณหภูมิตั$งแต่ 20 องศาเซลเซียสลงไป นับว่าเป็นปลาที�สวยงามและหายาก ซึ�งนักท่องเที�ยวที�
ตกปลามาไดส้ามารถนําปลามาทําเป็นซูชิหรือซาชิมิ ก็สามารถรบัประทานไดเ้ลย ภายในงาน
จะมีกิจกรรมทา้ความหนาวต่างๆ อาทิเชน่ การแขง่ขนัจบัปลาเทรา้ทด์ว้ยมือเปล่า ตกปลาใตน้้า
แข็ง การโชวแ์กะสลกันํ$าแข็ง ฟุตบอลนํ$าแข็ง และเล่นเลื�อนหิมะ และอื�นๆ ถือไดว้่าเป็นงานใหญ่
ที�หลายคนเฝ้ารอคอย เนื�องจากจดัแค่ปีละครั$งในช่วงเวลาสั$นๆ ถือเป็นแหล่งท่องเที�ยวเพื�อการ
พักผ่อนและผจญภัยที�ไดม้าตรฐาน เทศกาลนี$ ไดร้ับการเสนอใหเ้ป็นเทศกาลตัวอย่าง โดย
กระทรวงวฒันธรรมและการท่องเที�ยวของเกาหลี นอกจากนั$นยงัมีรายการบันเทิง และเกมส์
การเล่นต่างๆมากมาย เช่น สนามการเล่นสไลเดอรนํ์$าแข็ง การแข่งขนัฟุตบอลบนนํ$าแข็ง และ 
กีฬานํ$าแข็งอื�นๆ มีแข่งขนัชิงแชมป์สุนัขลากเลื�อนหิมะและรถแข่งหิมะ ซึ�งเหมาะกบัเด็กๆ และ
ครอบครวัไดส้นุกสนานกบักิจกรรมนานาชนิดตลอดทั$งงาน ( พิเศษ...หรรษาฟรีๆ รวมอุปกรณ์
ตกปลา ) 



 

หมายเหต ุ: เนื9องดว้ยเทศกาลตกปลานี. จดัขึ. นที9เมืองฮวาชอน หากไม่สามารถไปตกปลา
นํ.าแข็งได ้ในกรณีที9นํ.าแข็งยงัไม่สามารถลงไปยนืตกปลาได ้ทั.งนี. ทางบริษัทจะนําท่านไป

ตกปลายังเทศกาลที�ซาราซอม หรือหากเกดิเหตุสุดวิสัยขัดข้องอื�นๆ ทางบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิEในการปรบัเปลี9ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม  ทดแทนโปรแกรมเป็น >> เกาะนา

มิ (ช่วงประมาณวนัที9 KG มกราคา – KG กุมภาพนัธ)์ 
 
 
 
 

 

 

จากนั$นใหท่้านไดส้นุกกบัการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ (ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่าอุปกรณ์

การเล่นสกี, สกีลิฟท,์ สโนวส์เลด สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ *),))) วอน) มีเวลาใหท่้าน

ไดส้นุกกบัการเ  ล่นสกีอยา่งเต็มที� ซึ�งปลอดภยัไม่มีอนัตราย เตรียมตวัก่อนเล่นสกี ควรเตรียม 

ถุงมือสกี ผา้พนัคอ แว่นกนัแดด เสื$ อแจค๊เก็ตกนันํ$า หรือผา้ร่ม และกางเกงรดัรูป ขอคาํแนะนํา

และฝึกวิธีการเล่นจากไกดท์อ้งถิ�นก่อนลงสนามจริง เพื�อความปลอดภยัของท่านเองเป็นสาํคญั  

 

 

 

 

 

หมายเหตุ...ปริมาณของหิมะและการเปิดใหบ้ริการของลานสกีขึ. นอยู่กบัความเอื. ออาํนวย

ของอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดใหบ้ริการ ในกรณีที9ลานสกีไม่

สามารถเปิดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิEในการเปลี9ยนแปลงโปรแกรม ปรบัเปลี9ยน

เป็น ONE MOUNT (SNOW PARK) ***(ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK 15,000 วอน 



 

หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดินชอ้ปปิ6 งตามอธยัาศัย มีทั6ง H&M , ADIDAS และมีอีก

หลากหลายแบรนดช์ั6นนาํ)*** 

กลางวนั  บริการอาหาร (/) เมนู ชาบู ชาบู สุกี. หมอ้ไฟสไตลเ์กาหลี อาหารพื. นเมืองของเกาหลี
ตั.งแตส่มยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลกัษณะคลา้ยสุกี. หมอ้ไฟ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
จากนั$นนําท่านเดินทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอรร์ี9 ใหท่้านไดชิ้มสตรอเบอรรี์�
สดๆหวานฉํ �าจากไร่ นอกจากนั$น ท่านยงัสามารถซื$ อกลับมาฝากคนที�
ท่านรักที�เมืองไทยไดด้ว้ย โดยจะมีการแพ็คใส่กล่องสวยงามและส่งให้
ท่านวนัสุดทา้ย  
จากนั$นนําท่านเดินทางเขา้สู่ สวนสนุก LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกใน
ร่มขนาดใหญ่ที�ตั$งอยูที่�เขตชมัซิล (Jamsil) ในเมืองโซล ที�นี�มีทั$งสวนสนุกในร่ม ซึ�งเป็นสวนสนุก
ในร่มที�มีชื�อเสียงที�สุดแห่งหนึ�งในโลก  และมีโซนสวนสนุกกลางแจง้ ที�สรา้งเป็นเกาะอยู่กลาง
ทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake) รายลอ้มไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้ ชอ้ปปิ$ งมอลล ์ซุปเปอรม์า
เก็ต โรงแรมหร ู 
 
 
 
 
 
 
 

 

เยน็ อิสระอาหารเยน็ - มื. อ (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 



 

พกัที9    BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 

 
วนัที9สาม       COSMETIC OUTLET - นํ.ามนัสน - ศูนยโ์สม – TRICK EYE & ICE MUSEUM – พระราชวงั  
                   ชางด็อกกุง – DUTY FREE - หอคอยโซลทาวเวอร ์- ตลาดเมียงดง - รร.โซล                  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (2) 

จากนั$นนําท่านชอ้ปปิ$ งรา้นเครื�องสาํอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET  ของนักชอ้ปชาวไทย
ใหท่้านไดเ้ลือกซื$ อกลบัไปฝากเป็นของที�ระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซึ�งราคาถูกกว่าที�เมืองไทย
เกือบเท่าตวัและบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 
จากนั$นนําท่านเยี�ยมชม RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ที9สกดัจากนํ.ามนัสน ที�มีสรรพคุณชว่ยบาํรุง
ร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกาย 
จากนั$นพาท่านรูจ้ักและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูก
นํามาใชเ้พื�อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 8,999 ปี  ในตาํรายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็น
สมุนไพรที�ช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยทาํใหจ้ิตใจสงบและเพิ�ม
พละกาํลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ชว่ยบาํรุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริม  
ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง และเร็วๆ นี$  โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดก
โลก  โดยองคก์ารยเูนสโก  ทุกวนันี$ ผลิตภณัฑโ์สมเป็นสิ�งที�ขาดไม่ไดส้าํหรบัผูที้�คาํนึงถึงสุขภาพ
ในปัจจุบนั 
จากนั$นนําท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM  ผลงานการสรา้งสรรคศิ์ลปะแนวใหม่ภาพวาด
ลวงตาสามมิติ โดยท่านจะไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูปแอ็คชั �นท่าต่างๆ ที�เกิดจากความคิด
สรา้งสรรคแ์ละจินตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที�รวมทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลื�อนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริงโดย
ใหผู้ช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื�อผ่านเขา้ไปในภาพนั$นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ�ง
เหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอนั
ไหนภาพวาดและของจริง และ  ICE MUSEUM เป็นโซนนํ$าแข็งแกะสลกัรปูต่างๆ อุณหภูมิขา้งใน 
ประมาณ - J องศา  
 
 
 
 
 
 

 



 

จากนั$นนําท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวงั
ลาํดบัที�สองที�ถูกสรา้งต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) ในปี ค.ศ. 
1405 และความสาํคญัในการเป็นที�พาํนักของพระมหากษัตริยห์ลายพระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ช
ซอน (JOSEON)  และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัสาํคญัที�ยงัคงรกัษาไว ้ประกอบไปดว้ย 
เขตพระราชฐานชั$นนอกพระราชฐาน ชั$นใน และสวนดา้นหลังสําหรับเป็นที�พกัผ่อนของ
พระมหากษัตริย ์ซึ�งมีตน้ไมข้นาดยกัษ์ที�มีกว่า 300 ปี, บ่อนํ$า และศาลาริมนํ$าพระราชวงัแห่งนี$
เป็นที�พาํนักของพระมหากษัตริยถึ์ง 9 พระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน (JOSEON) ปัจจุบนัยงั
คงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวงั ไดแ้ก่ พระตาํหนัก INJEONGJEON, พระตาํหนัก 
DAEJOJEON, พระตาํหนัก SEONJEONGJEON, และพระตาํหนัก NAKSEONJAE สวนลบั หรือ
สวนตอ้งหา้ม หรือฮูวอน (HOWON) ตั$งอยูบ่ริเวณดา้นหลงัของพระราชวงัที�ถูกสรา้งขึ$ นในสมยั
กษัตริย์ TAEJONG เพื�อเป็นสถานที�พักผ่อนสําหรับพระราชวงศ์ เดิมสวนแห่งนี$ มีชื�อว่า 
‘BUKWON’ หรือ ‘GEUMWON’ แต่ถูกเปลี�ยนชื�อเป็น ‘BIWON’ ในรชัสมยัของกษัตริย ์KOJONG 
สวนแหง่นี$ ถูกดแูลและบาํรุงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดี และดสูวยงามมากโดยเฉพาะในชว่งฤดใูบไมร่้วง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
*** หมายเหตุ... กรณีที�พระราชวังไม่เปิดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ$ปรบัรายการ
ทดแทน เป็น พระราชวังเคียงบกกุง ***  

กลางวนั เมนู ไก่ตุ๋นโสม (5) เป็นอาหารบาํรุงสุขภาพ ไก่ขนาดกาํลังเหมาะ ยัดไสด้ว้ยโสม 
แปะกว๊ย และสมุนไพรบาํรุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดินรอ้นๆ 

 
 
 
 
 
 

จากนั$นนํา



 

ท่านชอ้ปปิ$ งสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปปิ$ งสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิเช่น นาฬิกา 
, แวน่ตา , เครื�องสาํอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรปู และสินคา้  แบรนดเ์นมอื�นๆอีกมากมาย 
จากนั$นนําท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร ์(SEOUL TOWER) หรือ หอคอยเอ็นโซล (N SEOUL 
TOWER) หรอื นมัซนัทาวเวอร”์(NAMSAN TOWER) ตั$งอยูบ่นภเูขานัมซาน เป็นจุดท่องเที�ยวที�
ถือว่าเป็นไฮไลท์สําคัญของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวที�มองเห็นวิวทั �วทั$งกรุงโซล มีความสูง
จากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื$ นดิน คนที�มาเที�ยวที�นี�
ส่วนมากจะเป็นคู่รกั ทั$งชาวเกาหลีและนักท่องเที�ยวต่างชาติ คู่รกัส่วนมากจะเตรียมกุญแจมา
คลอ้งตรงรั$วขา้งบนโซลทาวเวอร์ เพราะมีความเชื�อว่าคู่รักที�ไดม้าคลอ้งกุญแจที�นี� จะรักกัน
ยาวนานตลอดไป (สมยัแรกๆ นิยมใชลู้กกุญแจเล็กๆ เขียนขอ้ความสญัญารกั และชื�อของคู่รกั
ลงไปในกุญแจ แต่ช่วงปีหลงัๆ มานี$ เริ�มมีการพฒันาอุปกรณ์การคลอ้งเป็น เคสโทรศพัทมื์อถือ, 
บตัร T-MONEY, โซ่จกัรยาน, พลั �ว และอุปกรณแ์ปลกๆ อีกหลายอยา่งที�คู่รกัรุ่นใหม่สามารถคิด
ได ้และนํามาใชแ้ทนลกูกุญแจ) **ราคาทวัรนี์$ ไม่รวมกุญแจและค่าขึ$ นลิฟท*์* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากนั$นนําท่านชอ้ปปิ$ งที� ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควรเ์กาหลี ที�ตลาดเมียงดงนี$ จะมีเสื$ อผา้ 
กางเกง รองเทา้ นํ$าหอม เครื�องสาํอางค ์ทั$งแบบ แบรนดเ์นมชื�อดงั และโลคอลแบรนด ์ซีดีเพลง 
รูปดารา หรืออะไรที�วัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที�ตลาดนี$ เลยทีเดียว อย่างร้าน
เครื�องสาํอางคที์�คุน้หคูนไทย เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP รา้นพวกนี$ หาไดไ้ม่
ยากในตลาดแหง่นี$  แถมไม่ไดมี้แค่อยา่งล่ะหนึ�งรา้นอีกดว้ย ประมาณวา่เพิ�งออกจากรา้น ETUDE 
มาเดินไปอีกสกัพกัก็ เจอรา้น ETUDE  อีกหล่ะ SKIN FOOD, THE FACE SHOP ก็เช่นเดียวกนั ที�
สาํคญัราคาเครื�องสาํอางคจ์ะถูกกว่าประเทศไทยมาก ประมาณ 8 ถึง 5 เท่า แถมบางรุ่นไม่มี
ขายในประเทศไทยอีกดว้ย อีกเรื�องก็ของกินเล่น จะมีไอติมโคนเจา้ดงัอยู ่เพราะไอติมที�เคา้กด
มาใส่โคนนั$น สงูถึง 2 ฟุต 



 

 

 

 
 
 
 
เยน็ บรกิารอาหาร (s) เมนูบุฟเฟ่ต ์SEAFOOD สาํหรบัท่านที9ชื9นชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ ให้

ท่านไดเ้ลือกสรรอาหารทะเลที9สดๆใหม่ อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยกัษ ์
 
 
 

 

 

 

พกัที9   BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัที9สี9         ฮ็อตเกนามู – พลอยอะเมทิส – ละลายเงินวอนซุปเปอรม์าเก็ต – สนามบินอินชอน    
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (^) 

จากนั$นพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบาํรุงตบั ฮ็อตเกนามู ตน้ไมช้นิดนี$ เจริญเติบโตในป่าลึกบน
ภูเขาที�ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือนํ$าทะเล }9-~99 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม
นํามารบัประทานเพื�อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการ
ดื�มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี� สารตกคา้งจากอาหารและยา 
จากนั$นนําท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอย
แหง่สุขภาพและนําโชค โดยมีตั$งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี$
จะงามจบัตาเมื�อมาทาํเป็นแหวน จี$  ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ  



 

 
 
 
 
 
 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (8) เมนู บูลโกกิ หมูหมกัสไตลส์มยัใหม่เกาหลี มีรสชาตอิอกหวาน

เผ็ดเล็กนอ้ย โดยนาํหมูลงในกระทะพรอ้มนํ.าซุปปรุงรส เมื9อสุกรบัประทานพรอ้มเครื9อง

เคียงและขา้วสวย หากตอ้งการแบบรสชาต ิเกาหลี แท้ๆ  ก็สามารถใสกิ่มจหิมกัลงตม้ดว้ย 

ก็จะไดร้สชาตอีิกแบบหนึ9ง 

 

 
 
 
 
 

 
 
จากนั$นนําท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซื$ อของฝากที� ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  
ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม 
โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เครื�องสาํอางโสม เป็นตน้  และยงัมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  
เปเปโร (ป๊อกกี$ เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย  

 
 
 
 

 

 
16.25 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย เที9ยวบินที9 XJ709 (บรกิารอาหารบนเครื9อง) 



 

20.45 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตดิอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ เกาหลี 2 วนั / คืน (AIR ASIA X) 

ข้อความสําคัญ โปรดอ่านอย่างละเอยีด 
ในกรณีที�ลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทาํให้ลูกคา้ตอ้งถูกส่งตวั

กลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ*นในการเปลี�ยนตั+วขากลบั และรวมถึงค่าบริการอื�นๆที�เกิดขึ*นดว้ย ฉะนั*น ลูกคา้
จะต้องเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ* นที�ทางประเทศนั*นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ*นทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบินถดัไปที�มีที�นั�งว่าง หรือตามวนัเดินทางของตั+วเครื�องบิน 
ทั*งนี*  ขึ*นอยู่ทางเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการที�ทางตรวจคนเขา้เมือง
เรียกสัมภาษณ์นั*น ขึ*นอยู่กบัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้ิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจา้หนา้ที� ตม. ทางบริษทัทวัร์ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงในส่วนนี*ได ้** 

*** ทวัร์ครั* งนี* มีวตัถุประสงค์เพื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั*น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทาง
บริษทัจะคิดค่าดาํเนินการในการแยกท่องเที�ยวเอง 9:: USD ต่อท่าน *** 

ในกรณียกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลกิ 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั!น  
ไม่เช่นนั!นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณใีดๆทั!งสิ!น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาํการจ่ายค่าตั*วไปให้กบัการสายการบิน

เรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี.ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทุกครั!ง เพื.อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
**พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 2 เดือน นับรวมถึงวันกลบั และพาสสปอร์ตจะต้องไม่ชํารุดหรือฉีกขาด การผ่านเข้า-ออก

ประเทศ ขึ!นอยู่กบัการพจิารณานาของทางเจ้าหน้าที.ตรวจคนเข้าเมือง ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้** 
 



 

ICE FREEZING IN KOREA (ซูวอน - โซล – โซล) 

 

กาํหนดการเดินทาง 
มกราคม – กุมภาพนัธ ์K*s-  

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ 

K-/ ท่าน 

- เด็ก 
K ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 
2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตยีง 

พกั 
เดี9ยว 
เพิ9ม 

K – * มกราคม K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 
/ – s มกราคม K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 
2 – ^ มกราคม K*s- 17,900 17,900 17,900 5,000 
* – G มกราคม K*s- 17,900 17,900 17,900 5,000 
s – x มกราคม K*s- 17,900 17,900 17,900 5,000 

^ – -) มกราคม K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 
G – -- มกราคม K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 
x – -K มกราคม K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 

-) – -/ มกราคม K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 
-- – -2 มกราคม K*s- 17,900 17,900 17,900 5,000 
-K – -* มกราคม K*s- 17,900 17,900 17,900 5,000 
-/ – -s มกราคม K*s- 17,900 17,900 17,900 5,000 
-2 – -^ มกราคม K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 
-* – -G มกราคม K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 
-s – -x มกราคม K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 
-^ – K) มกราคม K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 
-G – K- มกราคม K*s- 17,900 17,900 17,900 5,000 
-x – KK มกราคม K*s- 17,900 17,900 17,900 5,000 
K) – K/ มกราคม K*s- 17,900 17,900 17,900 5,000 
K- – K2 มกราคม K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 
KK – K* มกราคม K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 
K/ – Ks มกราคม K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 
K2 – K^ มกราคม K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 
K* – KG มกราคม K*s- 17,900 17,900 17,900 5,000 
Ks – Kx มกราคม K*s- 17,900 17,900 17,900 5,000 



 

K^ – /) มกราคม K*s- 17,900 17,900 17,900 5,000 
KG – /- มกราคม K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 

Kx มกราคม – - กุมภาพนัธ ์K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 
/) มกราคม – K กุมภาพนัธ ์K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 
/- มกราคม – / กุมภาพนัธ ์K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 

)- - )2 กุมภาพนัธ ์K*s- 17,900 17,900 17,900 5,000 
)K - )* กุมภาพนัธ ์K*s- 17,900 17,900 17,900 5,000 
)/ - )s กุมภาพนัธ ์K*s- 17,900 17,900 17,900 5,000 
)2 - )^ กุมภาพนัธ ์K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 
)* - )G กุมภาพนัธ ์K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 
)s - )x กุมภาพนัธ ์K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 
)^ - -) กุมภาพนัธ ์K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 
)G - -- กุมภาพนัธ ์K*s- 17,900 17,900 17,900 5,000 
)x - -K กุมภาพนัธ ์K*s- 17,900 17,900 17,900 5,000 
-) - -/ กุมภาพนัธ ์K*s- 17,900 17,900 17,900 5,000 
-- - -2 กุมภาพนัธ ์K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 
-K - -* กุมภาพนัธ ์K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 
-/ - -s กุมภาพนัธ ์K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 
-2 - -^ กุมภาพนัธ ์K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 
-* - -G กุมภาพนัธ ์K*s- 17,900 17,900 17,900 5,000 
-s - -x กุมภาพนัธ ์K*s- 17,900 17,900 17,900 5,000 
-^ - K) กุมภาพนัธ ์K*s- 17,900 17,900 17,900 5,000 
-G - K- กุมภาพนัธ ์K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 
-x - KK กุมภาพนัธ ์K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 
K) - K/ กุมภาพนัธ ์K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 
K- - K2 กุมภาพนัธ ์K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 
KK - K* กุมภาพนัธ ์K*s- 17,900 17,900 17,900 5,000 
K/ - Ks กุมภาพนัธ ์K*s- 17,900 17,900 17,900 5,000 
K2 - K^ กุมภาพนัธ ์K*s- 17,900 17,900 17,900 5,000 
K* - KG กุมภาพนัธ ์K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 



 

Ks กุมภาพนัธ ์- )- มีนาคม K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 
K^ กุมภาพนัธ ์- )K มีนาคม K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 
KG กุมภาพนัธ ์- )/ มีนาคม K*s- 16,900 16,900 16,900 5,000 

 
**เด็กทารก อายไุม่เกิน K ปี ราคา *,900 บาท** 
*** ราคาจอยแลนด ์(ไม่รวมตั yว) 7,900 บาท *** 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ9น*** 
** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ทา่นละ 30,000 วอน /ทริป/ทา่น** 

**หมายเหตุ** 
1. รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว ค่าทวัร์ที�จ่ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระข   าด และผูจ้ดัไดช้าํระ

ให้กบัสายการบินและสถานที�ต่างๆ แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั*นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธิC การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั*งค่าตั+วเครื�องบินใหแ้ก่ท่าน 

2.  ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ; ราคานี!เฉพาะนักท่องเที.ยวชาวไทยเท่านั!น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ และพระ จะต้องเพิ.ม
จากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาที�เป็น เด็กนกัเรียน นกัศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื�องสําอางค ์ 
หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปที�มีการขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุกครั* ง** 

3. หากมีเพื�อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเที�ยวระหว่างท่องเที�ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนขอ้แนะนาํกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ที�รับผิดชอบ หากท่านมีความจาํเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอื้�นเพื�อที�จะนาํไปยงั
ประเทศนั*นๆ  หรือนาํกลบัประเทศไทย ควรตรวจสิ�งของนั*นวา่ตอ้งไม่เป็นสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ� งของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั*นประหารชีวติ เจา้หนา้ที�จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ�งของใดใด 

4. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก LM วนัก่อนการเดินทางเท่านั*น ไม่เช่นนั*นทางบริษทัจะไม่คืนมดัจาํไม่วา่ดว้ยกรณี
ใดๆทั*งสิ*น เพราะว่าทางบริษทัไดท้าํการจ่ายค่าตั+วไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความให้ถี�ถว้น
ก่อนการจองทวัร์ทุกครั* ง เพื�อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

5. โรงแรมที�พกัที�ประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลบัปรับเปลี�ยนขึ*นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์
ลูกคา้เป็นหลกั 

6. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ยช่างภาพจะ
นาํภาพถ่ายมาจาํหน่ายกบัลูกทวัร์ หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซื*อได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื*อ เพราะทางบริษทั
ทวัร์ไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์ซื*อแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

7. ทวัร์ครั* งนี* มีวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั*น ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลงร้านช้
อปปิ* ง เช่น นํ* ามนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษทัจะคิดค่าดาํเนินการในการแยกท่องเที�ยว
เอง 9:: USD ต่อท่าน 



 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
อตัราค่าบริการนี. รวม 
� ค่าตั yวเครื9องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที9มี 
� ค่านํ.าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน K) กก.  � ค่ารถรบั-ส่ง และนาํเที9ยวตามรายการ 
� ค่าที9พกัตามที9ระบุในรายการ พกัหอ้งละ K ท่าน  � ค่าเขา้ชมสถานที9ตา่งๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื. อที9ระบุในรายการ    � ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ -,))),))) บาท  (เงื9อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 
อตัราค่าบริการนี. ไม่รวม 
� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที9ระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , 
ค่าอินเตอรเ์น็ต , ค่าซกัรีด , มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื9องดื9มที9สั 9งเพิ9มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ9น  
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ9ม ^% และภาษีหกั ณ ที9จา่ย /% 
� ค่าวีซ่าสาํหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว  
เอกสารประกอบในการยื9นวีซ่า  
-) พาสปอรต์  
K) ใบประจาํตวัคนตา่งดา้ว  
/) ใบสาํคญัถิ9นที9อยู ่ 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูที้9ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั.นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 
90 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื9อการท่องเที9ยว เยี9ยมญาต ิหรือธุรกิจ จะตอ้งยื9นเอกสารในขั.นตอนการตรวจ
เขา้เมือง เพื9อยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปนี.  
1. พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า s เดือน นบัจากวนัไปถึง 
2. ตั yวเครื9องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
3. สิ9งที9ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที9อาจเกิดขึ. นในระหว่างที9พาํนักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงิน

สด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
4. ชื9อ ที9อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที9พาํนกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื9นๆ) ทาง

ทวัรจ์ดัเตรียมให ้
5. กาํหนดการเดินทางระหว่างที9พาํนกัในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

2) สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  
*) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  
s) รูปถ่ายสีขนาด K นิ. ว K รูป  
(สาํหรบัหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเรื9องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื9นวีซ่า) 
 
เงื9อนไขการชาํระค่าบริการ 
1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื�อสาํรองที�นั�ง ภายใน 5 วนั

หลงัจากการจอง  
2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั$งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณี

นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไมค่รบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิ�การเดินทางในทวัรนั์$นๆ 

3. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� จองการเดินทางน้อยกว่า 59 วนั จะตอ้งชาํระครบเต็มจาํนวนเลย 
4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์, อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงันี$  วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั$นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 
 

เงื9อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

• กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�(ผูมี้
ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้
ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

• กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรบัเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมีเงื9อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี.  
2.1 ตอ้งยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนัเท่านั.น คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที9

ชาํระแลว้  
2.2 หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 2* วนั ขอสงวนสิทธิEไม่คืนค่าทวัรทุ์กกรณี 

1. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื$ อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั$งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี$  วนั
จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั$นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื9อนไขและขอ้กาํหนดอื9นๆ 



 

1. ทวัรนี์$ สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั$น 
2. ทวัรนี์$ เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั$งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั$งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า K} ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย L วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 
K9 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มี
นักท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ที�ทางบริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนําหน้าชื�อ เลขที�หนังสือ
เดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บั
ทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์
ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั$งนี$  บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที�ยว
ส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ$ นของนักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี$ คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั$น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ�ในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ$ น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั �ว
เครื�องบิน ค่าภาษีเชื$ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่อาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั$น  

 
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึ$ นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน K99 มิลลิลิตรต่อชิ$ น และ
รวมกนัทุกชิ$ นไมเ่กิน K,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ K ใบเท่านั$น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่า
ที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั$น 

• สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั$น  

• ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑที์�ทาํมาจากพืช และเนื$ อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก , ผลไมส้ด , ไข่ , 
เนื$ อสตัว ์, ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี$  หากเจา้หน้าที�ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัใน
อตัราที�สงูมาก  

 

 


