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วนัแรก              กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

23.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบิน AIR ASIA X 

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการขึ้ นเคร่ือง (หวัหน้าทวัรแ์นะน าการเดินทาง) สาย

การบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./

ท่าน (หากตอ้งการซ้ือน ้าหนักเพิ่ม ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย)  

**หมายเหตุ** เคาน์เตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้ น

เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ือง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสาย

การบิน**) 

 

 

 

 

 

 

 

02.35 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี XJ700 (ไมมี่บริการอาหารบนเครื่อง) 

 

วนัท่ีสอง            เกาหลีใต ้(อินชอน) - เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง - ลานสกี 

10.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อ

สะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่สาธารณะรฐัเกาหลีใต ้

รถโคช้น าทุกท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกว่า  4.42

กม. และมียอดโดมสงู 107 เมตร  
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เดินทางไปร่วมฉลองเทศกาลสุดยิง่ใหญ่ เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง หน่ึงปีมีเพียงครั้งเดียว จดัขึ้ นประมาณช่วงเดือนมกราคม

ของทุกปี (**หมายเหต.ุ.. ก าหนดการเทศกาลตกปลาน ้าแข็ง ยงัไม่ระบุวนัท่ีแน่ชดั และอาจมีการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัสภาพภมิูอากาศในแตล่่ะปี**) เทศกาลน้ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนนับลา้นคนต่อปี ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผูใ้หญ่จะ

มาเทศกาลน้ีเพื่อตกปลาเทรา้ท ์ฉายาของมนัคือ The Queen of Valley หรือราชินีแห่งขุนเขา โดยปลาเทรา้ทภ์ูเขาจะอาศยั

อยูใ่นน ้าเย็นท่ีมีอุณหภมูิตั้งแต่ 20 องศาเซลเซียสลงไป นับว่าเป็นปลาท่ีสวยงามและหายาก ซ่ึงนักท่องเท่ียวท่ีตกปลามาได้

สามารถน าปลามาท าเป็นซชิูหรือซาชิมิ ก็สามารถรบัประทานไดเ้ลย ภายในงานจะมีกิจกรรมทา้ความหนาวต่างๆ อาทิเช่น 

การแข่งขนัจบัปลาเทรา้ทด์ว้ยมือเปล่า ตกปลาใตน้้าแข็ง การโชวแ์กะสลักน ้าแข็ง ฟุตบอลน ้าแข็ง และเล่นเล่ือนหิมะ และ

อื่นๆ ถือไดว้่าเป็นงานใหญ่ท่ีหลายคนเฝ้ารอคอย เน่ืองจากจดัแค่ปีละครั้งในช่วงเวลาสั้นๆ ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเพื่อการ

พกัผ่อนและผจญภยัท่ีไดม้าตรฐาน เทศกาลน้ีไดร้ับการเสนอใหเ้ป็นเทศกาลตัวอย่าง โดยกระทรวงวฒันธรรมและการ

ท่องเท่ียวของเกาหลี นอกจากน้ันยงัมีรายการบนัเทิง และเกมสก์ารเล่นต่างๆมากมาย เช่น สนามการเล่นสไลเดอรน์ ้าแข็ง 

การแขง่ขนัฟุตบอลบนน ้าแข็ง และ กีฬาน ้าแข็งอื่นๆ มีแขง่ขนัชิงแชมป์สุนัขลากเล่ือนหิมะและรถแขง่หิมะ ซ่ึงเหมาะกบัเด็กๆ 

และครอบครวัไดส้นุกสนานกบักิจกรรมนานาชนิดตลอดทั้งงาน (พิเศษ...หรรษาฟรีๆ รวมอปุกรณต์กปลา) 

 

หมายเหต ุ: เน่ืองดว้ยเทศกาลตกปลาน้ีจดัข้ึนท่ีเมืองฮวาชอน (ช่วงประมาณกลางเดือน ม.ค. ถึงตน้เดือน ก.พ. วนั

เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลง ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศในปีนั้นๆ) หากไม่สามารถไปตกปลาน ้าแข็งได ้ในกรณีท่ีน ้าแข็ง

ยงัไม่สามารถลงไปยืนตกปลาได ้ทั้งน้ีทางบริษัทจะน าท่านไปตกปลาท่ีซาราซอม หรือหากเกิดเหตุสุดวิสยัขดัขอ้ง

อ่ืนๆ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทดแทนโปรแกรมเป็น >> เกาะนา

มิ แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลีใต ้บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืนเต็มไปดว้ยตน้สน ตน้เกาลัด ตน้แปะก๊วย ตน้

ซากุระ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ้ื่นๆ ท่ีพลดักนัออกดอกเปล่ียนสีใหช้มกนัทุกฤดกูาล ในการขา้มไปเกาะนามิตอ้งนัง่เรือ

เฟอร่ีขา้มไป เรือจะมีใหบ้ริการวนัละสามรอบ จุดไฮไลทบ์นเกาะจุดแรกคือ “Winter Sonata’s First Kiss” ใกลก้นัน้ันจะมี

โซนอาหารทั้งรา้นอาหารแบบนัง่ทาน รา้นของป้ิงย่าง และซาลาเปานึงเตาถ่านแบบโบราณ ถัดจากโซนอาหารก็จะ ถึงจุด

ไฮไลทข์องเกาะนามิอีกแห่งนัน่คือ “Ginkgo Tree Lane”  

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน (1) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตลเ์กาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยน าหมูลงใน

กระทะพรอ้มน ้าซุปปรุงรส เม่ือสุกรบัประทานพรอ้มเครื่องเคียงและขา้วสวย 

 

เมื่อเขา้สู่ฤดูหนาวภูเขาของเกาหลีจะถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะขาวโพลน เราจะน าท่านไปสมัผัสประสบการณ์หน้าหนาวสุด

สนุกบน ลานสกีขนาดใหญ่ พรอ้มเสิรฟ์ความฟินขัน้สุดใหทุ้กท่านดว้ยการพาไปเล่นสกีและนอนพกัท่ีสกีรีสอรท์ มีเวลาให้

ท่านไดส้นุกกบัการเล่นสกีอย่างเต็มท่ี ซ่ึงปลอดภัยไม่มีอนัตราย การเตรียมตัวก่อนเล่นสกีควรเตรียมถุงมือสกี ผา้พนัคอ 

แว่นกนัแดด เส้ือแจค๊เก็ตกนัน ้าหรือผา้ร่ม และกางเกงรดัรูป พรอ้มกบัรบัฟังขอ้แนะน า และฝึกวิธีการเล่นจากไกดท์อ้งถ่ิน

ก่อนลงสนามจริง ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั (**ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่าอุปกรณก์ารเล่นสกี สกีลิฟท ์

สโนวส์เลด สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน**) 
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*** หมายเหตุ ปริมาณของหิมะ และการเปิดใหบ้ริการของลานสกี ข้ึนอยูก่บัความเอ้ืออ านวยของสภาพอากาศใน

แต่ละปี หากมีหิมะไม่เพียงพอลานสกีอาจจะปิดใหบ้ริการ ในกรณีที่ลานสกีไม่สามารถเปิดบริการ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ปรบัเปล่ียนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวนสนุกอีกหน่ึงแห่งท่ี

น่าสนใจเมื่อเดินทางไปเท่ียวเกาหลี ท่านจะไดพ้บกลบัโลกแห่งลานน ้าแข็งเล่นหิมะ 365 วนั เมืองหิมะจ าลองตั้งอยู่ท่ีเมือง 

GOYANG แหล่งท่องเท่ียวใกลก้รุงโซล "Snow Park" ในร่มท่ีใหญ่สุดของประเทศเกาหลี เพลิดเพลินกบัการขี่เคร่ืองเล่นสุด

น่ารักบนลานน ้าแข็ง เช่น จกัรยานคู่รัก จกัรยานเด่ียว รถเฟอร์ร่ี กะบะสเลดแซนตา้ เป็นตน้ หรือเขา้สู่โลกของหิมะท่ี

อุณหภูมิติลบ -2 องศาเซลเซียส กบัการเล่นสโนสเลค บนลานหิมะ (ราคาทวัรน้ี์ไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK 15,000 

วอน หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดินชอ้ปป้ิงตามอธยัาศยั มีทั้ง H&M, ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนดช์ั้นน า) 

*** 

 

เยน็ บริการอาหารเย็น (2) เมนู ชาบู ชาบู สุก้ีสไตลเ์กาหลี คลา้ยการตม้รวมมิตรสุก้ีหมอ้ไฟ ประกอบไปดว้ยเน้ือหมู

สไลด ์ผกั เห็ด และวุน้เสน้เกาหลี เป็นอีกหน่ึงเมนูยอดฮิตในเกาหลี และยงัเป็นอาหารพ้ืนเมืองท่ีมีมาอยา่งยาวนาน

อีกดว้ย 

พกัท่ี    JM HOTEL / NEW M SUWON หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีสาม           ไรส่ตรอเบอรี่ - โรงเรียนสอนท ากิมจ+ิชุดประจ  าชาติฮนับก - ศูนยส์มุนไพรโสม - COSMETIC  

                        สวนสนุก LOTTE WORLD 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ ไรส่ตรอเบอรร์ี่ ใหท่้านไดชิ้มสตรอเบอรร่ี์สดๆ หวานฉ า่จากไร่ และยงัสามารถซ้ือกลบัมาฝาก

คนท่ีเมืองไทยไดด้ว้ย โดยจะมีการแพ็คใส่กล่องสวยงาม และส่งใหท่้านวนัสุดทา้ย  

 

จากน้ันน าท่านไปเรียนรูว้ฒันธรรมการท ากิมจิของชาวเกาหลีท่ี โรงเรียนสอนท ากิมจิ อาหารเกาหลีประเภทผักดองท่ี

อาศยัภูมิปัญญากน้ครวัของชาวเกาหลี ดว้ยการหมกัพริกสีแดงและผกัต่างๆ โดยทัว่ไปจะเป็นผกักาดขาว ชาวเกาหลีนิยม

รบัประทานกิมจิเกือบทุกมื้ อ และยงัน าไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบนักิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด 

ส่วนใหญ่แลว้จะมีรสเผ็ด และเปร้ียว นอกจากน้ียงัสามารถสวมใส่ ชุดประจ  าชาติฮนับก ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลี 

พรอ้มถ่ายภาพสวยๆ เก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก 
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กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (4) เมนู บุฟเฟตบ์าบีคิวป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือววั ปลาหมึก อาหารเกาหลี 

เติมไม่อั้น 

 

จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยงั ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่

ระบบยอ่ยอาหาร ปอด ช่วยท าใหจ้ิตใจสงบ และเพิ่มพละก าลงั มีสรรพคุณทางการแพทยช่์วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจ

ขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

 

จากน้ันน าท่านแวะชอ้ปท่ีรา้นเคร่ืองส าอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพื่อเลือกซ้ือกลบัไป

เป็นของฝาก มีใหเ้ลือกมากมายหลากหลายแบนด ์ไม่ว่าจะเป็นสกินแครบ์ ารุงผิวแบรนดอ์ย่าง DEWINS และแบรนด ์JSM 

ท่ีเป็นสินคา้หลกัของทางรา้น ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน ้าแตก ครีมขดัขี้ ไคล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยงัมี

สินคา้อื่นๆ อาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รีม ยาสระผม ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ สวนสนุก LOTTE WORLD หน่ึงในสวนสนุกท่ีดงัท่ีสุดของเกาหลี ตั้งอยู่ท่ีเขตชมัซิล (Jamsil) 

ในเมืองโซล เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก การมาเท่ียวท่ีน่ีจึงสามารถท าไดท้ั้งปีโดยไม่ตอ้ง

ดสูภาพอากาศล่วงหน้า ภายในมีเคร่ืองเล่นท่ีน่าต่ืนเตน้มากมาย รวมถึงลานไอซส์เก็ต สวนสนุกลอตเตเ้วิลด์แบ่งออกเป็น 

2 โซน ไดแ้ก่ ธีมผจญภยั (Adventure) โซนท่ีเป็นสวนสนุกในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และ เกาะเวทมนต ์(Magic Island) โซน

ท่ีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีสรา้งเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน (Seok-Chon Lake) ทั้งยงัมีรา้นจ าหน่ายของท่ีระลึก 

รา้นอาหารนานาชาติ และส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย นอกจากน้ี ท่ีน่ียงัรายลอ้มไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้ ชอ้ป

ป้ิงมอลล ์ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต โรงแรมหร ูเป็นตน้ 



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

*** หมายเหตุ เครื่องเล่น Lotis Climing, Tomb of Horror, Mirror Maze, VR Game Zone, Fantasy Forest และ Poporo 

Park ไม่รวมอยูใ่นตัว๋ หากลกูคา้ตอ้งการเล่นตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยเพิ่ม ***    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ บริการอาหารเย็น (5) เมนูบุฟเฟ่ต ์SEA FOOD ส าหรบัท่านที่ช่ืนชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ ใหท้่านไดเ้ลือกสรร

อาหารทะเลที่สดๆใหม่ และ อาหารนานาชนิด  

พกัท่ี   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีสี่              โซลทาวเวอร ์- สมุนไพรฮอตเกนาม ู- ผลิตภณัฑน์ ้ามนัสน - TRICK EYE & ICE MUSEUM  

                       พลอยอเมทิส – พระราชวงัชางด็อกกุง - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง                

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

จากน้ันน าท่านไปยงัหน่ึงในทาวเวอรท่ี์มีวิวท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย โซลทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน

ใจกลางกรุงโซล มีความสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้ นดิน ไม่ว่าจะเป็นช่วง

กลางวนั ช่วงกลางคืน หรือฤดกูาลไหนๆ ก็ยงัไดร้บัความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเท่ียวและคู่รกัชาวเกาหลี เพราะเป็น

จุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นับเป็นอีกสถานท่ีสุดแสนโรแมนติกแห่งหน่ึงท่ีคู่รกั

ทุกคู่ไม่ควรพลาด นอกจากน้ียงัมีไฮไลท์ส าคญัของกรุงโซลท่ีนักท่องเท่ียวทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอินคือ  สถานท่ีคลอ้ง

กุญแจช่ือดงั Love Key Ceremony ท่ีมีความเช่ือว่า คู่รกัท่ีมาคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะมีความรกัท่ียืนยาวไปตลอดกาล ** ราคา

ทวัรน้ี์ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท ์**  

 

 

 

 

 

 



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ และ

สูงเหนือระดับน ้ าทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการด่ืม

แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 

น าท่านเรียนรูก้ารท าผลิตภณัฑท่ี์สกดัจาก น ้ามนัสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วย

ควบคุมอาหาร และรกัษาสมดุลในร่างกาย 

 

จากน้ันน าท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM  ผลงานการสรา้งสรรคศิ์ลปะแนวใหม่ภาพวาดลวงตาสามมิติ โดยท่านจะ

ไดส้นุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชัน่ท่าต่างๆ ท่ีเกิดจากความคิดสรา้งสรรค์ และจินตนาการของการสรา้งภาพโดยใช้

เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ การซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหม้ีมิติ

เหมือนจริงโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื่อผ่านเขา้ไปในภาพน้ันๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริง

ในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนภาพวาดและของจริง และ  ICE 

MUSEUM เป็นโซนน ้าแข็งแกะสลกัรปูต่างๆ อุณหภมูิขา้งใน ประมาณ - 4 องศา 

 

จากน้ันน าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเป็นแดนของ

พลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวน

ใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี้  ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (7) เมนู ไก่ตุน๋โสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย และ

สมุนไพรบ ารุงรา่งกาย เสิรฟ์ในหมอ้ดินรอ้นๆ 

 

จากน้ันน าท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวงัล าดับท่ีสองท่ีถูกสรา้งต่อจาก

พระราชวงัเคียงบกกุง เคยใชเ้ป็นท่ีพ านักของพระมหากษัตริยห์ลายพระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน และยงัเป็น 1 ใน 5 ของ



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

พระราชวังส าคญัท่ียงัคงรักษาไว ้พระราชวังหลวงทั้ง 5 ท่ีในโซลน้ัน จะมีลักษณะหน้าตาคลา้ยๆ กนั แตกต่างกันท่ี

ทศันียภาพ รวมถึงความพิเศษของแต่ละสถานท่ีดว้ย อย่างตวัพระราชวงัชางด็อกกุงแห่งน้ีก็มีไฮไลท์ท่ีน่าสนใจคือ สวนฮู

วอน หรือสวนแห่งความลับนัน่เอง (Secret Garden) ภายในพระราชวังประกอบไปดว้ยเขตพระราชฐานชั้นนอก 

พระราชฐานชั้นใน และสวนดา้นหลงัท่ีใชส้ าหรบัเป็นท่ีพกัผ่อนของพระมหากษัตริยใ์นสมยัโบราณ เมื่อเดินเขา้มาบริเวณ

ดา้นในพระราชวงัจะเจอกบัลานกวา้ง เป็นพื้ นท่ีสาธารณะท่ีนักท่องเท่ียวสามารถเดินชมได ้พระราชวงัแห่งน้ีเคยถูกเผา 

 

ท าลายไปในช่วงปี 1592 ก่อนจะถูกบูรณะในปี 1611 และไดก้ลายเป็นสมบติัทางวฒันธรรมนับตั้งแต่น้ันเป็นตน้มา 

ปัจจุบนัยงัคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวงัเอาไว ้นอกจากน้ันยงัมีตน้ไมข้นาดยกัษ์มีอายุกว่า 300 ปี บ่อน ้า 

และศาลาริมน ้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** หมายเหตุ: กรณีที่พระราชวังชางด็อกกุงไม่เปิดท าการ ขอสงวนสิทธ์ิปรบัรายการท่องเท่ียว ทดแทนเป็น 

พระราชวงัถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5 พระราชวงัเก่าแก่ของราชวงศโ์ชซอน มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ตั้ง

โดดเด่นสง่างามอยูท่่ามกลางอาคารสไตลต์ะวนัตกใจกลางกรุงโซล แต่สวยงามร่มร่ืนไปดว้ยตน้ไม ้ยิ่งช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี

แลว้ยิง่สวยงามไปอีก ในแต่ละวนัจะมีการเปล่ียนเวรยามของทหาร หากมาไดถู้กจงัหวะจะไดช้มพิธีเปล่ียนเวรยามประจ าวนั 

ซ่ึงในหน่ึงวนัน้ันจะมี 3 รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบท่ีสอง 14.00 น. และรอบสุดทา้ยตอน 15.30 น. *** 

 

จากน้ันน าท่านเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี ดิวตี้ ฟร ี(DUTY FREE) ท่ีรา้นคา้ปลอดภาษีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโซล แหล่งรวมสินคา้แบ

รนดเ์นมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดับหลากหลายแบรนดด์งั และ

สินคา้แบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดยชั้นใตดิ้นจะเป็นสินคา้แบรนด์หรู และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์อาทิเช่น PRADA, DIOR, 

LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในส่วนของชั้นท่ี 

1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดงัหลากหลายแบรนด ์อาทิเช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชั้น 2 

เป็นช็อป MCM ชั้นท่ี 3 เป็นโซนเคร่ืองส าอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, 

LANEIGE, L'Oré al, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ ชั้น 4 จะเป็น

สินคา้แบรนดเ์นมอื่นๆ และชั้นท่ี 5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหลี และโซนรา้นอาหาร 

 



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

 

 

จากน้ันน าท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ยา่นเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรพัยใ์นดวงใจของสาวๆหลาย

คน หรือสยามสแควรเ์กาหลี ตลาดแห่งน้ีจะมีเส้ือผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เคร่ืองส าอางคท์ั้งแบรนดเ์นมช่ือดงั และโล

คอลแบรนด ์รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากท่ีตลาดน้ี อาทิเช่น 

รา้นเคร่ืองส าอางคค์ท่ี์คุน้หูคนไทยท่ีไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 

INNISFREE ราคาเคร่ืองส าอางคค์จ์ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะ

เป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์งัอยา่งรา้น MBC MART ก็มีรองเทา้หลากหลายแบรนดด์งัใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, 

NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้ ในส่วนของอาหารบริเวณขา้งทางท่ีฮอทฮิตไม่แพก้นัอย่างโซน 

เมียงดงสตรีทฟู้ด (MYEONG-DONG STREET FOOD) มีอาหารหรือของทานเล่นใหไ้ดล้ิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอย

เชลล์ย่างตัวใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุง้ล็อบสเตอร์ตวัใหญ่ๆ ย่างชีสมีรส

หวาน ชีสยา่ง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไมแ้ลว้เอาไปยา่ง ต๊อกโบกี เคก้ขา้วท่ีขึ้ นช่ือของเกาหลี ปรุงรสดว้ยซอสเผ็ด

สไตลเ์กาหลี เมนูน้ีมีอยูเ่กือบทุกซอกทุกมุมท่ีในตลาดเมียงดง บะหม่ีด าจาจงัมยอน หน่ึงในเมนูสุดฮิตท่ีเห็นกนับ่อยในซีร่ีส์

เกาหลี มันฝรัง่เกลียวทอดกรอบเสียบไม ้พบเห็นไดท้ัว่ไปในเมืองไทย แต่ของท่ีน่ีจะมีไส้กรอกเพิ่มเ ขา้มาอีกหน่ึงชั้น 

ปลาหมึกยกัษ์ทอดกรอบ เสียบไมแ้บบอลงัการโรยดว้ยเกลือ เป็นตน้ แต่หากคนท่ีชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจา้ดงั ซ่ึง

ไอติมท่ีกดมาใส่โคนน้ันสงูถึง 2 ฟุต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ 1 ม้ือ (ใหทุ้กทา่นไดอิ้สระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 

พกัท่ี    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

 

 



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

 

วนัท่ีหา้              ละลายเงินวอนซุปเปอรม์าเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ เมนู อดูง้ (8) 

น าท่านเพลินเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโก

แล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ้ผลิตภณัฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรปูแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม 

เคร่ืองส าอางโสม และยงัมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้ เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย เป็นตน้ 

 

 
 

11.15 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี XJ701 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) 

15.05 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

  

 

*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 

ในกรณีท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน เครื่องบิน / รถทวัร ์/ รถไฟ ก่อนท าการออกตัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครัง้  

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนเที่ยวบินหรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

มิเช่นนั้น ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดใดทั้งส้ิน 

ขอบพระคณุทุกทา่นที่ใชบ้ริการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหต*ุ** 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูต่ามความเหมาะสม 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการ

เดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษทั** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมีอายมุากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง** 



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ เกาหลี 5 วนั 3 คืน (AIR ASIA X) 

KOREA ICE FISHING ซูวอน – โซล – โซล  

 

ก าหนดการเดินทาง 

มกราคม – กุมภาพนัธ ์2562 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

ราคา 

จอยแลนด ์

(ไม่รวมตัว๋) 

ราคา 

เด็กอายไุม่เกิน 

2 ขวบ 

พกั 

เดี่ยว 

เพิ่ม 

04 – 08 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

05 – 09 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

06 – 10 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

07 – 11 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

08 – 12 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

09 – 13 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

10 – 14 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

11 – 15 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

12 – 16 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

13 – 17 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

14 – 18 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

16 – 20 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

17 – 21 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเทา่นั้น ไม่เช่นนั้น ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ

ทั้งส้ิน เพราะทางบริษทัไดท้  าการจา่ยค่าตัว๋กบัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ่ี้ถว้น ก่อนการจองทวัรทุ์กครั้ง 

เพื่อประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 

 

ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอียด 

ในกรณีที่ลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหลู้กคา้ตอ้งถูกส่งตวั

กลบัเขา้ประเทศไทย จงึมีค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดว้ย ฉะนั้น ลูกคา้จะตอ้ง

เป็นผูร้บัผิดชอบในค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนท่ีทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ี

เกิดข้ึนทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่ว่าง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เครื่องบิน ทั้งน้ี ข้ึนอยูท่าง

เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุม่ตรวจ และอาจมีการเรียกไปสมัภาษณ ์ในการที่ทางตรวจคนเขา้เมือง

เรียกสมัภาษณน์ั้น ข้ึนอยู่กับทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้ิจารณา และอยูใ่นดุลพินิจของทางเจา้หนา้ที่ ตม. ทางบริษัททวัร ์ไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นน้ีได ้** 

*** ทวัรค์รั้งน้ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียวเป็นหมู่คณะเทา่นั้น ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุป๊ทวัร ์ทางบริษัท

จะคิดค่าด าเนินการในการแยกทอ่งเที่ยวเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

18 – 22 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

19 – 23 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

20 – 24 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

21 – 25 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

23 – 27 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

24 – 28 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

25 – 29 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

26 – 30 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

27 – 31 มกราคม 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2562 14,999 7,900 5,900 5,000 

01 – 05 กุมภาพนัธ ์2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

06 – 10 กุมภาพนัธ ์2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

07 – 11 กุมภาพนัธ ์2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

08 – 12 กุมภาพนัธ ์2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

09 – 13 กุมภาพนัธ ์2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

10 – 14 กุมภาพนัธ ์2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

11 – 15 กุมภาพนัธ ์2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

12 – 16 กุมภาพนัธ ์2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

13 – 17 กุมภาพนัธ ์2562 (2 BUS) 16,999 7,900 5,900 5,000 

14 – 18 กุมภาพนัธ ์2562 (2 BUS) 16,999 7,900 5,900 5,000 

19 – 23 กุมภาพนัธ ์2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

20 – 24 กุมภาพนัธ ์2562 (2 BUS) 16,999 7,900 5,900 5,000 

21 – 25 กุมภาพนัธ ์2562 (2 BUS) 16,999 7,900 5,900 5,000 

22 – 26 กุมภาพนัธ ์2562 (2 BUS) 16,999 7,900 5,900 5,000 

23 – 27 กุมภาพนัธ ์2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

24 – 28 กุมภาพนัธ ์2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2562 16,999 7,900 5,900 5,000 

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนียม ค่าทิป ทา่นละ 50,000 วอน /ทริป/ทา่น  

หรือทา่นละ 1,750 บาท/ทรปิ/ทา่น** 

 

 



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

**หมายเหต*ุ* 

1. รบัเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว ค่าทวัรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการ

บินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ย

สาเหตุใดหรือไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอ

สงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคาน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว

ชาวไทยเท่านั้น ถา้หากเป็นชาวต่างชาติ จะตอ้งเพ่ิมจากราคาค่าทวัรป์กติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็ก

นักเรียน นักศึกษา คร ู ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคา

ใหม่ทุกครั้ง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน

ขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรบัฝากของจากผูอ้ื่นเพื่อท่ีจะน าไปยงัประเทศน้ันๆ  หรือ

น ากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหาร

ชีวิต เจา้หน้าท่ีจะไม่รบัฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็น

หลกั 

4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรปู และช่วยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ยช่างภาพจะน าภาพถ่าย

มาจ าหน่ายกบัลกูทวัร ์หากว่าท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ เพราะทางบริษัททวัรไ์ม่มีการบั งคบัลูก

ทวัรซ้ื์อแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

5. ทวัรค์รั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่าน้ัน ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง เช่น 

น ้ามนัสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อ

ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.    ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน    ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั ไม่ว่าจะ

ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมี

คณุสมบตัิการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

- ส่ิงท่ียนืยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต 

เป็นตน้) 

- ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

- ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , ค่าอินเตอรเ์น็ต , ค่าซักรีด 

, มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วีซ่า  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว  

3) ใบส าคญัถิ่นท่ีอยู ่ 

4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  

5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  

6) รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว 2 รปู  

(ส าหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ  าเป็นเงินจ  านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อส ารองที่นัง่ ภายใน 3 วนัหลงัจากการ

จอง  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี

ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียว

สละสิทธ์ิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วนั จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์, อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาล

ประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีช่ือในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็น

ลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

 กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคนื นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือ

มอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการให้

น าเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

 



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

 

โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบรกิารดงัน้ี 

- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว 

เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

1. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน 

หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศ

ในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบ ริษัท

ก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และ

อื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดั

จ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภมูิอากาศ และเวลา 

ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทาง

บริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความ

ล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่า

ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจ

ของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

 



 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่

เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลด

ใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไมส้ด , ไข่ , เน้ือสตัว ์, ไส้

กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก  

 

 

 

 

 

 

 


