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วนัแรก              กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลใีต้ – เทศกาลไฟประดับ ANSAN STARLIGHT 
05.00 น. คณะพร้อมกนัที� สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั3น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA X 

เจา้หน้าที�ของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกในการขึ$นเครื�อง (หัวหน้าทวัร์แนะนาํการ
เดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จาํนวน 377 ที�นั�ง จดัที�นั�งแบบ 3-3-3 นํ$ าหนกั
กระเป๋า 20 กก./ท่าน (หากตอ้งการซื$อนํ$าหนกัเพิ�ม ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย)  
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื>องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ 
ประตูขึ3นเครื>องก่อนเวลาเครื>องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิFในการเลือกที>นั>งบนเครื>อง เนื>องจากต้องเป็นไป
ตามระบบของสายการบิน**)  

 
 
 
 
 
 
08.05 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลใีต้ โดยเที�ยวบินที� XJ708 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื>อง) 
15.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับ

นาฬิกาเป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอ
ตอ้นรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต ้รถโคช้พาท่านขา้มทะเลตะวนัตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือ
สะพานเพื�อความหวงัในการรวมชาติที�ยาวกวา่ 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร  
จากนั$นนาํมุ่งหนา้ลงมาทางใตข้องกรุงโซล ชมงานเทศกาลประดับไฟ (Ansan Starlight Village Photo Land) จดั
ขึ$นที�เมืองอนัซาน เตม็ไปดว้ยไฟ LED ประดบัตามตน้ไมส้วยงามไปทั�วบริเวณ เสมือนอยูใ่นดินแดนแห่งสวรรค์
ตอ้นรับเทศกาล Santa Village Light Festival ภายในสวนจะมีจุดสําหรับถ่ายรูปมากมายกวา่ 100 จุด ให้คนรัก
การถ่ายภาพไดส้นุกสนานไปกบัหมู่บา้นเล็กๆ แห่งนี$  ซึ� งถูกจดัแสดงแยกออกเป็นโซน ทั$ง Road of Cupid, Road 
of Love, Forest of Light เป็นตน้ ซึ� งไฟนั$นจะเปิดให้ชมทุกวนัตลอดช่วงเทศกาล (ยกเวน้ในวนัที�มีสภาพอากาศ
แปรปรวน ไฟอาจถูกปิดเพื�อความปลอดภยั)  
 



 

รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ  
โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจุบนั 

 
 
*** หมายเหตุ หากไม่สามารถไปดูเทศกาลไฟได้ หรือทางสถานที>ยกเลิกเทศกาล ทางบริษัทขอสงวนสิทธิFปรับ
รายการทัวร์ ทดแทนเป็น >> ป้อมฮวาซอง (HWASEONG FORTRESS) ตั$งอยูใ่จกลางเมืองเพื�อเป็นรากฐาน
สําหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี$  สร้างขึ$นดว้ยหิน และอิฐเผาในยุคของอาณาจกัรโชซอน กาํแพงของ
ป้อมฮวาซองมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีป้อมปราการ หรือประตูเมืองทั$งหมด 4 ทิศ ประกอบดว้ยเชิงเทิน 48 
หลงั และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที�ยิ�งใหญ่และงดงาม *** 

เยน็ เมนู ชาบู ชาบู สุกี3หม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื3นเมืองของเกาหล ีลกัษณะคล้ายสุกี3หม้อไฟ (1) 
พกัที>    JM HOTEL / M SUWON HOTEL หรือระดับเดียวกนั 
 
วนัที>สอง            ลานสก ี- วดัวาวูจองซา - ไร่สตรอเบอร์รี> - สวนสนุก EVERLAND  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

นาํท่านไปสัมผสัประสบการณ์หน้าหนาวสุดสนุกบน ลานสกีขนาดใหญ่ มีเวลาให้ท่านไดส้นุกกบัการเล่นสกี
อยา่งเต็มที� ซึ� งปลอดภยัไม่มีอนัตราย การเตรียมตวัก่อนเล่นสกีควรเตรียมถุงมือสกี ผา้พนัคอ แว่นกนัแดด เสื$อ
แจค๊เก็ตกนันํ$าหรือผา้ร่ม และกางเกงรัดรูป พร้อมกบัรับฟังขอ้แนะนาํ และฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ทอ้งถิ�นก่อนลง
สนามจริง ทั$งนี$ เพื�อความปลอดภยัของท่านเองเป็นสําคญั (**ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี สกีลิฟท์ 
สโนว์สเลด สกค่ีาเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน**) 
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*** หมายเหตุ ปริมาณของหิมะ และการเปิดให้บริการของลานสกี ขึ3นอยู่กับความเอื3ออํานวยของสภาพอากาศ
ในแต่ละปี หากมีหิมะไม่เพียงพอลานสกีอาจจะปิดให้บริการ ในกรณีที>ลานสกีไม่สามารถเปิดบริการ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิFในการเปลี>ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี>ยนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวนสนุกอีก
หนึ� งแห่งที�น่าสนใจเมื�อเดินทางไปเที�ยวเกาหลี ท่านจะไดพ้บกลบัโลกแห่งลานนํ$ าแข็งเล่นหิมะ 365 วนั เมือง
หิมะจาํลองตั$งอยู่ที�เมือง GOYANG แหล่งท่องเที�ยวใกลก้รุงโซล "Snow Park" ในร่มที�ใหญ่สุดของประเทศ
เกาหลี เพลิดเพลินกบัการขี�เครื�องเล่นสุดน่ารักบนลานนํ$ าแข็ง เช่น จกัรยานคู่รัก จกัรยานเดี�ยว รถเฟอร์รี�  กะบะ
สเลดแซนตา้ เป็นตน้ หรือเขา้สู่โลกของหิมะที�อุณหภูมิติลบ -2 องศาเซลเซียส กบัการเล่นสโนสเลค บนลาน
หิมะ (ราคาทวัร์นี$ ไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK 15,000 วอน หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดินช้อปปิ$ งตา
มอธยัาศยั มีทั$ง H&M, ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนดช์ั$นนาํ) *** 

 
จากนั$นนาํท่านเดินทางไปยงั วัดวาวูจองซา (WauJeongSa Temple) สร้างเมื�อปี ค.ศ. 1970 โดยนกับวชแฮต๊อก 
นิกายหินยาน เป็นวดัเก่าแก่ที�ตั$งอยูท่่ามกลางภูเขา เมื�อเขา้ไปยงัไม่ทนัถึงตวัวดัจะเห็นเศียรพระพุทธรูปไมส้ลกั
ขนาดใหญ่สีทองอร่ามโดดเด่นมาแต่ไกล ซึ� งเป็นสัญลกัษณ์ที�สําคญัของวดันี$  เศียรพระพุทธรูปนี$ มีความสูงถึง 8 
เมตร วางตั$งอยูบ่นกองหินขนาดใหญ่ ไดรั้บการบนัทึกลง Guinness World Records ให้เป็น “รูปสลกัจากไมที้�มี
ขนาดใหญ่ที�สุดในโลก” ดา้นหนา้ของเศียรพระพุทธรูปจะเป็นสระนํ$ า ซึ� งมีพระองค์เล็กๆ วางอยูร่อบสระ ยาว
ไปจนถึงกองหินที�เป็นฐานของเศียรพระพุทธรูป ส่วนภายในโบสถย์งัจะมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ แกะดว้ยไม้
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สนที�นาํมาจากประเทศอินโดนีเซียสูง 3 เมตรยาว 12 เมตร ซึ� งธรรมชาติที�วดัวาวจูองซามีความสวยงามไปตาม
ฤดูกาล  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั$นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอร์รี> ใหท้่านไดชิ้มสตรอเบอร์รี�สดๆ หวานฉํ�า
จากไร่ และยงัสามารถซื$อกลบัมาฝากคนที�เมืองไทยไดด้ว้ย โดยจะมีการแพค็ใส่กล่อง
สวยงาม และส่งใหท้่านวนัสุดทา้ย 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (3) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ3 งย่างสไตล์เกาหล ีเนื3อหมู เนื3อไก่ เนื3อวัว ปลาหมึก อาหารเกาหล ี

เติมไม่อั3น 
จากนั$นนาํท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญ่
ที�สุดของประเทศ ถูกขนานนามวา่เป็น ดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ตั$งอยูท่่ามกลางหุบเขา โดยมีบริษทัซมัซุงเป็น
เจา้ของ ทุกคนจะไดท้่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์ สิงโตเจา้ป่า และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย 
และสนุกกบัเครื�องเล่นนานาชนิด ไม่วา่จะเป็น รถไฟเหาะตีลงักา (Rolling X-Train) เฮอร์ริเคน (Double Rock 
Spin) เรือเหาะไวกิ$ง (Columbus Adventure) และไฮไลทที์�พลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งนี$  รถไฟเหาะรางไม ้(T-
EXPRESS) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบตัรเข้าชมแบบไม่จาํกัดจาํนวนรอบ นอกจากนี$ ยงัมีสวน
ดอกไมที้�กาํลงัออกดอกบานสะพรั�งอวดสีสัน ณ สวนดอกไมสี้�ฤดู (Four Season Garden) ซึ� งจะเปลี�ยนแปลง
พนัธ์ุดอกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบที�หลากหลายตลอดทั$งปี (ทั$งนี$ ขึ$นอยูก่บัสภาพอากาศ) ดว้ยสีสันที�สดของ
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ดอกไม้แต่ละชนิดจึงได้รับความนิยมอย่างมาก นักท่องเที�ยวที�มาสวนสนุกจึงไม่พลาดที�จะมาถ่ายรูปเก็บ
บรรยากาศความสดชื�นกลบัไปเป็นที�ระลึก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยน็ บริการอาหารเยน็ (4) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนําหมูลงในกระทะ

พร้อมนํ3าซุปปรุงรส เมื>อสุกรับประทานพร้อมเครื>องเคียงและข้าวสวย 
พกัที>    THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกนั 
 
วนัที>สาม            นํ3ามันสน - COSMETIC - พระราชวงัชางด็อกกุง - DUTY FREE - โซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

จากนั$นนาํท่านเยี�ยมชม RED PINE เป็นผลิตภณัฑ์ที�สกดัจากนํ$ ามนัสน มีสรรพคุณช่วยบาํรุงร่างกาย ลดไขมนั 
ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย  
นาํท่านแวะชอ้ปที�ร้านเครื�องสําอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนกัชอ้ปชาวไทย เพื�อเลือก
ซื$อกลบัไปเป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่วา่จะเป็นสกินแคร์บาํรุงผิวแบรนด์ DEWINS 
และ JSM ที�เป็นสินคา้หลกัของทางร้าน ไม่วา่จะเป็นครีมหอยทาก ครีมนํ$ าแตก ครีมขดัขี$ไคล สแตมเซลล์ โบท็
อกซ์ เป็นตน้ และยงัมีสินคา้อื�นๆ อาทิเช่น ครีมวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รีม ยาสระผม ฯลฯ 
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จากนั$นนาํท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวงัลาํดบัที�สองที�ถูกสร้าง
ต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง เคยใชเ้ป็นที�พาํนกัของพระมหากษตัริยห์ลายพระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน และ
ยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัสําคญัที�ยงัคงรักษาไว ้พระราชวงัหลวงทั$ง 5 ที�ในโซลนั$น จะมีลกัษณะหนา้ตา
คลา้ยๆ กนั แตกต่างกนัที�ทศันียภาพเท่านั$น รวมถึงความพิเศษของแต่ละสถานที�ดว้ย อยา่งตวัพระราชวงัชางด็อก
กุงแห่งนี$ก็มีไฮไลทที์�น่าสนใจคือ สวนฮูวอน หรือสวนแห่งความลบันั�นเอง (Secret Garden) ภายในพระราชวงั
ประกอบไปดว้ยเขตพระราชฐานชั$นนอก พระราชฐานชั$นใน และสวนดา้นหลงัที�ใชส้ําหรับเป็นที�พกัผ่อนของ
พระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณ เมื�อเดินเข้ามาบริเวณด้านในพระราชวงัจะเจอกับลานกวา้งๆ เป็นพื$นที�
สาธารณะที�นกัท่องเที�ยวสามารถเดินชมได้ พระราชวงัแห่งนี$ เคยถูกเผาทาํลายไปในช่วงปี 1592 ก่อนจะถูก
บูรณะในปี 1611 และไดก้ลายเป็นสมบติัทางวฒันธรรมนบัตั$งแต่นั$นเป็นตน้มา ปัจจุบนัยงัคงเหลือความงดงาม
บางส่วนของพระราชวงัเอาไว ้นอกจากนั$นยงัมีตน้ไมข้นาดยกัษมี์อายกุวา่ 300 ปี บ่อนํ$า และศาลาริมนํ$า  
 

 
 
*** หมายเหตุ: กรณีที�พระราชวังชางด็อกกุงไม่เปิดทําการ ขอสงวนสิทธิ#ปรับรายการท่องเที�ยว ทดแทนเป็น 

พระราชวังถอ็กซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5 พระราชวงัเก่าแก่ของราชวงศโ์ชซอน มีขนาดไม่เล็ก
ไม่ใหญ่ ตั$งโดดเด่นสง่างามอยูท่่ามกลางอาคารสไตล์ตะวนัตกใจกลางกรุงโซล แต่สวยงามร่มรื�นไปดว้ยตน้ไม ้
ยิ�งช่วงฤดูใบไมเ้ปลี�ยนสีแลว้ยิ�งสวยงามไปอีก ในแต่ละวนัจะมีการเปลี�ยนเวรยามของทหาร หากมาไดถู้กจงัหวะ
จะไดช้มพิธีเปลี�ยนเวรยามประจาํวนั ซึ� งในหนึ�งวนันั$นจะมี 3 รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบที�สอง 14.00 
น. และรอบสุดทา้ยตอน 15.30 น. *** 
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กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (6) เมนู ไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบํารุงสุขภาพ ไก่ขนาดกาํลังเหมาะ ยัดไส้ด้วยโสม แปะก๊วย 
และสมุนไพรบํารุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ 

 
จากนั$นนาํท่านเลือกซื$อสินคา้ปลอดภาษี ดิวตี3ฟรี (DUTY FREE) ที�ร้านคา้ปลอดภาษีที�ใหญ่ที�สุดในโซล แหล่ง
รวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น นํ$ าหอม เสื$ อผา้ เครื� องสําอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื� องประดับ
หลากหลายแบรนด์ดงั และสินคา้แบรนด์อื�นๆ อีกมากมาย โดยชั$นใตดิ้นจะเป็นสินคา้แบรนด์หรู และเครื�องดื�ม
แอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, 
MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในส่วนของชั$นที� 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดงั
หลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชั$น 2 เป็นช็อป MCM ชั$นที� 3 
เป็นโซนเครื� องสําอางค์หลากหลายแบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, 
L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ ชั$น 4 จะ
เป็นสินคา้แบรนดเ์นมอื�นๆ และชั$นที� 5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหลี และโซนร้านอาหาร 
 
 
 
จากนั$นนาํท่านไปยงัหนึ�งในทาวเวอร์ที�มีวิวที�สวยที�สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) ตั$งอยูบ่น
ภูเขานมัซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจาก
พื$นดิน ซึ� งยงัคงไดรั้บความนิยมเสมอมา ทั$งจากนกัท่องเที�ยวและคู่รักชาวเกาหลี ไม่วา่จะเป็นช่วงกลางวนัหรือ
ช่วงกลางคืน ไม่ว่าจะฤดูกาลไหนๆ เพราะเป็นจุดชมวิวที�มองเห็นวิวทั�วทั$งกรุงโซล และบริเวณรอบๆแบบพา
โนราม่า นบัเป็นอีกสถานที�สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ�งที�คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด ถือเป็นไฮไลท์สําคญัของกรุง
โซลที�นกัท่องเที�ยวทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอิน นอกจากนี$ ยงัมีไฮไลทส์ําคญัของกรุงโซลที�นกัท่องเที�ยวทุกคน
จะตอ้งมาแวะเช็คอิน คือ สถานที�คลอ้งกุญแจชื�อดงั Love Key Ceremony ที�มีความเชื�อวา่ คู่รักที�มาคลอ้งกุญแจ
ที�นี�จะมีความรักที�ยนืยาวไปตลอดกาล **ราคาทวัร์นี3ไม่รวมกุญแจและค่าขึ3นลฟิท์** 
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จากนั$นนาํท่านเพลิดเพลินกบัการช้อปปิ$ ง ย่านเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรัพยใ์นดวงใจของ
สาวๆหลายคน หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี$ จะมีเสื$ อผา้ กางเกง รองเทา้ นํ$ าหอม เครื�องสําอางค์ทั$งแบ
รนด์เนมชื�อดงั และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที�วยัรุ่นต้องการก็
สามารถหาไดจ้ากที�ตลาดนี$  อาทิเช่น ร้านเครื�องสําอางคค์ที์�คุน้หูคนไทยที�ไม่วา่จะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, 
THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื�องสําอางคค์์จะถูกกว่าประเทศไทย
ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นร้านขายรองเทา้ชื�อดงั ร้าน MBC MART ก็
มีรองเทา้หลากหลายแบรนด์ดงัให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, 
CONVERSE, FILA เป็นตน้ ในส่วนของอาหารขา้งทางที�ฮอทฮิตไม่แพก้นัอย่างโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด 
(MYEONG-DONG STREET FOOD) มีอาหารหรือของทานเล่นให้ไดลิ้$มลองมากมาย ไม่วา่จะเป็น หอยเชลล์
ยา่งตวัใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุง้ล็อบสเตอร์ตวัใหญ่ๆ ยา่งชีสมี
รสหวาน ชีสยา่ง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไมแ้ลว้เอาไปยา่ง ต๊อกโบกี เคก้ขา้วที�ขึ$นชื�อของเกาหลี ปรุง
รสดว้ยซอสเผด็สไตลเ์กาหลี เมนูนี$ มีอยูเ่กือบทุกซอกทุกมุมที�ในตลาดเมียงดง บะหมี�ดาํจาจงัมยอน หนึ�งในเมนู
สุดฮิตที�เห็นกนับ่อยในซีรี� ส์เกาหลี มนัฝรั�งเกลียวทอดกรอบเสียบไม ้พบเห็นไดท้ั�วไปในเมืองไทย แต่ของที�นี�จะ
มีไส้กรอกเพิ�มเขา้มาอีกหนึ�งชั$น ปลาหมึกยกัษท์อดกรอบ เสียบไมแ้บบอลงัการโรยดว้ยเกลือ เป็นตน้ แต่หากคน
ที�ชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจา้ดงั ซึ� งไอติมที�กดมาใส่โคนนั$นสูงถึง 2 ฟุต 

 
เยน็  อสิระอาหารเยน็ 1 มื3อ (ให้ทุกท่านอสิระตามอธัยาศัย) 
พกัที>    THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกนั 
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วนัที>สี>                 พพิทิธภัณฑ์สาหร่าย+ทาํข้าวห่อสาหร่าย - ศูนย์สมุนไพรโสม - สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอะเมทสิ   
                         ย่านฮงแด - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอนิชอน 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

นาํท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) เรียนรู้การทาํ
สาหร่ายของชาวเกาหลี การบอกเล่าเรื�องราวขั$นตอนความเป็นมาของสาหร่าย 
ตั$งแต่เป็นหวัเชื$อจนถึงขั$นตอนสุดทา้ย ในประเทศเกาหลีใตส้าหร่ายนั$นเป็นที�นิยมมาก อาหารเกาหลีหลากหลาย
เมนูล้วนมีส่วนผสมของสาหร่าย ยกตวัอย่างเช่น ขา้วยาํเกาหลี (บิบิมบบั) และนาํท่านเรียนรู้ การทําข้าวห่อ
สาหร่าย (คิมบบั) อาหารง่ายๆ ที�คนเกาหลีนิยมรับประทาน โดยการนาํขา้วสุก และส่วนผสมอื�นๆหลากชนิด 
เช่น แตงกวา แครอท ผกัโขม ไข่เจียว ปูอดั แฮม เป็นตน้ วางแผบ่นแผน่สาหร่าย มว้นเป็นแท่งยาวๆ แลว้หั�นเป็น
ชิ$นพอดีคาํ เสิร์ฟพร้อมหวัไชเทา้ดอง และกิมจิ ชาวเกาหลีนิยมรับประทานคิมบบัระหว่างการปิกนิก หรืองาน
กิจกรรมกลางแจง้  
จากนั$นนาํท่านเดินทางไปยงั ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรโสมขึ$นที�ชื�อวา่เป็นราชา
แห่งมวลสมุนไพร ถูกนาํมาใชเ้พื�อสุขภาพเป็นเวลานานากวา่ 2,000 ปี ในตาํรายาแผนระบุวา่ โสมเป็นสมุนไพร
ที�ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยทาํให้จิตใจสงบ มีสรรพคุณทางการแพทยคื์อช่วย
บาํรุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง  

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (8) เมนู ข้าวยาํบิบิมบับ ข้าวยาํเกาหล ีเสิร์ฟบริการพร้อมซุปชาบูหม้อรวมร้อนๆ 
 

จากนั$นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบํารุงตับ (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นิดนี$ เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที�
ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดบันํ$ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนาํมารับประทานเพื�อช่วย
ดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกทาํลายจากการดื�มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี�  สารตกคา้งจาก
อาหาร และยา 
จากนั$นนาํชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST) เกาหลีเป็นถิ�นของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพ
และนาํโชค โดยมีตั$งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยนี$จะงามจบัตาเมื�อมาทาํเป็น
แหวน จี$  ต่างหู และสร้อยขอ้มือ  
จากนั$นนาํท่านเดินทางต่อไปยงั ย่านฮงแด (HONGDAE STREET) เป็นย่านช้อปปิ$ งบริเวณด้านหน้าของ
มหาวิทยาลยัฮงอิก จึงเป็นศูนยร์วมเด็กวยัรุ่นและเด็กมหาวิทยาลยั มีการแสดงตามถนนเป็นระยะๆ ส่วนใหญ่
เป็นวยัรุ่นมาเตน้ cover แสดงความสามารถ มีร้านกาแฟที�เป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอรี�  ร้านคา้จาํหน่ายสินคา้แฟชั�น 
ไนท์คลบั ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที�น่าสนใจใน ราคาของสินคา้ และร้านอาหารต่างๆ ไม่แพงมาก ซึ� งจะ
คึกคกัเป็นพิเศษตั$งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงดึก ร้านคา้แต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ ของที�ขายส่วนใหญ่เป็น
สินคา้แฟชั�น เช่น เสื$อผา้ กระเป๋า รองเทา้ กิ�ฟชอ้ป เป็นตน้ 



 

รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ  
โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจุบนั 

 
 

จากนั$นนาํท่านแวะซื$อของฝากที� ซุปเปอร์มาร์เกต็ (ละลายเงินวอน ซื$อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็
ตหิน ซีเรียลช็อกโก ้ผลิตภณัฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีม
ลา้งหนา้โสม เครื�องสาํอางโสม และยงัมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี$ เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย เป็นตน้ 
 
 
 

 
 

วนัที>ห้า              สนามบินอนิชอน  - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
01.05 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� XJ703 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื>อง) 
04.55 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมดว้ยความประทบัใจ 
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รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ  
โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจุบนั 

 
*** สําคัญมากโปรดอ่าน *** 

ในกรณีที>ต้องออกตัhวภายใน เครื>องบิน / รถทวัร์ / รถไฟ ก่อนทาํการออกตัhวโดยสาร กรุณาสอบถามที>เจ้าหน้าที>ทุกครั3ง  
เนื>องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี>ยนเที>ยวบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

มิเช่นนั3น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดใดทั3งสิ3น 
 ขอบพระคุณทุกท่านที>ใช้บริการ  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั�น  
ไมเ่ช่นน ั�นทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ั�งส ิ�น เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ต ั&วไปใหก้บัการสายการ

บนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี-ถว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ั�ง เพื-อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
**พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัรวมถงึวนักลบั และพาสปอรต์จะตอ้งไมชํ่ารุดหรอืฉกีขาด การผา่นเขา้-

ออกประเทศ ขึ�นอยูก่บัการพจิารณานาของทางเจา้หนา้ที-ตรวจคนเขา้เมอืง ทางบรษิทัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได*้* 
 

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั�น ไมเ่ช่นน ั�น ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณี
ใดๆท ั�งส ิ�น เพราะทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ต ั&วกบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี-ถว้น กอ่นการจอง

ทวัรท์ุกคร ั�ง เพื-อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 
ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีที�ลูกคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหล้กูคา้ตอ้งถูกสง่ตัวกลับ
เขา้ประเทศไทย จงึมีค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ*นในการเปลี�ยนตั+วขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอื�นๆที�เกดิขึ*นดว้ย ฉะนั*น ลูกคา้จะตอ้งเป็น
ผูรั้บผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ*นที�ทางประเทศนั*นๆเรยีกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ*นทกุกรณี 
หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถัดไปที�มทีี�นั�งวา่ง หรอืตามวนัเดนิทางของตั+วเครื�องบนิ ทั *งนี* ขึ*นอยู่ทางเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้
เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการที�ทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีก
สมัภาษณ์นั*น ขึ*นอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยู่ในดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที� ตม. ทางบรษัิททัวร ์ไม่สามารถเขา้
ไปแทรกแซงในสว่นนี*ได ้** 

*** ทัวร์ครั *งนี*มวีัตถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเทา่นั*น ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์ทางบรษัิทจะ
คดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเที�ยวเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



 

รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ  
โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจุบนั 

อตัราค่าบริการ เกาหล ี5 วนั 3 คืน (AIR ASIA X) 
KOREA WINTER SNOW (ซูวอน - โซล – โซล) 

 

กาํหนดการเดินทาง 
ธันวาคม 2561 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 

2-3 ท่าน 

ราคา 
จอยแลนด์ 

(ไม่รวมตัhว) 

ราคา 
เด็กอายุไม่เกนิ 2 

ปี 

พกัเดี>ยว 
เพิ>ม 

05 – 09 ธันวาคม 2561 18,899 7,900 5,900 5,000 
06 – 10 ธันวาคม 2561 19,899 7,900 5,900 5,000 
07 – 11 ธันวาคม 2561 19,899 7,900 5,900 5,000 
08 – 12 ธันวาคม 2561 19,899 7,900 5,900 5,000 
09 – 13 ธันวาคม 2561 18,899 7,900 5,900 5,000 
13 – 17 ธันวาคม 2561 15,899 7,900 5,900 5,000 
14 – 18 ธันวาคม 2561 18,899 7,900 5,900 5,000 
15 – 19 ธันวาคม 2561 18,899 7,900 5,900 5,000 
19 – 23 ธันวาคม 2561 18,899 7,900 5,900 5,000 
20 – 24 ธันวาคม 2561 18,899 7,900 5,900 5,000 
21 – 25 ธันวาคม 2561 19,899 7,900 5,900 5,000 
22 – 26 ธันวาคม 2561 19,899 7,900 5,900 5,000 
23 – 27 ธันวาคม 2561 19,899 7,900 5,900 5,000 
24 – 28 ธันวาคม 2561 19,899 7,900 5,900 5,000 
25 – 29 ธันวาคม 2561 20,899 7,900 5,900 5,000 
26 – 30 ธันวาคม 2561 20,899 7,900 5,900 5,000 
27 – 31 ธันวาคม 2561 21,899 7,900 5,900 5,000 
28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2562 24,899 7,900 5,900 5,000 
29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2562 25,899 7,900 5,900 5,000 
30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2562 25,899 7,900 5,900 5,000 
31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 2562 24,899 7,900 5,900 5,000 

 
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทปิ คนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ>น*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าทปิ ท่านละ 50,000 วอน /ทริป/ท่าน** 
 



 

รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ  
โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจุบนั 

**หมายเหตุ** 
1. รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์เพื�อการท่องเที�ยว ค่าทวัร์ที�จ่ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผูจ้ดัไดช้าํระ

ให้กบัสายการบินและสถานที�ต่างๆ แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั$นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธิ� การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั$งค่าตั�วเครื�องบินให้แก่ท่าน ***และทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิF ราคานี3เฉพาะนักท่องเที>ยวชาวไทยเท่านั3น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ และพระ จะต้องเพิ>มจากราคาค่า
ทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาที�เป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื�องสําอางค์  หมอ  
พยาบาล  ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปที�มีการขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุกครั$ ง** 

2. 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 

3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านั$น ไม่เช่นนั$นทางบริษทัจะไม่คืนมดัจาํไม่วา่ดว้ยกรณี
ใดๆทั$งสิ$น เพราะว่าทางบริษทัไดท้าํการจ่ายค่าตั�วไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความให้ถี�ถว้น
ก่อนการจองทวัร์ทุกครั$ ง เพื�อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

4. โรงแรมที�พกัที�ประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลบัปรับเปลี�ยนขึ$นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์
ลูกคา้เป็นหลกั 

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

6. ทวัร์ครั$ งนี$ มีวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั$น ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลงร้านช้
อปปิ$ ง เช่น นํ$ ามนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษทัจะคิดค่าดาํเนินการในการแยกท่องเที�ยว
เอง 300 USD ต่อท่าน 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั$นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 
90 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรือธุรกิจ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั$นตอนการตรวจ
เขา้เมือง เพื�อยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปนี$  
1. พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 
2. ตั 6วเครื�องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
3. สิ�งที�ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที�อาจเกิดขึ$ นในระหว่างที�พาํนักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงิน

สด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
4. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที�พาํนกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) ทาง

ทวัรจ์ดัเตรียมให ้
5. กาํหนดการเดินทางระหว่างที�พาํนกัในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ  
โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจุบนั 

อตัราค่าบริการนี3รวม 
���� ค่าตัhวเครื>องบินไป-กลบั พร้อมคณะ     ���� ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที>มี 
���� ค่านํ3าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.  ���� ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที>ยวตามรายการ 
���� ค่าที>พกัตามที>ระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน   ���� ค่าเข้าชมสถานที>ต่างๆ ตามรายการ  
���� ค่าอาหารตามมื3อที>ระบุในรายการ    ���� ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
���� ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื>อนไขตามกรมธรรม์) 
 
อตัราค่าบริการนี3ไม่รวม 
���� ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที>ระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอนิเตอร์เน็ต 
, ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื>องดื>มที>สั>งเพิ>มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ) 
���� ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ>น  
���� ค่าภาษีมูลค่าเพิ>ม 7% และภาษีหัก ณ ที>จ่าย 3% 
���� ค่าวซ่ีาสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว  
 
เอกสารประกอบในการยื>นวีซ่า  
1) พาสปอร์ต  
2) ใบประจําตัวคนต่างด้าว  
3) ใบสําคัญถิ>นที>อยู่  
4) สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)  
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)  
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ3ว 2 รูป  
(สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาํเรื>องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื>นวซ่ีา) 
 
เงื>อนไขการชําระค่าบริการ 
1. นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื�อสาํรองที�นั�ง ภายใน 3 วนัหลงัจากการ

จอง  
2. นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั$งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนกัท่องเที�ยวหรือ

เอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อ
วา่นกัท่องเที�ยวสละสิทธิ� การเดินทางในทวัร์นั$นๆ 

3. กรณีที�นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� จองการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งชาํระครบเตม็จาํนวนเลย 



 

รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ  
โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจุบนั 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ , อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี$  วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษที์�รัฐบาล
ประกาศในปีนั$นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

 
เงื>อนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีที�นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�(ผูมี้ชื�อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษทัอยา่งใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการ
จองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที�บริษทัอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรับเงินค่าบริการคืน โดย
แนบหนงัสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชี
ธนาคารที�ตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื>อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี3 

- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั$งหมด 

ทั$งนี$  ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที�ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที�ชําระแล้วเนื�องในการเตรียมการจัดการนําเที�ยวให้แก่
นกัท่องเที�ยว เช่น การสาํรองที�นั�งตั�วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

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

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี$  วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ที�
รัฐบาลประกาศในปีนั$นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

5. 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 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้กบั

นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อน
การเดินทางสาํหรับประเทศที�มีวซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเที�ยวทุกท่านยนิดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนกัท่องเที�ยวร่วม
เดินทางนอ้ยกวา่ที�ทางบริษทักาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 



 

รายการท่องเที�ยวนี� อาจมีการเปลี�ยนแปลง หรือสลบัสบัเปลี�ยนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิ�นในครั�งนั�นๆ  
โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพการณปั์จจุบนั 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนาํหน้าชื�อ เลขที�หนงัสือ
เดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�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 ค่าตั�วเครื�องบิน ค่า
ภาษีเชื$อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั$น  

 
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 
• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ที�จะนาํติดตวัขึ$นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ$น และรวมกนั

ทุกชิ$นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ� งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาํออกมาให้เจา้หน้าที�ตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั$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  

 
 

 


