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 วนัแรก                    กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) 
23.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA X เจา้หนา้ท่ีของ

บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกในการข้ึนเคร่ือง (หวัหนา้ทวัร์แนะนาํการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA 
X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-300 จาํนวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 นํ้ าหนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน (หากตอ้งการซ้ือนํ้ าหนกัเพ่ิม 
ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย)  
***หมายเหตุ*** เคาน์เตอร์เช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ือง
ก่อนเวลาเคร่ืองออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสิทธ์ิในการเลอืกทีน่ั่งบนเคร่ือง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)  

 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่อง                 เกาหลใีต้ – เทศกาลตกปลา – เทศกาลไฟประดบั THE GARDEN OF MORNING CLAM 
02.40 น.  บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลใีต้ โดยเท่ียวบินท่ี XJ700 (ไม่มบีริการอาหารบนเคร่ือง) 
10.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาเป็นเวลา

ทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐ
เกาหลีใต ้รถโคช้พาท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกวา่ 4.42
กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (1) เมนู บลูโกก ิ
 

นาํท่านเดินทางไปร่วมฉลองเทศกาลสุดยิง่ใหญ่ เทศกาลตกปลานํา้แข็ง หน่ึงปีมีเพียงคร้ังเดียว จดัข้ึนประมาณช่วงเดือนมกราคม
ของทุกปี (**หมายเหตุ... กําหนดการเทศกาลตกปลานํ้าแข็ง ยังไม่ระบุวันที่แน่ชัด และอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนีข้ึ ้นอยู่กับ
สภาพภูมอิากาศในแต่ล่ะปี**) เทศกาลน้ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยือนนบัลา้นคนต่อปี ไม่วา่จะเป็นเด็กหรือผูใ้หญ่จะมาเทศกาลน้ีเพ่ือ
ตกปลาเทร้าท ์ฉายาของมนัคือ The Queen of Valley หรือราชินีแห่งขนุเขา โดยปลาเทร้าทภู์เขาจะอาศยัอยูใ่นนํ้ าเยน็ท่ีมีอุณหภูมิ
ตั้งแต ่20 องศาเซลเซียสลงไป นบัวา่เป็นปลาท่ีสวยงามและหายาก ซ่ึงนกัท่องเท่ียวท่ีตกปลามาไดส้ามารถนาํปลามาทาํเป็นซูชิ
หรือซาชิมิ ก็สามารถรับประทานไดเ้ลย ภายในงานจะมีกิจกรรมทา้ความหนาวต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขนัจบัปลาเทร้าท์ดว้ยมือ
เปล่า ตกปลาใตน้า้แขง็ การโชวแ์กะสลกันํ้ าแข็ง ฟุตบอลนํ้ าแข็ง และเล่นเล่ือนหิมะ และอ่ืนๆ ถือไดว้า่เป็นงานใหญ่ท่ีหลายคน
เฝ้ารอคอย เน่ืองจากจดัแค่ปีละคร้ังในช่วงเวลาสั้นๆ ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือการพกัผอ่นและผจญภยัท่ีไดม้าตรฐาน เทศกาลน้ี
ไดรั้บการเสนอให้เป็นเทศกาลตวัอยา่ง โดยกระทรวงวฒันธรรมและการท่องเท่ียวของเกาหลี นอกจากนั้นยงัมีรายการบนัเทิง 
และเกมส์การเล่นต่างๆมากมาย เช่น สนามการเล่นสไลเดอร์นํ้ าแข็ง การแข่งขนัฟุตบอลบนนํ้ าแข็ง และ กีฬานํ้ าแข็งอ่ืนๆ มี
แข่งขนัชิงแชมป์สุนัขลากเล่ือนหิมะและรถแข่งหิมะ ซ่ึงเหมาะกบัเด็กๆ และครอบครัวไดส้นุกสนานกบักิจกรรมนานาชนิด
ตลอดทั้งงาน (ราคานีไ้ม่รวมอุปกรณ์ตกปลา) 
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 หมายเหตุ : เนื่องด้วยเทศกาลตกปลานีจ้ดัขึน้ทีเ่มอืงฮวาชอน (ช่วงประมาณกลางเดอืน ม.ค. ถึงต้นเดือน ก.พ. วันเวลาอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง ขึน้อยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ) หากไม่สามารถไปตกปลานํ้าแข็งได้ ในกรณีที่นํ้าแข็งยังไม่สามารถลงไปยืนตก
ปลาได้ ทั้งนีท้างบริษัทจะนําท่านไปตกปลาทีซ่าราซอม หรือหากเกิดเหตุสุดวิสัยขัดข้องอื่นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม ทดแทนโปรแกรมเป็น >> เกาะนาม ิ 

 

 
 

นาํท่านไปเทศกาลประดบัไฟสุดอลงัการประจาํฤดูหนาวท่ีสวน THE GARDEN OF THE MORNING CALM สวนน้ีไดรั้บ
ฉายาของประเทศเกาหลีท่ีไดช่ื้อวา่เป็นดินแดนแห่งความสงบยามเชา้ (The Land Of Morning Calm) สวนดอกไมท่ี้งดงามและ
กวา้งใหญ่ เปิดใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวตลอดทั้งปี โดยสวนนั้นตั้งอยูใ่นเขตเมืองในเมืองคาพยอง ดว้ยขนาดพ้ืนท่ีกวา่ 330,000 
ตารางเมตร โดยแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็นทั้งหมด 6 สวนหลกัคือ Hakyung Garden, Hometown House Garden, Bonsai Garden, 
Moonlight Garden, Sky Path และ Garden of Eden เน่ืองจากสวนแห่งน้ีเต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพรรณท่ีส่งกล่ินหอมหวาน
อบอวลไปทัว่ทั้งสวน รวมถึงตน้สนมากมายท่ีมอบทศันียภาพแห่งความงามท่ีไม่เหมือนท่ีไหน จึงถือไดว้า่เป็นสวรรคส์าํหรับคน
ท่ีช่ืนชอบการถ่ายภาพ ครอบครัว คู่รักและผูท่ี้ช่ืนชอบธรรมชาติ ท่ีมกัจะมาพกัผ่อนรวมทั้งถ่ายภาพสวยๆของท่ีน่ีเสมอ ท่ีน่ียงั
เป็นสถานท่ีถ่ายทาํในซีรียช่ื์อดงั You're beautiful อีกดว้ย 
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เยน็ บริการอาหารเยน็ (2) เมนู ชาบู ชาบู สุกีห้ม้อไฟสไตล์เกาหล ีอาหารพืน้เมอืงของเกาหล ีลกัษณะคล้ายสุกีห้ม้อไฟ 
พกัที ่   JM HOTEL / NEW M HOTEL SUWON หรือระดบัเดยีวกนั 
 
วนัทีส่าม                 เล่นสกบีนลานสกขีนาดใหญ่ - ไร่สตรอเบอร์ร่ี – เรียนรู้วธีิการทาํคมิบับข้าวห่อสาหร่าย - สวนสนุก EVERLAND     

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
เม่ือเขา้สู่ฤดูหนาวภูเขาของเกาหลีจะถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะขาวโพลน นาํท่านไปสัมผสัประสบการณ์หน้าหนาวสุดสนุกบน 
ลานสกขีนาดใหญ่ พร้อมเสิร์ฟความฟินขั้นสุดให้ทุกท่านดว้ยการพาไปเล่นสกีและนอนพกัท่ีสกีรีสอร์ท มีเวลาให้ท่านไดส้นุก
กบัการเล่นสกีอยา่งเต็มท่ี ซ่ึงปลอดภยัไม่มีอนัตราย การเตรียมตวัก่อนเล่นสกีควรเตรียมถุงมือสกี ผา้พนัคอ แวน่กนัแดด เส้ือ
แจ๊คเก็ตกนันํ้ าหรือผา้ร่ม และกางเกงรัดรูป พร้อมกบัรับฟังขอ้แนะนาํ และฝึกวธีิการเล่นจากไกด์ทอ้งถ่ินก่อนลงสนามจริง ทั้งน้ี
เพ่ือความปลอดภยัของท่านเองเป็นสาํคญั (**ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี สกีลิฟท์ สโนว์สเลด สกีค่าเล่นรวมชุด
ประมาณ 50,000 วอน**) 

 
จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี เปิดประสบการณ์
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร สมัผสัวิถีชีวิตชาวไร่ของคนเกาหลี ให้
ท่านไดเ้ก็บผลไมส้ดๆ จากไร่ในช่วงของฤดูกาลเก็บเก่ียว และ
ชิมสตรอเบอร์ร่ีสดๆ หวานฉํ่ าจากไร่ นอกจากนั้ น ท่านยงั
สามารถซ้ือกลบัมาฝากคนท่ีท่านรักท่ีเมืองไทยไดอี้กดว้ย สต
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 รอเบอร์ร่ีสดใหม่จะถูกแพค็ใส่กล่องสวยงาม และนาํส่งใหท่้านวนัสุดทา้ยท่ีสนามบิน  
พาไปเรียนรู้ การทําข้าวห่อสาหร่าย (คิมบบั) อาหารง่ายๆ ท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน โดยการนาํขา้วสุก และส่วนผสมอ่ืนๆ
หลากชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผกัโขม ไข่เจียว ปูอดั แฮม เป็นตน้ วางแผ่บนแผ่นสาหร่าย มว้นเป็นแท่งยาวๆ แลว้หั่นเป็นช้ิน
พอดีคาํ เสิร์ฟพร้อมหวัไชเทา้ดอง และกิมจิ ชาวเกาหลีนิยมรับประทานคิมบบัระหวา่งการปิกนิก หรืองานกิจกรรมกลางแจง้ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (4) เมนู บุฟเฟต์บาบีควิป้ิงย่างสไตล์เกาหล ีเนือ้หมู เนือ้ไก่ เนือ้ววั ปลาหมกึ อาหารเกาหล ีเตมิไม่อั้น 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ 
ถูกขนานนามว่าเป็น ดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ทุกคนจะไดท่้องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไล
เกอร์ สิงโตเจา้ป่า และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด ไม่วา่จะเป็น รถไฟเหาะตีลงักา (Rolling X-
Train) เฮอร์ริเคน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวก้ิง (Columbus Adventure) และไฮไลคท่ี์พลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งน้ี 
รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) นอกจากน้ี ยงัมีสวนดอกไมท่ี้กาํลงัออกดอกบานสะพร่ังอวดสีสัน ณ สวนดอกไมส่ี้ฤดู (Four 
Season Garden) ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงพนัธ์ุดอกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบท่ีหลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) 
ดว้ยสีสันท่ีสดของดอกไมแ้ต่ละชนิดจึงไดรั้บความนิยมอย่างมาก นักท่องเท่ียวท่ีมาสวนสนุกจึงไม่พลาดท่ีจะมาถ่ายรูปเก็บ
บรรยากาศความสดช่ืนกลบัไปเป็นท่ีระลึก รวมทั้งยงัมีการจดัเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือน
พฤศจิกายน - ธนัวาคม มีการจดังานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตม์าส และตอ้นรับเทศกาลปีใหม่ ทุกเทศกาลจะตกแต่งดว้ย แสง สี 
เสียง สุดอลงัการ พร้อมทั้งมีขบวนพาเหรดมาสร้างความบนัเทิงใหก้บัเด็กๆ เช่น White Christmas Parade, Moonlight Parade 

เยน็ บริการอาหารเยน็ (5) ไก่ตุ๋นโสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไก่ขนาดกําลังเหมาะ ยัดไส้ด้วยโสม แปะก๊วย และสมุนไพรบํารุงร่างกาย 
เสิร์ฟในหม้อดนิร้อนๆ 

พกัที ่  BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั 
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 วนัทีส่ี่                   วดัโชเกซา – ศูนย์สมุนไพรโสม – COSMETIC OUTLET – พระราชวงัชางดอ็กกงุ – ฮอกเกนามู  DUTY FREE – ตลาดเมยีงดง  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
จากนั้นนาํท่านเยีย่มชม วดัโชเกซา (JOGYESA TEMPLE) ในอดีตนั้นวดัแห่งน้ีเป็นเหมือนศูนยก์ลางของศาสนาพุทธนิกายเซน
ในเกาหลี ซ่ึงเป็นวดัเก่าแก่และมีช่ือเสียงเป็นอยา่งยิ่ง เม่ือเดินเขา้มาในวดัส่ิงแรกท่ีจะสังเกตุเห็นคือ ตน้ไมใ้หญ่ดา้นหนา้ประตู
ทางเขา้ มีความสูงถึง 26 เมตร ส่วนอาคารหลกัของวดันั้นมีอายมุากกวา่ 500 ปี สร้างข้ึนในปี 1938 ภายในมีพระประธานสีทอง
ขนาดใหญ่ 3 องค ์ซ่ึงชาวเกาหลีเช่ือกนัวา่มีความศกัสิทธ์ิ จึงนิยมไปนมสัการในวนัสาํคญัต่างๆ 
จากนั้นนาํท่านออกเดินทางไปยงั ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหล ี(GINSEN CENTER) สมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบ
ยอ่ยอาหาร ปอด ช่วยทาํให้จิตใจสงบ และเพ่ิมพละกาํลงั มีสรรพคุณทางการแพทยช่์วยบาํรุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือด 
เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 
จากนั้นนาํท่านแวะชอ้ปท่ีร้านเคร่ืองสําอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพ่ือเลือกซ้ือ
กลบัไปเป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่วา่จะเป็นสกินแคร์บาํรุงผิวแบรนด์อย่าง DEWINS และแบรนด ์
JSM ท่ีเป็นสินคา้หลกัของทางร้าน ไม่วา่จะเป็นครีมหอยทาก ครีมนํ้ าแตก ครีมขดัข้ีไคล สแตมเซลล ์โบท็อกซ์ เป็นตน้ และยงัมี
สินคา้อ่ืนๆ อาทิเช่น ครีมวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รีม ยาสระผม ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (7) เมนู บบิิมบบั  

จากนั้นนําท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวงัลาํดับท่ีสองท่ีถูกสร้างต่อจาก
พระราชวงัเคียงบกกุง เคยใชเ้ป็นท่ีพาํนกัของพระมหากษตัริยห์ลายพระองคใ์นสมยัราชวงศ์โชซอน และยงัเป็น 1 ใน 5 ของ
พระราชวงัสาํคญัท่ียงัคงรักษาไว ้พระราชวงัหลวงทั้ง 5 ท่ีในโซลนั้น จะมีลกัษณะหนา้ตาคลา้ยๆ กนั แตกต่างกนัท่ีทศันียภาพ 
รวมถึงความพิเศษของแต่ละสถานท่ีดว้ย อยา่งตวัพระราชวงัชางด็อกกงุแห่งน้ีก็มีไฮไลทท่ี์น่าสนใจคือ สวนฮูวอน หรือสวนแห่ง
ความลบันัน่เอง (Secret Garden) ภายในพระราชวงัประกอบไปดว้ยเขตพระราชฐานชั้นนอก พระราชฐานชั้นใน และสวน
ดา้นหลงัท่ีใชส้าํหรับเป็นท่ีพกัผ่อนของพระมหากษตัริยใ์นสมยัโบราณ เม่ือเดินเขา้มาบริเวณดา้นในพระราชวงัจะเจอกบัลาน
กวา้ง เป็นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเดินชมได ้พระราชวงัแห่งน้ีเคยถูกเผาทาํลายไปในช่วงปี 1592 ก่อนจะถูกบูรณะ
ในปี 1611 และไดก้ลายเป็นสมบติัทางวฒันธรรมนบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา ปัจจุบนัยงัคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวงั
เอาไว ้นอกจากนั้นยงัมีตน้ไมข้นาดยกัษมี์อายกุวา่ 300 ปี บ่อนํ้ า และศาลาริมนํ้ า  
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*** หมายเหต:ุ กรณีทีพ่ระราชวงัชางดอ็กกงุไม่เปิดท าการ ขอสงวนสิทธ์ิปรับรายการท่องเที่ยว ทดแทนเป็น พระราชวังถ็อกซู
กุง (DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5 พระราชวงัเก่าแก่ของราชวงศ์โชซอน มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ตั้งโดดเด่นสง่างามอยู่
ท่ามกลางอาคารสไตลต์ะวนัตกใจกลางกรุงโซล แต่สวยงามร่มร่ืนไปดว้ยตน้ไม ้ยิ่งช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีแลว้ยิ่งสวยงามไปอีก 
ในแต่ละวนัจะมีการเปล่ียนเวรยามของทหาร หากมาไดถู้กจงัหวะจะไดช้มพิธีเปล่ียนเวรยามประจาํวนั ซ่ึงในหน่ึงวนันั้นจะมี 3 
รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบท่ีสอง 14.00 น. และรอบสุดทา้ยตอน 15.30 น. *** 
จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบํารุงตับ (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ 
และสูงเหนือระดบันํ้ าทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ ไม่ถูกทาํลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์
กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร และยา 
จากนั้นนาํท่านเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี ดิวตีฟ้รี (DUTY FREE) ท่ีร้านคา้ปลอดภาษีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโซล แหล่งรวมสินคา้แบ
รนดเ์นมมากมาย ไม่วา่จะเป็น นํ้ าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองสาํอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบัหลากหลายแบรนด์ดงั และสินคา้แบ
รนด์อ่ืนๆ อีกมากมาย โดยชั้นใตดิ้นจะเป็นสินคา้แบรนด์หรู และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS 
VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในส่วนของชั้นท่ี 
1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดงัหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชั้น 2 
เป็นช็อป MCM ชั้นท่ี 3 เป็นโซนเคร่ืองสาํอางคห์ลากหลายแบรนดด์งั ไม่วา่จะเป็นแบรนด ์SULWHASOO, HERA, LANEIGE, 
L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ ชั้น 4 จะเป็นสินคา้แบ
รนดเ์นมอ่ืนๆ และชั้นท่ี 5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหลี และโซนร้านอาหาร 
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จากนั้นนาํท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ย่านเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน 
หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งน้ีจะมีเส้ือผา้ กางเกง รองเทา้ นํ้ าหอม เคร่ืองสาํอางคท์ั้งแบรนดเ์นมช่ือดงั และโลคอลแบรนด ์
รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากท่ีตลาดน้ี อาทิเช่น ร้านเคร่ืองสาํอางคค์์
ท่ีคุน้หูคนไทยท่ีไม่วา่จะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคา
เคร่ืองสาํอางคค์จ์ะถูกกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นร้านขายรองเทา้แบ
รนดด์งัอยา่งร้าน MBC MART ก็มีรองเทา้หลากหลายแบรนดด์งัใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, 
VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เยน็  อสิระอาหารเยน็ 1 มือ้ (ให้ทุกท่านได้อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย) 
พกัที ่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั 
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 วนัทีห้่า                   นํา้มนัสน - พลอยอเมทสิ - ละลายเงนิวอนซุปเปอร์มาเกต็ - สนามบินอนิชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (8) เมนูอูด้ง 
จากนั้นนาํท่านเรียนรู้การทาํผลิตภณัฑท่ี์สกดัจาก นํ้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณช่วยบาํรุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วย
ควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 
จากนั้นนาํท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเป็นแดนของ
พลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนาํโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ 
พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาทาํเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยขอ้มือ 
นาํท่านแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ้
ผลิตภณัฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เคร่ืองสาํอางโสม และยงั
มีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย เป็นตน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
16.25 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี XJ709 (ไม่มบีริการอาหารบนเคร่ือง) 
20.45 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตดิอนเมอืง พร้อมดว้ยความประทบัใจ 
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*** สําคญัมากโปรดอ่าน *** 

ในกรณีทีต้่องออกตัว๋ภายใน เคร่ืองบิน / รถทวัร์ / รถไฟ ก่อนทาํการออกตัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ัง  
เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นเทีย่วบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

มเิช่นนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดใดทั้งส้ิน 
ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***หมายเหต*ุ** 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่าม

ความเหมาะสม 
**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิท** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัไปถงึ** 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ ทางบรษิทัจะไมค่นื
มดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ต ัว๋กบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 

โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ ีถ่ว้น กอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหล้กูคา้ตอ้งถูกสง่
ตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ในการเปลีย่นตั๋วขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอืน่ๆที่เกดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ 
ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งว่าง หรอืตามวันเดนิทางของ
ตั๋วเครือ่งบนิ ทัง้นี ้ข ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ัดไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสัมภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้
เมอืงเรยีกสมัภาษณ์นัน้ ขึน้อยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิท
ทัวร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนีไ้ด ้** 

*** ทัวรค์รัง้นีม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเทา่นัน้ ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์ทาง
บรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 
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 อตัราค่าบริการ เกาหล ี5 วนั 3 คนื (AIR ASIA X) 
KOREA LIGHT FEST ซูวอน - โซล – โซล  

 

กาํหนดการเดนิทาง 
มกราคม – กมุภาพนัธ์ 2562 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 

2-3 ท่าน 

ราคา 
จอยแลนด์ 

(ไม่รวมตัว๋) 

ราคา 
เดก็อายุไม่เกนิ 

2 ขวบ 

พกั 
เดีย่ว 
เพิม่ 

03 – 07 มกราคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 

04 – 08 มกราคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 

05 – 09 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

06 – 10 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

07 – 11 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

08 – 12 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

09 – 13 มกราคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 

10 – 14 มกราคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 

11 – 15 มกราคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 

12 – 16 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

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

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

15 – 19 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

16 – 20 มกราคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 

17 – 21 มกราคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 

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

19 – 23 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

20 – 24 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

21 – 25 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

22 – 26 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

23 – 27 มกราคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 

24 – 28 มกราคม 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 

26 – 30 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

27 – 31 มกราคม 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

09 – 13 กมุภาพนัธ์ 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

10 – 14 กมุภาพนัธ์ 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

11 – 15 กมุภาพนัธ์ 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

12 – 16 กมุภาพนัธ์ 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 
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 13 – 17 กมุภาพนัธ์ 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 

14 – 18 กมุภาพนัธ์ 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 

19 – 23 กมุภาพนัธ์ 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

20 – 24 กมุภาพนัธ์ 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 

21 – 25 กมุภาพนัธ์ 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 

22 – 26 กมุภาพนัธ์ 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 

23 – 27 กมุภาพนัธ์ 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

24 – 28 กมุภาพนัธ์ 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

25 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

26 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2562 17,999 7,900 5,900 5,000 

27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2562 18,999 7,900 5,900 5,000 

 
 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทปิ คนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่น*** 
** ทางบริษัทขออนุญาตเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าทปิ ท่านละ 50,000 วอน /ทริป/ท่าน  

หรือท่านละ 1,750 บาท/ทริป/ท่าน** 
**หมายเหต*ุ* 

1. รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผูจ้ดัไดช้าํระให้กบัสายการบิน
และสถานท่ีต่างๆ แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด
หรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิการคืน
เงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็น
ชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง
เคร่ืองสาํอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุกคร้ัง** 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจนขอ้แนะนาํ
กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจาํเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพ่ือท่ีจะนาํไปยงัประเทศนั้นๆ  หรือนาํกลบัประเทศ
ไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นวา่ตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจา้หนา้ท่ีจะไม่
รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ยช่างภาพจะนาํภาพถ่ายมา
จาํหน่ายกบัลูกทวัร์ หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ เพราะทางบริษทัทวัร์ไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์ซ้ือ
แต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

5. ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลงร้านช้อปป้ิง เช่น 
นํ้ ามนัสน / ร้านโสม / ฮอ็ตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษทัจะคิดค่าดาํเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   คา่รถรับ-ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท์ , ค่าโทรศพัท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซกัรีด , มินิ
บาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  
 
 
เอกสารประกอบในการยืน่วซ่ีา  
1) พาสปอร์ต  
2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว  
3) ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู ่ 
4) สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  
5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  
(สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 
 
 
 
 
 
 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนั

การมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี ้
- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศเกาหลไีด ้(เช่น เงนิสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีม
ให ้

- กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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 เงือ่นไขการชําระค่าบริการ 

1. นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซ่ีต้องชําระเงนิมดัจาํเป็นเงนิจาํนวน 10,000 บาทต่อท่าน เพือ่สํารองทีน่ั่ง ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง  

2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่
ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือวา่นกัท่องเท่ียวสละ
สิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งชาํระครบเตม็จาํนวนเลย 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ , อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 

น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น

วนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

 กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอาํนาจ
พร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ให้
ครบถว้น  

โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบริการดงันี ้
- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนาํเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว เช่น 
การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

1. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 
น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
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 เงือ่นไขและข้อกาํหนดอืน่ๆ 
1. ทวัร์น้ีสาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-

ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  
แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษทักาํหนดเพ่ือให้คณะ
เดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ คาํนาํหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อ
ใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ 
วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษทั 

เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า 

เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคา
ค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน 
การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการให้คาํสัญญาใดๆ แทนบริษทั เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของ
บริษทักาํกบัเท่านั้น  

ข้อแนะนําก่อนการเดนิทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ท่ีจะนาํติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 
1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถนาํออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาต
ใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้ง
เคร่ืองบินเท่านั้น 

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้ง
เคร่ืองบินเท่านั้น  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มนาํผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไมส้ด , ไข่ , เน้ือสัตว ์, ไส้กรอกฯ เพื่อ
เป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก  

 
 
 

 


