
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรม : 14752 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

KXJ21:KOREA SKI WINTER ทวัรเ์กาหล ีสกรีสีอรท์ ซูวอน โซล 6วนั3คนื  
เกาะนาม ิสะพานยงักงั สกรีสีอรท์ ซูวอน สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์  

พระราชวงัเคยีงบก สวนสตอเบอรี ่โซลทาวนเ์วอร ์เรยีนท าขา้วหอ่สาหรา่ย ใสชุ่ดฮนับก 
ชอ้ปป้ิงเมยีงดง ทงแดมนุ ฮงฮกิ คาเฟ่แฮรร์ ีพ่อตเตอร ์ 

ดวิตีฟ้ร ีพาจเูอา้เล็ท รา้นละลายเงนิวอน  

  พกัสกรีสีอรท์ 1คนื โซล 2คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เครือ่งล าใหญ ่AIRBUS A330-300 เวลาสวยถงึเชา้กลบัค า่ 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

4-9 ธนัวาคม 62 20,888 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Inf 5,000฿ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Inf 5,000฿ 

 

4,500 25 

5-10  ธนัวาคม 62 20,888 4,500 25 

10-15  ธนัวาคม 62 17,888 4,500 25 

11-16  ธนัวาคม 62 15,888 4,500 25 

12-17  ธนัวาคม 62 17,888 4,500 25 

17-22 ธนัวาคม 62 16,888 4,500 25 

18-23  ธนัวาคม 62 17,888 4,500 25 

19-24  ธนัวาคม 62 17,888 4,500 25 

24-29  ธนัวาคม 62 18,888 4,500 25 

25-30  ธนัวาคม 62 21,888 4,500 25 

26-31  ธนัวาคม 62 21,888 4,500 25 

27ธนัวาคม-1มกราคม 63 24,888 4,500 25 

28ธนัวาคม-2มกราคม 63 25,888 4,500 25 

29ธนัวาคม-3มกราคม 63 24,888 4,500 25 

30ธนัวาคม-4มกราคม 63 22,888 4,500 25 

31ธนัวาคม-5มกราคม 63 20,888 4,500 25 

1-6 มกราคม 63 17,888 4,500 25 

2-7 มกราคม 63 17,888 4,500 25 

7-12 มกราคม 63 15,888 4,500 25 

8-13 มกราคม 63 17,888 4,500 25 

9-14 มกราคม 63 17,888 4,500 25 

14-19  มกราคม 63 16,888 4,500 25 

15-20  มกราคม 63 17,888 4,500 25 

16-21  มกราคม 63 17,888 4,500 25 

21-26  มกราคม 63 17,888 4,500 25 

22-27  มกราคม 63 17,888 4,500 25 

23-28  มกราคม 63 16,888 4,500 25 

28มกราคม-2กมุภาพนัธ6์3 17,888 4,500 25 

29มกราคม-3กมุภาพนัธ6์3 17,888 4,500 25 

30มกราคม-4กมุภาพนัธ6์3 16,888 4,500 25 

4-9 กมุภาพนัธ ์63 19,888 4,500 25 

5-10 กมุภาพนัธ ์63 20,888 4,500 25 

6-11 กมุภาพนัธ ์63 20,888 4,500 25 

7-12 กมุภาพนัธ ์63 20,888 4,500 25 

8-13 กมุภาพนัธ ์63 17,888 4,500 25 

11-16 กมุภาพนัธ ์63 17,888 4,500 25 

12-17 กมุภาพนัธ ์63 17,888 4,500 25 

13-18 กมุภาพนัธ ์63 17,888 4,500 25 

14-19 กมุภาพนัธ ์63 17,888 4,500 25 

18-23 กมุภาพนัธ ์63 17,888 4,500 25 

19-24 กมุภาพนัธ ์63 17,888 4,500 25 

20-25 กมุภาพนัธ ์63 17,888 4,500 25 

21-26 กมุภาพนัธ ์63 17,888 4,500 25 

25กมุภาพนัธ-์1มนีาคม 63 17,888 4,500 25 

26กมุภาพนัธ-์2มนีาคม 63 17,888 4,500 25 

27กมุภาพนัธ-์3มนีาคม 63 17,888 4,500 25 

28กมุภาพนัธ-์4มนีาคม 63 17,888 4,500 25 



 

 

 

3-8 มนีาคม 63 17,888 4,500 25 

4-9 มนีาคม 63 17,888 4,500 25 

5-10 มนีาคม 63 17,888 4,500 25 

6-11 มนีาคม 63 17,888 4,500 25 

10-15 มนีาคม 63 17,888 4,500 25 

11-16 มนีาคม 63 17,888 4,500 25 

12-17 มนีาคม 63 17,888 4,500 25 
 

วนัแรก         ทา่อากาศยานดอนเมอืง  
23.30 น.  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) 

มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง 
AIRBUS A330-300 จ านวน 377ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 (น ้าหนักกระเป๋า 20กก./ทา่น ถอืขึน้เครือ่ง 7กก.ตอ่
ทา่น ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ) 

วนัทีส่อง       ทา่อากาศยานอนิชอน - เกาะนาม ิ - สะพานยงักงั - สกรีสีอรท์                   ,เทีย่ง,เย็น                                                                                               
02.50 น. น าท่านเดนิทางสู่ ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ700  

(ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง ทา่นสามารถซือ้กบัพนักงานบนเครือ่งไดเ้ลยนะคะ)  
10.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลีใต ้หมายเหตุ:เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2ชั่วโมง 

(กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย) หลังจากผา่นการตรวจ
คนเขา้เมอืงและศลุกากรเกาหล ีจากนัน้ น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางไป รับประทานอาหารเทีย่ง 

เทีย่ง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมน ูชาบ ูชาบ ู 
                      สกุีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผักสดชนดิตา่งๆ และเนือ้หมสูไลดน์ ้าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่

ขาดไมไ่ดใ้นการทาน ชาบ ูชาบ ูพรอ้มขา้วสวย 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะนาม ิ(ใชเ้วลาน่ังเรอืประมาณ 10-15 นาท)ี ใหท้า่น

ไดด้ืม่ด า่กบัธรรมชาต ิแมกไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิซึง่ถอืเป็นชว่งเวลาทีด่ี
ทีส่ดุทา่มกลางบรรยากาศโรแมนตกิ ใหท้า่นไดย้อ้นรอยละครรักแนว 
DRAMA ซรียีเ์กาหลทีีโ่ดง่ดงัไปทั่วเอเชยี  WINTER LOVE SONG  หรอื 
เพลงรกัในสายลมหนาว พรอ้มเกบ็ภาพความประทับใจ ถา่ยรปู กบัดารา
แสดงน า BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รปูปัน้ทีส่รา้งขึน้เพือ่ไว ้

เก็บเป็นภาพความประทับใจ กบัฉากและเนือ้เรือ่งทีเ่รยีกเสยีงสะอืน้และน ้าตา
ของผูช้มนอกจออยา่งทว่มทน้นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมอืน่ๆใหท้า่นไดป่ั้น
จักรยานชมววิเหมอืนในละครหรอืชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ ไดเ้วลา
สมควร น่ังเรอืกลับมายงัฝ่ัง  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่Soyanggang Sky 
Walk สะพานกระจกใส ทีอ่ยูใ่นเมอืงชนุชอน จังหวดัคงัวอน มาพสิจูน์
ความหวาดเสยีวกนั โดยสะพานโซยงักงัเป็นสะพานกระจกใสทีม่คีวามยาว 
156 เมตร เหนอืทะเลสาบเอยีมโฮ เวลาทีเ่ดนิอยูบ่นสะพานแหง่นีจ้ะสามารถ
มองเห็นววิดา้นลา่งใตส้ะพานทีเ่ป็นทะเลสาบไดอ้ยา่งชดัเจน ท าเอาคนทีก่ลัวความสงูถงึกบัเขา่ออ่นเลย
ทเีดยีว จดุวัดใจอกีหนึง่บทพสิจูนค์อืการเดนิขา้มสะพานทีย่าว 156 เมตร  จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงซูวอน  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมน ู DUKKALBI ไกผ่ดัเผ็ดบารบ์คีวิเป็นเนื้อไกท่ีห่ั่นออกเป็น
ชิน้พอค าคลกุเคลา้ดว้ยซอี ิ๊วเครือ่งปรงุ และหมกัทิง้ไวจ้นไดท้ี ่จงึน าเนือ้ไกแ่ละผักมาผัดบนกระทะยักษ์ พรอ้ม
กมิจ ิซปุสาหรา่ย และขา้วสวย 
จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  SKI RESORT  
 ทีพ่กั:OAK VALLEY RESORT (GOLF BUILDING)  หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั  
 (ชือ่โรงแรมทีพ่กั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

เชา้                บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที3่)  น าเดนิทางไปสัมผัสประสบการณ์หนาวสดุขั่ว 
กับ ลานสกขีนาดใหญ่  อสิระใหท้่านล่นสกอีย่างเต็มที ่ซ ึง่ปลอดภัย
ไม่มอีันตราย การเตรียมตัวก่อนเล่นสกคีวรเตรียมถุงมอืสก ีผา้พันคอ 
แว่นกันแดด เสือ้แจ๊คเก็ตกันน ้าหรอืผา้ร่ม และกางเกงรัดรูป พรอ้ม กับ
รับฟังขอ้แนะน า และฝึกวธิกีารเล่นจากไกด์ทอ้งถิน่ก่อนลงสนามจรงิ 
ทัง้นี้เพือ่ความปลอดภัยของท่านเองเป็นส าคัญ และท่านสามารถเล่น
และสมัผัสกบัหมิะ ปยุขาวไดอ้ยา่งสนุกสนาน  (*ราคาทัวรย์ังไมร่วมค่า
อุปกรณ์การเล่นสก ีสกลีฟิท์ สโนว์สเลด สกคี่าเล่นรวมชุดประมาณ 
50,000 วอน*) จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์
แลนด ์ถกูขนานนามว่า “ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล”ี  สวนเปิดในหุบเขาทีม่ี

วนัทีส่าม        ลานสกรีสีอรท์ - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด(์รวมบตัร) – สวนสตอเบอรี ่- โซลทาวเวอร ์ 
  ชอ๊ปป้ิงทงแดมนุ                                                                           เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                        



 

 

 

ชือ่เสยีงมากทีส่ดุของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไป
ดว้ย Global Fair, American Adventure, Magic Land  European 
Adventure และ Equatorial Adventure การท่องเทีย่วภายในสวน
สนุกแห่งนี้ แนะน าว่า  ควรขึน้รถบัสท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ี
ชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกทีน่ี่ ท่านจะพบว่าเจา้ป่าสงิโตและเสอื
สามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสุข และชมความน่ารักของหมีที่  
สามารถสือ่สารกับคนขับไดอ้ย่างดีไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถงึใหญ่นอ้ย  
จากนั้นทดลองสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-
Express หนอนสะบัด ชารป์  โรงหนังสามมติ ิบา้นผสีงิ หมุนตลีังกา
สองตลบ เป็นตน้ และชว่ง winter ทา่นสามารถไปเล่น Snow Buster แผ่นเลือ่น snow Borad ได ้ หรอืท่าน
สามารถเดนิไปชมเทสกาลดอกไมท้ีจั่ดไดอ้ยา่งสวยงาม  เป็นสวนขนาดใหญช่มดอกไมห้ลากสสีนัสวยงาม  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) เมนคูาลบี ้หมยูา่งเกาหลเีป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลเีลือ่งชือ่และ
เป็นทีรู่จั้กกนัดทีั่วโลก มรีสชาตอิอกหวานกลมกลอ่ม โดยน าหมสูว่นทีต่ดิกบักระดกู 
น าไปยา่งบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีงตา่งๆ  

บา่ย     จากนัน้น าทา่นไป ชมและเก็บสตอเบอรี ่ทีไ่รส่ตอเบอรี ่ทา่นสามารถเก็บและชมิได ้
สตอเบอรเีกาหลจีะมลีูกใหญ่และรสชาตหิวาน ท่านสามารถ  สั่งซือ้ฝากคนทางบา้น
ได ้  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่กรุงโซล น าท่านเดนิทางไปยอ้นรอยละครซรียีเ์กาหลดีัง MY 
NAME IS KIM SAM SOON และ BOY OVER FLOWER ที ่“นัมซาน” ภเูขาแห่ง
เดยีวทีต่ัง้อยูใ่จกลางกรุงโซลบนยอดเขามหีอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอย
เมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล น าท่านสู ่
NAMSAN VIEW  POINT ใหท้่านไดถ้่ายรูปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่น
เกาหล ีนยิมมาคลอ้งกญุแจไวด้ว้ยกันระเบยีงทุกดา้นของ SEOUL TOWER จงึเต็ม
ไปดว้ย กญุแจหลากหลายส ี(ไมร่วมคา่ลฟิท)์ ถงึเวลาพาทุกท่านตะลุยสูแ่หล่งช ้

อปป้ิงทีไ่ดช้ ือ่วา่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี ตลาดทงแดมนุ หา้งสรรพสนิคา้กว่า 10แห่ง ที่
บางหา้งเปิดตลอด 24 ชัว่โมง เชน่  MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, 
DESIGNER CLUB  ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี่ อาทเิชน่ 

เสือ้ผา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขดั ของที่
ระลกึ ชุดเครื่องครัว ถุงเทา้ ผา้พันคอ ในราคาเกาหลี  อย่าง
แทจ้รงิ  

ค า่ บรกิารอาหารค า่(มือ้ที5่) เมนูพุลโกก(ิBulgogi) อาหาร
ขึน้ชือ่ของเกาหลเีหมอืนกัน จะเรยีกว่าเป็นสกุีก้ ึง่น ้าก ึง่แหง้ก็คง
ไดค้รับ สว่นผสมของเมนูนีค้อืหมหูมกัช ิน้บางๆ ปลาหมกึสด ผัก
ตา่ง ๆ เชน่ กะหล าปล ีฟักทองออ่น ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุน้
เสน้มาตม้รวมกนั  
จากนัน้น าทา่นสูท่ีพั่ก ทีพ่กั: GALAXY HOTEL หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั    
(ชือ่โรงแรมทีพ่กั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 
จากนัน้น าทา่นสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีอ่าย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่มคีณุภาพดี

ทีส่ดุใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภาพและราคาถกูกวา่ไทย 2 เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยาบ ารงุรา่งกาย หรอื

สามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหล ี จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูร่า้นสมนุไพร RED PINE เป็น

ผลติภณัฑท์ีส่กดัจากน ้ามนัสน ทีม่สีรรคณุชว่ยบ ารงุรา่งกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุ

ในรา่งกายจากนัน้น าทา่นไปศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหลเีชน่

ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN, SULWASOO ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ในราคาพเิศษ    

จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัเคยีงบ็อค พระราชวังเกา่แกท่ีส่ดุของ
ราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1394 
โดยใชเ้ป็นศูนยก์ลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทัง้ทีป่ระทับ
และฐานอ านาจของพระเจา้แทจอนและ ปกครองเกาหลขีองญีปุ่่ นได ้
สรา้งอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึน้คั่นเพื่อตอ้งการแสดงนัยเด่นชัดว่า
ตอ้งการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศก์ับราษฎรอาคารหลังนี้ได ้
ถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญี่ปุ่ นในเขต
พระราชวังยงัมพีระต าหนักเคยีวฮเวร ูเป็นอาคารสองชัน้ตัวพระต าหนัก
ถูกสรา้งใหย้ื่นออกไปกลางสระน ้ าที่เต็มไปดว้ยฝูงหงส์สรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ส าหรับจัดงานเลี้ยง
พระราชทาน 

วนัทีส่ ี ่          พระราชวงัเคยีงบ็อค–เรยีนท าขา้วห่อสาหรา่ย–ใสชุ่ดฮนับก–ดวิตีฟ้ร-ีชอ้ปป้ิงเมยีงดง                                                                                   
                                                                                                       เชา้,เทีย่ง,เย็น 



 

 

 

จากนัน้น าทา่นเรยีนรูว้ธิกีารท าขา้วหอ่สาหรา่ยหรอืคมิบบั 

(Gimbap School) อาหารงา่ยๆทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน โดย

การน าขา้วสกุ และสว่นผสมอืน่ๆ หลากชนดิ เชน่ แตงกวา แครอท 

ผักโขม ไขเ่จยีว ปอูดั แฮม เป็นตน้ แลว้แตว่ตัถดุบิทีท่า่นสะดวก 

วางแผบ่นแผน่สาหรา่ยแลว้มว้นเป็นแทง่ยาวๆ จากนัน้หั่นเป็นชิน้

พอดคี าชาวเกาหลนียิมรับประทานคมิบบัระหวา่งการปิกนกิหรอืงาน

กจิกรรมกลางแจง้หรอืรับประทานเป็นอาหารกลางวันเบาๆโดยเสริฟ์

กบัหวัไชเทา้ดองและกมิจนิอกจากนีค้มิบบัยงัเป็นอาหารน ากลับบา้น

ทีเ่ป็นทีน่ยิมทัง้ในเกาหลแีละตา่งประเทศหลังจากทกุทา่นไดร้ว่มกจิกรรมเรยีบรอ้ยแลว้เชญิทา่นสวมชุดฮนั

บก(Hanbok)ซึง่เป็นชดุประจ าชาตขิองประเทศเกาหลใีตถ้า่ยรปูกบัฉากจ าลอง 4มติซิ ึง่มคีวามสวยงามและ

ประทับใจ พรอ้มถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึเพือ่ไปอวดคนทางบา้น 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7):เมนไูกตุ่น๋โสม เป็นอาหารบ ารงุสขุภาพตน้ต ารบีชาววัง เสริฟ์ในหมอ้

ดนิ ทา่มกลางน ้าซปุทีก่ าลงัเดอืดพลา่น คัดเลอืกไกข่นาดก าลังเหมาะ ผา่นการเลีย้งจนอายไุด ้45 วัน น ามา
ท าความสะอาด ควักเครือ่งในออกจนหมด แลว้น าเครือ่งยาจนี อาท ิ เกาลัด, เกา๋กี,้ พุทราจนี และรากโสม 
พรอ้มดว้ยขา้วเหนียว ใสล่งไปในตัวไก ่แลว้ผ่านการตุ๋นจนไดท้ี ่เนื้อไกล่่อนจนสามารถรับประทานไดอ้ยา่ง
สะดวก เพิม่รสชาตดิว้ยเสน้กว๋ยเตีย๋วแบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทป่น 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสูค่ลองชองกเยชอน(Cheonggyecheon) หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ คลองชองเก
ชอน หรอื ชองเคยอน เป็นคลองทีม่มีาตัง้แตส่มยัโบราณตัง้แตย่คุของราชวงศโ์ชชอน มอีายมุากกวา่ 600ปี 
ความยาว ประมาณ 11 กโิลเมตร ไหลผา่นกลางกรงุโซล จากนัน้น าทา่นชมแหลง่ชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY 
FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาท ินาฬกิา,แวน่ตา,เครือ่งส าอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถา่ยรปู หรอืจะ
เป็นโทรศัพทม์อืถอืใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้อยา่งเต็มที ่  
ถงึเวลาพาทกุทา่นไปชอ้ปป้ิงที ่เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหลทีา่นสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชัน่
ลา่สดุของเกาหลไีดท้ีน่ีโ่ดยเฉพาะสนิคา้วัยรุน่เชน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งประดับ ทัง้แบรนด ์เนม เชน่ 
EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ เครือ่งส าอางเชน่ETUDE HOUSE, 
SKIN FOOD,THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ 
ทา่นสามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000วอนทีส่งูเกอืบฟตุไดท้ีน่ี ้และKRISPY KREMEโดนัท ทีส่ดุแสนอรอ่ย  

ค า่    บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่8) เมนูบุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ีฟรกีับหลากหลายเนื้อสัตว ์ เนื้อ

หม ูเนือ้ไก ่เนือ้วัว ปลาหมกึ อาหารสไตลเ์กาหล ีขา้วสวยและน ้าซปุหลากหลายรสชาต ิ 

                      ทีพ่กั:GALAXY HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชือ่โรงแรมทีพ่กั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง)วนัที ่

วนัทีห่า้         Trick Eye Museum – Ice Museum – ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด–คาเฟ่แฮรร์ ีพ่อตเตอร ์ 
                    Paju Premium Outlet – รา้นละลายเงนิวอน - ทา่อากาศยานอนิชอน          เชา้,เทีย่ง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม (มือ้ที ่9)   จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ ศนูย์

สมนุไพรฮ็อกเกตนาม ู ตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนอื
น ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์องสมนุไพรฮ๊อกเกตนามนูี้ เป็นทีน่ยิมของคนเกาหลรีุ่นใหม ่เพราะมี
ผลช่วยดูแลตับใหแ้ข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกท าลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สาร
ตกคา้งจากอาหาร และยา สมควรแกเ่วลาจากนัน้พาท่านชม AMETHYEST FACTORY ชมโรงงาน
พลอยสมีว่ง เป็นของน าโชคของชาวเกาหลซี ึง่ม ีแหลง่ก าเนดิใน ประเทศเกาหล ีคนเกาหลมี ีความเชือ่
วา่ เป็นพลอยน าโชค   น าความโชคดมีา ใหแ้ก ่ผูท้ีม่ไีวค้รอบครอง   

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่10) เมนูจมิดกั (Jimdak) หรอืไกตุ่๋นซอี ิ๊วเกาหล ีผสมกับวุน้
เสน้ทีเ่หนียวนุ่ม หัวหอมใหญ่ รสชาตคิลา้ยไกพ่ะโลข้องไทยแต่จะเผ็ดกว่านดิหน่อย เป็นเมนูชือ่ดังจาก
เมอืงอนัดง 

บา่ย     จากนัน้น าทา่นสู ่TRICK EYE MUSEUM พพิธิภณัฑศ์ลิปะสามมติ ิ

 “เคล็ดลับงานศลิปะแห่งภาพ” แนวคดิรูปแบบใหม่ เพือ่ตอ้งการจะจุด

ประกายความคดิสรา้งสนัและจนิตนาการของการสรา้งภาพ โดยใชเ้ทคนคิ
พเิศษจากภาพสามมติทิี่รวมทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์และการซอ้นภาพ
กระตุน้ความเคลือ่นไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิ โดยใหท้า่ทางตา่งๆ ที่
รปูถา่ยของทา่นจะออกมาดปูระหนึง่เหมอืนจรงิในเหตุการณ์  พรอ้มกับเขา้

ชม ICE MUSEUM เมอืงน ้าแข็งทีม่ผีลงานศลิปะแกะสลักน ้าแข็งกว่า 

50 ช ิน้ รวมอยูใ่นทีเ่ดยีวพรอ้มจัดแสดงในแบบทีไ่มธ่รรมดา แต่จ าลองเป็น
เมอืงทีทุ่กอย่างกลายเป็นน ้าแข็ง! และเอาใจเด็กๆ ดว้ยสไลเดอรน์ ้าแข็ง 
และกจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย ใหคุ้ณไดเ้ดนิเที่ยวอย่างไม่รูส้กึเบือ่ อาท ิ
สัมผัสประสบการณ์น่ังรถลากกวางรูดอรฟ์ ทักทายลุงซานตา้ โพสท่าคู่กับ
นกเพนกวนิขัว้โลก ส ารวจบา้นน ้าแข็งเอสกโิม เยีย่มชมปราสาทน ้าแข็ง ชม
ววิจากบนก าแพงเมอืง และลองเขา้พักโรงแรมทีท่กุอยา่งท าจากน ้าแข็ง   



 

 

 

น าทา่น ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ น าท่านไปถ่ายรูปที ่
934 King's cross คาเฟ่ธมี"แฮรร์ี ่พอตเตอร"์ คาเฟ่เกาหล ีทีแ่ฟนๆ แฮรร์ี ่หา้มพลาด พาเหล่า
สาวกแฮรี่ไดเ้ขา้ไปสัมผัสโลกพ่อมดมุมถ่ายรูปสวยๆ พรอ้มพร็อบ
ถ่ายรูปเก๋ๆมากมาย(ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)และอสิระช๊อปป้ิงสนิคา้ใน
ยา่นนี้สว่นใหญ่เป็นสนิคา้วัยรุ่นทีท่ันสมัยและราคาไมแ่พงเชน่เสือ้ผา้
ที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเทา้กระเป๋าเครื่องประดับ 
เครือ่งส าอาง เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน 
และทีเ่ยอะไม่แพก้ันก็คอืขนมต่างๆและยังมรีา้นแบรนดเ์นมอยู่ทั่วไป
เชน่ EVISU,ZARA อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี ่
รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารที่
น่าสนใจในหมูว่ัยรุ่นอายุ 20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้
และรา้นอาหารตา่งๆก็ยงัไมแ่พงอกีดว้ย  
น าท่านชอ้ปป้ิงที ่Paju Premium Outlet เป็น Outlet Mall แห่งใหม่และใหญ่ทีส่ดุในเกาหลใีต ้ซึง่มี
รา้นคา้หลากหลายกว่า 165 รา้นคา้ และมสีนิคา้ Brand ดังมากมายหลายยีห่อ้ เชน่ Armani, Calvin Klein, 
Diesel, DKNY, Guess, Escada โดยสนิคา้จะมกีารจัดลดราคา 30-80% อกีดว้ย  ไดเ้วลาน าท่านสูส่นามบนิ
อนิชอนน าท่านสู่ สนามบนิอนิชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงนิวอนที่รา้นคา้สนามบนิ SUPER 
MARKET ซึง่ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ โดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมีซ่นิราเมยีน (มามา่ส
ไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิขนมชอ็คโกพ้าย น ้าจิม้ปรงุรสหมยูา่งเกาหล ีไกตุ่น๋โสมส าเร็จรปู ผลไมต้ามฤดกูาล ใน
ราคาพเิศษกอ่นกลับเมอืงไทย  จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอนิชอน  

วนัทีห่ก        ทา่อากาศยานอนิชอน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

01.05 น.   เดนิทางกลับโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) เทีย่วบนิที ่XJ703   
(ไมม่บีรกิารอาหารเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ทา่นสามารถสัง่ซือ้ไดต้ามอธัยาศัยกบัพนักงานตอ้นรับบนเครือ่ง)  

04.55 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
 

***************************************** 
หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรงุเทพฯ    

กรณุาแจง้บรษัิท กอ่นท าการจอง มฉิะนัน้ บรษัิทฯ มสิามารถรับผดิชอบใดใด ทัง้ส ิน้ 
 



 

 

 



 

 

 

 

ราคาทวัรร์วม ราคาทวัรไ์มร่วม 

- คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้ม
คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามทีร่ะบใุนรายการ (ตั๋ว
กรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันกลับได ้ตอ้งไป-กลับพรอ้ม

คณะเท่านั้น ) ที่น ั่งเ ป็นไปตามสายการบิน
จดัสรรตามกรุป๊ทวัร ์ไมส่ามารถระบไุด ้

- คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- ค่าทีพ่ักตามระบุในรายการ พักหอ้งละ 2-3 ท่าน 

ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 
- คา่ยานพาหนะน าเทีย่วตามรายการ 
- คา่น า้หนกัสมัภาระ สายการบนิ THAI AIR 

ASIA X (XJ) 
ก าหนดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง
ไป-กลบั ทา่นละ 20กก. สมัภาระถอืขึน้เครือ่ง
(Carry on) 7กก. 

- ค่าหัวหนา้ทัวรน์ าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการใน
ตา่งประเทศ 

- ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง การชดเชย
อบุตัเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยี   อวัยวะ 
สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ 1,000,000 
บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครัง้
500,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)ไม่รวม
ประกนัสขุภาพ ท่านสามารถสั่งซือ้ประกันสขุภาพ
เพิม่ได ้

 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสือเดนิทาง, ค่า
โทรศัพทส์ว่นตัว, ค่าซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ 
(หากท่านตอ้งการสั่งเพิม่ กรุณาตดิต่อหัวหนา้ทัวร์
แลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

- ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้งถิ่นท่านละ 50,000 
วอนหรอื 1,500บาท ต่อท่านตลอดทัง้ทรปิ(ช าระ
ทีส่นามบนิ) 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
(กรณีที่ท่านตอ้งการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือ
ตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทีห่นักเกนิจากสายการบนิ
ก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 

- คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 
กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจ าตัว
คนต่างดา้ว 3)ใบส าคัญถิน่ที่อยู่ 4)ส าเนาทะเบยีน
บา้น(ถา้ม)ี 5)สมดุบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รูปถ่ายส ี2 
นิว้ 2 รูป แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่
ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก 
(ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทาง

ตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 



 

 

 

 
การอพัเกรดทีน่ั่ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat  ส าหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทวัรไ์มส่ามารถอพัทีน่ั่งได ้ 
 
ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา 2,200 บาท/เทีย่ว 
เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถ
ยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ท ีน่ ัง่พรเีมีย่ม ทีน่ ัง่ Hot Seat ทีน่ ัง่มาตรฐาน โซนปลอดเสยีง ประตทูางออก ทีน่ ัง่ทารก หอ้งน า้ 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 
- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท 
- เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,000 บาท  

 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และผู ้
จัดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอื
ใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลใีต)้  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ * 
หมายเหตสุ าคญั : ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่ช าระเงนิคา่จองทัวร ์ คา่ทวัร ์ 
มสิามารถเปลีย่นแปลง วันเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวันเดนิทาง ขอคนืเงนิมดัจ า คา่ทวัรไ์ดท้กุกรณี และ 
กรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั โดยเครือ่งบนิภายใน กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นทีท่ าการจองตั๋วเครื่องบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯ
ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ กรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางโดยจ านวนสมาชกิไมถ่งึ 20 ทา่น บรษัิทฯแจง้ทา่นกอ่นการ
เดนิทาง 7 วัน โดยคนืเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัทา่นทัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอืน่ และคา่บรกิารนีรั้บเฉพาะ
นักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ และกรณีทีท่า่นเมือ่เดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเทีย่วพรอ้มคณะบรษิทัฯขอเรยีกช าระเงนิเพิม่
ทา่นละ 300 USD   ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
และวนัสดุทา้ยชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหนา่ยกบัลกูทวัร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไม่
สนใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัลกูทวัรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 
ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหลู้กคา้ตอ้งถูกสง่ตัว
กลับเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอืน่ๆที่เกดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลูกคา้
จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งว่าง หรอืตามวันเดนิทางของตั๋วเครือ่งบนิ 
ทัง้นี้ ขึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ัดไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้  ** ตม. ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจ
คนเขา้เมอืงเรยีกสัมภาษณ์นัน้ ขึน้อยูก่ับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดุลพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทาง
บรษัิททัวรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
  
 เงือ่นไขในการจอง   มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ 

(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 
เอกสารใชใ้นการเดนิทาง  

- หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน **กรณีท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมก่รณุาเตรยีมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง  หนังสอืรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ (ต าแหน่ง, เงนิเดอืน) 

- ส าเนาบตัรพนักงาน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มเซน็ส าเนาถกูตอ้ง 
- กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ทา่นพรอ้มเซน็รับรองส าเนา 
-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบนัเป็นภาษาองักฤษ 



 

 

 

-    การเรยีกเกบ็เอกสารเพิม่เตมินีเ้พือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่นทีท่างบรษัิทจะได ้  
     แจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบเพือ่ใหค้ าแนะน าทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้

 
การยกเลกิการจอง:เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจา่ยเงนิมดัจ า 
หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  

 

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน
, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของเกาหล ีหรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่วันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที5่ของการเดนิทางรวมจ านวน 4 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตาม พ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์ 
(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้
ละเอยีด) 
17. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
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