
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัแรก        กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  

23.00 น. คณะพรอ้มกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร ์4 สาย

การบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

ข้ึนเคร่ือง (หัวหน้าทัวร์แนะน าการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS 

A330-300 จ านวน 377 ที่นัง่ จัดที่นัง่แบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอ้นเสิรฟ์ทั้งขาไป

และขากลับ  (น ้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซ้ือน ้ าหนักเพ่ิม ต้องเสีย

ค่าใชจ้่าย) **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 

นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตข้ึูนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 

 

 

 

 

 

 

02.40 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี XJ700  

วนัที่สอง      ประเทศเกาหลีใต  ้(อินชอน) – ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน ้าแข็ง – เล่นสกีบนลานสกี    

                  ขนาดใหญ่ – รร ซูวอน 

10.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 

ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต ้รถโคช้พา

ท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ียาว

กว่า 4.42กม.  และมียอดโดมสงู 107 เมตร  

เดินทางไปร่วมฉลองเทศกาลสุดยิ่งใหญ่ เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง หน่ึงปีมีเพียงครั้งเดียว จดัข้ึน

ประมาณช่วงเดือนมกราคมของทุกปี (**หมายเหตุ... ก าหนดการเทศกาลตกปลาน ้าแข็ง ยงั

ไม่ระบุวันที่แน่ชัด  ปกติจะอยู่ในช่วงวันที่  7-27 มกราคมของทุกปี  และอาจมีการ

เปล่ียนแปลง ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่ับสภาพภูมิอากาศในแต่ล่ะปี**) เทศกาลน้ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือน

นับลา้นคนต่อปี ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผูใ้หญ่จะมาเทศกาลน้ีเพ่ือตกปลาเทร้าท ์ฉายาของมันคือ 

The Queen of Valley หรือราชินีแห่งขุนเขา โดยปลาเทร้าท์ภูเขาจะอาศัยอยู่ในน ้ าเย็นท่ีมี

อุณหภูมิตั้งแต่ 20 องศาเซลเซียสลงไป นับว่าเป็นปลาท่ีสวยงามและหายาก ซ่ึงนักท่องเท่ียวท่ี

ตกปลามาไดส้ามารถน าปลามาท าเป็นซูชิหรือซาชิมิ ก็สามารถรับประทานไดเ้ลย ภายในงาน

จะมีกิจกรรมทา้ความหนาวต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขนัจบัปลาเทรา้ทด์ว้ยมือเปล่า ตกปลาใตน้้า



 

แข็ง การโชวแ์กะสลักน ้าแข็ง ฟุตบอลน ้าแข็ง และเล่นเล่ือนหิมะ และอื่นๆ ถือไดว่้าเป็นงานใหญ่

ท่ีหลายคนเฝ้ารอคอย เน่ืองจากจดัแค่ปีละครั้งในช่วงเวลาสั้นๆ ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือการ

พักผ่อนและผจญภัยท่ีได้มาตรฐาน เทศกาลน้ีไดร้ับการเสนอให้เป็นเทศกาลตัวอย่าง โดย

กระทรวงวฒันธรรมและการท่องเท่ียวของเกาหลี นอกจากน้ันยังมีรายการบันเทิง และเกมส์

การเล่นต่างๆมากมาย เช่น สนามการเล่นสไลเดอร์น ้ าแข็ง การแข่งขนัฟุตบอลบนน ้าแข็ง และ 

กีฬาน ้าแข็งอื่นๆ มีแข่งขันชิงแชมป์สุนัขลากเล่ือนหิมะและรถแข่งหิมะ ซ่ึงเหมาะกับเด็กๆ และ

ครอบครัวไดส้นุกสนานกับกิจกรรมนานาชนิดตลอดทั้งงาน ( พิเศษ...หรรษาฟรีๆ รวมอุปกรณ์

ตกปลา ) 

หมายเหตุ : เน่ืองดว้ยเทศกาลตกปลาน้ีจดัขึ้ นที่เมืองฮวาชอน หากไม่สามารถไปตกปลา

น ้าแข็งได ้ในกรณีที่น ้าแข็งยงัไม่สามารถลงไปยนืตกปลาได ้ทั้งน้ีทางบริษทัจะน าท่านไป

ตกปลาที่ซาราซอม หรือหากเกิดเหตุสุดวสิยัขดัขอ้งอ่ืนๆ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทดแทนโปรแกรมเป็น >> เกาะนามิ  

(ช่วงประมาณวนัที่ 28 มกราคม – 28 กุมภาพนัธ)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหาร (1) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตลส์มัยใหม่เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ด

เล็กน้อย โดยน าหมูลงในกระทะพรอ้มน ้าซุปปรุงรส เม่ือสุกรบัประทานพรอ้มเครื่องเคียง

และขา้วสวย หากตอ้งการแบบรสชาติ เกาหลี แท้ๆ  ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงต้มดว้ย ก็จะ

ไดร้สชาติอีกแบบหน่ึง 

 

 

 

 

 

 



 

จากน้ันใหท่้านไดส้นุกกับการ เล่นสกีบนลาน

สกีขนาดใหญ่  ประกอบไปด้วยเนินสกีถึง 2 

เนินด้วยกัน  (**ราคาทัวร์ยังไม่ รวม ค่ า

อุปกรณก์ารเล่นสกี, สกีลิฟท,์ สโนวส์เลด สกี

ค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน**) มี

เวลาใหท่้านไดส้นุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มท่ี 

ซ่ึงปลอดภยัไม่มีอันตราย ในการเตรียมตัวก่อน

เล่นสกีควรเตรียมถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เส้ือแจค๊เก็ตกันน ้ า หรือผา้ร่ม และกางเกง

รัดรูป ขอ้แนะน าคฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ทอ้งถ่ินก่อนลงสนามจริง เพ่ือความปลอดภยัของท่าน

เองเป็นส าคญั  

*** หมายเหตุ  ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการของลานสกีข้ึนอยู่กับความ

เอ้ืออ านวยของสภาพอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอลานสกีอาจจะปิดให้บริการ ในกรณีท่ี

ลานสกีไม่สามารถเปิดให้บริการได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรม 

ปรับเปล่ียนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK*) ราคาทัวร์น้ีไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK 

15,000 วอน หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดินช้อปป้ิงตามอธัยาศัย มีทั้ง H&M 

ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนด์ชัน้น า) 

เยน็ บริการอาหาร (2) เมนู ชาบู ชาบู สุก้ีหม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพ้ืนเมืองของเกาหลี

ตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลกัษณะคลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ 

 

 

 

 

 

 

พกัที่   NEW M HOTEL / JM HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สาม     ชิมสตรอเบอรร์ี่สดๆจากไร่ – โรงเรียนสอนท ากิมจิ+ใส่ชุดประจ าชาติฮันบก - สวนสนุก    

                 EVERLAND - COSMETIC OUTLET – สมุนไพรโสมเกาหลี - N SEOUL TOWER – รร.โซล 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอรร์ี่ ใหท่้านไดชิ้มสตรอเบอร์ร่ีสดๆหวานฉ า่จากไร่ 

นอกจากน้ัน ท่านยงัสามารถซ้ือกลบัมาฝากคนท่ีท่านรักท่ีเมืองไทยไดด้ว้ย โดยจะมีการแพ็คใส่

กล่องสวยงามและส่งใหท่้านวนัสุดทา้ย  



 

น าท่านเดินทางสู่  โรงเรียนสอนท ากิมจิ  เพ่ือให้ท่านเรียนรู้วัฒนธรรมการท ากิมจิและ

สนุกสนานเพลิดเพลินกับการท ากิมจิ และใหท่้าน ใส่ชุดประจ าชาติฮันบก ซ่ึงเป็นชุดประจ า

ชาติของเกาหลี พรอ้มถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก  

 

 
 

กลางวนั บริการอาหาร (4) เมนู บุฟเฟต์บาร์บีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือวัว 

ปลาหมึก อาหารเกาหลี เติมไม่อั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซ่ึงถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนดเ์กาหลีเป็น

สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา 

ท่านจะไดนั้่งกระเชา้ลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์  ท่ีน่ีท่านจะพบเจา้

ป่าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ 

หนอนสะบัด รถไฟเหาะรางไม ้ซ่ึงเป็นไฮไลค์ของสวนสนุปแห่งน้ี และชมสวนดอกไมซ่ึ้งก าลัง

บานสะพรัง่อวดสีสันเต็มสวน (ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวน

ดอกทิวลิบ, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือน

กันยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชม

กิจกรรมและการแสดงต่างๆ ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบไม่จ ากัดจ านวนรอบ 

 

 

 



 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงรา้นเคร่ืองส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET  ของนักช้อปชาวไทยให้

ท่านได้เลือกซ้ือกลับไปฝากเป็นของท่ีระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซ่ึงราคาถูกกว่าท่ีเมืองไทย

เกือบเท่าตวัและบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 

ท าความรูจ้กัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูกน ามาใชเ้พ่ือสุขภาพ

เป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสม

เป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด 

ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละก าลังโดยส่วน รวมสรรพคุณทาง

การแพทย์  ช่ วยบ า รุ งหั วใจ ป้ องกัน โรคหัว ใจขาดเลื อด เส ริม  

ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ น้ี โสมเกาหลี

อาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลก   โดยองค์การยู เนสโก   ทุกวัน น้ี

ผลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับผู้ท่ีค านึงถึงสุขภาพในปัจจุบนั 

จากน้ันน าท่าน เดินทางไป  โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) หรือ  ‘นัมซันทาวเวอร์ ’ 

(NAMSAN TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล ท่ีน่ียังคงไดร้ับความนิยมเสมอมา 

ทั้งจากนักท่องเท่ียวและคู่รักชาวเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันหรือช่วงกลางคืน ไม่ว่าจะ

ฤดูกาลไหนๆ ถือว่าเป็นจุดท่องเท่ียวไฮไลท์ส าคัญของกรุงโซลท่ีนักท่องเท่ียวทุกคนจะตอ้งมา

แวะเช็คอิน เพราะเป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆแบบพาโนราม่า ซ่ึง

เป็นอีกสถานท่ีสุดแสนโรแมนติกแห่งหน่ึงท่ีเรียกไดว่้า คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด อีกหน่ึงในทาว

เวอร์ท่ีมีวิวท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย มีความสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 

479 เมตรจากพ้ืนดิน คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีส่วนมากจะเป็นคู่รัก จุดไฮไลทท่ี์พลาดไม่ไดเ้ลยเมื่อมา

เท่ียวคือ สถานท่ีคลอ้งกุญแจช่ือดัง Love Key Ceremony ท่ีมีความเช่ือว่า...คู่รักท่ีมาคลอ้งกุญแจ

ท่ีน่ีจะมีความรักท่ียืนยาวไปตลอดกาล **ราคาทัวรน้ี์ไม่รวมกญุแจและค่าข้ึนลิฟท์** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ บริการอาหาร (5) เมนูบุฟเฟ่ต์ SEA FOOD ส าหรับท่านที่ช่ืนชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ 

ใหท้่านไดเ้ลือกสรรอาหารทะเลที่สดๆใหม่ และ อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยกัษ ์ 



 

 

 

 

 

 

 

พกัที่    PRIME IN SEOUL / HOTEL RIVER PARK / THE M หรือระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที่สี่          สมุนไพรฮอตเกนามู – น ้ามันสน – TRICK EYE & ICE MUSEUM – พลอยอะเมทิส    

                  พระราชวงัชางด็อกซูกุง - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง      

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

จากน้ันพาท่านชมศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบน

ภเูขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม

น ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตบัแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการ

ด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา 

จากน้ันน าท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกัดจากน ้ามนัสน ท่ีมีสรรพคุณช่วยบ ารุง

ร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย 

จากน้ันน าท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM ผลงานการสร้างสรรคศิ์ลปะแนวใหม่ภาพวาด

ลวงตาสามมิติ โดยท่านจะได้สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชัน่ท่าต่างๆ  ท่ีเกิดจากความคิด

สรา้งสรรค์และจินตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎี

ทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหม้ีมิติเหมือนจริงโดย

ใหผู้ช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื่อผ่านเขา้ไปในภาพน้ันๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึง

เหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอัน

ไหนภาพวาดและของจริง  และ ICE MUSEUM เป็นโซนน ้ ำแข็งแกะสลักรูปต่ำงๆ อุณหภูมิข้ำงใน 
ประมำณ -4 องศำ 
 

 

 

 

 

 

 



 

จากน้ันน าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอะเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง 

พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ 

พลอยน้ีจะงามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหาร (7) เมนู ไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลังเหมาะ ยดัไส้

ดว้ยโสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบ ารุงร่างกาย เสิรฟ์ในหมอ้ดินรอ้นๆ 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวัง

ล าดับท่ีสองท่ีถูกสร้างต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) ในปี ค.ศ. 

1405 และความส าคัญในการเป็นท่ีพ านักของพระมหากษัตริยห์ลายพระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ช

ซอน (JOSEON)  และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังส าคัญท่ียังคงรักษาไว ้ประกอบไปด้วย 

เขตพระราชฐานชั้นนอกพระราชฐาน  ชั้นใน และสวนด้านหลังส าหรับเป็นท่ีพักผ่อนของ

พระมหากษัตริย์ ซ่ึงมีตน้ไมข้นาดยกัษ์ท่ีมีกว่า 300 ปี, บ่อน ้า และศาลาริมน ้าพระราชวงัแห่งน้ี

เป็นท่ีพ านักของพระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน (JOSEON) ปัจจุบันยัง

คงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวงั ไดแ้ก่ พระต าหนัก INJEONGJEON, พระต าหนัก 

DAEJOJEON, พระต าหนัก SEONJEONGJEON, และพระต าหนัก NAKSEONJAE สวนลับ หรือ

สวนตอ้งหา้ม หรือฮูวอน (HOWON) ตั้งอยู่บริเวณดา้นหลังของพระราชวังท่ีถูกสรา้งข้ึนในสมัย

กษัตริย์ TAEJONG เพ่ือเป็นสถานท่ีพัก ผ่อนส าหรับพระราชวงศ์ เดิมสวนแห่งน้ีมี ช่ือว่า 

‘BUKWON’ หรือ ‘GEUMWON’ แต่ถูกเปล่ียนช่ือเป็น ‘BIWON’ ในรัชสมัยของกษัตริย์ KOJONG 

สวนแห่งน้ีถูกดูแลและบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดี และดูสวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไมร่้วง 



 

 

 

 

 

 

 

 

*** หมายเหตุ... กรณีท่ีพระราชวังไม่เปิดท าการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับรายการ

ทดแทน เป็น พระราชวังเคียงบกกงุ ***  

จากน้ันน าท่านช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ

เช่น นาฬิกา , แว่นตา , เคร่ืองส าอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรูป และสินคา้  แบรนดเ์นมอื่นๆอีก

มากมาย 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ท่ีตลาดเมียงดงน้ีจะมีเส้ือผ้า 

กางเกง รองเทา้ น ้ าหอม เคร่ืองส าอางค ์ทั้งแบบ แบรนดเ์นมช่ือดงั และโลคอลแบรนด ์ซีดีเพลง 

รูปดารา หรืออะไรท่ีวัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากท่ีตลาดน้ีเลยทีเดียว อย่างร้าน

เคร่ืองส าอางค์ท่ีคุน้หูคนไทย เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ร้านพวกน้ีหาไดไ้ม่

ยากในตลาดแห่งน้ี แถมไม่ไดม้ีแค่อย่างล่ะหน่ึงรา้นอีกดว้ย ประมาณว่าเพ่ิงออกจากรา้น ETUDE 

มาเดินไปอีกสักพกัก็ เจอร้าน ETUDE  อีกหล่ะ SKIN FOOD, THE FACE SHOP ก็เช่นเดียวกัน ท่ี

ส าคญัราคาเคร่ืองส าอางค์จะถูกกว่าประเทศไทยมาก ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นไม่มี

ขายในประเทศไทยอีกดว้ย อีกเร่ืองก็ของกินเล่น จะมีไอติมโคนเจา้ดงัอยู่ เพราะไอติมท่ีเคา้กด

มาใส่โคนน้ัน สงูถึง 2 ฟุต 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ อิสระอาหารเยน็ 1 ม้ือ (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระอาหารเยน็ตามอัธยาศยั) 

พกัที่   HOTEL RIVER PARK / THE M หรือระดบัเดียวกนั 

 
 



 

วนัที่หา้        ละลายเงินวอนซุปเปอรม์าเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ อูดง้ (8) 

จากน้ันน าท่านเพลิดเพลินกับการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  

ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม 

โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม เป็นตน้  และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  

เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย  

 

 

 

 

 

 

11.20 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย เที่ยวบินที่ XJ701  

15.10 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่ตามความเหมาะสม  
**กรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมือง ทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออก หรือเขำ้ประเทศที่ระบุในรำยกำรเดินทำง ทำง
บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่ำบริกำร ไม่วำ่กรณีใด  ๆซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทั** 

**พำสสปอร์ตจะตอ้งมีอำยมุำกกวำ่ 6 เดอืน นบัจำกวนัไปถึง** 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ทางบริษัทจะไม่
คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทัง้สิน้ เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าต๋ัวไปให้กับการสายการ
บินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่าน

เอง 
 



 

อตัราค่าบริการ เกาหลี 5 วนั 3 คืน (AIR ASIA X) 

FISHING SO COOL IN KOREA (ซูวอน - โซล – โซล) 

 

ก าหนดการเดินทาง 

มกราคม – กุมภาพนัธ ์2561 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พกั 

เดี่ยว 

เพิ่ม 

04 – 08 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

05 - 09 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

06 – 10 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

10 - 14 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

11 - 15 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

13 - 17 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

17 - 21 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

18 - 22 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

20 - 24 มกราคม 2561 (CLOSED) 17,900 17,900 17,900 5,000 

24 - 28 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

25 - 29 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

26 - 30 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

27 - 31 มกราคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

01 – 05 กุมภาพนัธ ์2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

02 - 06 กุมภาพนัธ ์2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

03 - 07 กุมภาพนัธ ์2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

07 - 11 กุมภาพนัธ ์2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

08 - 12 กุมภาพนัธ ์2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

09 - 13 กุมภาพนัธ ์2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

10 - 14 กุมภาพนัธ ์2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

14 - 18 กุมภาพนัธ ์2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

15 - 19 กุมภาพนัธ ์2561 17,900 17,900 17,900 5,000 



 

16 - 20 กุมภาพนัธ ์2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

17 - 21 กุมภาพนัธ ์2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

21 - 25 กุมภาพนัธ ์2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

22 - 26 กุมภาพนัธ ์2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

23 - 27 กุมภาพนัธ ์2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

24 - 28 กุมภาพนัธ ์2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

25 - 29 กุมภาพนัธ ์2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

26 - 30 กุมภาพนัธ ์2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

 

**เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคา 5,900 บาท** 

*** ราคาจอยแลนด ์(ไม่รวมตัว๋) 7,900 บาท *** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่าน  

หรือท่านละ 1,050 บาท/ทริป/ท่าน** 

 

**หมายเหตุ** 
1. รับเฉพาะผู้ มีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายให้กับผู้จดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จดัได้ช าระ

ให้กบัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตใุดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ  (ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทัง้ค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน ***และทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านัน้ ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคา

ค่าทวัร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนกัเรียน นกัศึกษา ครู  ธรุกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค์  หมอ  
พยาบาล  ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดงูาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทกุครัง้** 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือท่ีจะน าไป
ยงัประเทศนัน้ๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนัน้ว่าต้องไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิต เจ้าหน้าท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลกูค้าเป็นหลกั 



 

4. ประเทศเกำหลีใตจ้ะมีช่ำงภำพมำถ่ำยรูป และช่วยดูแลอ  ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง และวนัสุดทำ้ยช่ำงภำพจะ
น ำภำพถ่ำยมำจ ำหน่ำยกบัลูกทวัร์ หำกว่ำท่ำนใดสนใจสำมำรถซ้ือได ้แต่ถำ้ท่ำนใดไม่สนใจกไ็ม่ตอ้งซ้ือ เพรำะทำงบริษทั
ทวัร์ไม่มีกำรบงัคบัลูกทวัร์ซ้ือแต่อย่ำงใด แต่เป็นกำรบอกกล่ำวล่วงหนำ้ 

5. ทวัร์ครัง้นีมี้วัตถปุระสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลกุค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลง
ร้านช้อปปิง้ เช่น น า้มันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยก

ท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำต ัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี 
 ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสัมภำระท่ำนละไม่เกนิ 20 กก.   ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเที่ยวตำมรำยกำร 
 ค่ำที่พกัตำมที่ระบุในรำยกำร พกัห้องละ 2 ท่ำน    ค่ำเขำ้ชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำร  
 ค่ำอำหำรตำมมื้อที่ระบุในรำยกำร     ค่ำจำ้งมคัคุเทศกค์อยบริกำรตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบตัิเหตุระหวำ่งเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์  

 

ประกาศจากสายการบิน AIR ASIA X 
ในกรณีท่ีลกูค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR ASIA X แล้วไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
เกาหลีใต้ ท าให้ลกูค้าต้องถกูส่งตวักลบัเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในการเปล่ียนตัว๋ขากลบัรวมถึงค่าบริการอื่นๆ
ท่ีเกิดขึน้ด้วย ฉะนัน้ ลูกค้าต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ท่ีประเทศเกาหลีเรียกเก็บ ทางผู้จดัและทางสายการบินจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ทกุกรณี ลกูค้าอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศเกาหลีเรียกเก็บ หรือลูกค้าต้องรอกลับ
ประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่ว่างหรือตามวนัเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน  ทัง้นีแ้ล้วแต่ ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศเกาหลีและสายการบินทางผู้จดัไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ  านกัระยะสัน้ในประเทศเกาหลไีม่เกิน 90 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื่อ

ยนืยนัการมีคณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี้  

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิ่งทีย่นืยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกิดข้ึนในระหว่างทีพ่  านกัในประเทศเกาหลไีด ้(เช่น เงนิสด 

บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชื่อ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่  านกัในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัร์

จดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่  านกัในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง , ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำโทรศพัทท์ำงไกล , ค่ำอินเตอร์เนต็ 
, ค่ำซกัรีด , มินิบำร์ในห้อง รวมถึงค่ำอำหำรและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรำยกำร (กรุณาสอบถามจากหวัหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ) 
 ค่ำทิปคนขบัรถ หวัหนำ้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น ท่ำนละ 30,000 วอน/ทริป/ต่อท่ำน 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% 
 ค่ำวซ่ีำส ำหรับพำสปอร์ตต่ำงดำ้ว  
 
เอกสารประกอบในการย่ืนวซ่ีา  
1) พำสปอร์ต  
2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว  
3) ใบส ำคญัถิ่นที่อยู่  
4) ส ำเนำทะเบียนบำ้น(ถำ้มี)  
5) สมุดบญัชีเงินฝำก(ถำ้มี)  
6) รูปถ่ำยสีขนำด 2 น้ิว 2 รูป  
(ส ำหรับหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้ว เจำ้ของหนงัสือเดินทำงตอ้งท ำเร่ืองแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื่นวซ่ีำ) 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นกัท่องเที่ยวต้องช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อส ารองที่นัง่ ภำยใน 3 วนัหลงัจำกกำรจอง  
2. นกัท่องเที่ยวตอ้งช ำระเงินค่ำบริกำรส่วนที่เหลือทั้งหมดกอ่นวนัเดินทำงอย่ำงนอ้ย 30 วนั กรณีนกัท่องเที่ยวไม่ช ำระเงิน 

หรือช ำระเงินไม่ครบภำยในก  ำหนด รวมถึงกรณีเชค็ของท่ำนถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงินไม่ว่ำกรณีใดๆ ให้ถือวำ่นกัท่องเที่ยว
สละสิทธ์ิกำรเดินทำงในทวัร์นั้นๆ 

3. กรณีที่นกัท่องเที่ยว จองกำรเดินทำงนอ้ยกวำ่ 30 วนั จะตอ้งช ำระครบเตม็จ ำนวนเลย 
4. กำรติดต่อใดๆ กบัทำงบริษทั เช่น แฟกซ์ , อีเมล ์, หรือจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำงบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ที่

รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆถือวำ่เป็นวนัหยุดท ำกำรของทำงบริษทั 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียว(ผู้ มีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกบัทาง
บริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 กรณีนกัท่องเท่ียวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียว (ผู้ มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือ
มอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคาร
ท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน  



 

โดยมเีงื่อนไขการคืนเงนิค่าบริการดงันี้ 
2.1 ต้องยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไม่น้อยกว่า 60 วนัเท่านั้น คืนเงนิค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว  
2.2 หากยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 60 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี 

1. กำรเดินทำงที่ตอ้งกำรันตีมดัจ ำหรือซ้ือขำดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมำล  ำ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสำย
กำรบิน หรือผ่ำนตวัแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ  จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำหรือค่ำบริกำรทั้งหมด   

2. กำรติดต่อใดๆ กบัทำงบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำงบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ที่
รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆถือวำ่เป็นวนัหยุดท ำกำรของทำงบริษทั 

3. ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงกรณีมีนกัท่องเที่ยวเดินทำงไม่ถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส ำหรับผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร่้วมเดินทำงหรือใชบ้ริกำรตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำรไม่วำ่บำงส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทำงบริษทัจะไม่คืนเงินค่ำบริกำรไม่วำ่บำงส่วนหรือทั้งหมดให้แกท่่ำน 
3. ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทำงน้อยกวำ่ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้กบั

นกัท่องเที่ยวทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วนักอ่นกำรเดินทำงส ำหรับประเทศที่ไม่มีวซ่ีำ  และอย่ำงนอ้ย 10 วนักอ่นกำรเดินทำง
ส ำหรับประเทศที่มีวซ่ีำ  แต่หำกทำงนกัท่องเที่ยวทุกท่ำนยินดีที่จะช ำระค่ำบริกำรเพิ่มจำกกำรที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทำงนอ้ย
กวำ่ที่ทำงบริษทัก  ำหนดเพื่อให้คณะเดินทำงได ้ ทำงเรำยินดีที่จะให้บริกำรต่อไป 

4. ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยจำกควำมผิดพลำดในกำรสะกดช่ือ นำมสกุล ค  ำน ำหน้ำช่ือ เลขที่หนงัสือ
เดินทำง และอื่นๆ เพื่อใช้ในกำรจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัท่องเที่ยวมิไดส่้งหนำ้หนงัสือเดินทำงให้กบัทำงบริษทัพร้อม
กำรช ำระเงินมดัจ ำ 

5. ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรกำรเดินทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ 
ภูมิอำกำศ และเวลำ ณ วนัที่เดินทำงจริงของประเทศที่เดินทำง ทั้งน้ี บริษทัจะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของนกัท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นส ำคญั 

6. ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อควำมเสียหำยหรือค่ำใชจ่้ำยใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนกัท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจำก

ควำมผิดของทำงบริษทั เช่น ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล กำรนดัหยุดงำน กำรปฏิวตัิ  อุบตัิเหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสูญหำยหรือ

เสียหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลี่ยนแปลง หรือกำรบริกำรของสำยกำรบิน เหตุสุดวสิัยอื่น เป็นตน้ 

7. อตัรำค่ำบริกำรน้ีค  ำนวณจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัที่ทำงบริษทัเสนอรำคำ ดงันั้น ทำงบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในกำรปรับรำคำค่ำบริกำรเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ค่ำต ัว๋เคร่ืองบิน ค่ำ
ภำษีเช้ือเพลิง ค่ำประกนัภยัสำยกำรบิน กำรเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังำน หรือตวัแทนของทำงบริษทั ไม่มีอ  ำนำจในกำรให้ค  ำสัญญำใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสำรลงนำมโดยผู้
มีอ  ำนำจของบริษทัก  ำกบัเท่ำนั้น  



 

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 

 กรุณำแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ที่จะน ำติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนำดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั
ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลำสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสำมำรถน ำออกมำให้เจำ้หน้ำที่ตรวจได้
อย่ำงสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญำตให้ถือได้ท่ำนละ 1 ใบเท่ำนั้น ถ้ำส่ิงของดงักล่ำวมีขนำดบรรจุภัณฑ์มำกกว่ำที่ก  ำหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋ำใบใหญ่และฝำกเจำ้หนำ้ที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่ำนั้น 

 ส่ิงของที่มีลกัษณะคล้ำยกบัอำวุธ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กฬีำฯ จะต้องใส่กระเป๋ำใบใหญ่และฝำก
เจำ้หนำ้ที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่ำนั้น  

 ประเทศเกำหลี มีกฎหมำยห้ำมน ำผลิตภณัฑท์ี่ท  ำมำจำกพืช และเน้ือสัตวท์ุกชนิดเขำ้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไมส้ด , ไข่ , เน้ือสัตว ์
, ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นกำรป้องกนัโรคติดต่อที่จะมำจำกส่ิงเหล่ำน้ี หำกเจำ้หนำ้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่ำปรับในอตัรำที่สูงมำก  

 
 
 
 

 


