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ไป COUNT DOWN ปีใหม่ ที่เกาหลี 
ทวัร์จอยเกาหลีจองที่น่ี ลดให้อีกท่านละ 1,000 บาท 

  

 

 

พกัที่สกีรีสอรท์สุดหรู พรอ้มเล่นสนุกสุดเหว่ียงกบัลานสกีขนาดใหญ ่ 

ยอ้นรอยซีร่ียด์งั WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ / ชอ้ปป้ิงตลาดดงัเมียงดง 

เล่นสนุกที่สวนสนุกล็อตเต ้LOTTE และ LOTTE AQUARIUM 

โรงเรียนสอนทาํกิมจิ+ใส่ชุดประจาํชาติฮนับก / ชมวิวกรุงโซล ที่ N SEOUL TOWER 

ถ่ายรูป 3 มิติ ที่ TRICK EYE และชมนํ้าแข็งแกะสลกั ท่ี ICE MUSEUM 

 
สุดพิเศษ... 

1. พกัสกีรีสอรท์ 1 คืน และ กรุงโซล 2 คืน 

2. สนุกสนานกบัสวนสนุกล็อตเต ้(LOTTE)  

3. พกัที่สกีรีสอรท์สุดหรู พรอ้มสนุกสุดเหว่ียงกบัลานสกีขนาดใหญ ่ 

4. ตื่นตากบัสตัวน์ํ้าใน LOTTE AQUARIUM  

5. ชอ้ปป้ิงสุดชิคกบัตลาดดงัเมียงดง + ชมวิวกรุงโซลทาวเวอร ์
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วนัแรก        กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  

22.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินนานาชาตดิอนเมือง อาคาร  1 ชั้น 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร์ 4 สาย

การบิน AIR ASIA X เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการ

ขึ้ นเคร่ือง (หวัหนา้ทวัรแ์นะน าการเดินทาง)  สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS 

A330-300 จาํนวน 377 ที่นัง่ จดัที่นัง่แบบ 3-3-3 มีบรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ทั้งขาไป

และขากลบั  (นํ้าหนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือนํ้าหนกัเพ่ิม ตอ้งเสยี

ค่าใชจ้า่ย) **หมายเหตุ** เคาน์เตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 60 

นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึ้ นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 

 

 

 

 

 

 

01.55 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี XJ700  
 

วนัที่สอง      ประเทศเกาหลีใต ้(อินชอน) – หมู่บา้นเทพนิยาย - ตามรอยซีรีย่ ์ 

                 WINTER LOVE SONG ทีเ่กาะนามิ – สนุกสุดเหว่ียงกบัการเล่น 

                 สกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - สกีรสีอรท์  

09.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย  2 

ช.ม.กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่ สาธารณะรฐัเกาหลีใต ้  รถโคช้พา

ท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติท่ียาว

กวา่ 4.42กม.  และมียอดโดมสงู 107 เมตร  

จากน้ันน าท่าน เดินทาง สู่ หมู่บา้นเทพนิยาย   หรือ "ดงฮวามาอึล" (ภาษาเกาหลี แปลวา่ 

หมู่บา้นเทพนิยาย) ถูกตกแต่ง ประดบัประดา และวาดสีสนัใหห้มู่บา้นแสนจะธรรมดา

กลายเป็นหมู่บา้นแหง่เทพนิยาย มีนิยายโด่งดงัหลายเร่ือง อาทิเชน่ สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้ง 7 

, หนูนอ้ยหมวกแดง , ปีเตอรแ์พน, อะลาดินกบัตะเกียงวิเศษ   ฯลฯ  รวมอยูใ่นหมู่บา้นแหง่น้ี   

ท าใหเ้ป็นเหมือนสตดิูโอถ่ายรปูขนาดใหญ่ ท่ีไม่วา่จะเดินไปทางไหน กอ้ถ่ายรปูไดเ้ก๋สุดๆ  
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กลางวนั บรกิารอาหาร (1) เมนู ทคัคาลบ้ี“หรอืไก่บารบ์ีคิวผดัซอสเกาหลี อาหารเลื่องช่ือแห่งเมือง

ซุนซอน นาํไก่บารบ์ีคิว ขา้วเหนียว มนัหวาน ผกัตา่งๆลงผดัรวมกบัซอสแบบเกาหลี นาํผกักาด

เขียวมาห่อรบัประทาน และสามารถดดัแปลงเป็นทคัคาลบ้ีโปคึมหรอืขา้วผดัทคัคาลบ้ี โดยนาํ

ขา้วสวยและสาหรา่ยแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบ้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงั เกาะนามิ ตั้งอยูท่ี่เมืองชุนชอน  หา่งจากกรุงโซลไปทางตะวนัออก 

ประมาณ 63 กิโลเมตร  เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของเกาหลีใต้  เกาะนามิมีรปูร่างเหมือนใบไม้

ลอยน ้า เป็นเกาะกลางแม่น ้าฮนั ซ่ึงเกิดจากการสรา้งเขื่อนชองพยอง โด่งดงัจากซีรีย ์เพลงรกัในสายลม

หนาว ซ่ึงใชเ้กาะนามิเป็นสถานท่ีถ่ายท า  เกาะนามิไดช้ื่อตามนายพลนามิ  ท่ีรบัราชการตั้งแต่อายุ 17 

ปี บิดาอยูใ่นตระกลูสงูศกัด์ิ ส่วนมารดาเป็นเจา้ฟ้าหญิง เขาน าทพักวาดลา้งจลาจลในพ้ืนท่ีภาคเหนือ

และตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไดท้ั้งหมด และไดร้บัต าแหน่งสงูเม่ือยงัมีอายุเพียง 26 ปี แต่

หลงัจากเปล่ียนรชักาลใหม่ เขาก็ถูกใส่รา้ยวา่เป็นกบฏ และถูกประหารชีวิตพรอ้มกบัมารดาและพวก

รวม 25 คน ต่อมา หลงัผลดัเปล่ียนรชักาลใหม่อีกครั้ง ไดมี้การพิสจูน์พบวา่ขอ้กล่าวหาทั้งหมดลว้น
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เป็นเท็จ เขาจึงไดร้บัคืนยศถาบรรดาศกัด์ิดงัเดิม  บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืน เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้

เกาลดั ตน้แปะกว๊ย ตน้ซากุระ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ่ื้นๆ ท่ีพลดักนัออกดอกเปล่ียนสีใหช้มกนั

ทุกฤดกูาล ทั้งเกาะไม่มีเสาไฟหรือสายไฟใหเ้ห็นเลยซกัตน้เพราะมนัถูกฝัง่ลงใตดิ้นทั้งหมดเพ่ือใหไ้ม่บด

บงัทศันียภาพ และมีสุสานของนายพลนามิ ซ่ึงยงัคงตั้งอยู ่ณ เกาะแหง่น้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็   บรกิารอาหาร ( 2) เมนู ชาบู ชาบู สุก้ีหมอ้ไฟสไตลเ์กาหลี  อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุท ร

เกาหลีตั้งแตส่มยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลกัษณะคลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันใหท่้านไดส้นุกกบัการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่  (Night Ski)OAK VALLEY SKI 

RESORT / WELLI HILLI SKI RESORT  ประกอบไปดว้ยเนินสกีถึง 2 เนินดว้ยกนัแบ่งเป็นเนินสกี

ส าหรบัผูฝึ้กหดัเล่น 1  เนิน,  และเนินส าหรบัผูท่ี้เล่น

ช านาญแลว้  1 เนิน (ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่าอุปกรณ์

การเล่นสกี, สกีลิฟท์ , สโนวส์เลด สกีค่าเล่นรวมชุด

ประมาณ 50 ,000 วอน กอนโดล่าประมาณ 

15,000 วอนสาํหรบัท่านที่เล่นเก่งแลว้สามารถไถล
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จากบนยอดเขาลงมาไดค้รบั  **กอนโดล่า หรอื เคเบิล ข้ึนอยูก่บัสถานท่ีว่ามีใหบ้รกิารหรอืไม่** ) 

มีเวลาใหท่้านไดส้นุกกบัการเ  ล่นสกีอยา่งเต็มท่ี ซ่ึงปลอดภยัไม่มีอนัตราย เตรียมตวัก่อนเล่นสกี  ควร

เตรียม ถุงมือสกี ผา้พนัคอ แวน่กนัแดด เส้ือแจค๊เก็ตกนัน ้า หรือผา้ร่ม  และกางเกงรดัรปู  ขอค าแนะน า

และฝึกวิธีการเล่นจากไกดท์อ้งถ่ินก่อนลงสนามจริง  เพื่อความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั  **

หมายเหตุ .... ปรมิาณของหิมะและการเปิดใหบ้รกิาร ของลานสกีข้ึนอยูก่บัความเอ้ืออาํนวยของ

อากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดใหบ้รกิาร ในกรณีที่ลานสกีไม่สามารถเปิดบรกิาร 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรบัเปลี่ยนเป็น ONE MOUNT (SNOW 

PARK) ***(ไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK 15,000 วอน หรอืหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดนิชอ้ปป้ิง

ตามอธยัาศยั มีทัง้ H&M , ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนดช์ัน้น า) 

 

พกัที่    OAK VALLEY SKI RESORT / WELLI HILLI SKI RESORT  หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สาม      ชิมสตรอเบอรร์ีส่ดๆจากไร ่- โรงเรยีนสอนทาํกิมจิ+ใสชุ่ดประจาํชาตฮินับก –  

                 COSMETIC OUTLET – สวนสนุก LOTTE WORLD+AQUARIUM – ศูนยก์ารคา้แฟชัน่แห่ง 

                 เกาหลี ทงแดมุน - โรงแรมโซล 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ ไรส่ตรอเบอรร์ี่ ใหท่้านไดช้ิมสตรอเบอรร่ี์

สดๆหวานฉ า่จากไร่ นอกจากน้ัน ท่านยงัสามารถซ้ือกลบัมาฝากคนท่ีท่านรกัท่ี

เมืองไทยไดด้ว้ย โดยจะมีการแพ็คใส่กล่องสวยงามและส่งใหท่้านวนัสุดทา้ย  

น าท่านเดินทางสู่ โรงเรยีนสอนทาํกิมจิ  เพ่ือใหท่้านเรียนรูว้ฒันธรรม

การท ากิมจิและสนุกสนานเพลิดเพลินกบัการท ากิมจิ และใหท่้าน ใสชุ่ดประจาํ

ชาตฮินับกซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลี พรอ้มถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก  
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จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงรา้นเคร่ืองส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET  ของนักชอ้ปชาวไทยให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือกลบัไปฝากเป็นของท่ีระลึก อาทิเชน่ ROJUKISS ซ่ึงราคาถูกกวา่ท่ีเมืองไทยเกือบเท่าตวั

และบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 

กลางวนั  บรกิารอาหาร ( 4) เมนู บุฟเฟตบ์า รบี์คิวป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือ ววั 

ปลาหมึก กุง้ อาหารเกาหลี เตมิไม่อั้น 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่  สวนสนุก LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูท่ี่

เขตชมัซิล (Jamsil) ในเมืองโซล ท่ีน่ีมีทั้งสวนสนุกในร่ม ซ่ึงเป็นสวนสนุกในร่มท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแหง่หน่ึง

ในโลก  และมีโซนสวนสนุกกลางแจง้ ท่ีสรา้งเป็นเกาะอยูก่ลางทะเลสาบซอกชน ( Seokchon Lake) 

รายลอ้มไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้ ชอ้ปป้ิงมอลล ์ซุปเปอรม์าเก็ต โรงแรมหร ูรวมไปถึงดา้นในยงัเป็นท่ีตั้ง

ของพิพิธภณัฑพ้ื์นบา้นเกาหลี และยงัมี LOTTE WORLD AQUARIUM พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า ท่ีน่ีมีอุโมงคใ์ต้

น ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี และรวมรวมสตัวน์ ้าไวถึ้ง 650 สายพนัธุ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็   บรกิารอาหาร ( 5) เมนู ไก่ตุน๋โสม เป็นอาหารบาํรุงสุขภาพ ไก่ขนาดกาํลงัเหมาะ ยดัไส ้

ดว้ยโสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบาํรุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดินรอ้นๆ 
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จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ศูนยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหลี  ทงแดมุน ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เส้ือผา้

เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองหนังรองเทา้ เคร่ืองกีฬาต่างๆ นอกจากน้ี ยงัมีขนมขบเค้ียวและรา้นเคร่ืองส าอาง

ต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองขา้งถนนใหท่้านไดเ้ลือกชม นอกจากน้ี ยงัมีเวทีการแสดงรอ้งเตน้เปิด

หมวกใหผู้ท่ี้อยาก  แสดงความสามารถ มาแสดงใหช้มกนัอีกดว้ย  และฝัง่ตรงขา้ม  ของ ทงแดมุน ท่าน

สามารถเดินขา้มไปชม ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็น สถานท่ีส าหรบัจดัแสดง

งานศิลปะ อีเวนท ์การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ นอกจากน้ี ท่านยงัสามารถชมบรรยากาศ  

ดอกไมไ้ฟ LED ROSE GARDEN ท่ีจดัขึ้ นแลว้ครั้งนึงเม่ือปีท่ีแลว้ ในปีน้ีก็กลบัมาอีกครั้งดว้ยดอกกุหลาบ

ท่ีมีไฟ LED มาประดบักวา่ 25,550 ดวง ตั้งอยู่ดา้นหลงั  DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) โดย

จะเปิดไฟประดบัทุกวนั ตั้งแต่เวลา เวลา 17.00 น. เป็นตน้ไป  **ทั้งน้ีการจัดแสดงขึ้นอย ูก่ั บสภาพ

ภมิูอากาศ** 

 

พกัที่    HOTEL RIVER PARK / THE M หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สี ่     สมุนไพรโสมเกาหลี - นํ้ามนัสน – พระราชวงัชางด็อกกุง - DUTY FREE - TRICK  

              EYE & ICE MUSEUM – N SEOUL TOWER - ตลาดเมียงดง      

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

จากน้ันพาท่านรูจ้กัและเขา้ใจ  สมุนไพรโสมเกาหลี หรอืราชาแห่งมวล

สมุนไพร โสมถูกน ามาใชเ้พื่อสุขภาพเป็นเวลานานากวา่ 2 ,000 ปี  ในต ารายาแผน

โบราณจีน ระบุวา่ โสมเป็นสมุนไพรท่ีชว่ยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหารและ
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ปอด ชว่ยท าใหจ้ิตใจสงบและเพิ่มพละก าลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ชว่ยบ ารุงหวัใจ 

ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริม  ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง และเร็วๆ น้ี โสมเกาหลี

อาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลก  โดยองคก์ารยเูนสโก  ทุกวนัน้ีผลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรบั

ผูท่ี้ค านึงถึงสุขภาพในปัจจุบนั 

จากน้ันน าท่านเยีย่มชม RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจากนํ้ามนัสน ท่ีมีสรรพคุณชว่ยบ ารุง

ร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกาย 

จากน้ันน าท่านชม  พระราชวงัชางด็อก กุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวงั

ล าดบัท่ีสองท่ีถูกสรา้งต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง ( GYEONGBOKGUNG PALACE) ในปี ค.ศ. 1405 

และความส าคญัในการเป็นท่ีพ านักของพระมหากษัตริยห์ลายพระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน 

(JOSEON)  และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัส าคญัท่ียงัคงรกัษาไว ้ประกอบไปดว้ย เขตพระราชฐาน

ชั้นนอกพระราชฐาน  ชั้นใน และสวนดา้นหลงัส าหรบัเป็นท่ีพกัผ่อนของพระมหากษัตริย ์ซ่ึงมีตน้ไม้

ขนาดยกัษ์ท่ีมีกวา่ 300 ปี, บ่อน ้า และศาลาริมน ้าพระราชวงัแหง่น้ีเป็นท่ีพ านักของพระมหากษัตริยถึ์ง 

9 พระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน ( JOSEON) ปัจจุบนัยงัคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวงั 

ไดแ้ก่ พระต าหนัก INJEONGJEON, พระต าหนัก DAEJOJEON, พระต าหนัก SEONJEONGJEON, และ

พระต าหนัก NAKSEONJAE สวนลบั หรือสวนตอ้งหา้ม หรือฮูวอน ( HOWON) ตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหลงั

ของพระราชวงัท่ีถูกสรา้งขึ้ นในสมยักษัตริย ์TAEJONG เพื่อเป็นสถานท่ีพกัผ่อนส าหรบัพระราชวงศ ์เดิม

สวนแหง่น้ีมีชื่อวา่ ‘BUKWON’ หรือ ‘GEUMWON’ แต่ถูกเปล่ียนชื่อเป็น ‘BIWON’ ในรชัสมยัของกษัตริย ์

KOJONG สวนแหง่น้ีถูกดแูลและบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดี และดสูวยงามมากโดยเฉพาะในชว่งฤดใูบไม้

ร่วง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ

เชน่ นาฬิกา , แวน่ตา , เคร่ืองส าอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรปู และสินคา้  แบรนดเ์นมอ่ืนๆอีก

มากมาย 
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จากน้ันน าท่านอิสระชม  TRICK EYE MUSEUM  ผลงานการสรา้งสรรคศิ์ลปะแนวใหม่ภาพวาด

ลวงตาสามมิติ โดยท่านจะไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรปูแอ็คชัน่ท่าต่างๆ  ท่ีเกิดจากความคิดสรา้งสรรค์

และจินตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์

และการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริงโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมีส่วนร่วม

ถ่ายภาพ เม่ือผ่านเขา้ไปในภาพน้ันๆ  ภาพทุกภาพจะออกมาดปูระหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ์  จน

ท่านจะอุทานวา่มนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยวา่อนัไหนภาพวาดและของจริง  และ  ICE 

MUSEUM เป็นโซนน ้าแข็งแกะสลกัรปูต่างๆ อุณหภมิูขา้งใน ประมาณ - 4 องศา  

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหาร ( 7) เมนู ขา้วยาํบิบิมบบั เสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รวมรอ้นๆ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางไป  โซลทาวเวอร์ (SEOUL TOWER)  หรอื หอคอยเอ็นโซล  (N SEOUL 

TOWER) หรอื “นมัซนัทาวเวอร”์ (NAMSAN TOWER) ตั้งอยูบ่นภเูขานัมซาน เป็นจุดท่องเท่ียวท่ีถือวา่

เป็นไฮไลทส์ าคญัของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุงโซล มีความสงูจากฐานหอคอย

ประมาณ 236.7 เมตร และมีความสงู 479 เมตรจากพ้ืนดิน คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีส่วนมากจะเป็นคู่รกั ทั้ง
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ชาวเกาหลีและนักท่องเท่ียวต่างชาติ คู่รกัส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคลอ้งตรงรั้วขา้งบนโซลทาวเวอร ์

เพราะมีความเชื่อวา่คู่รกัท่ีไดม้าคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะรกักนัยาวนานตลอดไป (สมยัแรกๆ นิยมใชล้กู

กุญแจเล็กๆ เขียนขอ้ความสญัญารกั และชื่อของคู่รกัลงไปในกุญแจ แต่ชว่งปีหลงัๆ มาน้ีเร่ิมมีการ

พฒันาอุปกรณก์ารคลอ้งเป็น เคสโทรศพัทมื์อถือ , บตัร T-MONEY, โซ่จกัรยาน , พลัว่ และอุปกรณ์

แปลกๆ อีกหลายอยา่งท่ีคู่รกัรุ่นใหม่สามารถคิดได ้และน ามาใชแ้ทนลกูกุญแจ ) **ราคาทวัรน้ี์ไม่รวม

กุญแจและค่าข้ึนลิฟท*์* 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  บรกิารอาหาร (8) เมนูบุฟเฟ่ต ์SEA FOOD สาํหรบัท่านที่ช่ืนชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ 

ใหท้่านไดเ้ลือกสรรอาหารทะเลที่สดๆใหม่ และ อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยกัษ ์

อลาสกา้ พรอ้มไวน ์เบียรส์ด และเครือ่งดื่มหลากหลายชนิดใหท้่านไดเ้ลือกรบัประทานได้

อยา่งไม่อั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดเมียงดง  หรือสยามสแควรเ์กาหลี ท่ีตลาดเมียงดงน้ีจะมีเส้ือผา้ 

กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เคร่ืองส าอาง ค ์ทั้งแบบ แบรนดเ์นมช่ือดงั และโลคอลแบรนด ์ซีดีเพลง รปู

ดารา หรืออะไรท่ีวยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากท่ีตลาดน้ีเลยทีเดียว อยา่งรา้นเคร่ืองส าอาง คท่ี์คุน้

หคูนไทย เชน่ ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP รา้นพวกน้ีหาไดไ้ม่ยากในตลาดแหง่น้ี แถม
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ไม่ไดมี้แค่อยา่งล่ะหน่ึงรา้นอีกดว้ย ประมาณวา่เพ่ิงออกจากรา้น ETUDE มาเดินไปอีกสกัพกัก็ เจอรา้น 

ETUDE  อีกหล่ะ SKIN FOOD, THE FACE SHOP ก็เชน่เดียวกนั ท่ีส าคญัราคาเคร่ืองส าอาง คจ์ะถูกกวา่

ประเทศไทยมาก ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทยอีกดว้ย  อีกเร่ืองก็ของกิน

เล่น จะมีไอติมโคนเจา้ดงัอยู ่เพราะไอติมท่ีเคา้กดมาใส่โคนน้ัน สงูถึง 2 ฟุต 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที่   HOTEL RIVER PARK / THE M หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่หา้        สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอะเมทิส - ละลายเงินวอนซุปเปอรม์าเก็ต – สนามบินอิน 

                  ชอน - กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (9) 

จากน้ันพาท่านชม  ศูนยส์มุนไพรบาํรุงตบั ฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบน

ภเูขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน ้าทะเล  50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามา

รบัประทานเพ่ือชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกท าลายจา กการด่ืมแอลกอฮอล ์

กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา 

จากน้ันน าท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอ ะเมทิส  แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง 

พลอยแหง่สุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ี

จะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จี้  ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ 
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จากน้ันน าท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 

แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม 

ในรปู ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เคร่ืองส าอางโสม เป็นตน้  และยงัมี

หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหาร ( 10) เมนู บูลโกกิ หมูหมกัสไตลส์มยัใหม่เกาหลี มีรสชาตอิอกหวานเผ็ด

เล็กนอ้ย โดยนาํหมูลงในกระทะพรอ้มนํ้าซุปปรุงรส เม่ือสุกรบัประทานพรอ้มเครือ่งเคียงและขา้ว

สวย หากตอ้งการแบบรสชาต ิเกาหลี แท้ๆ  ก็สามารถใสกิ่มจหิมกัลงตม้ดว้ย ก็จะไดร้สชาตอิีก

แบบหน่ึง 

16.25 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย เที่ยวบินที่ XJ709  

20.15 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตดิอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ เกาหลี 5 วนั 3 คืน (AIR ASIA X) 

สกี - โซล – โซล (นอนสกี) 

 

กาํหนดการเดินทาง 

ธนัวาคม 2559 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตยีง 

พกั 

เดี่ยว 

เพิ่ม 

29 ธนัวาคม – 02 มกราคม 2560 30,900 30,900 30,900 9,000 

30 ธนัวาคม – 03 มกราคม 2560 30,900 30,900 30,900 9,000 

31 ธนัวาคม – 04 มกราคม 2560 29,900 29,900 29,900 9,000 

 

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

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ทา่นละ 30,000 วอน /ทริป/ทา่น  

หรือทา่นละ 1,050 บาท/ทริป/ทา่น** 

 
 
 
 

***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีข้ึน้อยู่ตามความเหมาะสม  

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทาง
บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการ ไม่วา่กรณีใดๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั** 

**พาสสปอร์ตจะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง** 

ในกรณียกเลิกการเดนิทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดนิทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ทางบริษัทจะไม่คืน
มัดจาํไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทัง้สิน้ เพราะว่าทางบริษัทได้ทาํการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบนิ
เรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทกุครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
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**หมายเหตุ** 
1. รับเฉพาะผู้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียว คา่ทวัร์ท่ีจา่ยให้กบัผู้จดั เป็นการชําระแบบจา่ยชําระขาด และผู้จดัได้ชําระ

ให้กบัสายการบนิและสถานท่ีตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนัก่อนออกเดนิทาง ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ด้ร่วมเดนิทางหรือใช้
บริการตามรายการไมด้่วยสาเหตใุดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ  (ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เคร่ืองบนิให้แก่ทา่น  ***และทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ ถ้าหากเป็นชาวต่างชาต ิจะต้องเพิ่มจากราคา

ค่าทัวร์ปกตอีิก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เดก็นกัเรียน นกัศกึษา  ครู  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองสําอางค์  หมอ  
พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดงูาน จะต้องสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาตขิองทา่นต้องการร่วมเดนิทางทอ่งเท่ียวระหวา่งทอ่งเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาตา่งๆ 
ตลอดจนข้อแนะนํากรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  หากทา่นมีความจําเป็นต้องรับฝากของจากผู้ อ่ืนเพ่ือท่ีจะนําไป
ยงัประเทศนัน้ๆ  หรือนํากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนัน้วา่ต้องไมเ่ป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่ของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิต เจ้าหน้าท่ีจะไมรั่บฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคํานงึถึง ผลประโยชน์
ลกูค้าเป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  และวนัสุดทา้ยช่างภาพจะ
นาํภาพถ่ายมาจาํหน่ายกบัลูกทวัร์ หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ เพราะทางบริษทั
ทวัร์ไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์ซ้ือแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

5. ทวัร์ครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียวเป็นหมูค่ณะเทา่นัน้ ถ้าลกุค้าต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไมล่ง
ร้านช้อปปิง้ เชน่ นํา้มนัสน  / ร้านโสม  / ฮ็อตเกนามู  / คอสเมตคิ  / อะเมทิส ทางบริษัทจะคดิคา่ดําเนินการในการแยก

ทอ่งเท่ียวเอง 300 USD ตอ่ทา่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือ

ยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

- ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพาํนักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหว่างท่ีพาํนักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์

จดัเตรียมให ้

- กาํหนดการเดินทางระหว่างท่ีพาํนักในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน    ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต 
, ค่าซกัรีด , มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้
บริการ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 30,000 วอน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 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) 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน  เพือ่ส ารองทีน่ั่ง  ภายใน 3 วนัหลงัจาก
การจอง  

ประกาศจากสายการบนิ AIR ASIA X 

ในกรณีท่ีลกูค้าเดนิทางไปประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบนิ AIR ASIA X แล้วไมผ่า่นการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
เกาหลีใต้ ทําให้ลกูค้าต้องถกูสง่ตวักลบัเข้าประเทศไทย จงึมีคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ในการเปล่ียนตัว๋ขากลบัรวมถึงคา่บริการอ่ืนๆ
ท่ีเกิดขึน้ด้วย ฉะนัน้ ลกูค้าต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ท่ีประเทศเกาหลีเรียกเก็บ ทางผู้จดัและทางสายการบนิจะ
ไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ทกุกรณี ลกูค้าอาจจะต้องรับผิดชอบคา่ปรับท่ีประเทศเกาหลีเรียกเก็บ หรือลกูค้าต้องรอกลบั
ประเทศไทยในเท่ียวบนิถดัไปท่ีมีท่ีนัง่วา่งหรือตามวนัเดนิทางของตัว๋เคร่ืองบนิ  ทัง้นีแ้ล้วแต ่ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศเกาหลีและสายการบนิทางผู้จดัไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
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2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนกัท่องเท่ียว
หรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณี
ใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

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. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์

รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

 กรณีท่ีนกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอยกเลิกการเดนิทาง หรือเล่ือนการเดนิทาง นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผู้ มีช่ือใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพ่ือแจ้งยกเลิก
การจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ทางบริษัทไมรั่บยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ  

 กรณีนกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้ มีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพ่ือทําเร่ืองขอรับเงิน
คา่บริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอํานาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงินคา่บริการ
ตา่งๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ีต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน  

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ต้องยกเลกิก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนัเท่าน้ัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว  
2.2 หากยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 45 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทุกกรณ ี

1. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย
การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัร์น้ีสาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
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2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั
นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อน
การเดินทางสาํหรับประเทศท่ีมีวซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วม
เดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทักาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนาํหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทาง
บริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า
ภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ท่ีจะนาํติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั
ทุกช้ินไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาํออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจได้
อยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มนาํผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไมส้ด , ไข่ , เน้ือสัตว ์
, ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก  

 
 


