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โปรแกรมการทอ่งเทีย่ว 
วนัแรก          สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิอนิชอน - เกาะนาม ิ- สก ีรสีอรท์  

05.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 4 เคาน์เตอร ์4 สายการบนิ AIR 

ASIA X เจา้หนา้ที่จากบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครื่อง (หัวหนา้

ทัวรแ์นะน าการเดนิทาง) สายการบนิ  AIR  ASIA  X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่

น่ังจัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  (น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน ท ัง้ขาไปและขากลบัหากตอ้งการซือ้

น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย ไมม่อีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

**หมายเหต*ุ*เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสาร       

                        พรอ้ม ณ ประตขู ึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 30 นาท ี

08.05 น. บนิลัดฟ้าสูส่าธารณรัฐเกาหลใีต ้ดว้ยเทีย่วบนิ XJ700 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.20 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศ

ไทย 2 ชั่วโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย)จากนัน้น าทุก

จากนั้นน าท่านเดนิทางไปยัง เกาะนาม  ิตัง้อยู่ที่เมืองชุนชอน ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวันออก 

ประมาณ 63 กโิลเมตร เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหลใีต ้เกาะนามมิรีูปร่างเหมอืนใบไม ้

ลอยน ้า เป็นเกาะกลางแม่น ้าฮัน ซึง่เกดิจากการสรา้งเขือ่นชองพยอง โด่งดังจากซรียี ์Winter Love 

Song ซึง่ใชเ้กาะนามเิป็นสถานทีถ่่ายท า บนเกาะจะมบีรรยากาศร่มรืน่ เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลัด 

ตน้แปะก๊วย ตน้ซากุระ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ้ืน่ๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสใีหช้มกันทุก

ฤดกูาล ทัง้เกาะไมม่เีสาไฟหรอืสายไฟใหเ้ห็นเลยซกัตน้เพราะมันถกูฝ่ังลงใตด้นิทัง้หมดเพือ่ใหไ้มบ่ด

บังทัศนียภาพ ซึง่ยังคงตัง้อยู่ ณ เกาะแห่งน้ี อสิระใหทุ้กทา่นโพส ท่าสวยๆถ่ายรปูกับจุดไฮไลทข์อง

เกาะแหง่น้ีไดอ้กีดว้ย 

กลางวนั  บรกิารอาหาร เมนูทคัคาลบ ีหรอืไกบ่ารบ์ ีควิผดัซอสเกาหล ี 

 น าท่านเดนิทางสู ่สกรีสีอรท์ ใหท้่านไดส้นุกกับการเลน่สกบีนลานสกขีนาดใหญ่  ประกอบไปดว้ย

เนินสกถีงึ 2 เนินดว้ยกันแบ่งเป็นเนินสกสี าหรับผูฝึ้กหัดเล่น 1 เนิน,  และเนินส าหรับผูท้ีเ่ล่นช านาญ

แลว้1 เนิน (ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่อุปกรณ์การเล่นสก,ี สกลีฟิท,์ สโนวส์เลด สกคีา่เลน่รวม

ชุดประมาณ 50,000 วอน กอนโดล่าประมาณ 15,000 วอนส าหรบัท่านทีเ่ล่นเก่งแล้ว

สามารถไถลจากบนยอดเขาลงมาไดค้รบั **กอนโดล่า 

หรอื เคเบลิ ข ึน้อยู่กบัสถานทีว่่ามใีหบ้รกิารหรอืไม่**) มี

เวลาใหท้่านไดส้นุกกับการเล่นสกอีย่างเต็มที่ ซึง่ปลอดภัยไม่มี

อันตราย เตรียมตัวก่อนเล่นสกคีวรเตรียมถุงมอืสกผีา้พันคอแว่น

กันแดดเสื้อแจ๊คเก็ตกันน ้ า หรือผา้ร่มและกางเกงรัดรูปขอ

ค าแนะน าและฝึกวธิกีารเลน่จากไกดท์อ้งถิน่กอ่นลงสนามจรงิเพือ่

ความปลอดภัยของทา่นเองเป็นส าคัญ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ดว้ยเมนูชาบ ูชาบูสกุีห้มอ้ไฟสไตลเ์กาหล ี

พกัที ่ โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ในเมืองซูวอน 
 
 
 
 



 
วนัทีส่อง อนิชอน – ฟารม์สตรอเบอรร์ ี ่– สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– COSMETIC - Dongdaemun 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่ลูกสตรอเบอรร์ี่

ลกูโตๆ ใหท้า่นไดช้มิสตรอเบอรร์ีส่ดๆหวานฉ ่าจากไร ่นอกจากนัน้ ทา่นยังสามารถซือ้กลับมาฝากคน

ทีท่า่นรักทีเ่มอืงไทยไดด้ว้ย โดยจะมกีารแพ็คใสก่ลอ่งสวยงามและสง่ใหท้า่นวันสดุทา้ย 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่วนสนุกEVERLAND ซึง่ถูกขนานนามว่า ดสินียแ์ลนดเ์กาหลเีป็นสวนสนุก

กลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ท่านจะได ้

น่ังกระเชา้ลฟิท ์และทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร ์ 

ที่น่ีท่านจะพบเจา้ป่าสงิโต และเสอืดนิแดนแห่งเทพนิยาย และ

สนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปสวร ์หนอนสะบัด รถไฟ

เหาะรางไม ้ซึง่เป็นไฮไลคข์องสวนสนุปแห่งน้ี และชมสวนดอกไม ้

ซึ่งก าลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั ้งนี้ข ึ้นอยู่กับสภาพ

อากาศ) ดว้ยบัตรเขา้ชมแบบไม่จ ากัดจ านวนรอบและในสวนสนุก

เอเวอร์แลนด์ท่านจะไดพ้บกับ LINE FRIEND STORE ซึ่ง

ภายในจะเป็นสนิคา้ทีอ่อกแบบตามตัวสติ๊กเกอรใ์น แอพพลเิคชั่น

ไลน์ ไม่ว่าจะเป็น ตุ๊กตา ซองใสพ่าสปอรต์ ร่ม  สมุดโนต้ แกว้น ้า สรอ้ยคอ และอืน่ๆอกีมากมาย ให ้

ท่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ และบรเิวณหนา้รา้นก็ตกแต่งสวยงาม มหีม ีBROWN และกระต่าย CONY อยู่

บรเิวณหนา้ตกึใหไ้ดถ้า่ยรปูเลน่อกีดว้ย  

กลางวนั บรกิารอาหาร เมนูหมยูา่งเกาหล ี(PORK CALBI) 

จากนัน้ใหท้่านชมและเลอืกซือ้เครือ่งส าอางและเวชส าอางแบรนดช์ัน้น าของเกาหล ีทีC่OSMETIC 

ยีห่อ้คุณภาพที่ผูห้ญงิชาวเกาหลทีัง้สาวทัง้ไม่สาวแลว้ใหค้วามส าคัญกับเรื่องผวิหนา้ค่อนขา้งมาก

โดยเฉพาะในกลุม่บ ารงุผวิพืน้ฐาน Skin Care และเครือ่งส าอางผสมสมนุไพร 

เย็น  น าพาทกุทา่นไปสถานทีท่ีท่กุทา่นรอคอย ใหท้กุทา่นอสิระในการเดนิช็อปป้ิงแบบสดุเหวีย่ง  
สดุมันสท์ี ่Dongdaemun เป็นแหลง่ช็อปป้ิงขึน้ชือ่และสถานทีร่วมแฟชัน่ ชัน้น าของกรงุโซลหรอืที่
คนไทยรูจ้ักกนัในชือ่สยามสแควรเ์กาหล ีทา่นจะพบกับสนิคา้วัยรุ่นมากมายหลากหลายยีห่อ้ไม่วา่จะ
เป็นเครือ่งส าอางยีห่อ้ดังๆอย่าง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA 
ฯลฯเสือ้ผา้แฟชั่นมีสไตล,์ รองเทา้สน้สูงน่ารักๆ, รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ, นอกจากนี้ยังมีรา้นอาหารและ
รา้นคาเฟ่ น่ารักๆซึง่ทีน่ี่จะมวัียรุน่หนุ่มสาวเกาหลไีปรวมตัวกนัมากมายในแตล่ะวัน 

เย็น  บรกิารอาหาร ดว้ยเมนูโอซมับลูโกก ิ

พกัที ่  โรงแรมาตรฐานระดบั 3 ดาว เมอืงโซล 

 

วนัทีส่าม       พระราชวงัเคยีงบก๊คงุ – ศนูยโ์สม – พพิธิภณัฑส์าหรา่ย – ใสชุ่ดฮนับก – ดวิตีฟ้ร ี–  
 ตลาดเมยีงดง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัเคยีงบ๊กคุง ซึง่เป็น 1 ใน 5 พระราชวังหลวงเก่าแก่กว่า 600 ปีที่

ไดร้ับการบูรณะซ่อมแซมเพื่อความสมบูรณ์และสวยงามเหมาะแก่การเยีย่มชมชมความยิง่ใหญ่ของ

ทีว่่าราชการกษัตรยิใ์นสมัยอาณาโซซอนทีต่ าหนักทองและความสวยงามของพลับพรากลางน ้าทีใ่ช ้

ส าหรับรับรองแขกบา้นแขกเมอืงของประเทศต าหนักทีบ่รรทมของกษัตรยิแ์ละราชนีิ 

พาทา่นเขา้ชม ศนูยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปีซึง่ถอืวา่ เป็นโสมทีม่ี

คณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุในเกาหล ี 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนัดว้ยเมนูไกตุ่น๋โสม (SAMGYETANG) 



 
น าท่านเดนิทาง ชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ท่านจะไดเ้รยีนรู ้และไดล้ิม้รอง รสชาตสิาหร่ายของชาว

เกาหลแีบบดัง้เดมิ สว่นถา้หากท่านใดสนใจสามารถเลอืกซือ้กลับไปเป็นของฝากไดอ้กีดว้ย จากนัน้ 

ใหท้่านไดท้ดลองสวม ใส่ชุดฮนับก ชุดประจ าชาตเิกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ สุด

พเิศษ...ใหท้า่นไดเ้รยีนรูถ้งึข ัน้ตอนการท าคมิบบั หรอืขา้วห่อสาหรา่ย ทีช่าวเกาหลนียิมทานกัน

คอ่นขา้งมาก พาทา่นช็อปป้ิงกนัต่อกบัสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ีทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้

มากมายกวา่ 500 ชนดิ อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้,เครือ่งส าอาง,กระเป๋า,นาฬกิา,เครือ่งประดับ 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงตลาดดังทีสุ่ดของเกาหลีตลาดเมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากท่าน

ตอ้งการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลเีป็นอย่างไรกา้วล ้าน าสมัยเพียงใดท่านจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งน้ี

พบกับสนิคา้วัยรุ่นอาทเิสือ้ผา้บุรุษ-สตรเีครือ่งส าอางดังๆอาท ิETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE 

FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายใหท้่านไดเ้ลือกซื้อซึง่ราคาถูกกว่าที่

เมอืงไทย2-3 เทา่ 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร มือ้พเิศษ บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิสไตลเ์กาหล ีแบบไมอ่ ัน้ 

พกัที ่   โรงแรมาตรฐานระดบั 3 ดาว เมอืง โซล  

 

วนัทีส่ ี ่        หอคอยโซลทาวเวอร ์- น า้มนัสนเข็มแดง - STAR PARK - SUPERMARKET 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู ่หอคอยโซลทาวเวอร ์ณ เขานัมซาน ภเูขาเพยีงลูกเดยีวใจกลางเมอืงหลวงกรุงโซล1 ใน
17 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลก ใจกลางเมอืงหลวงชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมอืงแบบรอบ
ทศิ360 องศาและท่านสามารถคลอ้งกญุแจคู่รักตามความเชือ่ได ้(ราคาทัวรไ์ม่รวมค่ากญุแจและค่า
ขึน้ลฟิท)์  

 
 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางไปดแูลสขุภาพตอ่กบั น า้มนัสนเข็มแดง ผลติภัณฑท์ีส่กดัจากน ้ามันสนทีม่สีรรคณุ

ชว่ยบ ารงุรา่งกายลดไขมันชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกาย 

จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่STAR PARK ส าหรับทา่นทีช่ ืน่ชอบ นักแสดง นักรอ้ง ไอดอล เกาหล ีตอ้งหา้ม
พลาดดว้ยประการทัง้ปวง STAR PARK อยูบ่รเิวณดา้นนอก MBC WORLD สวนสนุกแบบฮันกกุทีแ่รก
ของเกาหลใีต ้ด าเนนิการโดยสถานีโทรทัศนร์ายใหญข่องเกาหลใีต ้ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยายการ
โดยรอบ STAR PRAK บนพืน้ทางเดนิของทีน่ี่ไดร้วมรอยประทับฝ่ามอื พรอ้มลายเซ็น ดารา นักรอ้ง 
ไอดอล ดังไว ้เชน่ ล ีจนุก ิ,ซอ อนิกกุ,ยนุ อนึฮเย,ปารค์ ชนิฮเย เป็นตน้ นอกจากจะมาประทับรอยฝ่า
มอืแลว้ ยังสามารถถา่ยรปูคูด่ารานักแสดงทีท่า่นชืน่ชอบกบัรปูขนาดเทา่ตัวจรงิไดอ้กีดว้ย  



 
 

 

จากน ัน้ น าทา่นเพลดิเพลนิกบัการแวะซือ้ของฝากที ่SUPERMARKET สาหรา่ย ขนมตา่งๆ  ช็อกโกแล็
ตหนิซเีรยีลชอ็กโก  ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้
โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม เป็นตน้  และยังมหีมอนสขุภาพ  กมิจ ิ เปเปโร (ป๊อกกี้
เกาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ีนมกลว้ย  

16.25 น. น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ709 

20.15 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

***หมายเหต*ุ** 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นี้

ข ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 
**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที่
ระบใุนรายการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่

กรณีใดๆ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท** 
**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นับจากวันไปถงึ** 



 

 
อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

24 – 26 JAN 2020 17,000 6,000 
7 – 10 FEB 2020 17,000 6,000 

13 – 16 MAR 2020 17,000 6,000 
 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทปิ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น*** 
**ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมค่าทปิท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่าน (1,100 บาท) 

หมายเหต ุ

1. รับเฉพาะผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กับผู้จดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จดัได้ช าระให้กบัสายกา รบิน
และสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตใุดหรือ
ได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงนิสด
ส่วนใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ ถ้าหากเป็น
ชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา  ธุรกิจขายตรง
เคร่ืองส าอางค์  หมอ  พยาบาล  หรือชาวต่างชาติ จะต้องสอบถามราคาใหม่ทกุครัง้** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจนข้อแนะน า
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบหากท่านมคีวามจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อท่ีจะน าไปยงัประเทศนัน้ๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย 
ควรตรวจสิ่งของนัน้ว่าต้องไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซึง่ของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิตเจ้าหน้าที่จะไม่รับฝาก
กระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. โรงแรมที่พกัที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลกูค้าเป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสดุท้ายช่างภาพจะน าภาพถ่ายมา
จ าหน่ายกับลกูทวัร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซือ้ เพราะทางบริษัททวัร์ไม่มีการบงัคบัลกูทวัร์ซื อ้แต่
อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

5. ทัวร์ครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้อปปิง้ เช่น 
น า้มนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อทา่น 

ราคาทวัร์รวม 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเส้นทางที่ระบใุนรายการชัน้ทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะกรณีอยู่ต่อต้องเสียคา่เปล่ียนแปลงตัว๋ 

• ค่าอาหารทกุมือ้ตามที่ระบใุนรายการ 

• ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆตามรายการ 

• ค่าที่พกัตามระบใุนรายการพกัห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบหุรือเทียบเทา่ 

• ค่ารถรับ-ส่งและน าเที่ยวตามรายการ 



 

• ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งที่ม ี

• ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ20 กก. 

• ค่าหวัหน้าทวัร์ผู้ช านาญเส้นทางน าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 

• ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
ราคาทวัร์ไม่รวม 

• ค่าใช้จา่ยส่วนตวัอาทิคา่ท าหนงัสือเดินทาง, คา่โทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ที่สัง่เพิม่ 

• นอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสัง่เพิม่กรุณาติดต่อหวัหน้าทวัร์แล้วจา่ยเพิ่มเองตา่งหาก) 

• ค่าทิปคนขบัรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ30USD หรือ 30,000 วอน 

• ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม7% และภาษีหกัณที่จ่าย3% 

• ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกต2ิ0 กก.) 

• ค่าวซี่าส าหรับพาสปอร์ตตา่งด้าวกรุณาเตรียมเอกสารคือ 
1) พาสปอร์ต 
2) ใบประจ าตวัคนต่างด้าว 
3) ใบส าคญัถิ่นที่อยู ่
4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้าม)ี  
5) สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้าม)ี  
6) รูปถ่ายส2ี นิว้ 2 รูปแล้วทางบริษทัฯจะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวซี่าให้ท่านโดยจา่ยคา่บริการต่างหาก 

ส าหรับหนงัสือเดินทางตา่งด้าวเจ้าของหนงัสือเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่ 
 

เงื่อนไขการจอง 

• การช าระเงินหากช าระมดัจ าครัง้แรก10,000บาท 

• ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือต้องช าระก่อนเดินทางอยา่งน้อย 35 วนั 
การยกเลิก 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจ าทกุกรณี  

• กรณีที่ท่านมีการเปล่ียนแปลงใดๆต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบล่วงหน้า30วนัและถ้ามีค่าใช้จ่ายเกดิขึน้อาทิคา่เปล่ียนชื่อทางบริษัทฯจะ
เก็บคา่ใช้จา่ยเพิม่ตามจ านวนเงนิท่ีเกิดขึน้จริง 

• ระหว่างการเดินทางถ้าท่านไม่ได้ท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องเงินหรือบริการบางส่วน
ที่ขาดไปได้ 

• ในกรณีผู้ เดินทางไม่ผา่นการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมืองทัง้ประเทศไทยและเกาหลีอนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทาง
ผิดกฎหมายการหลบหนีเข้าออกเมืองเอกสารเดินทางไม่ถกูต้องหรือการถกูปฎิเสธในกรณีอื่นๆทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไมค่ืน
ค่าใช้จา่ยตา่งๆไม่วา่จะทัง้หมดหรือบางส่วน 

• ถ้าสถานท่ีท่องเทีย่วปิดไม่สามารถเข้าชมได้ทางบริษัทฯจะจัดสถานท่องเที่ยวอื่นทดแทนให้ตามความเหมาะสมโดยไม่มีคา่ชดเชยใดๆจาก
ทางบริษัทฯ 



 

• บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวอนัเน่ืองจากเหตสุดุวิสยัเพ่ือความเหมาะสมของหมูค่ณะทัง้นีจ้ะถือเอา
ผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

• หนงัสือเดินทางต้องมีอายใุช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

• ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบใุนรายการบริษัทฯขอสงวน
สิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

ความรับผิดชอบ 
 ทางบริษัทฯในฐานะตวัแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่นๆพร้อมทัง้โรงแรมและส านกังานจดัน าเทีย่วเพื่อให้บริการแก่นกัทศันาจรจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆต่อการได้รับบาดเจ็บสญูหายเสียหายหรือคา่ใช้จา่ยตา่งๆซึง่อาจเกิดขึน้จากความล่าช้าการยกเลิกเที่ยวบินอบุตัิเหตภุยัทาง
ธรรมชาติการนดัหยดุงานปัญหาทางการเมอืง 
 ** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลกูค้าที่มวีตัถปุระสงค์เพื่อท่องเทีย่วหรือส ารวจเส้นทางเทา่นัน้หากท่านถกูเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง
ของทางประเทศไทยและเกาหลีใต้ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตผุลท่ีอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัททางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การท่ีจะคืนค่าใช้จ่ายใดๆทัง้สิน้แก่ท่าน  * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศเกาหลีไม่เกนิ 90 วนั ไม่ว่าจะ
ด้วยวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมอืง เพื่อยนืยันการมี
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี ้
- พาสปอร์ตจะต้องมอีายุมากกว่า 6 เดอืน นับจากวนัไปถึง 
- ตั๋วเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศเกาหลทีางทวัร์จัดเตรียมให้ 
- สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงนิสด บตัรเครดิต 

เป็นต้น) 
- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
- ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลีทางทวัร์จัดเตรียมให้ 

ประกาศจากสายการบิน AIR ASIA X 
ในกรณีที่ลกูค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR ASIA X แล้วไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้ ท าให้ลกูค้า
ต้องถูกส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในการเปล่ียนตั๋วขากลับรวมถึงค่าบริการอื่นๆที่เกิดขึน้ด้วย ฉะนัน้ ลกูค้าต้องเป็น
ผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ท่ีประเทศเกาหลีเรียกเก็บ ทางผู้จดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ทกุกรณี ลกูค้าอาจจะ
ต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ หรือลกูค้าต้องรอกลบัประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นัง่ว่างหรือตามวนัเดินทางขอ งตั๋ว
เคร่ืองบิน  ทัง้นีแ้ล้วแต่ ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีและสายการบินทางผู้จดัไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

 



 

 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ
จ านวนผู้เดนิทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 20ท่านขึน้ไป 

• เที่ยวบนิราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทาง
เป็นส าคัญ 

• หนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืนและบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านัน้ 

• ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจลหรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทย
และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

• ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบอาทไิม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแล้ว 

• ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอุบัตเิหตุที่เกดิจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

• ตั๋วเคร่ืองบนิเป็นตั๋วราคาพิเศษกรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงนิได้เมื่อท่านตกลง
ช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทัฯทางบริษทัฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้แล้ว
ทัง้หมด 
 


