
 

 

รหัสทัวร ITV1902111 
ทัวรเกาหล ีสกีรีสอรท ซูวอน โซล 6 วัน 3 คืน (XJ)  

เกาะนามิ สะพานยังกัง สกีรีสอรท ซูวอน สวนสนุกเอเวอรแลนด   
พระราชวังเคียงบก สวนสตอเบอร่ี โซลทาวนเวอร เรียนทําขาวหอสาหราย ใสชุดฮันบก 
ชอปปم�งเมียงดง ทงแดมุน ฮงฮิก คาเฟ�แฮรร่ีพอตเตอร  
ดิวต้ีฟรี พาจูเอาเล็ท รานละลายเงินวอน  
พักสกีรีสอรท 1 คืน โซล 2 คืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก         ทาอากาศยานดอนเมือง  
23.30 น.  พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง  ขาออกช้ัน 3 เคานเตอรสายการบิน THAI 

AIR ASIA X (XJ) มีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสาร
และสัมภาระ สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 
377ที่น่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 (น้ําหนักกระเป�า 20กก./ทาน ถือข้ึนเคร่ือง 7กก.
ตอทาน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ือง เน่ืองจากตองเปนไปตามระบบ
ของสายการบิน) 

วันที่สอง       ทาอากาศยานอินชอน - เกาะนามิ  - สะพานยังกัง - สกีรีสอรท                   
,เที่ยง,เย็น                                                                                               
02.50 น. นําทานเดินทางสู ประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน THAI AIR  ASIA X 

เท่ียวบินที่ XJ700  
(ไมมีบริการอาหารบนเคร่ือง ทานสามารถซ้ือกับพนักงานบนเคร่ืองไดเลยนะคะ)  

10.05 น.  เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต หมายเหตุ:เวลาทองถ่ินเร็วกวา
ประเทศไทย 2ช่ัวโมง (กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ิน เพ่ือความ
สะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเกาหลี 
จากน้ัน นําทานข้ึนรถโคชปรับอากาศ เดินทางไป รับประทานอาหารเท่ียง 

เท่ียง          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี1) เมนู ชาบู ชาบู  
                      สุก้ีสไตลเกาหลี บนหมอไฟรอนๆ ประกอบดวย ผักสดชนิดตางๆ และเน้ือหมู

สไลดน้ําซุปรอนๆ และเสนอูดงซ่ึงขาดไมไดในการทาน ชาบู 
ชาบู พรอมขาวสวย 

บาย  นําทานเดินทางสู เกาะนาม ิ(ใชเวลาน่ังเรือประมาณ 10-15 
นาที) ใหทานไดด่ืมด่ํากับธรรมชาติ แมกไม ทิวสนบนเกาะ
นามิ ซ่ึงถือเปนชวงเวลาท่ีดีที่สุดทามกลางบรรยากาศโรแมน
ติก ใหทานไดยอนรอยละครรักแนว DRAMA ซีรียเกาหลีที่
โดงดังไปทั่วเอเชีย  WINTER LOVE SONG  หรือ เพลง
รักในสายลมหนาว พรอมเก็บภาพความประทับใจ ถายรูป 
กับดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI JI 
WOO รูปปم�นที่สรางข้ึนเพ่ือไวเก็บเปนภาพความประทับใจ 
กับฉากและเน้ือเร่ืองที่เรียกเสียงสะอ้ืนและน้ําตาของผูชม
นอกจออยางทวมทนนอกจากน้ียังมีกิจกรรมอ่ืนๆใหทานไดปم�นจักรยานชมวิว
เหมือนในละครหรือชมฟารมเล้ียงนกกระจอกเทศ ไดเวลาสมควร น่ังเรือกลับมายัง



 

 

ฝم�ง  จากน้ันนําทานเดินทางสู Soyanggang Sky Walk สะพานกระจกใส ที่อยู
ในเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน มาพิสูจนความหวาดเสียวกัน โดยสะพานโซยังกัง
เปนสะพานกระจกใสท่ีมีความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาที่เดิน
อยูบนสะพานแหงน้ีจะสามารถมองเห็นวิวดานลางใตสะพานที่เปนทะเลสาบได
อยางชัดเจน ทําเอาคนที่กลัวความสูงถึงกับเขาออนเลยทีเดียว จุดวัดใจอีกหน่ึงบท
พิสูจนคือการเดินขามสะพานที่ยาว 156 เมตร  จากน้ันเดินทางสู เมืองซูวอน  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่2) เมนู  DUKKALBI ไกผัดเผ็ดบารบีคิว
เปนเน้ือไกท่ีหั่นออกเปนช้ินพอคําคลุกเคลาดวยซีอ๊ิวเคร่ืองปรุง และหมักท้ิงไวจนได
ที่ จึงนําเน้ือไกและผักมาผัดบนกระทะยักษ พรอมกิมจิ ซุปสาหราย และขาวสวย 
จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  SKI RESORT  
 ที่พัก:OAK VALLEY RESORT (GOLF BUILDING)  หรือระดับใกลเคียง
กัน  
 (ช่ือโรงแรมท่ีพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนวัน
เดินทาง) 

เชา                บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือ
ท่ี3)  นําเดินทางไปสัมผัสประสบการณหนาวสุดข่ัว กับ 
ลานสกีขนาดใหญ  อิสระใหทานลนสกีอยางเต็มที่ ซ่ึง
ปลอดภัยไมมีอันตราย การเตรียมตัวกอนเลนสกีควร
เตรียมถุงมือสกี ผาพันคอ แวนกันแดด เส้ือแจคเก็ต
กันน้ําหรือผารม และกางเกงรัดรูป พรอม กับรับฟง
ขอแนะนํา และฝกวิธีการเลนจากไกดทองถ่ินกอนลง
สนามจริง ท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัยของทานเองเปน
สําคัญ และทานสามารถเลนและสัมผัสกับหิมะ ปุยขาว
ไดอยางสนุกสนาน  (*ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณ
การเลนสกี สกีลิฟท สโนวสเลด สกีคาเลนรวมชุด
ประมาณ 50,000 วอน*) จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สวน
สนุกเอเวอรแลนด ถูกขนานนามวา “ดิสนียแลนดเกาหลี”  สวนเปดใน
หุบเขาท่ีมีช่ือเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายใน Festival World จะ
ประกอบไปดวย Global Fair, American Adventure, Magic 

วันที่สาม    ลานสกีรีสอรท - สวนสนุกเอเวอรแลนด(รวมบัตร) – สวนสตอเบอร่ี - โซลทาว
เวอร - ชอปปم�งทงแดมุน                                                                 
เชา,เท่ียง,เย็น                                                                        



 

 

Land  European Adventure และ Equatorial Adventure การทองเท่ียว
ภายในสวนสนุกแหงน้ี แนะนําวา  ควรข้ึนรถบัสทองไปกับโลกของสัตวป�าซาฟารี 
ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลกท่ีน่ี ทานจะพบวาเจาป�าสิงโตและเสือสามารถอยู
ดวยกันไดอยางเปนสุข และชมความนารักของหมีท่ี  สามารถส่ือสารกับคนขับได
อยางดีไมวาจะตัวใหญมากถึงใหญนอย  จากน้ันทดลองสนุกกับเคร่ืองเลนนานา
ชนิด เชน รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัด ชารป  โรงหนังสามมิติ บานผีสิง 
หมุนตีลังกาสองตลบ เปนตน และชวง winter ทานสามารถไปเลน Snow 
Buster แผนเล่ือน snow Borad ได  หรือทานสามารถเดินไปชมเทสกาลดอก
ไมท่ีจัดไดอยางสวยงาม  เปนสวนขนาดใหญชมดอกไมหลากสีสันสวยงาม  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน (มื้อท่ี4) เมนูคาลบ้ี หมูยางเกาหลีเปนอาหาร
พ้ืนเมืองเกาหลีเล่ืองช่ือและเปนที่รูจักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวานกลม
กลอม โดยนําหมูสวนท่ีติดกับกระดูก นําไปยางบนเตาถานแบบดั้งเดิม เสิรฟ
พรอมขาวสวยรอนๆ และเคร่ืองเคียงตางๆ  

บาย     จากน้ันนําทานไป ชมและเก็บสตอเบอร่ี ที่ไรสตอเบอร่ี ทานสามารถเก็บและชิมได 
สตอเบอรีเกาหลีจะมีลูกใหญและรสชาติหวาน ทานสามารถ  ส่ังซ้ือฝากคนทาง
บานได   

 นําทานเดินทางเขาสู กรุงโซล นําทานเดินทางไป
ยอนรอยละครซีรียเกาหลีดัง MY NAME IS KIM 
SAM SOON และ BOY OVER FLOWER ที่ 
“นัมซาน” ภูเขาแหงเดียวที่ต้ังอยูใจกลางกรุงโซล
บนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 
หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 
เมตร เหนือระดับน้ําทะเล นําทานสู NAMSAN VIEW  POINT ใหทานไดถายรูป
และสัมผัสความนารักของวัยรุนเกาหลี นิยมมาคลองกุญแจไวดวยกันระเบียงทุก
ดานของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปดวย กุญแจหลากหลายสี (ไมรวมคาลิฟท) 
ถึงเวลาพาทุกทานตะลุยสูแหลงชอปปم�งท่ีไดช่ือวาใหญท่ีสุดในเอเชีย ตลาดทงแด
มุน หางสรรพสินคากวา 10แหง ท่ีบางหางเปดตลอด 24 ช่ัวโมง 
เชน  MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, 
DESIGNER CLUB  ทานสามารถเลือกซ้ือสินคาหลากหลาย
ประเภทไดท่ีน่ี อาทิเชน เส้ือผาบุรุษ-สตรี รองเทาบุรุษ-สตรี รองเทา
ผาใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเคร่ืองครัว ถุงเทา ผาพันคอ ในราคา
เกาหลี อยางแทจริง  



 

 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา(ม้ือท่ี5) เมนูพุลโกกิ(Bulgogi) อาหารข้ึนช่ือของเกาหลี
เหมือนกัน จะเรียกวาเปนสุก้ีก่ึงน้ําก่ึงแหงก็คงไดครับ สวนผสมของเมนูน้ีคือหมู
หมักช้ินบางๆ ปลาหมึกสด ผักตาง ๆ เชน กะหลําปลี ฟกทองออน ถ่ัวงอก แครอท 
เห็ดและวุนเสนมาตมรวมกัน  
จากน้ันนําทานสูที่พัก ท่ีพัก: GALAXY HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน    
(ช่ือโรงแรมที่พัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนวัน
เดินทาง) 

เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อท่ี 6) 
จากน้ันนําทานสู ศูนยโสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เปนโสมที่อายุ 
6 ป ซ่ึงถือวามีคุณภาพดีท่ีสุดใหทานไดเลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกวา
ไทย 2 เทา โสมเกาหลีถือเปนยาบํารุงรางกาย หรือสามารถซ้ือเปนของฝาก
จากประเทศเกาหลี จากน้ันนําทานเดินทางสูรานสมุนไพร RED PINE เปน
ผลิตภัณฑท่ีสกัดจากน้ํามันสน ท่ีมีสรรคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวย
ควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกายจากน้ันนําทานไปศูนยรวม
เคร่ืองสําอางแบรนดดังเกาหลีเชนROJUKISS,LOTREE,LANEIGN, 
SULWASOO ใหทานไดเลือกซ้ือในราคาพิเศษ    
จากน้ันนําทานชม พระราชวังเคียงบ็อค พระราชวังเกาแกท่ีสุดของราชวงศโชซอน 
สรางข้ึนในป ค.ศ.1394 
โดยใชเปนศูนยกลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเปน
ท้ังท่ีประทับและฐานอํานาจของพระเจาแทจอนและ 
ปกครองเกาหลีของญ่ีปุ�นไดสรางอาคารรัฐสภาขนาด
ยักษข้ึนค่ันเพ่ือตองการแสดงนัยเดนชัดวาตองการตัด
ความผูกพันระหวางพระราชวงศกับราษฎรอาคารหลังน้ี
ไดถูกร้ือถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปการปลดแอกจาก
ญ่ีปุ�นในเขตพระราชวังยังมีพระตําหนักเคียวฮเวรู เปน
อาคารสองช้ันตัวพระตําหนักถูกสรางใหย่ืนออกไปกลาง
สระน้ําท่ีเต็มไปดวยฝูงหงสสรางขึ้นเพ่ือใชเปนสถานที่
สําหรับจัดงานเล้ียงพระราชทาน 

วันที่ส่ี       พระราชวังเคียงบ็อค–เรียนทําขาวหอสาหราย–ใสชุดฮันบก–ดิวต้ีฟรี-ชอปปم�งเมียงดง                  
 เชา,เที่ยง,เย็น 



 

 

จากน้ันนําทานเรียนรูวิธีการทําขาวหอสาหรายหรือคิมบับ (Gimbap School) 
อาหารงายๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน โดยการนําขาวสุก และสวนผสมอ่ืนๆ 
หลากชนิด เชน แตงกวา แครอท ผักโขม ไขเจียว ปูอัด แฮม เปนตน แลวแต
วัตถุดิบท่ีทานสะดวก วางแผบนแผนสาหรายแลวมวนเปนแทงยาวๆ จากน้ันห่ัน
เปนช้ินพอดีคําชาวเกาหลีนิยมรับประทานคิมบับระหวางการปกนิกหรืองาน
กิจกรรมกลางแจงหรือรับประทานเปนอาหารกลางวันเบาๆโดยเสิรฟกับหัวไชเทา
ดองและกิมจินอกจากน้ีคิมบับยังเปนอาหารนํากลับบานท่ีเปนที่นิยมท้ังในเกาหลี
และตางประเทศหลังจากทุกทานไดรวมกิจกรรมเรียบรอยแลวเชิญทานสวมชุดฮัน
บก(Hanbok)ซ่ึงเปนชุดประจําชาติของประเทศเกาหลีใตถายรูปกับฉากจําลอง 4
มิติซ่ึงมีความสวยงามและประทับใจ พรอมถายรูปเปนที่ระลึกเพ่ือไปอวดคนทาง
บาน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน (มื้อท่ี 7):เมนูไกตุนโสม เปนอาหารบํารุงสุขภาพตนตํา
รีบชาววัง เสิรฟในหมอดิน ทามกลางน้ําซุปที่กําลังเดือดพลาน คัดเลือกไกขนาด
กําลังเหมาะ ผานการเล้ียงจนอายุได 45 วัน นํามาทําความสะอาด ควักเคร่ืองใน
ออกจนหมด แลวนําเคร่ืองยาจีน อาทิ  เกาลัด, เกาก้ี, พุทราจีน และรากโสม 
พรอมดวยขาวเหนียว ใสลงไปในตัวไก แลวผานการตุนจนไดที่ เน้ือไกลอนจน
สามารถรับประทานไดอยางสะดวก เพ่ิมรสชาติดวยเสนกวยเต๋ียวแบบเกาหลี 
เกลือ และพริกไทป�น 

บาย  นําทานเดินทางสูคลองชองกเยชอน(Cheonggyecheon) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึง
วา คลองชองเกชอน หรือ ชองเคยอน เปนคลองท่ีมีมาต้ังแตสมัยโบราณต้ังแตยุค
ของราชวงศโชชอน มีอายุมากกวา 600ป ความยาว ประมาณ 11 กิโลเมตร ไหล
ผานกลางกรุงโซล จากน้ันนําทานชมแหลงชอปปم�งปลอดภาษี DUTY FREE ชอป
ปم�งสินคาแบรนดเนม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,แวนตา,เคร่ืองสําอางค,กระเป�า,กลอง
ถายรูป หรือจะเปนโทรศัพทมือถือใหทานอิสระไดเลือกซ้ืออยางเต็มท่ี   
ถึงเวลาพาทุกทานไปชอปปم�งที่ เมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลีทานสามารถเลือก
สินคาเทรนดแฟช่ันลาสุดของเกาหลีไดที่น่ีโดยเฉพาะสินคาวัยรุนเชน เส้ือผา 
รองเทา กระเป�า เคร่ืองประดับ ทั้งแบรนด เนม เชน EVISU, GAP, ONISUKA 
TIGER และสินคาจากแบรนดเกาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองสําอางเชนETUDE 
HOUSE, SKIN FOOD,THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 
LANEIGE อีกท้ังยังมีรานกาแฟ รานอาหารตางๆ ทานสามารถลิ้มลองไอศกรีม 
2,000วอนที่สูงเกือบฟุตไดท่ีน้ี และKRISPY KREMEโดนัท ท่ีสุดแสนอรอย  



 

 

ค่ํา    บริการอาหารค่ํา (มื้อที่ 8) เมนูบุฟเฟตบาบีคิวปم�งยางสไตลเกาหลี ฟรีกับ
หลากหลายเน้ือสัตว  เน้ือหมู เน้ือไก เน้ือวัว ปลาหมึก อาหารสไตลเกาหลี ขาว
สวยและน้ําซุปหลากหลายรสชาติ  

                      ที่พัก:GALAXY HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน  
(ช่ือโรงแรมที่พัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนวัน

เดินทาง)วันท่ี 
วันที่หา         Trick Eye Museum – Ice Museum – ชอปปم�งยานฮงแด–คาเฟ�แฮรร่ีพอต

เตอร - Paju Premium Outlet – รานละลายเงินวอน - ทาอากาศยานอินชอน       
 เชา,เที่ยง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร ของโรงแรม (มื้อที่ 9)   จากน้ันนํา
ทานเดินทางสู  ศูนยสมุนไพรฮ็อกเกตนามู  ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป�าลึก
บนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ด
พันธุของสมุนไพรฮอกเกตนามูน้ี เปนท่ีนิยมของคนเกาหลีรุนใหม เพราะมีผล
ชวยดูแลตับใหแข็งแรง ป�องกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจาการด่ืมแอลกอฮอล 
กาแฟ บุหร่ี สารตกคางจากอาหาร และยา สมควรแกเวลาจากน้ันพาทานชม 
AMETHYEST FACTORY ชมโรงงานพลอยสีมวง เปนของนําโชคของชาว
เกาหลีซ่ึงมี แหลงกําเนิดใน ประเทศเกาหลี คนเกาหลีมี ความเช่ือวา เปน
พลอยนําโชค   นําความโชคดีมา ใหแก ผูท่ีมีไวครอบครอง   

เท่ียง      รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อท่ี 10) เมนูจิมดัก (Jimdak) หรือไกตุน
ซีอ๊ิวเกาหลี ผสมกับวุนเสนท่ีเหนียวนุม หัวหอมใหญ รสชาติคลายไกพะโลของ
ไทยแตจะเผ็ดกวานิดหนอย เปนเมนูช่ือดังจากเมืองอันดง 

บาย     จากน้ันนําทานสู TRICK EYE MUSEUM พิพิธภัณฑศิลปะสามมิติ 
 “เคล็ดลับงานศิลปะแหงภาพ” แนวคิดรูปแบบใหม เพ่ือ
ตองการจะจุดประกายความคิดสรางสันและจินตนาการของ
การสรางภาพ โดยใชเทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวม
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและการซอนภาพกระตุนความ
เคลื่อนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริง โดยใหทาทางตางๆ 
ท่ีรูปถายของทานจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงใน
เหตุการณ  พรอมกับเขาชม ICE MUSEUM เมืองน้ําแข็งที่
มีผลงานศิลปะแกะสลักน้ําแข็งกวา 50 ช้ิน รวมอยูในท่ีเดียว
พรอมจัดแสดงในแบบท่ีไมธรรมดา แตจําลองเปนเมืองที่ทุก
อยางกลายเปนน้ําแข็ง! และเอาใจเด็กๆ ดวยสไลเดอร
น้ําแข็ง และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย ใหคุณไดเดินเที่ยวอยางไมรูสึกเบ่ือ 



 

 

อาทิ สัมผัสประสบการณน่ังรถลากกวางรูดอรฟ ทักทายลุงซานตา โพสทาคูกับ
นกเพนกวินข้ัวโลก สํารวจบานน้ําแข็งเอสกิโม เย่ียมชมปราสาทน้ําแข็ง ชมวิว
จากบนกําแพงเมือง และลองเขาพักโรงแรมที่ทุกอยางทําจากน้ําแข็ง   
นําทาน ชอปปم�งยานฮงแด เปนยานชอปปم�งบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮ
งอิก นําทานไปถายรูปท่ี 934 King's cross คา
เฟ�ธีม"แฮรร่ี พอตเตอร" คาเฟ�เกาหลี ท่ีแฟนๆ แฮรร่ี 
หามพลาด พาเหลาสาวกแฮร่ีไดเขาไปสัมผัสโลกพอมด
มุมถายรูปสวยๆ พรอมพร็อบถายรูปเกๆมากมาย(ไม
รวมคาเคร่ืองด่ืม)และอิสระชอปปم�งสินคาในยานน้ีสวน
ใหญเปนสินคาวัยรุนที่ทันสมัยและราคาไมแพงเชน
เส้ือผาท่ีออกแบบโดยดีไซดเนอรเกาหลีรองเทากระเป�าเคร่ืองประดับ 
เคร่ืองสําอาง เชน เส้ือผา กระเป�า รองเทา ของก๊ิฟชอป เคร่ืองเขียน และที่
เยอะไมแพกันก็คือขนมตางๆและยังมีรานแบรนดเนมอยูท่ัวไปเชน 
EVISU,ZARA อีกทั้งยังมีรานกาแฟที่เปนเอกลักษณ แกลเลอร่ี รานคา
จําหนายสินคาแฟช่ัน คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารท่ีนาสนใจในหมูวัยรุน
อายุ 20-30 ปที่นิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและรานอาหารตางๆก็ยังไม
แพงอีกดวย  
นําทานชอปปم�งท่ี Paju Premium Outlet เปน Outlet Mall แหงใหมและใหญ
ท่ีสุดในเกาหลีใต ซ่ึงมีรานคาหลากหลายกวา 165 รานคา และมีสินคา Brand ดัง
มากมายหลายยี่หอ เชน Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, 
Escada โดยสินคาจะมีการจัดลดราคา 30-80% อีกดวย  ไดเวลานําทานสู
สนามบินอินชอนนําทานสู สนามบินอินชอน ระหวางทางพาทานแวะละลายเงิน
วอนที่รานคาสนามบิน SUPER MARKET ซึ่งทานสามารถเลือกซ้ือสินคาเกาหลี
ไดอีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เชน บะหม่ีซินราเมียน (มามาสไตลเกาหลี) อูดง กิมจิ 
ขนมช็อคโกพาย น้ําจ้ิมปรุงรสหมูยางเกาหลี ไกตุนโสมสําเร็จรูป ผลไมตามฤดูกาล 
ในราคาพิเศษกอนกลับเมืองไทย  จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศ
ยานอินชอน  

วันที่หก        ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยานดอนเมือง 
01.05 น.   เดินทางกลับโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินท่ี XJ703   

(ไมมีบริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ทานสามารถส่ังซื้อไดตามอัธยาศัยกับ
พนักงานตอนรับบนเคร่ือง)  

04.55 น.   เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง  โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก2-
6ป ไมเสริม
เตียง 

พักเด่ียว
เพ่ิม ที่น่ัง 

4-9 ธันวาคม 62 20,888  
 
 
 
 
 
 
 
ไมมีราคา
เด็ก 
Inf 5,000
฿ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,500 25 
5-10  ธันวาคม 62 20,888 4,500 25 
10-15  ธันวาคม 62 17,888 4,500 25 
11-16  ธันวาคม 62 15,888 4,500 25 
12-17  ธันวาคม 62 17,888 4,500 25 
17-22 ธันวาคม 62 16,888 4,500 25 
18-23  ธันวาคม 62 17,888 4,500 25 
19-24  ธันวาคม 62 17,888 4,500 25 
24-29  ธันวาคม 62 18,888 4,500 25 
25-30  ธันวาคม 62 21,888 4,500 25 
26-31  ธันวาคม 62 21,888 4,500 25 
27ธันวาคม-1มกราคม 
63 24,888 4,500 25 
28ธันวาคม-2มกราคม 
63 25,888 4,500 25 
29ธันวาคม-3มกราคม 
63 24,888 4,500 25 
30ธันวาคม-4มกราคม 
63 22,888 4,500 25 
31ธันวาคม-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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมมีราคา
เด็ก 
Inf 5,000
฿ 
 

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-2กุมภาพันธ
63 17,888 4,500 25 
29มกราคม-3กุมภาพันธ
63 17,888 4,500 25 
30มกราคม-4กุมภาพันธ
63 16,888 4,500 25 
4-9 กุมภาพันธ 63 19,888 4,500 25 
5-10 กุมภาพันธ 63 20,888 4,500 25 
6-11 กุมภาพันธ 63 20,888 4,500 25 
7-12 กุมภาพันธ 63 20,888 4,500 25 
8-13 กุมภาพันธ 63 17,888 4,500 25 
11-16 กุมภาพันธ 63 17,888 4,500 25 
12-17 กุมภาพันธ 63 17,888 4,500 25 
13-18 กุมภาพันธ 63 17,888 4,500 25 
14-19 กุมภาพันธ 63 17,888 4,500 25 
18-23 กุมภาพันธ 63 17,888 4,500 25 
19-24 กุมภาพันธ 63 17,888 4,500 25 
20-25 กุมภาพันธ 63 17,888 4,500 25 
21-26 กุมภาพันธ 63 17,888 4,500 25 
25กุมภาพันธ-1มีนาคม 
63 17,888 4,500 25 
26กุมภาพันธ-2มีนาคม 
63 17,888 4,500 25 
27กุมภาพันธ-3มีนาคม 
63 17,888 4,500 25 
28กุมภาพันธ-4มีนาคม 
63 17,888 4,500 25 
3-8 มีนาคม 63 17,888 4,500 25 



 

 

4-9 มีนาคม 63 17,888 4,500 25 
5-10 มีนาคม 63 17,888 4,500 25 
6-11 มีนาคม 63 17,888 4,500 25 
10-15 มีนาคม 63 17,888 4,500 25 
11-16 มีนาคม 63 17,888 4,500 25 
12-17 มีนาคม 63 17,888 4,500 25 

 
หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, 
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
หากทานตองซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ    
กรุณาแจงบริษัท กอนทําการจอง มิฉะน้ัน บริษัทฯ มิสามารถรับผิดชอบใดใด ทั้งส้ิน 
ราคาทัวรรวม ราคาทัวรไมรวม 
- คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับช้ัน

ประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหง
ตามที่ระบุในรายการ (ต๋ัวกรุปไม
สามารถเล่ือนวันกลับได ตองไป-กลับ
พรอมคณะเทาน้ัน ) ที่น่ังเปนไปตามสาย
การบินจัดสรรตามกรุปทัวร ไมสามารถ
ระบุได 

- คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
- คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามที่ระบุใน

รายการ 
- คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 

2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุหรือ
เทียบเทา 

- คายานพาหนะนําเที่ยวตามรายการ 
- คาน้ําหนักสัมภาระ สายการบิน THAI 

AIR ASIA X (XJ) 
กําหนดน้ําหนักสัมภาระโหลดใตทอง
เคร่ืองไป-กลับ ทานละ 20กก. สัมภาระ
ถือข้ึนเคร่ือง(Carry on) 7กก. 

- คาหัวหนาทัวรนําทานทองเที่ยวตลอด

- คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือ
เดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, 
มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และ
เคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หาก
ทานตองการส่ังเพ่ิม กรุณาติดตอหัวหนา
ทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก) 

- คาทิปคนขับรถและไกดทองถ่ินทานละ 
50,000 วอนหรือ 1,500บาท ตอทาน
ตลอดท้ังทริป(ชําระที่สนามบิน) 

- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ี
จาย 3% (กรณีท่ีทานตองการ
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือตองการ
ใบกํากับภาษี) 

- คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินจาก
สายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) 

- คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว 
กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต 2)
ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถ่ินท่ี
อยู 4)สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5)สมุด
บัญชีเงินฝาก(ถามี) 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 



 

 

รายการในตางประเทศ 
- คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง การ

ชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิต
สูญเสีย   อวัยวะ สายตาหรือทุพพล
ภาพถาวรส้ินเชิง 1,000,000 บาท 
การรักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละคร้ัง
500,000บาท(เง่ือนไขตามกรมธรรม)
ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถ
ส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได 

 

รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการย่ืนวี
ซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก 
(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของ
หนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา-ออก
ดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา) 

การอัพเกรดท่ีน่ัง สามารถอัพเกรดไดเฉพาะ Hot Seat  สําหรับที่น่ังBusiness/Premium 
ต๋ัวกรุปทัวรไมสามารถอัพที่น่ังได  
 
ท่ีน่ัง Hot Seat ราคา 2,200 บาท/เที่ยว 
เปนที่น่ังที่มีพ้ืนท่ีวางที่มากกวาที่น่ังมาตรฐาน ดวยพ้ืนท่ีวางขาที่กวางเปนพิเศษ มี
พ้ืนท่ีพอท่ีจะสามารถยืดขาไดอยางเต็มท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่น่ังพรีเมี่ยม ที่น่ัง Hot Seat ที่น่ังมาตรฐาน โซนปลอดเสียง ประตู
ทางออก ท่ีน่ังทารก หองน้ํา 
**กรณีทานมีความประสงคจะซ้ือน้ําหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วัน
เทาน้ันพรอมชําระคาน้ําหนัก** 

- ซ้ือนําหนักเพ่ิม 5 กก. ชําระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม10กก. ชําระเพิ่ม 1,000 บาท 
- เพ่ิม20กก. ชําระเพ่ิม 2,000 บาท  

 
 



 

 

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการ
ชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาด
เชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวย
สาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาต๋ัวเคร่ืองบิน
ใหแกทาน  
*ขอสงวนสิทธในการปรับเปล่ียนราคาเพ่ิม หากมีการปรับข้ึนของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ จาก
สายการบิน * 
หมายเหตุสําคัญ : ราคาและคาบริการเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อชําระเงินคาจองทัวร  
คาทัวร  
มิสามารถเปล่ียนแปลง วันเดินทาง ช่ือผูเดินทาง และ/หรือ ยกเลิก เล่ือนวันเดินทาง ขอคืนเงิน
มัดจํา คาทัวรไดทุกกรณี และ กรณีที่ทานเดินทางมาจากตางจังหวัด โดยเคร่ืองบินภายใน กรุณา
แจงบริษัทฯกอนท่ีทําการจองต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน กรณี
กรุปไมสามารถออกเดินทางโดยจํานวนสมาชิกไมถึง 20 ทาน บริษัทฯแจงทานกอนการเดินทาง 
7 วัน โดยคืนเงินคาทัวรใหกับทานท้ังหมด หรือเล่ือนการเดินทางในชวงการเดินทางอ่ืน และ
คาบริการน้ีรับเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทาน้ัน และกรณีที่ทานเม่ือเดินทางถึงแลวไม
ทองเที่ยวพรอมคณะบริษัทฯขอเรียกชําระเงินเพ่ิมทานละ 300 USD   ประเทศเกาหลีใตจะมี
ชางภาพมาถายรูป และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดทายชางภาพ
จะนําภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร หากวาทานใดสนใจสามารถซ้ือได แตถาทานใดไมสนใจก็
ไมตองซื้อ เพราะทางบริษัททัวรไมมีการบังคับลูกทัวรซื้อแตอยางใด แตเปนการบอกกลาว
ลวงหนา 
 
ขอความสําคัญ โปรดอานอยางละเอียด 

ในกรณีที่ลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต แลวไมสามารถผาน เขา-ออก นอกประเทศ
ได ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับเขาประเทศไทย จึงมีคาใชจายที่เกิดข้ึนในการเปลี่ยนต๋ัวขากลับ 
และรวมถึงคาบริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดวย ฉะน้ัน ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายที่เกิดข้ึน
ท่ีทางประเทศน้ันๆเรียกเก็บ ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนใน
ทุกกรณี หรือตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีท่ีน่ังวาง หรือตามวันเดินทางของต๋ัว
เคร่ืองบิน ทั้งน้ี ข้ึนอยูทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีใตและสายการบินเปนผู
พิจารณา ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได   ** ตม. ตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใตจะ
มีการสุมตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ ในการท่ีทางตรวจคนเขาเมืองเรียกสัมภาษณน้ัน 



 

 

ข้ึนอยูกับทางตรวจคนเขาเมืองเปนผูพิจารณา และอยูในดุลพินิจของทางเจาหนาที่ ตม. ทาง
บริษัททัวรไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 
  
 เงื่อนไขในการจอง   มัดจําทานละ 8,000 บาทตอทาน  และ ชําระสวนท่ีเหลือกอนวันเดินทาง
อยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับ
การจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
หรือสงพรอมยอดคงเหลือ** 
เอกสารใชในการเดินทาง  

- หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุการใชงานมากกวา 6 เดือน **กรณีทําหนังสือเดินทางเลม
ใหมกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกาไปดวย ณ วันเดินทาง  หนังสือรับรองการ
ทํางานเปนภาษาอังกฤษ (ตําแหนง, เงินเดือน) 

- สําเนาบัตรพนักงาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมเซ็นสําเนาถูกตอง 
- กรณีท่ีทานเปนเจาของกิจการกรุณาเตรียมสําเนาหนังสือจดทะเบียนท่ีมีช่ือทานพรอม

เซ็นรับรองสําเนา 
-    กรณีเปนนักเรียนนักศึกษาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบันเปนภาษาอังกฤษ 
-    การเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติมน้ีเพ่ือประโยชนในการเดินทางเขาประเทศเกาหลีของ
ทานท่ีทางบริษัทจะได   
     แจงใหหัวหนาทัวรทราบเพ่ือใหคําแนะนําทานในการเขาเมืองเกาหลีใต 

 
การยกเลิกการจอง:เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซ้ือขาด เมื่อทานตก
ลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง 
เล่ือนการเดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดทั้งส้ิน  
 
หมายเหตุ 
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 



 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีที่มีผูรวมคณะ
ไมถึง 25 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE กรณีโรงแรมมีหอง 
Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  



 

 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเกาหลี หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ําด่ืมวันละ1ขวดตอคนตอวัน เร่ิมในวันท่ี2ของการเดินทางถึงวันท่ี5ของการเดินทาง
รวมจํานวน 4 ขวด 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวเกาหลี ตามกฎหมายของประเทศเกาหลี มัคคุเทศกและคนขับ
จะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปน
หลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกัน
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว ตาม พ.ร.บ การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือ
วาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร  
(ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควร
ศึกษาเง่ือนไขความคุมครองใหละเอียด) 
17. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 
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