
 

 

รหัสทัวร ITV1902064 

ทัวรเกาหลี สกีรีสอรท 6 วัน 3 คืน (XJ) 
เกาะนามิ ซูวอน   เอเวอรแลนด   คาเฟ� แฮรร่ีพอตเตอร   พระราชวังเคียงบก 
สวนสตอเบอรี ่  โซลทาวนเวอร   ชอปปم�งเมียงดง   ทงแดมุน ฮงฮิก 
 

 
 

เกาะนามิ สะพานยังกัง สกีรีสอรท ซูวอน สวนสนุกเอเวอรแลนด   
พระราชวังเคียงบก สวนสตอเบอรี่ โซลทาวนเวอร เรียนทําขาวหอสาหราย ใสชุดฮันบก 

ชอปปم�งเมียงดง ทงแดมุน ฮงฮิก คาเฟ�แฮรรี่พอตเตอร  
ดิวตี้ฟร ีพาจูเอาเล็ท รานละลายเงินวอน  

  พักสกีรีสอรท 1คืน โซล 2คืน 
เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เคร่ืองลําใหญ AIRBUS A330-300 

เวลาสวยถึงเชากลับคํ่า 
 

 
 



 

 

กําหนดวันเดินทาง 

วันเดินทาง ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก
2-6ป ไม
เสริมเตียง 

พัก
เดี่ยว
เพ่ิม 

ที่นั่ง 

4-9 ธันวาคม 62 20,888  
 
 
 
 
 
 
 

ไมมีราคาเด็ก 
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 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-2กุมภาพันธ63 17,888 4,500 25 
29มกราคม-3กุมภาพันธ63 17,888 4,500 25 
30มกราคม-4กุมภาพันธ63 16,888 4,500 25 



 

 

4-9 กุมภาพันธ 63 19,888  
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมมีราคาเด็ก 
Inf 5,000฿ 

 

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 กมุภาพันธ 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 

 
วันแรก         ทาอากาศยานดอนเมือง  
23.30 น.  พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง  ขาออกช้ัน 3 เคานเตอรสายการบิน 

THAI AIR ASIA X (XJ) มีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดาน
เอกสารและสัมภาระ สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 
จํานวน 377ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 (น้ําหนักกระเป�า 20กก./ทาน ถือขึ้นเครื่อง 
7กก.ตอทาน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่อง เน่ืองจากตองเปนไปตาม
ระบบของสายการบิน) 



 

 

วันที่สอง       ทาอากาศยานอินชอน - เกาะนามิ  - สะพานยังกัง - สกีรีสอรท                   
,เที่ยง,เย็น                                                                                           

02.50 น. นําทานเดินทางสู ประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน THAI AIR  ASIA X 
เที่ยวบินที่ XJ700  
(ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง ทานสามารถซื้อกับพนักงานบนเครื่องไดเลยนะคะ)  

10.05 น.  เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต หมายเหตุ:เวลาทองถิ่นเร็วกวา
ประเทศไทย 2ชั่วโมง (กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่น เพ่ือความ
สะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเกาหลี 
จากน้ัน นําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศ เดินทางไป รับประทานอาหารเที่ยง 

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่1) เมนู ชาบู ชาบู  
                      สุกี้สไตลเกาหลี บนหมอไฟรอนๆ ประกอบดวย ผักสดชนิดตางๆ และเน้ือหมู

สไลดน้ําซุปรอนๆ และเสนอูดงซึ่งขาดไมไดในการทาน ชาบู 
ชาบู พรอมขาวสวย 

บาย  นําทานเดินทางสู เกาะนามิ (ใชเวลาน่ังเรือประมาณ 10-15 
นาท)ี ใหทานไดดื่มด่ํากับธรรมชาติ แมกไม ทิวสนบนเกาะนา

มิ ซึ่งถือเปนชวงเวลาที่ดีที่สุดทามกลางบรรยากาศโรแมนติก 
ใหทานไดยอนรอยละครรักแนว DRAMA ซีรียเกาหลีที่โดงดัง
ไปทั่วเอเชีย  WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรักใน
สายลมหนาว พรอมเก็บภาพความประทับใจ ถายรูป กับ
ดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปم�นที่สรางขึ้นเพ่ือ
ไวเก็บเปนภาพความประทับใจ กับฉากและเน้ือเร่ืองที่เรียกเสยีงสะอ้ืนและน้ําตา
ของผูชมนอกจออยางทวมทนนอกจากน้ียังมีกิจกรรมอ่ืนๆใหทานไดปم�นจักรยานชม
วิวเหมือนในละครหรือชมฟารมเลี้ยงนกกระจอกเทศ ไดเวลาสมควร น่ังเรือกลับมา
ยังฝم�ง  จากน้ันนําทานเดินทางสู Soyanggang Sky Walk สะพานกระจกใส ที่
อยูในเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน มาพิสูจนความหวาดเสียวกัน โดยสะพานโซยัง
กังเปนสะพานกระจกใสท่ีมีความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาที่
เดินอยูบนสะพานแหงน้ีจะสามารถมองเห็นวิวดานลางใตสะพานที่เปนทะเลสาบได



 

 

อยางชัดเจน ทําเอาคนที่กลัวความสูงถึงกบัเขาออนเลยทีเดียว จุดวัดใจอีกหน่ึงบท
พิสูจนคือการเดินขามสะพานที่ยาว 156 เมตร  จากน้ันเดินทางสู เมืองซูวอน  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่2) เมนู  DUKKALBI ไกผัดเผ็ดบารบี
คิวเปนเน้ือไกที่หั่นออกเปนชิ้นพอคําคลุกเคลาดวยซีอ๊ิวเครื่องปรุง และหมักทิ้งไว
จนไดที่ จึงนําเน้ือไกและผักมาผัดบนกระทะยักษ พรอมกิมจิ ซุปสาหราย และขาว
สวย 
จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูที่พัก  SKI RESORT  
 ที่พัก:OAK VALLEY RESORT (GOLF BUILDING)  หรือระดับ
ใกลเคียงกัน  
 (ชื่อโรงแรมที่พัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนวัน
เดินทาง) 

เชา                บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
(ม้ือที่3)  นําเดินทางไปสัมผัสประสบการณหนาวสุดขั่ว 
กับ ลานสกีขนาดใหญ  อิสระใหทานลนสกีอยางเต็มที่ 

ซึ่งปลอดภัยไมมีอันตราย การเตรียมตัวกอนเลนสกีควร
เตรียมถุงมือสกี ผาพันคอ แวนกันแดด เสื้อแจคเก็ตกันน้ํา
หรือผารม และกางเกงรัดรูป พรอม กับรับฟงขอแนะนํา 
และฝกวิธีการเลนจากไกดทองถิ่นกอนลงสนามจริง ทั้งน้ี
เพื่อความปลอดภัยของทานเองเปนสําคัญ และทานสามารถเลนและ
สัมผัสกับหิมะ ปุยขาวไดอยางสนุกสนาน  (*ราคาทัวรยังไมรวมคา
อุปกรณการเลนสกี สกีลิฟท สโนวสเลด สกีคาเลนรวมชุดประมาณ 
50,000 วอน*) จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด ถูก
ขนานนามวา “ดิสนียแลนดเกาหลี”  สวนเปดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของ

วันที่สาม    ลานสกีรีสอรท - สวนสนุกเอเวอรแลนด(รวมบัตร) – สวนสตอเบอรี ่- โซล
ทาวเวอร - ชอปปم�งทงแดมุน                                                                       
เชา,เที่ยง,เย็น                                                                        



 

 

ป ร ะ เท ศ  ภ าย ใน  Festival World จ ะป ร ะก อ บ ไป ด ว ย  Global Fair, 
American Adventure, Magic Land  European Adventure แ ล ะ 
Equatorial Adventure การทองเที่ยวภายในสวนสนุกแหงน้ี แนะนําวา  ควร
ขึ้นรถบัสทองไปกับโลกของสัตวป�าซาฟารี ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลกที่น่ี ทาน
จะพบวาเจาป�าสิงโตและเสือสามารถอยูดวยกันไดอยางเปนสุข และชมความนารัก
ของหมีที่  สามารถสื่อสารกับคนขับไดอยางดีไมวาจะตัวใหญมากถึงใหญนอย  
จากน้ันทดลองสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด เชน รถไฟเหาะ T-Express หนอน
สะบัด ชารป  โรงหนังสามมิติ บานผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ เปนตน และชวง 
winter ทานสามารถไปเลน Snow Buster แผนเลื่อน snow Borad ได  หรือ
ทานสามารถเดินไปชมเทสกาลดอกไมที่จัดไดอยางสวยงาม  เปนสวนขนาดใหญ
ชมดอกไมหลากสีสันสวยงาม  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (ม้ือที่4) เมนูคาลบี้ หมูยางเกาหลีเปนอาหาร
พื้นเมืองเกาหลีเลื่องช่ือและเปนที่รูจักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวานกลม
กลอม โดยนําหมูสวนที่ติดกับกระดูก นําไปยางบนเตาถานแบบด้ังเดิม เสิรฟ
พรอมขาวสวยรอนๆ และเครื่องเคียงตางๆ  

บาย     จากน้ันนําทานไป ชมและเก็บสตอเบอรี่ ที่ไรสตอเบอรี่ ทานสามารถเก็บและชิม
ได สตอเบอรีเกาหลีจะมีลูกใหญและรสชาติหวาน ทานสามารถ  สั่งซื้อฝากคนทาง
บานได   

 นําทานเดินทางเขาสู กรุงโซล นําทานเดินทางไป
ยอนรอยละครซีรียเกาหลีดัง MY NAME IS KIM 
SAM SOON และ  BOY OVER FLOWER ที่  
“นัมซาน” ภูเขาแหงเดียวที่ต้ังอยูใจกลางกรุงโซลบน
ยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอย
เมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล นําทานสู 
NAMSAN VIEW  POINT ใหทานไดถายรูปและสัมผัสความนารักของวัยรุน
เกาหลี นิยมมาคลองกุญแจไวดวยกันระเบียงทุกดานของ SEOUL TOWER จึง
เต็มไปดวย กุญแจหลากหลายสี (ไมรวมคาลิฟท) ถึงเวลาพาทุกทานตะลุยสู
แหลงชอปปم�งที่ไดชื่อวาใหญที่สุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน หางสรรพสินคากวา 10



 

 

แหง ที่บางหางเปดตลอด 24 ชั่วโมง เชน  MIGLIORE, DOOTA 
TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ทานสามารถเลือก
ซื้อสินคาหลากหลายประเภทไดที่ น่ี  อาทิเชน เสื้อผาบุรุษ-สตรี 
รองเทาบุรุษ-สตรี รองเทาผาใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัว 
ถุงเทา ผาพันคอ ในราคาเกาหลี อยางแทจริง  

คํ่า บริการอาหารคํ่า(ม้ือที่5) เมนูพุลโกกิ(Bulgogi) อาหารขึ้นชื่อ
ของเกาหลีเหมือนกัน จะเรียกวาเปนสุกี้กึ่งน้ํากึ่งแหงก็คงไดครับ สวนผสมของเมนู
น้ีคือหมูหมักชิ้นบางๆ ปลาหมึกสด ผักตาง ๆ เชน กะหลําปลี ฟกทองออน ถั่วงอก 
แครอท เห็ดและวุนเสนมาตมรวมกัน  
จากน้ันนําทานสูท่ีพัก ที่พัก: GALAXY HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน    
(ชื่อโรงแรมที่พัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนวัน
เดินทาง) 

เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 6) 
จากน้ันนําทานสู ศูนยโสมรัฐบาล ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เปนโสมที่อายุ 
6 ป ซึ่งถือวามีคุณภาพดีที่สุดใหทานไดเลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกวา
ไทย 2 เทา โสมเกาหลถีือเปนยาบํารุงรางกาย หรือสามารถซื้อเปนของฝาก
จากประเทศเกาหลี จากน้ันนําทานเดินทางสูรานสมุนไพร RED PINE เปน
ผลิตภัณฑที่สกัดจากน้ํามันสน ที่มีสรรคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวย
ควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกายจากน้ันนําทานไปศูนยรวม
เคร่ืองสําอางแบรนดดังเกาหลีเชนROJUKISS,LOTREE,LANEIGN, 
SULWASOO ใหทานไดเลือกซื้อในราคาพิเศษ    
จากน้ันนําทานชม พระราชวังเคียงบ็อค พระราชวัง
เกาแกที่สุดของราชวงศโชซอน สรางขึ้นในป ค.ศ.1394 
โดยใชเปนศูนยกลางการปกครองในสมัยโบราณโดย
เปนทั้งที่ประทับและฐานอํานาจของพระเจาแทจอนและ 

วันที่สี่        พระราชวังเคียงบ็อค–เรียนทําขาวหอสาหราย–ใสชุดฮันบก–ดิวตี้ฟร-ี 
               ชอปปم�งเมียงดง                                                                                   

 เชา,เที่ยง,เย็น 



 

 

ปกครองเกาหลีของญี่ปุ�นไดสรางอาคารรัฐสภาขนาดยักษขึ้นคั่นเพื่อตองการแสดง
นัยเดนชัดวาตองการตัดความผูกพันระหวางพระราชวงศกับราษฎรอาคารหลังน้ีได
ถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปการปลดแอกจากญี่ปุ�นในเขตพระราชวังยังมี
พระตําหนักเคียวฮเวรู เปนอาคารสองช้ันตัวพระตําหนักถูกสรางใหยื่นออกไปกลาง
สระน้ําที่ เต็มไปดวยฝูงหงสสรางขึ้นเพื่อใชเปนสถานที่สําหรับจัดงานเลี้ยง
พระราชทาน 
จากน้ันนําทานเรียนรูวิธีการทําขาวหอสาหรายหรือคิมบับ (Gimbap School) 
อาหารงายๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน โดยการนําขาวสุก และสวนผสมอ่ืนๆ 
หลากชนิด เชน แตงกวา แครอท ผักโขม ไขเจียว 
ปูอัด แฮม เปนตน แลวแตวัตถุดบิที่ทานสะดวก 
วางแผบนแผนสาหรายแลวมวนเปนแทงยาวๆ 
จากน้ันหั่นเปนชิ้นพอดคีําชาวเกาหลีนิยม
รับประทานคิมบับระหวางการปกนิกหรืองาน
กิจกรรมกลางแจงหรือรับประทานเปนอาหารกลางวันเบาๆโดยเสิรฟกับหัวไชเทา
ดองและกิมจนิอกจากน้ีคิมบับยังเปนอาหารนํากลับบานที่เปนที่นิยมท้ังในเกาหลี
และตางประเทศหลังจากทุกทานไดรวมกิจกรรมเรียบรอยแลวเชิญทานสวมชุดฮัน
บก(Hanbok)ซึ่งเปนชุดประจําชาติของประเทศเกาหลีใตถายรูปกบัฉากจําลอง 4
มิติซึ่งมีความสวยงามและประทับใจ พรอมถายรูปเปนทีร่ะลึกเพ่ือไปอวดคนทาง
บาน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 7):เมนูไกตุนโสม เปนอาหารบํารุงสุขภาพตน
ตํารีบชาววัง เสิรฟในหมอดิน ทามกลางน้ําซุปที่กําลังเดือดพลาน คัดเลือกไก
ขนาดกําลังเหมาะ ผานการเลี้ยงจนอายุได 45 วัน นํามาทําความสะอาด ควัก
เครื่องในออกจนหมด แลวนําเครื่องยาจีน อาทิ  เกาลัด, เกากี้, พุทราจีน และราก
โสม พรอมดวยขาวเหนียว ใสลงไปในตัวไก แลวผานการตุนจนไดที่ เน้ือไกลอน
จนสามารถรับประทานไดอยางสะดวก เพิ่มรสชาติดวยเสนกวยเตี๋ยวแบบเกาหลี 
เกลือ และพริกไทป�น 

บาย  นําทานเดินทางสูคลองชองกเยชอน(Cheonggyecheon) หรือเรียกอีกชื่อหน่ึง
วา คลองชองเกชอน หรือ ชองเคยอน เปนคลองที่มีมาต้ังแตสมัยโบราณต้ังแตยุค



 

 

ของราชวงศโชชอน มีอายุมากกวา 600ป ความยาว ประมาณ 11 กิโลเมตร ไหล
ผานกลางกรุงโซล จากน้ันนําทานชมแหลงชอปปم�งปลอดภาษี DUTY FREE ชอป
ปم�งสินคาแบรนดเนม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,แวนตา,เครื่องสําอางค,กระเป�า,กลอง
ถายรูป หรือจะเปนโทรศัพทมือถือใหทานอิสระไดเลือกซื้ออยางเต็มที่   
ถึงเวลาพาทุกทานไปชอปปم�งที่ เมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลีทานสามารถ
เลือกสินคาเทรนดแฟชั่นลาสุดของเกาหลีไดที่น่ีโดยเฉพาะสินคาวัยรุนเชน เส้ือผา 
รองเทา กระเป�า เครื่องประดับ ท้ังแบรนด เนม เชน EVISU, GAP, ONISUKA 
TIGER และสินคาจากแบรนดเกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องสําอางเชนETUDE 
HOUSE, SKIN FOOD,THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 
LANEIGE อีกทั้งยงัมีรานกาแฟ รานอาหารตางๆ ทานสามารถลิ้มลองไอศกรีม 
2,000วอนที่สูงเกือบฟุตไดที่น้ี และKRISPY KREMEโดนัท ที่สุดแสนอรอย  

คํ่า    บริการอาหารคํ่า (ม้ือที่ 8) เมนูบุฟเฟตบาบีคิวปم�งยางสไตลเกาหลี ฟรีกับ
หลากหลายเน้ือสัตว  เน้ือหมู เน้ือไก เน้ือวัว ปลาหมึก อาหารสไตลเกาหลี ขาว
สวยและน้ําซุปหลากหลายรสชาติ  

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

เดินทาง)วันที ่
วันที่หา         Trick Eye Museum – Ice Museum – ชอปปم�งยานฮงแด–คาเฟ�แฮรรี่

พอตเตอร - Paju Premium Outlet – รานละลายเงินวอน – ทาอากาศยาน
อินชอน         เชา,เที่ยง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร ของโรงแรม (ม้ือที่ 9)   จากน้ัน
นําทานเดินทางสู  ศูนยสมุนไพรฮ็อกเกตนามู  ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป�า
ลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร 
เมล็ดพันธุของสมุนไพรฮอกเกตนามูน้ี เปนที่นิยมของคนเกาหลีรุนใหม เพราะ
มีผลชวยดูแลตับใหแข็งแรง ป�องกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจาการดื่ม
แอลกอฮอล กาแฟ บุหร่ี สารตกคางจากอาหาร และยา สมควรแกเวลาจากนั้น
พาทานชม AMETHYEST FACTORY ชมโรงงานพลอยสีมวง เปนของนํา



 

 

โชคของชาวเกาหลีซึ่งมี แหลงกําเนิดใน ประเทศเกาหลี คนเกาหลีมี ความเชื่อ
วา เปนพลอยนําโชค   นําความโชคดีมา ใหแก ผูท่ีมีไวครอบครอง   

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 10) เมนูจิมดัก (Jimdak) หรือไกตุน
ซีอ๊ิวเกาหลี ผสมกับวุนเสนที่เหนียวนุม หัวหอมใหญ รสชาติคลายไกพะโลของ
ไทยแตจะเผ็ดกวานิดหนอย เปนเมนูชื่อดังจากเมืองอันดง 

บาย     จากน้ันนําทานสู TRICK EYE MUSEUM พิพิธภัณฑศิลปะสามมิต ิ
 “เคล็ดลับงานศิลปะแหงภาพ” แนวคิดรูปแบบใหม 
เพื่อตองการจะจุดประกายความคิดสรางสันและ
จินตนาการของการสรางภาพ โดยใชเทคนิคพิเศษ
จากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและ
การซอนภาพกระตุนความเคลื่อนไหวของภาพใหมี
มิติเหมือนจริง โดยใหทาทางตางๆ ที่รูปถายของทาน
จะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ  พรอม
กับเขาชม ICE MUSEUM เมืองน้ําแข็งที่มีผลงาน
ศิลปะแกะสลักน้ําแข็งกวา 50 ชิ้น รวมอยูในที่เดียว
พรอมจัดแสดงในแบบที่ไมธรรมดา แตจําลองเปน
เมืองที่ทุกอยางกลายเปนน้ําแข็ง! และเอาใจเด็กๆ ดวยสไลเดอรน้ําแข็ง และ
กิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย ใหคุณไดเดินเที่ยวอยางไมรูสึกเบื่อ อาทิ สัมผัส
ประสบการณน่ังรถลากกวางรูดอรฟ ทักทายลุงซานตา โพสทาคูกับนกเพนกวิน
ขั้วโลก สํารวจบานน้ําแข็งเอสกิโม เยี่ยมชมปราสาทน้ําแข็ง ชมวิวจากบน
กําแพงเมือง และลองเขาพักโรงแรมท่ีทุกอยางทําจากนํ้าแข็ง   
นําทาน ชอปปم�งยานฮงแด เปนยานชอปปم�งบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮ
งอิก นําทานไปถายรูปที่ 934 King's cross คาเฟ�ธีม"แฮรรี่ พอตเตอร" 
คาเฟ�เกาหลี ที่แฟนๆ แฮรรี่ หามพลาด พา
เหลาสาวกแฮรี่ไดเขาไปสัมผัสโลกพอมดมุม
ถายรูปสวยๆ พรอมพร็อบถายรูปเกๆมากมาย
(ไมรวมคาเครื่องดื่ม)และอิสระชอปปم�งสินคาใน
ยานน้ีสวนใหญเปนสินคาวัยรุนที่ทันสมัยและ



 

 

ราคาไมแพงเชนเสื้อผาที่ออกแบบโดยดีไซดเนอรเกาหลีรองเทากระเป�า
เครื่องประดับ เครื่องสําอาง เชน เสื้อผา กระเป�า รองเทา ของกิ๊ฟชอป เครื่อง
เขียน และที่เยอะไมแพกันก็คือขนมตางๆและยังมีรานแบรนดเนมอยูทั่วไปเชน 
EVISU,ZARA อีกทั้งยังมีรานกาแฟที่ เปนเอกลักษณ  แกลเลอรี่  รานคา
จําหนายสินคาแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารที่นาสนใจในหมูวัยรุน
อายุ 20-30 ปที่นิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและรานอาหารตางๆก็ยังไม
แพงอีกดวย  
นําทานชอปปم�งที่  Paju Premium Outlet เปน Outlet Mall แหงใหมและ
ใหญที่สุดในเกาหลีใต ซึ่งมีรานคาหลากหลายกวา 165 รานคา และมีสินคา 
Brand ดังมากมายหลายยี่หอ เชน Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, 
Guess, Escada โดยสินคาจะมีการจัดลดราคา 30-80% อีกดวย  ไดเวลานํา
ทานสูสนามบินอินชอนนําทานสู สนามบินอินชอน ระหวางทางพาทานแวะละลาย
เงินวอนที่รานคาสนามบิน SUPER MARKET ซึ่งทานสามารถเลือกซื้อสินคา
เกาหลีไดอีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เชน บะหมี่ซินราเมียน (มามาสไตลเกาหลี) อู
ดง กิมจิ ขนมช็อคโกพาย น้ําจิ้มปรุงรสหมูยางเกาหลี ไกตุนโสมสําเร็จรูป ผลไม
ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษกอนกลับเมืองไทย  จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู 
ทาอากาศยานอินชอน  
 

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

(ไมมีบริการอาหารเครื่องด่ืมบนเครื่อง ทานสามารถสั่งซื้อไดตามอัธยาศัยกับ
พนักงานตอนรับบนเคร่ือง)  

04.55 น.   เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง  โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 

***************************************** 
หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ

อากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 



 

 

หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ    
กรุณาแจงบริษัท กอนทําการจอง มิฉะนั้น บริษัทฯ มิสามารถรับผิดชอบใดใด ทั้งสิน้ 

ราคาทัวรรวม ราคาทัวรไมรวม 
- คาตั๋ วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้น

ประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหง
ตามที่ ระบุ ใน รายการ  (ตั๋ วก รุ ป ไม
สามารถเลื่อนวันกลับได ตองไป-กลับ
พรอมคณะเทาน้ัน ) ที่นั่งเปนไปตาม
สายการบินจัดสรรตามกรุปทัวร ไม
สามารถระบุได 

- คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
- คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุใน

รายการ 
- คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 

2 -3  ท าน  ตาม โรงแรมที่ ร ะบุ ห รือ
เทียบเทา 

- คายานพาหนะนําเท่ียวตามรายการ 
- คานํ้าหนักสัมภาระ สายการบิน THAI 

AIR ASIA X (XJ) 
กําหนดนํ้าหนักสัมภาระโหลดใตทอง
เค รื่ อ ง ไป -ก ลั บ  ท า น ล ะ  20ก ก . 
สัมภาระถือขึ้นเครื่อง(Carry on) 7
กก. 

- คาหัวหนาทัวรนําทานทองเที่ยวตลอด
รายการในตางประเทศ 

- คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง การ
ชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิต
สูญเสีย   อวัยวะ สายตาหรือทุพพล

- ค าใช จ ายส วนตั ว อาทิ  ค าทํ าห นั งสือ
เดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, 
มิ นิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และ
เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หาก
ทานตองการสั่งเพิ่ม กรุณาติดตอหัวหนา
ทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก) 

- คาทิปคนขับรถและไกดทองถิ่นทานละ 
50,000 วอนหรือ 1,500บาท ตอทาน
ตลอดทั้งทริป(ชําระที่สนามบิน) 

- คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่
จ า ย  3%  ( ก ร ณี ที่ ท า น ต อ ง ก า ร
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือตองการ
ใบกํากับภาษี) 

- คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินจาก
สายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) 

- คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว 
กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต 2)
ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถิ่นที่
อยู 4)สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5)สมุด
บัญชีเงินฝาก(ถามี) 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 
รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวี
ซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก 
(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของ
หนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออก
ดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา) 



 

 

ภาพถาวรสิ้ น เชิ ง  1,000,000 บาท 
การรักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละครั้ง
500,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถ
สั่งซื้อประกันสุขภาพเพ่ิมได 

 
การอัพเกรดที่น่ัง สามารถอัพเกรดไดเฉพาะ Hot Seat  สําหรับที่น่ังBusiness/Premium 
ตั๋วกรุปทัวรไมสามารถอัพท่ีน่ังได  
 
ที่นั่ง Hot Seat ราคา 2,200 บาท/เที่ยว 
เปนที่น่ังที่มีพื้นท่ีวางที่มากกวาที่น่ังมาตรฐาน ดวยพื้นที่วางขาท่ีกวางเปนพิเศษ มี
พื้นท่ีพอที่จะสามารถยืดขาไดอยางเต็มที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่นั่งพรีเม่ียม ที่นั่ง Hot Seat ที่นั่งมาตรฐาน โซนปลอดเสียง ประตู
ทางออก ที่นั่งทารก หองนํ้า 
**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่ม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วัน
เทาน้ันพรอมชําระคาน้ําหนัก** 

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

 



 

 

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการ
ชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาด
เชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวย
สาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาตั๋วเครื่องบิน
ใหแกทาน  
*ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรบัขึ้นของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ จาก
สายการบิน * 
หมายเหตุสําคัญ : ราคาและคาบริการเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อชําระเงินคาจองทัวร  
คาทัวร  
มิสามารถเปลี่ยนแปลง วันเดินทาง ชื่อผูเดินทาง และ/หรือ ยกเลิก เลื่อนวันเดินทาง ขอคืนเงิน
มัดจํา คาทัวรไดทุกกรณี และ กรณีที่ทานเดินทางมาจากตางจังหวัด โดยเครื่องบินภายใน กรุณา
แจงบริษัทฯกอนท่ีทําการจองต๋ัวเครื่องบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น กรณี
กรุปไมสามารถออกเดินทางโดยจํานวนสมาชิกไมถึง 20 ทาน บริษัทฯแจงทานกอนการเดินทาง 
7 วัน โดยคืนเงินคาทัวรใหกับทานทั้งหมด หรือเลื่อนการเดินทางในชวงการเดินทางอ่ืน และ
คาบรกิารน้ีรบัเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น และกรณีที่ทานเม่ือเดินทางถึงแลวไม
ทองเที่ยวพรอมคณะบริษัทฯขอเรียกชําระเงินเพ่ิมทานละ 300 USD   ประเทศเกาหลีใต
จะมีชางภาพมาถายรปู และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวัน
สุดทายชางภาพจะนาํภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร หากวาทานใดสนใจสามารถซื้อได 
แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ เพราะทางบริษัททัวรไมมีการบังคับลูกทัวรซื้อแตอยางใด 
แตเปนการบอกกลาวลวงหนา 
 
ขอความสําคัญ โปรดอานอยางละเอียด 

ในกรณีที่ลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต แลวไมสามารถผาน เขา-ออก นอกประเทศ
ได ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับเขาประเทศไทย จึงมีคาใชจายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ 
และรวมถึงคาบริการอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้นดวย ฉะน้ัน ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายท่ีเกิดขึ้น
ที่ทางประเทศน้ันๆเรียกเก็บ ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใน
ทุกกรณี หรือตองรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปที่มีที่นั่งวาง หรือตามวันเดินทางของตั๋ว



 

 

เครื่องบิน ทั้งน้ี ขึ้นอยูทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีใตและสายการบินเปนผู
พิจารณา ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได   ** ตม. ตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใตจะ
มีการสุมตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ ในการที่ทางตรวจคนเขาเมืองเรียกสัมภาษณน้ัน 
ขึ้นอยูกับทางตรวจคนเขาเมืองเปนผูพิจารณา และอยูในดุลพินิจของทางเจาหนาที่ ตม. ทาง
บริษัททัวรไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 
  
 เงื่อนไขในการจอง   มัดจําทานละ 8,000 บาทตอทาน  และ ชําระสวนที่เหลือกอนวัน
เดินทางอยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคาร
ถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
หรือสงพรอมยอดคงเหลือ** 
เอกสารใชในการเดินทาง  

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

- สําเนาบัตรพนักงาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมเซ็นสําเนาถูกตอง 
- กรณีที่ทานเปนเจาของกิจการกรุณาเตรียมสําเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีชื่อทานพรอม

เซ็นรับรองสําเนา 
-    กรณีเปนนักเรียนนักศึกษาเตรียมหนังสอืรับรองจากทางสถาบนัเปนภาษาอังกฤษ 
-    การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมน้ีเพ่ือประโยชนในการเดินทางเขาประเทศเกาหลีของ
ทานที่ทางบริษัทจะได   
     แจงใหหัวหนาทัวรทราบเพื่อใหคําแนะนําทานในการเขาเมืองเกาหลีใต 

 



 

 

การยกเลิกการจอง:เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด เม่ือทานตก
ลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง 
เล่ือนการเดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น  
 
หมายเหตุ 
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจ
ตรงกันระหวางทานลกูคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวร
ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ 
ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 25 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน

, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบหุรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   



 

 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บรษิัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง 
ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE กรณีโรงแรมมีหอง 
Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู 
และ 1หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเกาหลี หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปน
ดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผู
เดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําดื่มวันละ1ขวดตอคนตอวัน เร่ิมในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที5่ของการเดินทาง
รวมจํานวน 4 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมัคคุเทศกและคนขับ
จะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ
เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดินทาง 

16. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกัน
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถงึ 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทาง
บริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร  

(ทานสามารถซื้อประกนัสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษทั ประกันทั่วไป และควร
ศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 



 

 

17. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง 
ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

 
********************************************* 


