
 

 

รหัสทัวร ZET1902551 

ทัวรเกาหลี ฮวาชอน โซล  เลสโก โอโห ไอซ ฟชช่ิง 5 วัน 3 คืน (XJ) 
เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง   THE GARDEN OF MORNING CALM 

ไรสตรอเบอรรี ่  ลานสก ี  สวนสนุกเอเวอรแลนด   พระราชวังชางด็อกกุง 

พลอยอเมทิส   ดิวต้ีฟรี   ตลาดเมียงดง 

 



 

 

วันแรก          กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
23.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั ้น 3 ประตู 4 

เคานเตอร 4 สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที ่ของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหนาทัวรแนะนําการเดินทาง) 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง 
จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 นํ้าหนักกระเป�า 20 กก./ทาน (หากตองการซื้อนํ้าหนักเพิ่ม 
ตองเสียคาใชจาย) **หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลา
เครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอน
เวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง 
เน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสายการบิน**) 

 
อัพเกรด ที่นั่ง HOT SEAT ราคา 1,600 บาท / เที่ยว (หมายเหตุ: ราคา

อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามขอกําหนดของสายการบิน) 
HOT SEAT เปนที่นั่งภายในหองโดยสารบรเิวณดานหนาของเครื่องบิน ซึ่งเปนที่

นั่งแบบมีพ้ืนที่วางขามากเปนพิเศษ 

 
 

 
วันที่สอง        เกาหลีใต (สนามบินอนิชอน) – เทศกาลตกปลานํ้าแข็ง – THE GARDEN OF 

MORNING CALM  
02.40 น. บินลัดฟ�าสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยเท่ียวบินที่ XJ700 (ไมมีบริการอาหาร
บนเครื่อง) 



 

 

10.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม. กรุณา
ปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผานพิธี
การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว ขอตอนรับทุกทานสูสาธารณะรัฐเกาหลีใต 
รถโคชนําทุกทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพื่อ
ความหวังในการรวมชาติที่ยาวกวา 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร  

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (1) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตลเกาหลี มีรสชาติออก

หวานเผ็ดเล็กนอย โดยนําหมูลงในกระทะพรอมนํ ้าซุปปรุงรส เมื่อสุก
รับประทานพรอมเครื่องเคียงและขาวสวย 

 
จากนั้นนําทานเดินทางไปรวมฉลองเทศกาลสุดยิ่งใหญ เทศกาลตกปลานํ้าแข็ง 
หนึ่งปมีเพียงครั้งเดียว!! จัดขึ้นประมาณชวงกลางเดือนมกราคมของทุกป ซึ่งมี
นักทองเที่ยวมาเยือนนับลานคนตอป ไมวาจะเปนเด็ก หรือผูใหญจะมาเทศกาลน้ี
เพื่อตกปลาเทราท ฉายาของมันคือ “The Queen of Valley หรือ ราชินีแหง
ขุนเขา” โดยปลาเทราทภูเขาจะอาศัยอยูในนํ้าเย็นที่มีอุณหภูมิตํ่ากวา 20 องศา
เซลเซียส นับวาเปนปลาที่สวยงามและหายาก ซึ่งนักทองเที่ยวที่ตกปลามาไดน้ัน 
สามารถนําปลามาทําเปนซูชิหรือซาชิมิแลวรับประทานไดเลย ภายในงานจะมี
กิจกรรมทาความหนาวตางๆ อาทิเชน การแขงขันจับปลาเทราทดวยมือเปลา การ
ตกปลาใตนาแข็ง การโชวแกะสลักนํ้าแข็ง เลนเลื่อนหิมะ และอื่นๆ ถือไดวาเปน
งานใหญที่หลายคนเฝ�ารอคอย เนื่องจากจัดแคปละครั้งในชวงเวลาเพียงสั้นๆ 
เทศกาลนี้ไดรับการเสนอใหเปนเทศกาลตัวอยางโดยกระทรวงวัฒนธรรม และการ
ทองเที่ยวของเกาหลี นอกจากนั้นยังมีรายการบันเทิง และเกมสการเลนตางๆ 
มากมาย เชน สนามการเลนสไลเดอรนํ้าแข็ง การแขงขันฟุตบอลบนนํ้าแข็ง และ
กีฬานํ้าแข็งอื่นๆ มีแขงขันชิงแชมป�สุนัขลากเลื่อนหิมะ และรถแขงหิมะ ซึ่งเหมาะ
กับเด็กๆ และครอบครัว (พิเศษ!! หรรษาฟรีๆ พรอมอุปกรณตกปลา) 

 



 

 

 
 

หมายเหตุ : เน่ืองดวยเทศกาลตกปลานี้จะจัดขึ้นที่เมืองฮวาชอน ชวงประมาณ
กลางเดือน ม.ค. ถึงตนเดือน ก.พ. ซึ่งยังไมระบุวันที่ในการจัดเทศกาล วัน
เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในปนั้นๆ หากไมสามารถ
ไปตกปลานํ้าแข็งได ในกรณีที่นํ้าแข็งยังไมสามารถลงไปยืนตกปลาได ทั้งนี้
ทางบริษัทจะนําทานไปตกปลาที่ซาราซอม หรือหากเกิดเหตุสุดวิสัยขัดของ
อื่นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทดแทนโปรแกรมเปน >> เกาะนามิ แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ
เกาหลีใตที่สามารถทองเที่ยวไดทั้งป มีขนาดเพียง 460,000 ตารางเมตร ตั้งอยู
กลางทะเลสาปชองเพียง บนเกาะจะมีบรรยากาศรมร่ืนเต็มไปดวยตนสน ตนเกาลัด 
ตนแปะกวย ตนซากุระ ตนเมเปم�ล และตนไมดอกไมอ่ืนๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยน
สีใหชมกันทุกฤดูกาล ความนาสนใจของเกาะนามิอยูตรงที่ธรรมชาติสวยงามของ
ตนไมนอยใหญที่มีอยูมากมาย โดยเฉพาะทิวตนสนสูงใหญที่ขึ้นเรียงรายเปนแนว
ยาว และมาปลุกความรักซีรีสเกาหลีดวยการเดินชิลๆ ไปบนถนนที่มีตนไมขนาบ
ขาง ซึ่งเปนถนนที่โดงดังไปทั่วโลกอยาง “Ginkgo Tree Lane” เมื่อผานพนชวง
กลางเดือนตุลาคมไป อุโมงคตนแปะกวยจะถูกยอมไปดวยสีเหลืองอราม เรียงแถว
ทอดตัวยาวกวา 80 เมตร เปนจุดที่นักทองเที่ยวนิยมมาถายรูปมากที่สุด นับเปน
สัญลักษณอยางหนึ่งที่นักทองเที่ยวจะตองไปถายรูปเก็บความประทับใจไว ยิ่งไป



 

 

กวานั ้นในชวงฤดูใบไมเปลี ่ยนสี ตนไมบนเกาะก็จะเริ ่มมีสีสันสวยงามสราง
บรรยากาศที่โรแมนติกมาก ชวงเวลาที่เหมาะสมแกการมาเที่ยวเกาะนามิจะอยู
ในชวงเดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม หากใครชอบบรรยากาศ
หนาวๆ มีหิมะปกคลุมก็จะอยูในชวงเดือนธันวาคม-มกราคม 
 
จากนั้นนําทานตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟสุดอลังการประจําฤดูหนาวที่สวน 
THE GARDEN OF THE MORNING CALM สวนนี ้ไดรับฉายาของประเทศ
เกาหลีที่ไดชื่อวาเปนดินแดนแหงความสงบยามเชา สวนดอกไมที่งดงามและกวาง
ใหญ เปดใหบริการแกนักทองเที่ยวตลอดทั้งป โดยสวนนั้นตั้งอยูในเขตเมืองใน
เมืองคาพยอง ดวยขนาดพื้นที่กวา 330,000 ตารางเมตร โดยแบงพื้นที่ออกเปน
ทั้งหมด 6 สวนหลักคือ Hakyung Garden, Hometown House Garden, 
Bonsai Garden, Moonlight Garden, Sky Path และ Garden of Eden 
เนื่องจากสวนแหงนี้เต็มไปดวยดอกไมนานาพรรณที่สงกลิ่นหอมหวานอบอวลไป
ทั่วทั้งสวน รวมถึงตนสนมากมายที่มอบทัศนียภาพแหงความงามที่ไมเหมือนที่ไหน 
จึงถือไดวาเปนสวรรคสําหรับคนที่ชื่นชอบการถายภาพ ครอบครัว คูรักและผูที่ชื่น
ชอบธรรมชาติ ที่มักจะมาพักผอนรวมทั้งถายภาพสวยๆของที่นี่เสมอ ที่นี่ยังเปน
สถานที่ถายทําในซีรียชื่อดัง You're beautiful อีกดวย 
 

 



 

 

เย็น บริการอาหารเย็น (2) เมนู ชาบู ชาบูสไตลเกาหลี คลายการตมรวมมิตรสุกี้
หมอไฟ ประกอบไปดวยเนื้อหมูสไลด ผัก เห็ด และวุนเสนเกาหลี เปนอีกหนึ่ง
เมนูยอดฮิตในเกาหลี และยังเปนอาหารพ้ืนเมืองที่มีมาอยางยาวนานอีกดวย 

 
พักที่    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY 

HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สาม       ไรสตรอเบอรรี่ – ลานสกี – สวนสนุกเอเวอรแลนด – ศูนยสมุนไพรโสม – คอส

เมติค  
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

 
จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู ไรสตรอเบอรรี่ ใหทานไดชิมสตรอเบอรรี่สดๆ หวาน
ฉํ ่าจากไร หากติดใจรสชาติที ่แสนหวานก็สามารถเลือกซื ้อกลับมาฝากคนที่
เมืองไทยไดดวย โดยจะมีการแพ็คใสกลองสวยงาม และนําสงถึงสนามบินในวัน
สุดทายกอนเดินทางกลับ  
 
จากนั้นมีเวลาใหทานไดสนุกกับการเลนสกีอยางเต็มที่บน ลานสกีขนาดใหญ เมื่อ
เขาสูฤดูหนาวภูเขาของเกาหลีจะถูกปกคลุมไปดวยหิมะขาวโพลน โซนลานสกีจะ
ประกอบไปดวยเนินสกีมือใหม และอีกเนินสําหรับคนที่เลนสกีจนโปรแลว ซึ่ง
ปลอดภัยไมมีอันตรายใดๆ การเตรียมตัวกอนเลนสกีควรเตรียม ถุงมือสกี 
ผาพันคอ แวนกันแดด เสื้อแจคเก็ตกันนํ้าหรือผารม และกางเกงรัดรูป พรอม
กับรับฟงขอแนะนํา และฝกวิธีการเลนจากไกดทองถิ่นกอนลงสนามจริง ทั้งนี้เพื่อ
ความปลอดภัยของผู เลนเองเปนสําคัญ สําหรับคนที่ชํานาญแลว สามารถน่ัง
กระเชาขึ้นไปไดบนเขาไดเลย (** ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี สกี
ลิฟท สโนวสเลด สกี คาเลนรวมชุดแลวประมาณ 50,000 วอน **) 
 



 

 

 
 

หมายเหตุ : ปริมาณของหิมะ และการเปดใหบริการของลานสกี ขึ้นอยูกับ
ความเอื้ออํานวยของสภาพอากาศในแตละป หากมีหิมะไมเพียงพอลานสกี
อาจจะปดใหบริการ ในกรณีที่ลานสกีไมสามารถเปดบริการ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิทดแทนโปรแกรม ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวนสนุกอีก
หนึ่งแหงที่นาสนใจเมื่อเดินทางไปเที่ยวเกาหลี พบกลับโลกแหงลานนํ้าแข็ง และ
เลนหิมะไดตลอด 365 วัน เมืองหิมะจําลองตั้งอยูที่เมืองโกยาง แหลงทองเที่ยว
ใกลกรุงโซล ซึ่งเปน "Snow Park" ในรมท่ีใหญสุดของประเทศเกาหลี เพลิดเพลิน
กับการขี่เครื่องเลนสุดนารักบนลานนํ้าแข็ง เชน จักรยานคูรัก จักรยานเดี่ยว รถ
เฟอรรี่ กะบะสเลดแซนตา เปนตน หรือจะเลือกเขาสูโลกของหิมะที่อุณหภูมิติลบ -
2 องศาเซลเซียส กับการเลนสโนสเลคบนลานหิมะก็ได (ราคาทัวรนี้ไมรวมคาเขา 
SNOW PARK ประมาณ 15,000 วอน หรือหากทานใดไมสนใจ สามารถเดินช
อปปم�งตามอธัยาศัย มีหลากหลายแบรนดชั้นนําใหเลือกมากมาย) 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (4) เมนู บุฟเฟตบาบีคิวปم�งยางสไตลเกาหลี เนื้อหมู 
เน้ือไก เน้ือวัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี เติมไมอั้น 
 



 

 

จากนั้นนําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด สวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุด
ของประเทศ ถูกขนานนามวาเปนดิสนียแลนดแหงเกาหลีใต ตั้งอยูทามกลางหุบเขา 
ประกอบไปดวยโซนตางๆ ดัง น้ี Global Fair, Magic Land, European 
Adventure, American Adventure, Zootopia เม่ือทานกาวผานประตูเขา
ไปในสวนสนุกเอเวอรแลนด พบกับอาคารทรงสวยที่ตกแตงดวยสถาปตยกรรม
แบบวิกตอเรียตะวันออก และอินเดีย ซึ ่งผสมผสานจนเขากันลงตัว แวะถายรูป
สวยๆ ที่ Magic Tree ตนไมแฟนตาซีขนาดใหญที่จะเปลี่ยนธีมไปตามเทศกาล
ตางๆ ถือเปนอีกจุดแลนดมารคสําหรับนักทองเที ่ยว ใครชอบเครื่องเลน
หวาดเสียวตองหามพลาดเด็ดขาด สนุกกับเครื่องเลนนานาชนิดไมวาจะเปน 
รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train) ที่เร็วสุดๆ และตีลังกาถึง 2 รอบ เฮอรริ
เคน (Hurricane) เครื่องเลนที่จะหมุนๆ เหวี่ยงๆ ใหหัวใจเตนรัวกับความสูงเกือบ 
20 เมตรจากพื้นดิน! ดับเบ้ิลร็อกสปน (Double Rock Spin) ที่จะหมุนๆ ตีลังกา 
3 ตลบบนอากาศดวยความสูงที่แทบกลั้นหายใจ เรือเหาะไวกิ้ง (Columbus 
Adventure) เตรียมตัวเตรียมใจไปกับเจาเรือเหาะยักษที่จะเหวี่ยทุกคนขึ้นไปสูง
ถึง 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลคที่พลาดไมไดของสวนสนุกแหงนี้ รถไฟ
เหาะรางไม (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมที่สูงชันเปนอันดับ 4 ของโลก ซึ่งมี
ความชันถึง 77 องศา และวิ่งดวยความเร็ว 104 กิโลเมตร/ชั่วโมง  

 



 

 

 
 

พักเหนื่อยจากเครื่องเลน หลุดเขามาในโลกของเหลาสัตวมากมาย ในโซน 
Zootopia หนึ่งในสวนสัตวที ่ใหญที่สุดของเกาหลี มีสัตวมากกวา 2,000 ตัว 
จาก 200 กวาสายพันธุ พาทุกทานทองไปกับโลกของสัตวป�าซาฟารี ขึ้นไปบนรถ
บัสซาฟารีเพื่อใกลชิดกับเหลาสัตวป�ายิ่งขึ้นอยางโซน Safari World พบกับสัตว
ที ่นาเกรงขามอยางสิงโตเจาป�า เสืออันดุราย และหมีตัวใหญที ่อาจจะโผลมา
ทักทายคุณไดทุกเมื่อ ตื่นเตนไปกับการน่ังรถสะเทิ้นนํ้าสะเทิ้นบก ตะลุยเขาไปใน
โซน Lost Valley พรอมเพลิดเพลินกับการชมสัตวตางๆ ที่เดินเลนอยางอิสระ 
ถาโชคดีอาจจะไดพบกับเจาหมีมาขอขนมกินถึงหนาตางรถเลยทีเดียว เปลี่ยน
บรรยากาศจากเหลาสัตวโลกมาเจอความสวยงามของหมูพฤกษา เดินชมสวน
ดอกไมท ี ่ก ําลังออกดอกบานสะพรั ่งอวดสีสัน ณ สวนดอกไมส ี่ฤดู ซึ ่งจะ
เปลี่ยนแปลงพันธุดอกไมไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งป (ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ดวยสีสันที่สดของดอกไมแตละชนิดจึงไดรับความนิยม
อยางมาก นักทองเที่ยวที่มาสวนสนุกจึงไมพลาดที่จะมาถายรูปเก็บบรรยากาศ
ความสดชื่นกลับไปเปนที่ระลึก รวมทั้งยังมีการจัดเทศกาลในแตละเดือน ในเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ จะมีเทศกาลหิมะ และการเลนเลื่อนหิมะ 

 



 

 

 
 

การแสดขบวนพาเหรดอันนาตื่นตาตื่นใจ ชมขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญอยาง คา
นิวัล แฟนตาซี พาเหรด (Carnival Fantasy Parade) พบกับโชวตางๆ จากทั่ว
ทุกมุมโลก มีทั ้งธีมสไตลบราซิลอยางแซมบาเฟสติวัล (Samba festival) ไป
จนถึงธีมเวนิสคานิวัล (Venice Carnival) จากอิตาลีก็ตบเทาเขารวมขบวนดวย 
สนุกสนานกับการเตนรําไปพรอมๆกัน ชวงหัวคํ่าเปนอีกหน่ึงการแสดงที่พลาดไมได
เชนกัน อยาเพิ่งรีบกลับ! หากยังไมไดชมการแสดงพลุสุดอลังการหลังจากพระ
อาทิตยตกดิน และยังมีขบวนพาเหรดที่จัดเต็มทั ้งแสง สี เสียง อยางมูนไลท
พาเหรด (Moonlight parade) ใหทานไดชมอีกดวย ขบวนพาเหรดจะมีรอบ 
14.30 18.30 และ 19.30 น. 

 



 

 

 
 

จากนั้นนําทานออกเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ชวยเสริม
ความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหาร ปอด ชวยทําใหจิตใจสงบ และเพ่ิมพละกําลัง 
มีสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ ป�องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม
ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป�องกันมะเร็ง 
 
จากนั้นนําทานแวะชอปที่รานเครื่องสําอางคยอดนิยม COSMETIC OUTLET 
สวรรคของนักชอปชาวไทย เพื่อเลือกซื้อกลับไปเปนของฝาก มีใหเลือกมากมาย
หลากหลายแบนด ไมวาจะเปนสกินแครบํารุงผิวแบรนดอยาง DEWINS และแบ
รนด JSM ที่เปนสินคาหลักของทางราน ไมวาจะเปนครีมหอยทาก ครีมนํ้าแตก 
ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล โบท็อกซ เปนตน และยังมีสินคาอื่นๆ อาทิเชน ครีมวาน
หางจระเข แป�งมาโยก ยายอมผม แฮนดครีม ยาสระผม ฯลฯ 

 
เย็น บริการอาหารเย็น (5) เมนู บิบิมบับ ขาวยําเกาหลี ประกอบดวยผักตางๆ 

พรอมกับเนื้อสัตวหมัก เสิรฟบริการพรอมซุปรอนๆ 
 



 

 

พักที่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL 
หรือระดับเดียวกัน 

 
วันที่สี่            ผลิตภัฑณนํ้ามันสน – ศูนยสมุนไพรฮอตเกนามู – พระราชวังชางด็อกกุง – 

พลอยอเมทิส - ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
 

จากนั้นนําทานเรียนรูการทํา ผลิตภัณฑนํ้ามันสน ที่สกัดจากนํ้ามันสนเข็มแดง มี
สรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลใน
รางกาย 
 
จากนั้นนําทานชม ศูนยสมุนไพรฮอตเกนามู ตนไมชนิดนี้เจริญเติบโตในป�าลกึบน
ภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับนํ้าทะเล 50-800 เมตร ชวยดูแลตับ
ใหสะอาดแข็งแรง ป�องกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล กาแฟ 
บุหร่ี สารตกคางจากอาหาร และยา 
 
จากน้ันนําทานชม พระราชวังชางด็อกกุง พระราชวังลําดับที่สองที่ถูกสรางตอจาก
พระราชวังเคียงบกกุง เคยใชเปนที่พํานักของพระมหากษัตริยหลายพระองคใน
สมัยราชวงศโชซอน และยังเปน 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญที่ยังคงรักษาไว 
พระราชวังหลวงทั้ง 5 ที่ในโซลนั้น จะมีลักษณะหนาตาคลายๆ กัน แตกตางกันที่
ทัศนียภาพ รวมถึงความพิเศษของแตละสถานที่ดวย อยางตัวพระราชวังชางด็อกกุ
งแหงนี้ก็มีไฮไลทที่นาสนใจคือ สวนฮูวอน หรือสวนแหงความลับนั่นเอง ภายใน
พระราชวังประกอบไปดวยเขตพระราชฐานชั้นนอก พระราชฐานชั้นใน และสวน
ดานหลังที่ใชสําหรับเปนที่พักผอนของพระมหากษัตริยในสมัยโบราณ เมื่อเดินเขา
มาบริเวณดานในพระราชวังจะเจอกับลานกวาง เปนพื้นที่สาธารณะที่นักทองเที่ยว
สามารถเดินชมได พระราชวังแหงน้ีเคยถูกเผาทําลายไปในชวงป 1592 กอนจะถูก
บูรณะในป 1611 และไดกลายเปนสมบัติทางวัฒนธรรมนับตั้งแตนั้นเปนตนมา 



 

 

ปจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางสวนของพระราชวังเอาไว นอกจากนั้นยังมี
ตนไมขนาดยักษมีอายุกวา 300 ป บอน้ํา และศาลาริมน้ํา  

 

 
 
หมายเหตุ : กรณีที่พระราชวังชางด็อกกุงไมเปดทําการ ขอสงวนสิทธิ์ปรับ
รายการทองเที่ยว ทดแทนเปน พระราชวังถ็อกซูกุง 1 ใน 5 พระราชวังเกาแก
ของราชวงศโชซอน มีขนาดไมเล็กไมใหญ ตั้งโดดเดนสงางามอยูทามกลางอาคาร
สไตลตะวันตกใจกลางกรุงโซล แตสวยงามรมรื่นไปดวยตนไม ยิ ่งชวงฤดูใบไม
เปลี่ยนสีแลวยิ่งสวยงามไปอีก ในแตละวันจะมีการเปลี่ยนเวรยามของทหาร หาก
มาไดถูกจังหวะจะไดชมพิธีเปลี่ยนเวรยามประจําวัน ซึ่งในหนึ่งวันนั้นจะมี 3 รอบ 
คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบที่สอง 14.00 น. และรอบสุดทายตอน 15.30 น.  
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (7) เมนู จิมทัค ไกอบซีอิ ๊ววุ นเสน เปนเมนูอาหาร
เกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เปนไกผัดรวมกับวุนเสน มันฝรั่ง แครอท พริก และ
ซอสดํา เน้ือไกที่น่ิม รสชาติคลายกับไกพะโลสูตรเกาหลี 

 
จากนั้นนําทานชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเปนแดนของพลอย
สีมวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงไวน 



 

 

มีเสนหเยายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จี้ ตางหู และสรอย
ขอมือ 

 
จากน้ันนําทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ดิวตี้ฟร ีที่รานคาปลอดภาษีที่ใหญที่สุดใน
โซล แหลงรวมสินค าแบรนดเนมมากมาย ไม ว าจะเป น น ํ ้าหอม เส ื ้อผา 
เครื่องสําอาง กระเป�า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนดดัง และสินคาแบ
รนดอื ่นๆ อีกมากมาย โดยชั ้นใตดินจะเปนสินคาแบรนดหรู และเครื ่องดื่ม
แ อล ก อฮ อล   อ า ทิ เ ช  น  PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, 
LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU 
เปนตน ในสวนของชั้นที่ 1 เปนช็อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบ
รนด อาทิเชน ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เปนตน ชั้น 2 เปนช็อป 
MCM ชั้นที่ 3 เปนโซนเครื่องสําอางคหลากหลายแบรนดดัง ไมวาจะเปนแบรนด 
SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, 
LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เปนตน ชั ้น 4 จะเปน
สินคาแบรนดเนมอ่ืนๆ และชั้นที่ 5 จะเปนแบรนดของเกาหลี และโซนรานอาหาร 

 
จากนั้นนําทานเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง ยานเมียงดง แหลงละลายทรัพยใน
ดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควรเกาหลี ตลาดแหงน้ีจะมีเส้ือผา กางเกง 
รองเทา น้ําหอม เครื่องสําอางคทั้งแบรนดเนมช่ือดัง และโลคอลแบรนด รวมถึงซีดี
เพลง รูปดารา และศิลปนเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุนตองการก็สามารถหาไดจากที่
ตลาดน้ี อาทิเชน รานเครื่องสําอางคคที่คุนหูคนไทยที่ไมวาจะเปน ETUDE, SKIN 
FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ร า ค า
เครื่องสําอางคคจะถูกกวาประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เทา และบางรุนไมมีขาย
ในประเทศไทย หรือจะเปนรานขายรองเทาแบรนดดังอยางราน MBC MART ก็มี
รองเทาหลากหลายแบรนดดังใหเลือกมากมาย อาทิเชน ADIDAS, NIKE, NEW 
BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เปนตน 
 



 

 

 
 
ในสวนของอาหารบริเวณขางทางที่ฮอทฮิตไมแพกันอยางโซน เมียงดงสตรีทฟู�ด 
มีอาหารหรือของทานเลนใหไดลิ้มลองมากมาย ไมวาจะเปน หอยเชลลยางตัวใหญ
อบนากิน ขนมไขหรือเครันปง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุงล็อบสเตอร
ตัวใหญๆ ยางชีสมีรสหวาน ชีสยาง โดยการเอามอสซาเรลลาชีสเสียบไมแลวเอา
ไปยาง ตอกโบกี เคกขาวที่ข้ึนชื่อของเกาหลี ปรุงรสดวยซอสเผ็ดสไตลเกาหลี เมนูน้ี
มีอยูเกือบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ดําจาจังมยอน หนึ่งในเมนสูุดฮิต
ที่เห็นกันบอยในซีรี่สเกาหลี มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม พบเห็นไดทั่วไปใน
เมืองไทย แตของที่นี่จะมีไสกรอกเพิ่มเขามาอีกหนึ่งชั้น ปลาหมึกยักษทอดกรอบ 
เสียบไมแบบอลังการโรยดวยเกลือ เปนตน แตหากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอติ
มโคนเจาดัง ซ่ึงไอติมท่ีกดมาใสโคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต 

 
เย็น  อิสระอาหารเย็น 1 ม้ือ (ใหทุกทานไดอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกใน
การช็อปปم�ง) 
พักที่   GRAND PALACE / CHOYANG / AIR REX HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 



 

 

วันที่หา          ละลายเงินวอนซุปเปอรมารเก็ต – สนามบินอินชอน  
เชา  รับประทานอาหารเชา (8) เมนู อูดง 
 

จากนั้นนําทานเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงิน
วอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ
ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลาง
หนาโสม เครื่องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป�อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามา
เกาหลี) นมกลวย เปนตน 

 
11.15 น. เดินทางกลับกรงุเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ701 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง) 
15.05 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พรอมดวยความประทับใจ 
 

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

 
*** สําคัญมากโปรดอาน *** 

ในกรณีที่ตองออกตั๋วภายใน เครื่องบิน / รถทัวร / รถไฟ กอนทําการออกตั๋วโดยสาร 
กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้ง  

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา  

มิเชนนั้น ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดใดทั้งสิน้ 
ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ  

  
 

 
 

 

***หมายเหต*ุ** 
ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั�งนี�ข ึ�นอยูต่ามความ

เหมาะสม 
**กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืง ท ั�งที�กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที�ระบุใน
รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ั�งส ิ�น และขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึ�งอยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั** 
**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 



 

 

อัตราคาบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน AIR ASIA X 
เกาหลี ฮวาชอน โซล เลสโก โอโห ไอซ ฟชชิ่ง 

 

กําหนดการเดินทาง 
มกราคม – กุมภาพันธ 2563 

ราคาผูใหญ 
(หองละ 2-3 

ทาน) 

จอยแลนด 
(ไมรวมต๋ัว) พักเด่ียว 

06 – 10 มกราคม 2563 16,999 8,999 5,000 
07 – 11 มกราคม 2563 16,999 8,999 5,000 
08 – 12 มกราคม 2563 17,999 8,999 5,000 
09 – 13 มกราคม 2563 17,999 8,999 5,000 
10 – 14 มกราคม 2563 17,999 8,999 5,000 
11 – 15 มกราคม 2563 16,999 8,999 5,000 
12 – 16 มกราคม 2563 16,999 8,999 5,000 
13 – 17 มกราคม 2563 16,999 8,999 5,000 
14 – 18 มกราคม 2563 16,999 8,999 5,000 
15 – 19 มกราคม 2563 17,999 8,999 5,000 
16 – 20 มกราคม 2563 17,999 8,999 5,000 
17 – 21 มกราคม 2563 17,999 8,999 5,000 
24 – 28 มกราคม 2563 
(วันตรุษจีน) 18,999 8,999 5,000 

25 – 29 มกราคม 2563 
(วันตรุษจีน) 18,999 8,999 5,000 

26 – 30 มกราคม 2563 16,999 8,999 5,000 
27 – 31 มกราคม 2563 16,999 8,999 5,000 
03 – 07 กุมภาพันธ 2563 16,999 8,999 5,000 
04 – 08 กุมภาพันธ 2563 16,999 8,999 5,000 
06 – 10 กุมภาพันธ 2563 
(วันมาฆบูชา) 18,999 8,999 5,000 



 

 

 
ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป ทานละ 5,999 บาท 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคเุทศก
ทองถิ่น*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 50,000 วอน/ทริป/ทาน* 

07 – 11 กุมภาพันธ 2563 
(วันมาฆบูชา) 18,999 8,999 5,000 

08 – 12 กมุภาพันธ 2563 
(วันมาฆบูชา) 18,999 8,999 5,000 

09 – 13 กุมภาพันธ 2563 16,999 8,999 5,000 
10 – 14 กุมภาพันธ 2563 16,999 8,999 5,000 
11 – 15 กุมภาพันธ 2563 16,999 8,999 5,000 
12 – 16 กุมภาพันธ 2563 17,999 8,999 5,000 
13 – 17 กุมภาพันธ 2563 17,999 8,999 5,000 
14 – 18 กุมภาพันธ 2563 17,999 8,999 5,000 
15 – 19 กุมภาพันธ 2563 16,999 8,999 5,000 
16 – 20 กุมภาพันธ 2563 16,999 8,999 5,000 
17 – 21 กุมภาพันธ 2563 16,999 8,999 5,000 
18 – 22 กมุภาพันธ 2563 16,999 8,999 5,000 
19 – 23 กุมภาพันธ 2563 17,999 8,999 5,000 
20 – 24 กุมภาพันธ 2563 17,999 8,999 5,000 
21 – 25 กุมภาพันธ 2563 17,999 8,999 5,000 
22 – 26 กุมภาพันธ 2563 16,999 8,999 5,000 
23 – 27 กุมภาพันธ 2563 16,999 8,999 5,000 
24 – 28 กุมภาพันธ 2563 16,999 8,999 5,000 
25 – 29 กุมภาพันธ 2563 16,999 8,999 5,000 
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 17,999 8,999 5,000 
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 17,999 8,999 5,000 
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 17,999 8,999 5,000 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**หมายเหตุ** 

1. รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบ
จายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกัน
กอนออกเดินทาง ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวย
สาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้ง
คาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักทองเที่ยว
ชาวไทยเทานั้น ถาหากเปนชาวตางชาติ จะตองเพ่ิมจากราคาคาทัวรปกติอีก 100 
USD** กรณีตัดกรุปเหมาที่เปนเด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค  
หมอ  พยาบาล  ชาวตางชาติ หรือกรุปที่มีการขอดูงาน **จะตองสอบถามราคาใหมทุก
ครั้ง** 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเที่ยวในประเทศ
เกาหลี หรือปญหาตางๆ ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ หากทาน
มีความจําเปนตองรับฝากของจากผู อื ่นเพื่อที่จะนําไปยังประเทศนั้นๆ  หรือนํากลับ
ประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันวาตองไมเปนสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจาหนาท่ีจะไมรับฝากกระเป�าหรือส่ิงของใดใด 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั�น ไมเ่ชน่น ั�น ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไม่
วา่ดว้ยกรณีใดๆท ั�งสิ�น เพราะทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ต ั�วกบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ี�ถว้น กอ่นการจองทวัรท์กุคร ั�ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

ขอ้ความสาํคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีที�ลกูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหล้กูคา้

ตอ้งถูกสง่ตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นในการเปลี�ยนตั�วขากลับ และรวมถงึคา่บรกิารอื�นๆที�
เกดิขึ�นดว้ย ฉะนั�น ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นที�ทางประเทศนั�นๆเรยีกเก็บ ทางผูจั้ดและ
ทางสายการบนิจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเที�ยวบนิถัดไปที�มทีี�
นั�งวา่ง หรอืตามวันเดนิทางของตั�วเครื�องบนิ ทั�งนี� ข ึ�นอยูท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต ้
และสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสัมภาษณ์ ในการที�ทาง
ตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสัมภาษณ์นั�น ขึ�นอยูก่ับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทาง
เจา้หนา้ที� ตม. ทางบรษัิททัวร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนี�ได ้** 

*** ทัวรค์รั �งนี�มวีัตถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั�น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจาก
กรุ๊ปทัวร ์ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเที�ยวเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



 

 

3. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปน
หลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

4. ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง และวันสุดทายชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร หากวาทานใดสนใจ
สามารถซื้อได แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ เพราะทางบริษัททัวรไมมีการบังคับลูก
ทัวรซื้อแตอยางใด แตเปนการบอกกลาวลวงหนา 

5. ทัวรครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทานั้น ถาลุกคาตองการแยกตัว
ออกจากกรุปทัวร โดยไมลงรานชอปปم�ง เชน น้ํามันสน / รานโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเม
ติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD ตอ
ทาน 

 
 
 
 
 

 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.    
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน    
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ      
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื ่อนไขตาม

กรมธรรม) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนั
การมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี� 
- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 
- ต ั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศเกาหลไีด ้(เช่น เงนิสด บตัร

เครดติ เป็นตน้) 
- ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานกัในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีม

ให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานกัในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง , คาโทรศัพท , คา

โทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คาซักรีด , มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืม
ที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น  
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว  
 
เอกสารประกอบในการย่ืนวีซา  
1) พาสปอรต  
2) ใบประจําตัวคนตางดาว  
3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู  
4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี)  
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี)  
6) รูปถายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  
(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเอง
กอนจะยื่นวีซา) 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทาน 

เพ่ือสํารองที่นั่ง ภายใน 3 วันหลังจากการจอง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมว ากรณีใดๆ ใหถ ือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธ์ิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางนอยกวา 30 วัน จะตองชําระครบเต็ม
จํานวนเลย 



 

 

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ , อีเมล , หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทํา
การของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
 กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบรษิัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

 กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงนิคาบรกิารคนื นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู
มชีื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคนื
ที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบรกิารคนื โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบรกิารตางๆ และหนา
สมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน  

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี ้
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน

คาบริการ 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน

คาบริการ 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การ
จองที่พักฯลฯ 

1. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   



 

 

2. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืน
เงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศ
ที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยว
รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการ
ตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 



 

 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ ้น ในกรณีที ่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื ้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่ง
มีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

 สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณกีฬาฯ 
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก , ผลไมสด , ไข , เนื้อสัตว , ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่ง
เหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก  

 
 


