
 

 

รหัสทัวร ZET1902820 
ทัวรเกาหลี ยงอิน โซล เลสโก หมิะพาเพลิน 5 วัน 3 คืน (XJ) 
ลานสก ีไรสตรอเบอรร่ี สวนสนุกเอเวอรแลนด หมูบานโบราณบุกชนฮันอก  
พระราชวังชางด็อกกุง ดิวต้ีฟรี ตลาดเมียงดง โซลทาวเวอร ถนนแคฮงันูร ี 
ฮุนได พรีเมี่ยม เอาทเลท 
 

 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก          กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เกาหลีใต (สนามบินอินชอน)  

13.00 น. คณะพรอมกันที ่สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู 4 เคานเตอร 
4 สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และ
อํานวยความสะดวกในการข้ึนเครื่อง (หัวหนาทัวรแนะนําการเดินทาง) สายการบิน 
AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 
3-3-3 น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน (หากตองการซื้อน้ําหนักเพ่ิม ตองเสีย
คาใชจาย) **หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยาง
นอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตข้ึูนเคร่ืองกอนเวลาเคร่ืองออก 40 
นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเครือ่ง เน่ืองจากตองเปนไปตามระบบ
ของสายการบิน**) 

 

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

การเปลี่ยนแปลงตามขอกําหนดของสายการบนิ) 
HOT SEAT เปนที่น่ังภายในหองโดยสารบริเวณดานหนาของเครื่องบิน ซึ่งเปนท่ี

น่ังแบบมีพื้นที่วางขามากเปนพิเศษ 

 
 

 
15.40 น. บินลัดฟ�าสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยเท่ียวบินท่ี XJ702 (ไมมีบริการอาหารบน
เคร่ือง) 
23.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม. กรุณา

ปรับนาฬกิาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผานพิธี
การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว ขอตอนรับทุกทานสูสาธารณะรัฐเกาหลีใต 
รถโคชนําทุกทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพ่ือ



 

 

ความหวังในการรวมชาติท่ียาวกวา 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร 
บริการอาหารวางคิมบบั+นมกลวย 

พักที่    RAMADA GIMPO HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 

วันท่ีสอง        ลานสก ี– ไรสตรอเบอรรี ่– สวนสนุกเอเวอรแลนด  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 

จากน้ันใหทานไดสนุกสนานเพลิดเพลินบน ลานสกีขนาดใหญ เมื่อเขาสูฤดูหนาว
ภูเขาของเกาหลีจะถูกปกคลมุไปดวยหิมะขาวโพลน โซนลานสกีจะประกอบไปดวย
เนินสกีมือใหม และอีกเนินสําหรับคนที่เลนสกีจนโปรแลว ซึง่ปลอดภยัไมมีอันตราย
ใดๆ การเตรียมตัวกอนเลนสกีควรเตรียม ถุงมือสกี ผาพันคอ แวนกนัแดด เส้ือ
แจคเก็ตกันน้ําหรือผารม และกางเกงรัดรูป พรอมกับรับฟงขอแนะนาํ และฝก
วิธีการเลนจากไกดทองถิ่นกอนลงสนามจรงิ ท้ังน้ีเพื่อความปลอดภัยของผูเลนเอง
เปนสําคัญ สําหรับคนที่ชํานาญแลว สามารถน่ังกระเชาข้ึนไปไดบนเขาไดเลย (** 
ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี สกีลิฟท สโนวสเลด สกี คาเลนรวมชุด
แลวประมาณ 50,000 วอน **) 

 

 
 

หมายเหตุ : ปริมาณของหิมะ และการเปดใหบริการของลานสกี ขึน้อยูกับความ
เอ้ืออํานวยของสภาพอากาศในแตละป หากมหีิมะไมเพียงพอลานสกีอาจจะปด
ใหบริการ ในกรณีท่ีลานสกีไมสามารถเปดบรกิาร ทางบริษัทขอสงวนสิทธิทดแทน
โปรแกรม ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวนสนุกอีกหน่ึงแหงที่นาสนใจเมือ่
เดินทางไปเท่ียวเกาหลี พบกลับโลกแหงลานน้ําแข็ง และเลนหิมะไดตลอด 365 



 

 

วัน เมืองหิมะจําลองตั้งอยูที่เมืองโกยาง แหลงทองเที่ยวใกลกรุงโซล ซึ่งเปน 
"Snow Park" ในรมที่ใหญสุดของประเทศเกาหลี เพลิดเพลินกับการขี่เครื่องเลน
สุดนารักบนลานน้ําแข็ง เชน จักรยานคูรัก จักรยานเด่ียว รถเฟอรร่ี กะบะสเลด
แซนตา เปนตน หรือจะเลือกเขาสูโลกของหิมะที่อุณหภูมิติลบ -2 องศาเซลเซียส 
กับการเลนสโนสเลคบนลานหิมะก็ได (ราคาทัวรน้ีไมรวมคาเขา SNOW PARK 
ประมาณ 15,000 วอน หรือหากทานใดไมสนใจ สามารถเดินชอปปم�งตามอธัยา
ศัย มีหลากหลายแบรนดช้ันนําใหเลือกมากมาย) 

 
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู ไรสตรอเบอรรี่ ใหทานไดชิมสตรอเบอรรี่สดๆ หวาน
ฉ่ําจากไร หากติดใจรสชาติท่ีแสนหวานกส็ามารถเลือกซื้อกลับมาฝากคนท่ี
เมืองไทยไดดวย โดยจะมีการแพ็คใสกลองสวยงาม และนําสงถึงสนามบินในวัน
สุดทายกอนเดินทางกลับ  
 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (2) เมนู บุฟเฟตบาบีคิวปم�งยางสไตลเกาหล ีเน้ือหมู เน้ือไก 

เน้ือวัว ปลาหมึก อาหารเกาหล ีเติมไมอ้ัน 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด สวนสนุกกลางแจงที่ใหญท่ีสุดของ
ประเทศ ถูกขนานนามวาเปนดิสนียแลนดแหงเกาหลีใต ต้ังอยูทามกลางหุบเขา 
ประกอบไปดวยโซนตางๆ ดังน้ี Global Fair, Magic Land, European 
Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อทานกาวผานประตูเขา
ไปในสวนสนุกเอเวอรแลนด พบกบัอาคารทรงสวยที่ตกแตงดวยสถาปตยกรรม



 

 

แบบวิกตอเรียตะวันออก และอินเดีย ซึ่งผสมผสานจนเขากันลงตัว แวะถายรูป
สวยๆ ที ่Magic Tree ตนไมแฟนตาซีขนาดใหญที่จะเปลี่ยนธีมไปตามเทศกาล
ตางๆ ถือเปนอีกจุดแลนดมารคสําหรับนักทองเที่ยว ใครชอบเครื่องเลนหวาดเสียว
ตองหามพลาดเด็ดขาด สนุกกบัเครื่องเลนนานาชนิดไมวาจะเปน รถไฟเหาะตีลังกา 
(Rolling X-Train) ที่เร็วสุดๆ และตีลังกาถึง 2 รอบ เฮอรริเคน (Hurricane) 
เครื่องเลนท่ีจะหมุนๆ เหว่ียงๆ ใหหัวใจเตนรัวกับความสูงเกือบ 20 เมตรจาก
พ้ืนดิน! ดับเบ้ิลร็อกสปน (Double Rock Spin) ที่จะหมุนๆ ตีลังกา 3 ตลบบน
อากาศดวยความสูงท่ีแทบกลั้นหายใจ เรือเหาะไวกิ้ง (Columbus Adventure) 
เตรียมตัวเตรียมใจไปกบัเจาเรือเหาะยักษที่จะเหวี่ยทุกคนข้ึนไปสูงถึง 30 เมตร ใน
มุม 75 องศา และไฮไลคที่พลาดไมไดของสวนสนุกแหงน้ี รถไฟเหาะรางไม (T-
EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมที่สูงชันเปนอันดับ 4 ของโลก ซึ่งมคีวามชันถึง 77 
องศา และว่ิงดวยความเร็ว 104 กิโลเมตร/ช่ัวโมง  

 

 
 

พักเหน่ือยจากเครื่องเลน หลุดเขามาในโลกของเหลาสัตวมากมาย ในโซน 
Zootopia หน่ึงในสวนสัตวท่ีใหญท่ีสุดของเกาหล ีมีสัตวมากกวา 2,000 ตัว 
จาก 200 กวาสายพันธุ พาทุกทานทองไปกับโลกของสัตวป�าซาฟารี ข้ึนไปบนรถ
บัสซาฟารีเพ่ือใกลชิดกับเหลาสัตวป�ายิ่งขึ้นอยางโซน Safari World พบกับสัตวท่ี
นาเกรงขามอยางสิงโตเจาป�า เสืออันดุราย และหมีตัวใหญท่ีอาจจะโผลมาทักทาย
คุณไดทุกเมื่อ 
 



 

 

 
 
ต่ืนเตนไปกับการน่ังรถสะเทิ้นน้ําสะเท้ินบก ตะลุยเขาไปในโซน Lost Valley 
พรอมเพลิดเพลินกับการชมสัตวตางๆ ที่เดินเลนอยางอิสระ ถาโชคดีอาจจะไดพบ
กับสัตวเหลาน้ีมาขอขนมกินถึงหนาตางรถเลยทีเดียว 

 

 
 

เปลี่ยนบรรยากาศจากเหลาสัตวโลกมาเจอความสวยงามของหมูพฤกษา เดินชม
สวนดอกไมท่ีกําลังออกดอกบานสะพรั่งอวดสีสัน ณ สวนดอกไมสี่ฤดู ซึ่งจะ
เปลี่ยนแปลงพันธุดอกไมไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งป (ท้ังน้ี
ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ) ดวยสีสันท่ีสดของดอกไมแตละชนิดจึงไดรับความนิยม
อยางมาก นักทองเท่ียวท่ีมาสวนสนุกจึงไมพลาดที่จะมาถายรูปเกบ็บรรยากาศ
ความสดช่ืนกลับไปเปนท่ีระลึก รวมทั้งยังมีการจัดเทศกาลในแตละเดือน ในชวงฤดู
หนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาล



 

 

คริสตมาส และตอนรับเทศกาลปใหม ทุกเทศกาลจะตกแตงดวย แสง สี เสียง สุด
อลังการ พรอมทั้งมีขบวนพาเหรดมาสรางความบันเทิงใหกับเด็กๆ เชน White 
Christmas Parade, Moonlight Parade 
 

 
 
การแสดขบวนพาเหรดอันนาต่ืนตาตื่นใจ ชมขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญอยาง คา
นิวัล แฟนตาซี พาเหรด (Carnival Fantasy Parade) พบกบัโชวตางๆ จากท่ัว
ทุกมุมโลก มีทั้งธีมสไตลบราซิลอยางแซมบาเฟสติวัล (Samba festival) ไป
จนถึงธีมเวนิสคานิวัล (Venice Carnival) จากอิตาลีก็ตบเทาเขารวมขบวนดวย 
สนุกสนานกับการเตนราํไปพรอมๆกัน ชวงหัวค่ําเปนอีกหน่ึงการแสดงท่ีพลาด
ไมไดเชนกนั อยาเพ่ิงรบีกลับ! หากยงัไมไดชมการแสดงพลุสดุอลังการหลังจากพระ
อาทิตยตกดิน และยังมขีบวนพาเหรดท่ีจัดเต็มท้ังแสง สี เสียง อยางมูนไลท
พาเหรด (Moonlight parade) ใหทานไดชมอีกดวย ขบวนพาเหรดจะมีรอบ 
14.30 18.30 และ 19.30 น. 

 



 

 

 
 
เย็น บริการอาหารเย็น (3) เมนู บบิิมบับ ขาวยําเกาหล ีประกอบดวยผักตางๆพรอมกับ

เน้ือสัตวหมัก เสิรฟบริการพรอมซุปชาบูหมอรอนๆ 
 
พักที่    RAMADA GIMPO HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
วันท่ีสาม        หมูบานโบราณบุกชนฮันอก – ศูนยสมุนไพรโสม – ผลิตภัฑณน้ํามันสน   
 พระราชวังชางด็อกกงุ - คอสเมติค – ดิวต้ีฟร ี– ตลาดเมียงดง 

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
 
จากน้ันนําทานยอนรอยอดีตกลับไปยังสมัยโชซอน หมูบานโบราณบุกชอนฮันอก ท่ี
ซอนตัวอยูทามกลางเมืองใหญ ในแตละฤดกูาลจะมีบรรยากาศที่แตกตางกันโดย
ส้ินเชิง หมูบานแหงน้ียงัรักษาความสวยงามของหมูบานโบราณด้ังเดิมเอาไวไดเปน
อยางดี ถือเปนหน่ึงในหมูบานแบบฮันอกที่มช่ืีอเสียงมากท่ีสุดในประเทศเกาหลี 
ปจจุบันไดกลายเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยม และยังถูกลอมรอบไปดวยสถานที่เชิง
ประวติัศาสตร อาทิ พระราชวงัเคียงบกกุง พระราชวงัชางด็อกกุง ซึง่บานฮันอก
หลายหลังในหมูบานไดถูกดัดแปลงใหเปนศูนยวัฒนธรรม เกสตเฮาส รานอาหาร
มากมาย ท่ีน่ีมีมมุถายรูปชคิๆ ที่พลาดไมไดถงึ 8 จุด หากใครที่มีเป�าหมายวาจะ
เก็บใหครบทั้ง 8 จุดก็เตรียมฟตรางกายใหดีๆ เพราะในบางจุดจะเปนเนินที่คอน
ขางลาดชัน 
 



 

 

 
 
จากน้ันนําทานออกเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรโสมเกาหล ีสมุนไพรที่ชวยเสริม
ความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหาร ปอด ชวยทําใหจิตใจสงบ และเพิ่มพละกําลัง 
มีสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ ป�องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม
ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป�องกันมะเร็ง 
 
จากน้ันนําทานเรียนรูการทํา ผลิตภัณฑน้ํามันสน ท่ีสกัดจากน้ํามันสนเข็มแดง มี
สรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหาร และรกัษาสมดุลใน
รางกาย 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (5) เมนู จิมทัค ไกอบซีอ๊ิววุนเสน เปนเมนูอาหารเกาหลี

พ้ืนเมืองด้ังเดิม เปนไกผัดรวมกับวุนเสน มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดํา เน้ือไก
ที่น่ิม รสชาติคลายกับไกพะโลสูตรเกาหล ี

 
จากน้ันนําทานชม พระราชวังชางด็อกกุง พระราชวังลําดับที่สองท่ีถูกสรางตอจาก
พระราชวังเคียงบกกุง เคยใชเปนท่ีพํานักของพระมหากษัตริยหลายพระองคใน
สมัยราชวงศโชซอน และยังเปน 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญที่ยังคงรกัษาไว 
พระราชวังหลวงทั้ง 5 ที่ในโซลน้ัน จะมีลักษณะหนาตาคลายๆ กัน แตกตางกันที่
ทัศนียภาพ รวมถงึความพิเศษของแตละสถานที่ดวย อยางตัวพระราชวังชางด็อกกุ
งแหงน้ีก็มีไฮไลทที่นาสนใจคือ สวนฮูวอน หรือสวนแหงความลับน่ันเอง ภายใน
พระราชวังประกอบไปดวยเขตพระราชฐานชัน้นอก พระราชฐานช้ันใน และสวน
ดานหลังที่ใชสําหรับเปนท่ีพักผอนของพระมหากษัตริยในสมัยโบราณ เมื่อเดินเขา



 

 

มาบริเวณดานในพระราชวังจะเจอกับลานกวาง เปนพ้ืนท่ีสาธารณะที่นักทองเท่ียว
สามารถเดินชมได พระราชวังแหงน้ีเคยถูกเผาทําลายไปในชวงป 1592 กอนจะถูก
บูรณะในป 1611 และไดกลายเปนสมบติัทางวฒันธรรมนับต้ังแตน้ันเปนตนมา 
ปจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางสวนของพระราชวงัเอาไว นอกจากน้ันยังมี
ตนไมขนาดยกัษมีอายกุวา 300 ป บอน้ํา และศาลาริมน้ํา  
 

 
 
หมายเหตุ : กรณีท่ีพระราชวังชางด็อกกุงไมเปดทําการ ขอสงวนสิทธ์ิปรับรายการ
ทองเที่ยว ทดแทนเปน พระราชวังถ็อกซูกุง 1 ใน 5 พระราชวังเกาแกของ
ราชวงศโชซอน มีขนาดไมเล็กไมใหญ ต้ังโดดเดนสงางามอยูทามกลางอาคารสไตล
ตะวันตกใจกลางกรุงโซล แตสวยงามรมร่ืนไปดวยตนไม ยิง่ชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสี
แลวยิ่งสวยงามไปอีก ในแตละวันจะมีการเปลี่ยนเวรยามของทหาร หากมาไดถกู
จังหวะจะไดชมพิธีเปลี่ยนเวรยามประจําวัน ซึง่ในหน่ึงวันน้ันจะม ี3 รอบ คือ รอบ
แรกตอน 11.00 น. รอบท่ีสอง 14.00 น. และรอบสุดทายตอน 15.30 น.  
 
จากน้ันนําทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ดิวต้ีฟรี ที่รานคาปลอดภาษีที่ใหญท่ีสุดใน
โซล แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย ไมวาจะเปน น้ําหอม เส้ือผา 
เครื่องสําอาง กระเป�า นาฬิกา เคร่ืองประดับหลากหลายแบรนดดัง และสินคาแบ
รนดอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยช้ันใตดินจะเปนสินคาแบรนดหรู และเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล อาทิเชน PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, 
LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU 



 

 

เปนตน ในสวนของช้ันท่ี 1 เปนช็อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบ
รนด อาทิเชน ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เปนตน ช้ัน 2 เปนช็อป 
MCM ช้ันท่ี 3 เปนโซนเคร่ืองสําอางคหลากหลายแบรนดดัง ไมวาจะเปนแบรนด 
SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, 
LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เปนตน ช้ัน 4 จะเปน
สินคาแบรนดเนมอ่ืนๆ และช้ันที่ 5 จะเปนแบรนดของเกาหลี และโซนรานอาหาร 

 

 
จากน้ันนําทานเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง ยานเมียงดง แหลงละลายทรัพยใน
ดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควรเกาหลี ตลาดแหงน้ีจะมเีส้ือผา กางเกง 
รองเทา น้ําหอม เครื่องสําอางคท้ังแบรนดเนมช่ือดัง และโลคอลแบรนด รวมถึงซดีี
เพลง รูปดารา และศิลปนเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุนตองการก็สามารถหาไดจากที่
ตลาดนี้ อาทิเชน รานเครื่องสําอางคคท่ีคุนหคูนไทยที่ไมวาจะเปน ETUDE, SKIN 
FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคา
เครื่องสําอางคคจะถูกกวาประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เทา และบางรุนไมมีขาย
ในประเทศไทย หรือจะเปนรานขายรองเทาแบรนดดงัอยางราน MBC MART ก็มี
รองเทาหลากหลายแบรนดดงัใหเลือกมากมาย อาทิเชน ADIDAS, NIKE, NEW 
BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เปนตน 

 

 



 

 

ในสวนของอาหารบริเวณขางทางที่ฮอทฮิตไมแพกันอยางโซน เมียงดงสตรีทฟู�ด มี
อาหารหรือของทานเลนใหไดลิ้มลองมากมาย ไมวาจะเปน หอยเชลลยางตัวใหญ
อบนากิน ขนมไขหรือเครันปง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุงล็อบสเตอร
ตัวใหญๆ ยางชีสมีรสหวาน ชีสยาง โดยการเอามอสซาเรลลาชีสเสียบไมแลวเอา
ไปยาง ตอกโบกี เคกขาวท่ีขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรสดวยซอสเผ็ดสไตลเกาหลี เมนูน้ี
มีอยูเกือบทุกซอกทุกมมุที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ดําจาจังมยอน หน่ึงในเมนูสุดฮิต
ท่ีเห็นกันบอยในซีรี่สเกาหลี มันฝร่ังเกลียวทอดกรอบเสียบไม พบเหน็ไดทั่วไปใน
เมืองไทย แตของท่ีน่ีจะมีไสกรอกเพ่ิมเขามาอีกหน่ึงชั้น ปลาหมึกยกัษทอดกรอบ 
เสียบไมแบบอลังการโรยดวยเกลือ เปนตน แตหากคนท่ีชอบของหวานก็จะมีไอติ
มโคนเจาดัง ซึ่งไอติมท่ีกดมาใสโคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต 
 

 
 
เย็น  อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ใหทุกทานไดอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช็
อปปم�ง) 
พักที่   RAMADA GIMPO HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่ส่ี           โซลทาวเวอร – ศูนยสมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – ถนนแคฮงันูรี – ละลาย
เงิน - วอนซุปเปอรมารเก็ต – สนามบินอินชอน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
จากน้ันนําทานไปยังหน่ึงในทาวเวอรที่มีวิวท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย โซลทาวเวอร ต้ังอยู
บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มคีวามสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร 
และมีความสูง 479 เมตรจากพ้ืนดิน ไมวาจะเปนชวงกลางวัน ชวงกลางคืน หรือ
ฤดูกาลไหนๆ ก็ยงัไดรับความนิยมเสมอมา ท้ังจากนักทองเที่ยวและคูรักชาวเกาหล ี
เพราะเปนจุดชมววิท่ีมองเห็นวิวท่ัวทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนรามา 
นับเปนอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแหงหน่ึงที่คูรักทุกคูไมควรพลาด นอกจากนี้ยงั
มีไฮไลทสําคัญของกรุงโซลท่ีนักทองเที่ยวทุกคนจะตองมาแวะเช็คอินคือ สถานที่
คลองกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ท่ีมีความเชื่อวา คูรักทีม่าคลอง



 

 

กุญแจท่ีน่ีจะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล ** ราคาทัวรน้ีไมรวมกญุแจและคาข้ึน
ลิฟท 10,000 วอน**   

 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (7) เมนู บูลโกก ิหมูหมักสไตลเกาหล ีมรีสชาติออกหวาน

เผ็ดเล็กนอย โดยนําหมูลงในกระทะพรอมน้ําซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพรอม
เครื่องเคียงและขาวสวย 
 
จากน้ันนําทานชม ศูนยสมุนไพรฮอตเกนามู ตนไมชนิดนี้เจริญเติบโตในป�าลึกบน
ภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ําทะเล 50-800 เมตร ชวยดูแลตับ
ใหสะอาดแข็งแรง ป�องกันโรคตบัแข็ง ไมถูกทําลายจากการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ 
บุหรี่ สารตกคางจากอาหาร และยา 
 
จากน้ันนําทานชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเปนแดนของพลอยสี
มวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีต้ังแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงไวน มี
เสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จี้ ตางหู และสรอย
ขอมือ 

 
จากน้ันนําทานไปยัง ฮนุได พรีเม่ียม เอาทเลท แหลงชอบปم�งขนาดใหญมีท้ังหมด 
3 ชั้น เต็มไปดวยรานแบรนดแฟช่ันกวา 230 ราน มีรานสินคาแบรนดตางประเทศ
ใหเลือกมากมาย อาทิเชน GUCCI, COACH, GIORDANO, DKNY, CALVIN 



 

 

KLEIN เปนตน รวมถงึสินคาแบรนดดังจากเกาหลีท่ีมีใหทานไดเลือกสรรกนัอยาง
ละลานตา 

 

         
 

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

 
 
วันท่ีหา          กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

00.20 น. เดินทางกลับกรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินที ่XJ703 (ไมมบีริการอาหารบนเคร่ือง) 
04.20 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พรอมดวยความประทับใจ 
 
 

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

*** สําคัญมากโปรดอาน *** 
ในกรณีท่ีตองออกตั๋วภายใน เครื่องบิน / รถทัวร / รถไฟ กอนทําการออกตั๋วโดยสาร กรุณา
สอบถามที่เจาหนาท่ีทุกคร้ัง  
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเทีย่วบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา  
มิเชนน้ัน ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบคาใชจายใดใดทั้งสิ้น 
ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ  
  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
พฤศจิกายน 2562 

ผูใหญ 
หองละ2-3 ทาน 

จอยแลนด 
(ไมรวมต๋ัว) พักเด่ียว 

04 – 08 ธันวาคม 2562 
(วันพอ) 16,999 7,999 5,000 

05 – 09 ธันวาคม 2562 
(วันพอ) 17,999 7,999 5,000 

06 – 10 ธันวาคม 2562 
(วันรัฐธรรมนูญ) 17,999 7,999 5,000 

07 – 11 ธันวาคม 2562 
(วันรัฐธรรมนูญ) 17,999 7,999 5,000 

08 – 12 ธันวาคม 2562 
(วันรัฐธรรมนูญ) 17,999 7,999 5,000 

12 – 16 ธันวาคม 2562 16,999 7,999 5,000 
13 – 17 ธันวาคม 2562 16,999 7,999 5,000 
14 – 18 ธันวาคม 2562 16,999 7,999 5,000 
19 – 23 ธันวาคม 2562 16,999 7,999 5,000 
20 – 24 ธันวาคม 2562 
(วันคริสตมาส) 17,999 7,999 5,000 

21 – 25 ธันวาคม 2562 
(วันคริสตมาส) 17,999 7,999 5,000 

28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2563 
(วันปใหม) 23,999 7,999 5,000 

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

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

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั** 
**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 



 

 

 
ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป ทานละ 5,999 บาท 

 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศก
ทองถิ่น*** 
** ทางบรษัิทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 50,000 วอน/ทริป/ทาน** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 

1. รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบ
จายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกบัสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกัน
กอนออกเดินทาง ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวย
สาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัดขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ัง
คาตั๋วเคร่ืองบินใหแกทาน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคาน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวชาว
ไทยเทาน้ัน ถาหากเปนชาวตางชาติ จะตองเพ่ิมจากราคาคาทัวรปกติอีก 100 USD** 
กรณีตัดกรุปเหมาท่ีเปนเด็กนักเรียน นักศึกษา คร ู ธุรกิจขายตรงเคร่ืองสําอางค  หมอ  
พยาบาล  ชาวตางชาติ หรือกรุปท่ีมีการขอดูงาน **จะตองสอบถามราคาใหมทุกคร้ัง** 

29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2563 
(วันปใหม) 24,999 7,999 5,000 

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

ขอ้ความใหถ้ี�ถว้น กอ่นการจองทวัรท์กุคร ั�ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีที�ลกูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหล้กูคา้

ตอ้งถูกสง่ตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นในการเปลี�ยนตั�วขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอื�นๆที�
เกดิขึ�นดว้ย ฉะนั�น ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นที�ทางประเทศนั�นๆเรยีกเก็บ ทางผูจ้ัดและ
ทางสายการบนิจะไมร่ับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเที�ยวบนิถัดไปที�มทีี�
นั�งว่าง หรอืตามวันเดนิทางของตั�วเครื�องบนิ ทั �งนี� ขึ�นอยู่ทางเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต ้
และสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ัดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรียกไปสัมภาษณ์ ในการที�ทาง
ตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสัมภาษณ์นั�น ขึ�นอยู่กับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยู่ในดุลพนิจิของทาง
เจา้หนา้ที� ตม. ทางบรษัิททัวร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนี�ได ้** 

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



 

 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเท่ียวในประเทศ
เกาหลี หรือปญหาตางๆ ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบ หากทาน
มีความจําเปนตองรบัฝากของจากผูอ่ืนเพ่ือท่ีจะนําไปยังประเทศน้ันๆ  หรือนํากลับ
ประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของน้ันวาตองไมเปนสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่ของผิดกฎหมาย
บางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจาหนาที่จะไมรับฝากกระเป�าหรือส่ิงของใดใด 

3. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกบัความเหมาะสมเปน
หลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

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

5. ทัวรครัง้น้ีมีวตัถปุระสงคเพ่ือการทองเท่ียวเปนหมูคณะเทาน้ัน ถาลกุคาตองการแยกตัว
ออกจากกรุปทัวร โดยไมลงรานชอปปم�ง เชน น้ํามันสน / รานโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเม
ติค / อะเมทิส ทางบรษิัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD ตอ
ทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.    คารถรับ-สง และนํา
เท่ียวตามรายการ 
 คาที่พักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน    คาเขาชมสถานที่ตางๆ 
ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ      คาจางมัคคุเทศกคอย
บริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
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 ้



 

 

อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง , คาโทรศัพท , คา
โทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คาซักรีด , มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มท่ี
ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทปิคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น  
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว  
 
เอกสารประกอบในการยื่นวีซา  
1) พาสปอรต  
2) ใบประจําตัวคนตางดาว  
3) ใบสําคัญถิน่ที่อยู  
4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี)  
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี)  
6) รูปถายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  
(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา-ออกดวยตนเอง
กอนจะยื่นวีซา) 
 
เง่ือนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทาน เพื่อ

สํารองที่น่ัง ภายใน 3 วันหลังจากการจอง  
2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบรกิารสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 30 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
นักทองเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี ่จองการเดินทางนอยกวา 30 วัน จะตองชําระครบเต็ม
จํานวนเลย 

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

 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
 กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

 กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู
มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน
ที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนา
สมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน  

โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของเงิน

คาบรกิาร 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน

คาบรกิาร 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวท้ังหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การ
จองที่พักฯลฯ 

1. การเดินทางท่ีตองการันตีมดัจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจาํหรือคาบริการทั้งหมด   

2. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร ถงึศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 

เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 



 

 

2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม
วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืน
เงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วนักอนการเดินทางสําหรับประเทศ
ท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักทองเที่ยว
รวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการ
ตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกลุ 
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีท่ี
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมดัจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมข้ึนของ
นักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยดุ
งาน การปฏิวัติ  อุบติัเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีทีม่ีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากบัเทาน้ัน  

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่ง
มีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 



 

 

 ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อุปกรณกีฬาฯ 
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก , ผลไมสด , ไข , เน้ือสัตว , ไสกรอกฯ เพ่ือเปนการป�องกันโรคตดิตอที่จะมาจากสิ่ง
เหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก  


