
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก พกัเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ

วนัที ่11-15 ธนัวาคม 62 16,888 16,888 5,000 8,888  

วนัที ่14-18 ธนัวาคม 62 16,888 16,888 5,000 8,888  

วนัที ่18-22 ธนัวาคม 62 15,888 15,888 5,000 7,888  

วนัที ่25-29 ธนัวาคม 62 19,888 19,888 5,000 11,888 ครสิมาสต ์

วนัที ่28 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63 23,888 23,888 5,000 15,888 ปีใหม ่

วนัที ่30 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63 23,888 23,888 5,000 15,888 ปีใหม ่

วนัที ่11-15 มกราคม 63 16,888 16,888 5,000 8,888  

วนัที ่15-19 มกราคม 63 16,888 16,888 5,000 8,888  

วนัที ่18-22 มกราคม 63 16,888 16,888 5,000 8,888  

วนัที ่22-26 มกราคม 63 16,888 16,888 5,000 8,888  

วนัที ่25-29 มกราคม 63 16,888 16,888 5,000 8,888  

วนัที ่29 ม.ค.-02 ก.พ. 63 16,888 16,888 5,000 8,888  

INFANT (เด็กเล็ก ต ัง้แตแ่รกเกดิ - อายไุมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 7,000 บาท 

ราคาทีร่ะบขุา้งตน้ ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเทา่น ัน้ 

หากผูเ้ดนิทางถอืหนงัสอืเดนิทางประเทศอืน่ๆ โปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่กอ่นท าการจอง 



 
 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 

 ***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิอนิชอน          ( - / - / - ) 

12.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประต ู4 แถวที ่4 สายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์(XJ)              

มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

15.40 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ702 (ไมร่วมอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง) 

23.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

ทีพ่กั GOLDEN HOTEL / PREMIERS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงอนิชอน) 

วนัทีส่อง อนิชอน – สะพานกระจกแกว้ – เกาะนาม ิ- ลานสก ี    ( B / L / D)                                   

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางจากอนิชอนสูเ่มอืงชนุชอน จากนัน้ชม สะพานกระจกแกว้ ตัง้อยูบ่นแมน่ ้าซยุัง เมอืงชนุชอน ลักษณะ

คลา้ยสะพานแขวน ชมววิทวิทัศน ์น าทา่นลงเรอืเฟอรร์ีสู่เ่ดนิทางสู ่เกาะนาม ิโดยใชเ้วลาขา้มประมาณ 10 นาท ี

เกาะแห่งนี้ตัง้ตามชือ่ของนายพลนามซิ ึง่เขา้รับราชการตัง้แต่อาย ุ17 ท่านเป็นผูม้คีวามสามารถน าทัพไปปราบ

จลาจลในทางภาคเหนือของเกาหลจีนไดรั้บต าแหน่งสงูในขณะทีท่า่นอายยุังนอ้ย แต่ต่อมาภายหลังทา่นไดถ้กู

ใส่รา้ยโดยศัตรูทางการเมอืงและถูกประหารชวีติ จากนัน้ชมววิทวิทัศน์ของสถานทีเ่คยใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท า

ละครทวี ีWinter Love Song อนัโดง่ดังไปทั่วเอเชยี พรอ้มมเีวลาใหท้า่นไดเ้ก็บภาพอนัสวยงามน่าประทับใจสดุ

แสนโรแมนตกิเปรียบประดุจท่านเป็นพระ-นาง ในละคร เลยทีเดียว ที่นี่ท่านจะไดพ้บกับรูปปั้นของพระเอก

นางเอกซรีีย่แ์ละอสิระเดนิชมตามอธัยาศัย สมควรแกเ่วลาพบกนั ณ จดุนัดหมายเพือ่ลงเรอืกลับ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) เมน ูไกบ่ารบ์คีวิผดัซอสเกาหล ีอาหารเลือ่งชือ่โดยการน าไกบ่ารบ์คีวิ มนั

หวาน กะหล ่าปลี ตน้กระเทียม ซอส และขา้ว มาผัดรวมกันบนกระทะแบนสดี า คลุกเคลา้ทุกอย่างใหเ้ขา้ที่ 

รับประทานคูก่บัผักกาดเกาหลแีละเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

บา่ย จากนัน้เดนิทางสูล่านสก ีซ ึง่แบ่งเป็นเนนิสกสี าหรับผูฝึ้กหัดเล่นเนินสกสี าหรับผูท้ีเ่ล่นไดป้านกลางและเนนิ

ส าหรับผูท้ีเ่ลน่ช านาญแลว้ ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบักจิกรรมบนพืน้หมิะ และลองพสิจูนฝี์มอืการทรงตัวบนไมส้ก ี

(ไมร่วมค่าอปุกรณ์การเล่นสกรีวมชดุประมาณ 2,000 บาทหรอื 50,000 วอน // สโนวส์เลดประมาณ 600 บาท

หรอื 15,000 วอน // กอนโดลา่ประมาณ 600 บาทหรอื 15,000 วอน)นอกจากนีย้งัมสี ิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆ 

อาท ิบลิเลียดโบว์ลิง่ซาวน่าหอ้งเล่นเกมฯลฯมเีวลาใหท้่านไดส้นุกกับการเล่นสกอีย่างเต็มที่ (หมายเหตุ : 

ปรมิาณของหมิะและการเปิดใหบ้รกิารของลานสกขีึน้อยูก่ับความเอือ้อ านวยของอากาศหากไม่มหีมิะเพยีงพอ

ลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิารทัง้นี้***หากลานสกปิีดบรกิารขอสงวนสทิธิใ์นการน าท่านเล่นสกแีละไม่มกีารคนื

ค่าใชจ้่ายใดๆทัง้ส ิน้***) สมควรแกเ่วลา หรอืหากกรณีลานสกยีงัไมเ่ปิด เนือ่งจากสภาพของอากาศ น า

ท่านเดนิทางสู ่น าชมผลงานจนิตนาการของศลิปินมากมายทีโ่ดดเดน่ดว้ยการผสมผสานกบัธรรมชาตทิีส่วยงาม

ไดอ้ยา่งลงตัวที ่สวนศลิปะอนัยาง (Anyang Art Park-안양예술공원) ชืน่ชมและสนุกสนานไปกบัการถา่ยรูป

คู่กับจุดน่าสนใจกว่า 20 จุด อาท ิหอคอย 1 ตารางเมตร (Misfit Tower), หอชมววิ MVRDV (Anyang Peak), 

รี.วอล.เวอร์ (Re.Vol.Ver), อุโมงค์ linear Building Up in The Tree, ทางวกวนกระจก(Dimensional Mirror 

Labyrinth), บา้นกลอ่งอนัยาง (Anyang Crate House) ใหเ้วลาทกุทา่นไดแ้ชะภาพฮปิๆ ชคิๆ กนัมากมาย 

ค า่ บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่3) เมนู ชาบู ชาบู หมอ้ไฟสไตลเ์กาหล ีจะใชเ้นือ้หมูห ัน่ชิน้บางๆ ปูอดั 

ห ัน่ยาวๆ เกีย๊วกุง้ เกีย๊วหม ูใสผ่กัสารพดัชนดิลงไปท ัง้เห็ดเข็มทอง เห็ดฟาง เห็ดหอม ถ ัว่งอก กระหล า่

ปล ีผกักาดขาว ใสล่งไปในหมอ้ แลว้เตมิดว้ยน า้ซุปรอ้นๆ ตม้ตอ่จนเดอืด กอ่นจะเร ิม่รบัประทาน ก็จะ

น าอดุง้ลงตม้อกีคร ัง้ พอสกุก็ตกัมาทานกบัขา้วสวย กมิจแิละน า้จ ิม้ 

ทีพ่กั L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (กรงุโซล) 

วนัทีส่าม กรงุโซล – ศนูยโ์สมเกาหล ี- ศนูยเ์ครือ่งส าอาง - Seoullo 7017 - ดวิต ีฟ้ร ี– ยา่นเมยีงดง  

                       ( B / L / อสิระ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูศ่นูยโ์สมเกาหล ี(Red ginger) ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปี

ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและ

น ากลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาตผิูใ้หญ่ที่ท่านรักและนับถือทางบา้น แวะชอ้ป ณ ศูนยเ์ครือ่งส าอาง 

(Cosmetic gallery) เป็นศูนย์รวมของเครื่องส าอางแบรนด์ของเกาหลี อาท ิROJUKISS, LOTREE, ETUDE 

และอกีมากมายหลากหลาย อสิระท่านเลอืกซือ้ไดต้ามอัธยาศัย น าชม Seoullo 7017 หรอืทีเ่รยีกว่า Seoul 

Sky Garden หรอื Sky Park เป็นสวนเชงิเสน้ระดับสูงในกรุงโซล ซึง่ตัง้อยู่บนยอดสะพานลอยทางหลวงเดมิ 



 
 

เสน้ทางซึง่มคีวามยาวประมาณหนึง่กโิลเมตรและเรยีงรายไปดว้ยพชืกว่า 200 สายพันธุ ์เพือ่เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว

และเป็นสถานทีส่ าหรับพักผ่อนหยอ่นใจแกป่ระชาชนและนักทอ่งเทีย่ว ลักษณะคลา้ยกบั High Line ของ New 

York City Sky Ggarden ออกแบบโดย MVRDV ซึง่เป็น บรษัิท ชาวดัตชแ์ละเปิดใหส้ัมผัสในเดอืนพฤษภาคม 

2017 เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่กรุงโซลและถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวใหม่ของเกาหลีใต ้ที่เกดิจากการ

ปรับปรงุทัศนยีภาพ รือ้สะพานบางจดุ แลว้ปรับใหเ้ป็นถนนลอยฟ้า แถวบรเิวณสถานรีถไฟโซล (Seoul Station) 

ชว่งกลางคนืจะเปิดไฟบนสะพาน ท าใหไ้ดค้วามรูส้กึสวยงามอกีแบบ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5) เมนู ปลายา่งเตาถา่น ปลาเนือ้แนน่ยา่งรอ้นๆ ออกรสเค็มนดิๆ หอม

ถา่นทีใ่ชย้า่ง รบัประทานเคยีงกบักมิจนิานาชนดิ 

บา่ย น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 

ชนดิ อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯ  จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงยา่นเมยีง

ดง หากทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไร กา้วล ้าน าสมยัเพยีงใด ทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่

นี้เท่านัน้ พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสือ้ผา้แฟชั่นแบบอนิเทรน เครื่องส าอางแบรนดด์ังของเกาหล ีเป็นแหล่ง

รวมตัวของวัยรุน่หนุ่มสาวชาวโสมจ านวนมากในแตล่ะวัน  

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (กรงุโซล) 

วนัทีส่ ี ่ HERB SHOP – RED PINE – ยา่นอแีด - ยา่นฮงแด – ซุปเปอรม์าเก็ต – สนามบนิอนิชอน 

                       ( B / L / อสิระ ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางไปดูแลสุขภาพกันที่ศนูยส์มุนไพรฮอกเก็ตนามู (Raisin Tree) ซึง่เป็นสมุนไพรทีท่ั่ว

โลกรวมถงึสถาบันต่างๆยอมรับว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบ ารุงตับและดูแลตับของเรา เป็น

สมุนไพรทีห่าไดย้ากในปัจจุบัน ท่านจะไดช้มการสาธติการทดลองตัวยาจากสมนุไพรชนดินี้มฮีอกเกนาม ูเป็น

ตน้ไมท้ีเ่จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลี

รุ่นใหมน่ยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง จากน่ันน าท่านเดนิทางไป น า้มนัสนเข็มแดง 

(RED PINE) ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาทีป่ระเทศเกาหลี

เหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกบัการวจิัยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็น น ้ามันสนเข็มแดง ภมูปิระเทศ

ของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต ์โดยกว่าจะมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลู ตอ้งใช ้

ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม มาสกัดเอาน ้ามนัมาผลติและวจัิยออกมาเป็นน ้ามนั สามารถชว่ยในการลด

ระดับไขมันในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอยา่งด ีเดนิยา่นอแีด เป็นยา่นทีอ่ยูห่นา้ Ewha Womans University เป็นแหลง่ 

Shopping Street เนน้ไปทีร่า้นขายเสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ สนิคา้แนววัยรุ่นแฟชัน่วัยใสสไตลเ์กาหล ีเรยีงราย

สองขา้งทาง 

เทีย่ง บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่7) เมนู หมูยา่งเกาหลหีรอืพอรค์คาลบี ้เป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่

และรูจ้กักนัดที ัว่โลก โดยน าหมูสว่นทีต่ดิกบักระดกูไปยา่งบนเตาถา่นแบบด ัง้เดมิเสริฟ์พรอ้มขา้วสวย

รอ้นๆ และเครือ่งเคยีงหลากชนดิกบัน า้จ ิม้เตา้เจีย้วสตูรเฉพาะและน า้ซุปสาหรา่ย 

บา่ย จากนัน้น าท่านไปอสิระเดนิเล่นชอ้ปป้ิงกันต่อทีย่า่นฮงแด หรอื HONG-IK STREET เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณ

ดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ (Hongik University) ศูนยร์วมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวทิยาลัย ทีน่ี่มทีัง้แกล

เลอรีศ่ลิปะ รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ คลับ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมูว่ัยรุ่นกลุม่อาย ุ20-30 ปี ทีน่ยิมมา

เดนิเล่น ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆ ไม่สูงมาก จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไปเพราะ

รา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของทีข่ายกันเยอะสว่น ใหญ่ก็จะเป็นสนิคา้แฟชัน่ เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า 

รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะไมแ่พก้ันก็คอืขนมต่างๆ สถานทีท่ ีอ่ยากแนะน าใหน้กัเดนิทาง

สายชอ้ปและสายรวีวิไดรู้จ้กั ในปี 2019 นี ้เราขอแนะน า CAFÉ เปิดใหม่ยอดฮติ อาท ิCafé de One 

Piece (ไมร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่ในรา้น) รา้นอาหารทีต่กแตง่สไตลว์ันพชีทัง้หมดใหบ้รรยากาศแบบชลิล์ๆ  

มเีมนูอาหารทีน่่าสนใจหลากหลายเมนู ใครชืน่ชอบตัวการต์นูนี้ตอ้งไมพ่ลาด หรอืท่านใดทีช่อบโลกของการต์นู 

แนะน ารา้น Yeonnam-dong 239-20  (ไมร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่ในรา้น) รา้นนี้ภายนอกดูเหมอืนคาเฟ่

ธรรมดาทั่วไป แต่เมือ่ผลักประตูเขา้ไปในรา้น ท่านจะรูส้กึเหมอืนหลุดมาอยูใ่นโลกของหนังสอืการต์ูนอยา่งนัน้

เลย ดว้ยสไตลก์ารแตง่รา้นเป็นลายเสน้ขาวด าแบบ 2 มติ ิตัง้แต่พืน้ ผนัง ประตู โต๊ะ เกา้อี ้จนถงึแกว้กาแฟและ

จานอาหาร ซึง่มองเผนิ ๆ ก็ไมแ่น่ใจว่าของจรงิหรอืปลอม?? แต่รับรองถ่ายรูปมมุไหนก็สวยไปหมด หรอืทา่นใด

ยังหลงใหลในมมุของภาพ 3 มติ ิTRICK EYES MUSEUM (ไมร่วมค่าเขา้ชม) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วชือ่ดังที่

จัดขึน้แบบพพิธิภัณฑแ์กลเลอรีศ่ลิปะและภาพวาด ทีส่รา้งขึน้โดย “ตร็องป์ L’Oeil” คอืเทคนคิงานศลิปะแบบ 

2D และลักษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D หรอืชมโซน ICE MUSEUM (ไมร่วมคา่เขา้ชม) เป็นเมอืงน ้าแข็งเป็น



 
 

ศลิปะการแกะสลักและจ าลองเป็นเมอืงน ้าแข็ง ตืน่ตาตืน่ใจและสัมผัสกับความหนาวอณุหภูมติดิลบมากกว่า 5 

องศา  

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 จากนัน้แวะซือ้ของฝากทีร่า้นซุปเปอรม์าเก็ต เลอืกซือ้สาหรา่ย ขนมตา่ง ๆ ชอ็กโกแลต ผลติภณัฑข์องใบและ

รากฝอยของโสมทีแ่ปรรูปเป็นขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม กมิจ ิ

เป็บเปโรห้รอืป๊อกกีเ้กาหล ีชนิราเมงหรอืมามา่เกาหล ีเป็นตน้  

สมควรแกเ่วลา น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน เชค็อนิรับบอรด์ดิง้พาส 

วนัทีห่า้ สนามบนิอนิชอน – สนามบนิดอนเมอืง   ( - / - / - ) 

00.20 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ สายสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ703  

 (ไมร่วมอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

04.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ    

2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

4. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 

5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ    

6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี

7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.   

8. หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่ว ตามรายการ 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 

2.    ค่าใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพทส์ว่นตัว ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่

ทีส่ัง่เพิม่ 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 

4. คา่ท าวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 

5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,500 บาท หรอื 50,000 วอน (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 

6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 

 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่
ประเทศเกาหลใีต ้ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี   

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเกาหลใีตเ้รยีกเก็บ   
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ   

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิดอนเมอืงเทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  

ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 



 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์

กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท  หรอืทา่นละ 10,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ)์  ภายใน 1 

วนัหลงัจากการจอง 

กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน 35 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

เงือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

1.  กรณีวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่

ผูเ้ดนิทาง ไม่นอ้ยกว่า 45 วัน ก่อนการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เท่านัน้ 

หากแจง้หลังจากนี ้ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

2.  กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่น

ชือ่ผูเ้ดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หาก

แจง้หลังจากนี ้ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

3.  กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันก่อนออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์ม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทาง

หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 

4.  กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกตัว๋โดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ตั๋วโดยสารเพิม่ดว้ย

ตนเองจากคา่ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการ

บนิ  

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1.  กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่

(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่ง

หนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทาง

โทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2.  กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท า

เรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการ

ช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิ

คา่บรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ไม่นอ้ยกว่า 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิค่าบรกิาร 

100% ของคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  

2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมด

ของคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ 

2.3 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่บรกิาร 100% 

ของคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  

 เนื่องจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจัดเตรยีมน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่วล่วงหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ

โดยสาร การจองโรงแรมทีพ่ัก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3.  การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4.  การตดิต่อประสานงานกับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 

ดังนี ้ 

 วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  

 วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  

 หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 

20 ทา่น  

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1.  กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุ

ภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2.  สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3.  ประเทศเกาหลใีต ้มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  

ไข ่เนื้อสตัวไ์สก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับ

ในอตัราทีส่งูมาก 

หมายเหต ุ

1.  ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2.  ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอื

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด

ใหแ้กท่า่น 

3.  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้

ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่ง

นอ้ย 15 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่

จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิาร

ตอ่ไป 

4.  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอื

เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5.  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั ้งนี้  บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ

นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ

จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความ

สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และ

เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7.  อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 

8.  กรณีลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นช็อปของรฐับาล ช าระเพิม่รา้นละ 50 USD ตอ่ทา่น 

หมายเหตุ : คณะทัวรจ์ะออกเดนิทางท่องเทีย่วหลังเวลาเครือ่งลงแลว้ ประมาณ 2 ชัว่โมงทางทัวรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอ

ท่านทีต่ดิด่านตรวจคนเขา้เมอืงหากท่านสามารถผ่านเขา้เมอืงไดภ้ายหลัง ท่านจะตอ้งเดนิทางไปพบกับคณะ

ทัวรด์ว้ยตนเองและไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทัวรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเทีย่วอยา่ง

เต็มเวลาขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

 

 

ขอ้ควรทราบ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลใีต้
ไมเ่กนิ 90 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน

ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ดงัตอ่ไปนี ้
- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต ้ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลใีตไ้ด ้ 
 (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลใีต ้

 (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลใีต ้ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


