
 

 
 
 

 

 

 
บินลัดฟ้าสู่เกาหลีโดยสายการบิน  แอร์เอเชีย 

หมู่บ้านเทพนยิายถูกเนรมิตและตกแต่ง โดยน านิยายทีทุ่กท่านคุ้นเคยหลายเรื่องมาวาดภาพ
ตกแต่งรอบๆหมู่บ้านแห่งนี้CHINA TOWN-SKI เพลิดเพลินกับสวนสนุก LOTTE WORLD 
สวนสนุกในรม่ทีใ่หญ่ทีสุ่ดและมีชื่อเสียงที่สดุแห่งหนึ่งของเกาหล ี ชมวิวกรุงโซล ที่ SEOUL 
SKYและพิพิธภัณฑ์สาหร่าย ใส่ชุดฮันบก เรียนท าคิมบับ SHOPPING ที่ตลาดเมียงดง ลิ้มรส

อาหารตามสไตล์ซีร่ีย์เกาหลี ชาบู ชาบ ูหม้อไฟสไตล์เกาหล ี



 

 
05.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA X 

เจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเคร่ือง (หัวหน้าทัวร์แนะน าการ
เดินทาง) สายการบิน  AIR  ASIA  Xใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ท่ีนั่งจัดท่ีนั่งแบบ 3-3-3  
(น้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน ท้ังขาไปและขากลับหากต้องการซื้อน้ าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 
หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ 
ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที 

08.05 น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเท่ียวบินท่ี XJ708 
15.20 น. ถึงสนามบินอินชอนกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย เดินทางสู่  หมู่บ้านเทพนิยาย  หรือ DONGWHA MAEUNL แต่ก่อนเป็น
หมู่บ้านที่แสนธรรมดา จนกระทั่งได้ถูกเนรมิตและตกแต่งให้กลายเป็นหมู่บ้านเทพนิยาย โดยน านิยายที่ทุก
ท่านคุ้นเคยหลายเร่ืองมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมู่บ้านแห่งนี้ เช่น ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้ง 7 
อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ  หนูน้อยหมวกแดง ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บภาพสวยๆ 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อินชอนไชน่าทาวน์ เป็นชุมชนของชาวจีนที่ถือก าเนิดจากการเปิดท่าเรืออินชอน 
ในอดีตนับเป็นพื้นที่ส าคัญในการขนส่งและค้าขายสินค้าจากประเทศจีน  ส าหรับปัจจุบันนี้ชาวจีนที่ยังคง
อาศัยอยู่เป็นรุ่นที่ 2 หรือรุ่นที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิก แต่กลิ่นไอและการด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของคนรุ่น
ก่อนยังคงมีให้เห็น รวมไปถึงการได้มีโอกาสได้ลิ้มลองรสชาติอาหารจีนที่มีให้เลือกสรรหลายร้านที่อิน
ชอนไชน่าทาวน์แห่งนี้ 

  
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ด้วยเมนู ชาบู ชาบู  

 น าท่านสู่ทีพ่ัก ณ โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ในเมืองอินชอน 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
 จากนั้นน าทุกท่านได้สนุกกับการเล่น สก ีบนลานสกีขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยเนินสกีถึง 2 เนินด้วยกัน

แบ่งเป็นเนินสกีส าหรับผู้ฝึกหัดเล่น 1 เนิน,  และเนินส าหรับผู้ที่เล่นช านาญแล้ว1 เนิน (ราคาทัวร์ยังไม่
รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนว์สเลด สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50 ,000 วอน กอนโดล่า
ประมาณ 15,000 วอนส าหรับท่านท่ีเล่นเก่งแล้วสามารถไถลจากบนยอดเขาลงมาได้ กอนโดล่า หรือ 
เคเบิล ขึ้นอยู่กับสถานท่ีว่ามีให้บริการหรือไม่) ให้เวลาทุกท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ ซึ่ง

วันที่สอง SKI – SEOUL SKY – สวนสนุก LOTTE WORLD – ศูนย์เครื่องส าอาง 

วันแรก        กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)–เกาหลีใต้(สนามบินอินชอน)–หมู่บ้านเทพนิยาย–ไชน่าทาวน์ 



 

ปลอดภัยไม่มีอันตราย เตรียมตัวก่อนเล่นสกีควรเตรียมถุงมือสกีผ้าพันคอแว่นกันแดดเสื้อแจ๊คเก็ตกันน ้า 
หรือผ้าร่มและกางเกงรัดรูปขอค าแนะน าและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริงเพื่อความ
ปลอดภัยของท่านเองเป็นส าคัญ หมายเหตุ.... ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการของลานสกีขึ้นอยู่
กับความเอื้ออ านวยของอากาศหากไม่มีหิมะเพียงพอลานสกีอาจจะปิดให้บริการในกรณีท่ีลานสกีไม่
สามารถเปิดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี่ยนเป็น ONE 
MOUNT (SNOW PARK)(ไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK 15,000 วอน หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถ
เดินช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย มีทั้ง H&M , ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนด์ชั้นน า)  

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน เมนู คาลบี้ 

  พาทุกท่านตื่นตาตื่นใจกับ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศเกาหลีใต้ที่ SEOUL SKY เป็นตึกที่สูงที่สุด
ในกรุงโซล มีทั้งหมด 123 ชั้น ความสูงอยู่ที่ 554.5 เมตร ซึ่งตอนนี้ตึก SEOUL SKY ติดอันดับที่ 5 เป็นตึก
ระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก ภายด้านในของตึก SEOUL SKY แห่งนี้ เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมทุกสิ่งทุกอย่าง อีก
ทั้งยังเป็นศูนย์การค้าแหล่งช็อปปิ้งแบบครบครันและทันสมัยสุดๆ 

  จากนั้นเดินทางไปสนุกสนานต่อกับสวนสนุกที่ขึ้นชื่อของเกาหลีที่นอกจาก EVERLAND แล้ว  ก็ยังมี
สวนสนุก LOTTE  WORLD  ที่ได้รับความนิยม ไม่แพ้กัน สวนสนุก LOTTE WORLD เป็นสวนสนุก
ในร่มที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลี และถือได้ว่าเป็นสวนสนุกในร่มที่มีชื่อเสียง
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สวนสนุก LOTTE WORLD จะมีโซนสวนสนุกกลางแจ้ง ที่สร้างเป็นเกาะอยู่กลาง
ทะเลสาบ ภายในรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า ช้อปปิ้งมอลล์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และอ่ืนๆอีกมากมาย  
หลังจากที่ทุกท่านได้โดนแดด โดนลม โดนฝุ่นละอองมามากพอแล้ว จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อ
เคร่ืองส าอางแบรนด์ดังของเกาหลี ณ คอสเมติค มีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ครีมน้ าแตกที่โด่ง
ดัง ครีมหอยทาก แป้งโรตี โลจูคิส ฯลฯ 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็นด้วยเมนู บลูโกกิ 

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ในโซล 



 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

เข้าชม ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่า เป็นโสมที่มีคุณภาพ
ดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดในเกาหลีจากนั้นน าท่านพบ
กับผลิตภัณฑ์ ใหม่ล่าสุด  น้ ามันสนเข็มแดง ปัจจุบันนิยมมารับประทานเพื่อล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมัน
ในเส้นเลือดทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด ,โรคหัวใจ,โรคภูมิแพ้ เป็นต้น 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน เมนู ไก่ตุ๋นโสม 
น าท่านเดินทาง ชม พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ท่านจะได้เรียนรู้ และได้ลิ้มรอง รสชาติสาหร่ายของชาวเกาหลี
แบบดั้งเดิม ส่วนถ้าหากท่านใดสนใจสามารถเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากได้อีกด้วย จากนั้น  ให้ท่านได้
ทดลองสวม ใส่ชุดฮันบก ชุดประจ าชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ สุดพิเศษ...ให้ท่านได้
เรียนรู้ถึงขั้นตอนการท าคิมบับ หรือข้าวห่อสาหร่าย ที่ชาวเกาหลีนิยมทานกันค่อนข้างมาก พาท่านช็อป
ปิ้งกันต่อกับสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ที่นี่มีสินค้าชั้นน าให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ 
น้ าหอม เสื้อผ้า,เคร่ืองส าอาง,กระเป๋า,นาฬิกา,เคร่ืองประดับ หลังจากที่ทุกท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
สินค้าปลอดภาษีกับเรียบร้อยแล้ว น าพาทุกท่านไปสถานที่ที่ทุกท่านรอคอย ให้ทุกท่านอิสระในการเดินช็
อปปิ้งแบบสุดเหวี่ยง สุดมันส์ที่  ตลาดเมียงดง เป็นแหล่งช็อปปิ้งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่น ชั้นน าของ
กรุงโซลหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อสยามสแควร์เกาหลี  ท่านจะพบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลาย
ยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองส าอางยี่ห้อดังๆอย่าง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, 
MISSHA ฯลฯเสื้อผ้าแฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ, นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร
และร้านคาเฟ่ น่ารักๆซึ่งที่นี่จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์ ขาปู ร้าน UNDER THE SEA 

 เดินทางสู่ทีพ่ัก ณ โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ในโซล 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
 น าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพร เป็นสมุนไพร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้

สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกท าลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกค้างจากอาหาร
และยา แล้วน าท่านชม โรงงานพลอยสีม่วง คนเกาหลีเชื่อว่าเป็นพลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมี

วันที่สี่ ศูนย์สมุนไพร – พลอยสีม่วง – ซุปเปอร์มาเก็ต - กรุงเทพฯ 

วันที่สาม ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ใส่ชุดฮันบก – เรียนท า
คิมบบั (ข้าวห่อสาหร่าย) - DUTY FREE – ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง 



 

ตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีความงดงาม ทั้ง แหวน จี้ ต่างหู และสร้อยคอ สร้อยข้อมือ ให้
ท่านเลือกมากมาย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน เมนู จิมดัก 
 จากนั้นพาท่านละลายเงินวอนที่ SUPER MARKET  ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า พื้นเมืองเป็นการส่ง

ท้ายก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต  ผลไม้ ในราคาพิเศษ 
16.25 น.  น าท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ709 
20.15 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

***************************โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม************************** 

 
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กมีเตียง 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

9 – 12 DEC 2017 19,900 19,900 5,000 

29 DEC 17 – 01 JAN 18 24,900 24,900 5,000 

30 DEC 17 – 02 JAN 18 26,900 26,900 5,000 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป -กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่า

เปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า 
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. 
 ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ช านาญเส้นทาง น าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 
 
 



 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง  ค่าอาหาร และ 

เคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่ม 
 นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 30,000 วอน ต่อท่านตลอดการเดินทาง  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสาร คือ  

1) พาสปอร์ต  
2) ใบประจ าตัวคนต่างด้าว  
3) ใบส าคัญถิ่นที่อยู่  
4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)  
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)  
6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก  
7) ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า 

เงื่อนไขการจอง 

 การช าระเงิน หากช าระมัดจ าคร้ังแรก 10,000  บาท  
 ธนาคาร  ไทยพาณิชย์  (สาขา หนึ่งพัน) 
 ชื่อบัญชี        นายโสฬส ศิริวัลลภ 
 เลขท่ีบัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 

 ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือต้องช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน 
 

กรณียกเลิก 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไม่คืนเงินค่ามัดจ าทุกกรณี   

 กรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า 30วัน และถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น อาทิ ค่า 
เปลี่ยน ชื่อทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจ านวนเงินที่เกิดขึ้นจริง 

 ระหว่างการเดินทางถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องเงิน 
หรือบริการบางส่วนที่ขาดไปได้ 

 ในกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมืองทั้งประเทศไทยและเกาหลีอันเนื่องมาจากการ
กระท าที่ส่อไป  ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูก ปฎิเสธ ในกรณี
อ่ืนๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน  

 ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวปิดไม่สามารถเข้าชมได้ทางบริษัทฯ จะจัดสถานท่องเที่ยวอื่นทดแทนให้ตามความเหมาะสมโดยไม่
มีค่าชดเชยใดๆ จากทางบริษัทฯ 



 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพื่อความเหมาะสมของหมู่คณะทั้งนี้
จะถือเอาผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
 ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน

รายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

หมายเหตุ 
 รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระ

ให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้ งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่านและทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติ
อีก 100USD กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่ เป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค์  หมอ  พยาบาล  หรือ
ชาวต่างชาติ จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง 

 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อ่ืนเพื่อที่จะน าไปยัง
ประเทศนั้นๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตเจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 

 ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้ายช่างภาพจะ
น าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ เพราะทาง
บริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

 ทัวร์คร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลง
ร้านช้อปปิ้ง เช่น น้ ามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยก
ท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน 

 จ านวนผู้เดินทาง ขั้นต่ า ผู้ใหญ ่20 ท่าน ขึ้นไป 
 เที่ยวบินราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทาง

เป็นส าคัญ 
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว

เท่านั้น 
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

จลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 



 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ เมื่อท่านตกลง
ช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้
ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอ่ืนๆ พร้อมทั้งโรงแรมและส านักงานจัดน าเที่ยวเพื่อ
ให้บริการแก่นักทัศนาจร จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการได้รับบาดเจ็บ สูญหาย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นจากความล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน อุบัติเหตุ ภัยทางธรรมชาติ การนัดหยุดงาน ปัญหาทางการเมือง 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเส้นทางเท่านั้นหาก  ท่านถูกเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทย และเกาหลีใต้ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  แก่ท่าน  เนื่องจากทางแลนด์
เกาหลี ได้มีการแจ้งเตือนหลายคร้ังจากด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  เกี่ยวกับมีผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว 
แต่เดินทางเพื่อไปด้วยวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นทางแลนด์เกาหลีจ าเป็นต้องเก็บค่า
ประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เป็นจ านวนเงิน (5,000 บาท หรือ 150,000 วอน) แต่ถ้าหากลูกค้าเป็น
นักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวทั้งไปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมของทางบริษัทก าหนดไว้ ลูกค้าสามารถที่
จะขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจ านวนได้ ดังนั้นจึงรบกวนขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 

 เรียนให้ทราบว่า หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้แล้วนั้นทางทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง 

 ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ส่วนท่านใดที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่านสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้อง
เดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะ
ได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก 

 
 


