
  

 

 
 

 

 

 
บินลดัฟ้าสู่เกาหลใีต้ โดยสายการบิน AIR  ASIA  X 

หมู่บ้านเทพนิยาย ไชน่าทาวน์ ตามรอยซีร่ีย์ WINTER LOVE SONG เกาะนาม ิSKI 
ชิมสตอร์เบอร์ร่ี ลูกใหญ่ๆลูกโตๆเรียนท าคมิบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) ใส่ชุดประจ าชาตเกาหล ี(ฮันบก) 

สนุกสนานที ่EVERLAND - LINE FRIEND STORE พระราชวงัเคยีงบ็อคคุง หมู่บ้านบุกชอน ฮันอก  ชม
ววิกรุงโซล ที ่SEOUL SKY ช้อป ชิม แชะ ทีต่ลาดเมยีงดง ลิม้รสอาหารตามสไตล์ซีร่ีย์เกาหลี 

 
 



  

 

 
22.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA 

X เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เคร่ือง (หัวหน้าทัวร์แนะน า
การเดินทาง) สายการบิน  AIR  ASIA  Xใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ังจัดที่น่ังแบบ 3-
3-3  (น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน ทั้งขาไปและขากลบัหากต้องการซ้ือน า้หนักเพิม่ ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

 **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสาร
พร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี

 
 02.20 น. บินลดัฟ้าสู่สาธารณรัฐเกาหลใีต้ ด้วยเทีย่วบิน XJ700 
09.40 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช่ัวโมง) หลัง

ผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย ขอตอ้นรับทุกท่านสู่สาธารณรัฐเกาหลีใต ้รถโคช้พาท่านขา้มทะเล
ตะวนัตกดว้ยสะพาน แขวนยองจอง หรือสะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกวา่ 4.42 กม. และมี
ยอดโดมสูง 107 เมตร จากนั้นน าท่าน CHECK IN เก๋ๆ ตามรอยซีรียท่ี์ เกาะนามิ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงของเกาหลีใต ้เป็นเกาะตั้งอยู ่กลางแม่น ้าฮัน เกาะนามิ โด่งดงัเน่ืองจากใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าซีรีย ์
เพลงรักในสายลมหนาว บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืน เต็มไปด้วยตน้สน ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วย ต้น
ซากุระ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกอ่ืนๆ ท่ีพลดักนัออกดอกเปล่ียนสีให้ชมกนัทุกฤดูกาล อิสระให้ทุกท่าน
โพส ท่าสวยๆถ่ายรูปกบัจุดไฮไลทข์องเกาะแห่งน้ีไดอี้กดว้ย 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัด้วยเมนู ชาบู ชาบู เมนูทีทุ่กท่านต้องลิม้ลอง 
 จากนั้นน าทุกท่านไดส้นุกกบัการ เล่นสก ีบนลานสกีขนาดใหญ่ ประกอบไปดว้ยเนินสกีถึง 2 เนินดว้ยกนั

แบ่งเป็นเนินสกีส าหรับผูฝึ้กหัดเล่น 1 เนิน,  และเนินส าหรับผูท่ี้เล่นช านาญแลว้1 เนิน (ราคาทัวร์ยังไม่
รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนว์สเลด สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน กอนโดล่า
ประมาณ 15,000 วอน ส าหรับท่านที่เล่นเก่งแล้วสามารถไถลจากบนยอดเขาลงมาได้ **กอนโดล่า หรือ 
เคเบิล ขึ้นอยู่กับสถานที่ว่ามีให้บริการหรือไม่**) ให้เวลาทุกท่านไดส้นุกกบัการเล่นสกีอย่างเต็มท่ี ซ่ึง
ปลอดภยัไม่มีอนัตราย เตรียมตวัก่อนเล่นสกีควรเตรียมถุงมือสกีผา้พนัคอแวน่กนัแดดเส้ือแจ๊คเก็ตกนัน ้ า 
หรือผา้ร่มและกางเกงรัดรูปขอค าแนะน าและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ทอ้งถ่ินก่อนลงสนามจริงเพื่อความ
ปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั**หมายเหตุ.... ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการของลานสกีขึน้อยู่

วนัทีส่อง สนามบินอินชอน(ประเทศเกาหลีใต้) - ตามรอยซีร่ีย์ WINTER LOVE SONG เกาะนามิ  - 
SKI 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)–เกาหลใีต้(สนามบินอนิชอน)–หมู่บ้านเทพนิยาย–ไชน่าทาวน์ 



  

 

กับความเอื้ออ านวยของอากาศหากไม่มีหิมะเพียงพอลานสกีอาจจะปิดให้บริการในกรณีที่ลานสกีไม่
สามารถเปิดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี่ยนเป็น ONE 
MOUNT (SNOW PARK)***(ไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK ประมาณ 15,000 วอน หรือหากท่านใดไม่
สนใจ สามารถเดินช้อปป้ิงตามอธัยาศัย มีทั้ง H&M , ADIDAS และมีอกีหลากหลายแบรนด์ช้ันน า) 

 
ค ่า รับประทานอาหารเยน็ด้วยเมนู ทคัคาลบี ้ 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กัพกัที ่ณ โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ในซูวอน 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านสัมผสั สตอร์เบอร์ร่ี สดๆจากไร่ ทั้งรสชาติ ทั้งขนาด ท่ีเห็นแลว้ตอ้งร้อง !!!! โอ้โหววววววว ทุกๆ

ท่านจะได้ชิมสอตร์เบอร์ร่ีสดๆหวานๆฉ ่ าๆ จากไร่ พิเศษ!!! ส าหรับท่านใดท่ีชิมแล้วติดใจ อยากซ้ือ
กลบัไปฝากคนท่ีรัก สามารถสั่งซ้ือจากไร่ โดยจะมีการแพ็คใส่กล่องสวยงามและส่งให้ทุกท่านในวนั
สุดทา้ย น าท่านเดินทาง ชม พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ท่านจะไดเ้รียนรู้ และไดล้ิ้มรอง รสชาติสาหร่ายของชาว
เกาหลีแบบดั้งเดิม ส่วนถา้หากท่านใดสนใจสามารถเลือกซ้ือกลบัไปเป็นของฝากไดอี้กดว้ย จากนั้น ให้
ท่านไดท้ดลองสวมใส่ ชุดฮันบก ชุดประจ าชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทบัใจ สุดพิเศษ ใหท้่าน
ไดเ้รียนรู้ถึงขั้นตอนการท า คิมบับ หรือขา้วห่อสาหร่าย ท่ีชาวเกาหลีนิยมทานกนัค่อนขา้งมาก 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั เมนู คาลบี ้ 
 หลงัจากท่ีทุกท่านกินหมูย่างกนัอย่างอ่ิมหน าส าราญแล้ว น าทุกท่านไปสนุกสนานกนัต่อท่ีสวนสนุก 

EVERLAND ซ่ึงถูกขนานามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ
เกาหลีใต ้ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ภายในสวนสนุกแห่งน้ีจะมีโซนแตกต่างกนัออกไป ไม่วา่จะเป็นโซน

วนัทีส่าม ชิมสตอร์เบอร์ร่ี ลูกใหญ่ๆลูกโตๆ – เรียนท าคมิบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ใส่ชุดประจ าชาตเกาหล ี
(ฮันบก) สนุกสนานที่ EVERLAND (รวมค่าเข้า สามารถเล่นเคร่ืองเล่นไม่จ ากดัจ านวนรอบ) 
– LINE FRIEND STORE -  ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์เคร่ืองส าอาง 



  

 

ซาฟารี โซนน้ีเอาใจเด็กๆไปเลยครับ เพราะจะพบเจา้ป่าสิงโต และเสือ โซนสวนสนุก โซนน้ีเหมาะ
ส าหรับผูท่ี้ชอบหวาดเสียว เพราะมีเคร่ืองเล่นท่ีทา้ทายท่ีมีความหวาดเสียวไวใ้ห้ลองเล่นมากมาย ท่ีจะ
แนะน าจะเป็นรถไฟเหาะรางไม้ ท่ีความเสียวติดอันดับโลก ให้ทุกท่านได้ลองเล่นและลองสัมผสั
บรรยากาศของความเสียว ส าหรับท่านใดเป็นสายแอ๊บแบ๋ว น่ารักๆ ภายในสวนสนุก EVERLAND จะมี 
SHOP ของ LINE FRIEND STROE ซ่ึ งภายในจะ เป็น สินค้า ท่ี ออกแบบตามตัวส ต๊ิก เกอ ร์ใน 
แอพพลิเคชั่นไลน์ ไม่ว่าจะเป็น ตุ๊กตา ซองใส่พาสปอร์ต ร่ม  สมุดโน้ต แก้วน ้ า สร้อยคอ และอ่ืนๆอีก
มากมาย ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ พาท่านเขา้ชม ศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปี
ซ่ึงถือว่า เป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดี
ท่ีสุดในเกาหลี จากนั้นส าหรับท่านผูห้ญิงหรือผูช้าย ท่ีอยากหน้าใส หนา้เด็ก ดูอ่อนกวา่วยั ไม่ควรพลาด
กบั ศูนยเ์คร่ืองส าอางคอสเมติก  ท่ีมีให้ทุกท่านไดเ้ลือกมากมายหลากหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ครีมน ้ าแตกท่ี
โด่งดงั ครีมหอยทาก เป็นตน้ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเพื่อดูแลและบ ารุงใหดู้เด็กก่อนวยั 

 
ค ่า รับประทานอาหารเยน็ ด้วยเมนู บลูโกก ิ
 น าท่านเข้าสู่ พกัที ่ณ โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ในโซล 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 พาทุกท่านเดินทางไปย่านท่ีเป็นพื้น ท่ี ท่ีมีฮวงจุ้ยดีท่ี สุดของเกาหลีใต้ ผ่านชม บลูเฮ้าส์  บ้านพัก

ประธานาธิบดีเกาหลีใต ้จากนั้นพาท่านชม พระราชวังเคียงบ็อคคุง ซ่ึงเป็น 1 ใน 5 พระราชวงัหลวง
เก่าแก่กวา่ 600 ปี ท่ีไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมเพื่อความสมบูรณ์และสวยงามเหมาะแก่การเยี่ยมชมความ
ยิง่ใหญ่ของท่ีวา่ราชการกษตัริย ์และความสวยงามของพลบัพรากลางน ้าท่ีใช่ส าหรับรับรองแขกบา้นแขก
เมืองของประเทศ น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านบุกชน ฮันอก เป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของเกาหลีท่ามกลางตึก
รางบา้นช่องท่ีทนัสมยัของกรุงโซล หมู่บา้นแห่งน้ีก็ยงัคงรักษาอาคารบา้นเรือนในสมยัโบราณ มีกล่ินอาย
ของเกาหลีในยุดเก่าแก่ เหมาะส าหรับคนท่ีชอบเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์หมู่บา้นโบราณท่ีเดิมเป็นท่ีอยูข่อง
เหล่าขุนนางสมัยก่อน ปัจจุบันได้ถูกอนุรักษ์เอาไว ้คงความสวยงาม และเป็นแหล่งเรียนรู้เผยแพร่
วฒันธรรมเกาหลีให้กบันกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งดี น าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพร เป็นสมุนไพร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่
นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจากการด่ืม
แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้ นน าท่านพบกับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด  

วนัทีส่ี่ ผ่านชม บลูเฮ้าส์ – พระราชวังเคียงบ็อคคุง – หมู่บ้านบุกชอน ฮันอก - ศูนย์สมุนไพร – ศูนย์
น า้มันสนเขม็แดง – ชมวิวกรุงโซล ที่ SEOUL SKY (ตึกที่สูงติดอนัดับโลก) – DUTY FREE 
– ช้อป ชิม แชะ ทีต่ลาดเมยีงดง 



  

 

น า้มันสนเข็มแดง ปัจจุบนันิยมมา รับประทานเพื่อลา้งพิษในร่างกาย ลา้งไขมนัในเส้นเลือดทัว่ทั้งร่างกาย 
ป้องกนัไขมันอุดตันในเส้นเลือด ,โรคหัวใจ,โรคภูมิแพ้ เป็นตน้ 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั เมนู ไก่ตุ๋นโสม 
 พาทุกท่านต่ืนตาต่ืนใจกบั แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศเกาหลีใตท่ี้ SEOUL SKY เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุด

ในกรุงโซล มีทั้งหมด 123 ชั้น ความสูงอยูท่ี่ 554.5 เมตร ซ่ึงตอนน้ีตึก SEOUL SKY ติดอนัดบัท่ี 5 เป็นตึก
ระฟ้าท่ีสูงท่ีสุดในโลก ภายดา้นในของตึก SEOUL SKY แห่งน้ี เรียกไดว้า่เป็นศูนยร์วมทุกส่ิงทุกอยา่ง อีก
ทั้งยงัเป็นศูนยก์ารคา้แหล่งช็อปป้ิงแบบครบครันและทนัสมยัสุดๆ จากนั้นพาท่านช็อปป้ิงสินคา้ปลอด
ภาษีท่ี ดิวตี้ฟรี ท่ีน่ีมีสินค้าชั้นน าให้ท่านเลือกซ้ือมากมาย อาทิ น ้ าหอม เส้ือผา้,เคร่ืองส าอาง,กระเป๋า,
นาฬิกา,เคร่ืองประดบั จากนั้นพาทุกท่านไปสถานท่ีท่ีทุกท่านรอคอยให้ทุกท่านอิสระในการช็อปป้ิงแบบ
สุดเหวี่ยง สุดมนัส์ ชิวๆท่ี ตลาดเมียงดง เป็นแหล่งช็อปป้ิงข้ึนช่ือและสถานท่ีรวมแฟชัน่ ชั้นน าของกรุง
โซลหรือท่ีคนไทยรู้จกักนัในช่ือสยามสแควร์เกาหลี ท่านจะพบกบัสินคา้วยัรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อ
ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองส าอางยี่ห้อดังๆอย่าง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, 
MISSHA ฯลฯ เส้ือผา้แฟชัน่มีสไตล์, รองเทา้ส้นสูงน่ารักๆ, รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ, นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร
และร้านคาเฟ่ตน่์ารักๆ ซ่ึงท่ีน่ีจะมีวยัรุ่นหนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตวักนัมากมายในแต่ละวนั 

 
เยน็ มื้อสุดพเิศษ!!!!!!! รับประทานอาหารเยน็ ด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์ ขาปู ร้าน UNDER THE SEA 
 น าท่านเข้าสู่พกัที ่ณ โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ในโซล 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ด้วยเมนู อุด้ง  
 จากนั้นพาท่านละลายเงินวอนท่ี SUPER MARKET ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ พื้นเมืองเป็นการส่ง

ทา้ยก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหม่ีชินราเมียน อูดง้ กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต ในราคาพิเศษ 
11.15 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบินที ่XJ701 
14.55 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

วนัทีห้่า SUPERMARKET - สนามบินอนิชอน(ประเทศเกาหลใีต้) – ดอนเมือง (ประเทศไทย) 



  

 

** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 
อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กมีเตียง 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

1 – 5 DEC 2017 22,900 22,900 5,000 

8 – 12 DEC 2017 22,900 22,900 5,000 

28 DEC 17 – 01 JAN 18 26,900 26,900 5,000 

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

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางท่ีระบุในรายการชั้นทศันาจร ไป-กลบัพร้อมคณะ กรณีอยูต่่อตอ้ง  
 เสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้  านาญเส้นทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึง  ค่าอาหาร และ  
 เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่ม 
 นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
 ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ินท่านละ 30,000 วอน ต่อท่านตลอดการเดินทาง  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 
 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสาร คือ 
 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
 กรุณามัดจ า 10,000 บาท / ท่าน   หลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระก่อน

เดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั 



  

 

ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี        นายโสฬส ศิริวลัลภ 
เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 
 

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาท่ีบริษทัฯ  แฟกซ์ 02-3619689  

 นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  

 นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนกัท่องเท่ียว
หรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณี
ใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่ามดัจ าทุกกรณี   
 กรณีท่ีท่านมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัฯ ทราบล่วงหน้า 30วนั และถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึน อาทิ ค่า 

เปล่ียน ช่ือทางบริษทัฯ จะเก็บค่าใชจ่้ายเพิ่มตามจ านวนเงินท่ีเกิดข้ึนจริง 
 ระหวา่งการเดินทางถา้ท่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องเงิน 

หรือบริการบางส่วนท่ีขาดไปได ้
 ในกรณีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเขา้-ออกเมืองทั้งประเทศไทยและเกาหลีอนัเน่ืองมาจากการ

กระท าท่ีส่อไป  ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูก ปฎิเสธ ในกรณี
อ่ืนๆ ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบและไม่คืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไม่วา่จะทั้งหมดหรือบางส่วน  

 ถา้สถานท่ีท่องเท่ียวปิดไม่สามารถเขา้ชมไดท้างบริษทัฯ จะจดัสถานท่องเท่ียวอ่ืนทดแทนใหต้ามความเหมาะสมโดยไม่
มีค่าชดเชยใดๆ จากทางบริษทัฯ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวอนัเน่ืองจากเหตุสุดวิสัยเพื่อความเหมาะสมของหมู่คณะทั้งน้ี
จะถือเอาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
 ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน

รายการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
  

หมายเหตุ 
 รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระ

ให้กบัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้



  

 

บริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน***และ
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ราคาน้ีเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น ถา้หากเป็นชาวต่างชาติ จะตอ้งเพิ่มจากราคาค่าทวัร์
ปกติอีก 100USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค์  หมอ  พยาบาล  
หรือชาวต่างชาติ จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุกคร้ัง** 

 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบหากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพื่อท่ีจะน าไปยงั
ประเทศนั้นๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นวา่ตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวติเจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

 โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปล่ียนข้ึนอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 

 ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ยช่างภาพจะ
น าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกบัลูกทวัร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ เพราะทาง
บริษทัทวัร์ไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์ซ้ือแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

 ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลง
ร้านช้อปป้ิง เช่น น ้ ามนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยก
ท่องเท่ียวเอง 300 USDต่อท่าน 
 

หมายเหตุ 
 จ านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน ข้ึนไป 
 เท่ียวบินราคาและรายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง

เป็นส าคญั 
 หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว

เท่านั้น 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ

จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้ง
จากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 



  

 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้เม่ือท่านตกลง
ช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีได้
ระบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
 

เอกสารส าคญั 
 พาสปอร์ต  
 ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว  
 ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ 
 ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  
 สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  
 รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการยืน่วซ่ีาใหท้่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก  
 ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา 

 

ความรับผดิชอบ 
 ทางบริษทัฯ ในฐานะตวัแทนของสายการบินและยานพาหนะอ่ืนๆ พร้อมทั้งโรงแรมและส านกังานจดัน าเท่ียวเพื่อ
ให้บริการแก่นักทศันาจร จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการได้รับบาดเจ็บ สูญหาย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ซ่ึงอาจ
เกิดข้ึนจากความล่าชา้ การยกเลิกเท่ียวบิน อุบติัเหตุ ภยัทางธรรมชาติ การนดัหยดุงาน ปัญหาทางการเมือง 
 ** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเที่ยวหรือส ารวจเส้นทางเท่าน้ันหาก ท่านถูก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทย และเกาหลีใต้ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผดิชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน แก่ท่าน  ** 
 
***เน่ืองจากทางแลนด์เกาหลีได้มีการแจ้งเตือนหลายคร้ัง จากด่านตรวจคนเข้าเมือง ประเทศเกาหลใีต้ เกี่ยวกับมีผู้แอบ
แฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่เดินทางเพ่ือไปด้วยวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังน้ันทางแลนด์
เกาหลจี าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน เป็นจ านวนเงิน (5,000 บาท หรือ 150,000 วอน) 
แต่ถ้าหากลูกค้าเป็นนักท่องเทีย่วจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวทั้งไปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมของทางบริษัทก าหนด
ไว้ ลูกค้าสามารถทีจ่ะขอรับเงินประกนันีคื้นเต็มจ านวนได้ 
*** ดังน้ันจึงรบกวนขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล่าว*** 
 

หมายเหตุ : เรียนให้ทราบวา่ หลงัจากผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใตแ้ลว้นั้นทางทวัร์จะออกเดินทางท่องเท่ียว
หลงัเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 
 ทางทวัร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ส่วนท่านใดท่ีติดด่านตรวจคนเขา้เมือง หากท่านสามารถผ่านเขา้เมืองได้จะตอ้ง
เดินทางไปพบกบัคณะทวัร์ดว้ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัร์ได ้เพื่อความเป็นระเบียบและคณะ
ไดท้่องเท่ียวอยา่งเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 



  

 

 
 


