
 

 

 

 
 

 

 

 
เดนิทางสู่ประเทศเกาหลโีดยสายการบิน แอร์เอเชียเอก็ซ์  

พร้อมเล่นสนุกสุดเหวีย่งกบัลานสกขีนาดใหญ่ ช้อปป้ิงตลาดดังเมียงดง 
เล่นสนุกที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เยือนพระราชวงัชางด็อกกงุ พระราชวงัล าดบัที่สอง 

ชมววิกรุงโซล ที่ N SEOUL TOWER ถ่ายรูป 3 มิต ิที่ TRICK EYE  
ชมน า้แข็งแกะสลกั ที่ ICE MUSEUM ชิมและเกบ็สตรอเบอร์ร่ีสดๆจากไร่ 

 



 

 

 
13.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR 

ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการข้ึนเคร่ือง (หัวหน้า
ทวัร์แนะน าการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ี
นัง่แบบ 3-3-3 (บริการอาหารบนเคร่ือง) (น ้ าหนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้ าหนกัเพิ่ม ตอ้ง
เสียค่าใชจ่้าย)  **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที และ
ผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบน
เคร่ือง เน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)  

16.10 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลใีต้ โดยเที่ยวบินที ่XJ702 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
23.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณา

ปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากรแลว้ รถโคช้พาท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพื่อความหวงั
ในการรวมชาติท่ียาวกวา่ 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซูวอน  
บริการอาหารว่าง คิมบับและนมกล้วย  

  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ JM HOTEL / NEW M HOTEL หรือระดับเดียวกนั 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

จากนั้นใหท้่านไดส้นุกกบัการ เล่นสกบีนลานสกีขนาดใหญ่ เวลาใหท้่านไดส้นุกกบัการเล่นสกีอยา่งเตม็ท่ี 
ซ่ึงปลอดภยัไม่มีอนัตราย (**ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนว์สเลด สกีค่าเล่น
รวมชุดประมาณ 50,000 วอน**) การเตรียมตวัก่อนเล่นสกีควรเตรียม ถุงมือสกี ผา้พนัคอ แว่นกนัแดด 
เส้ือแจ๊คเก็ตกนัน ้ า หรือผา้ร่ม และกางเกงรัดรูป ขอค าแนะน าและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ทอ้งถ่ินก่อนลง
สนามจริง เพื่อความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั หมายเหตุ.... ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการ
ของลานสกีขึ้นอยู่กับความเอื้ออ านวยของอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดให้บริการ ใน
กรณีที่ลานสกีไม่สามารถเปิดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี่ยน

เป็น ONE MOUNT (SNOW PARK*) ราคาทัวร์น้ีไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK 15,000 วอน หรือหาก

ท่านใดไม่สนใจ สามารถเดินช้อปป้ิงตามอธัยาศัย มีทั้ง H&M, ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนด์ช้ัน
น า *** จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี เปิดประสบการณ์การท่องเท่ียวเชิงเกษตร ใหท้่านได้
เก็บผลไมส้ดๆจากสวนในช่วงของฤดูกาลเก็บลูกสตรอเบอร์ร่ี สัมผสัวิถีชีวิตชาวไร่ของคนเกาหลีชิมสต
รอเบอร์ร่ีสดๆหวานฉ ่าจากไร่ นอกจากนั้น ท่านยงัสามารถซ้ือกลบัมาฝากคนท่ีท่านรักท่ีเมืองไทยไดด้ว้ย 
โดยจะมีการแพค็ใส่กล่องสวยงามและส่งให้ท่านวนัสุดทา้ย  จากนั้นท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ 
เพื่อให้ท่านเรียนรู้วฒันธรรมการท ากิมจิของชาวเกาหลี กิมจิเป็นอาหารเกาหลีประเภทผกัดองท่ีอาศยัภูมิ
ปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมกัพริกสีแดงและผกัต่างๆ โดยทัว่ไปจะเป็นผกักาดขาว ชาว
เกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกม้ือ และยงัน าไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอยา่ง ปัจจุบนั

วนัทีส่อง เล่นสก ี– ไร่สตรอเบอร์ร่ี - โรงเรียนสอนท ากมิจิ - ชุดประจ าชาติฮันบก – EVERLAND  

วนัแรก             กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลใีต้  



 

 

กิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ด เปร้ียว และมีกล่ินฉุน ท่านยงัสามารถลองสวมใส่ 
ชุดฮันบก ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพสวยๆเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตารคาร เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือวัว 

ปลาหมึก กุ้ง อาหารเกาหล ีเติมไม่อั้น 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซ่ึงถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ลนด์เกาหลีเป็นสวนสนุก
กลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษทัซัมซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่ง
กระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์ ท่ีน่ีท่านจะพบเจา้ป่าสิงโต และเสือ
ดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ หนอนสะบดั รถไฟเหาะราง
ไม ้ซ่ึงเป็นไฮไลคข์องสวนสนุปแห่งน้ี และชมสวนดอกไมซ่ึ้งก าลงับานสะพร่ังอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 
เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 
เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบไม่จ  ากดัจ านวนรอบ 

 
เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตารคาร เมนูบุฟเฟ่ต์ SEA FOOD ส าหรับท่านที่ช่ืนชอบอาหารทะเลเป็น

พเิศษ ให้ท่านได้เลือกสรรอาหารทะเลทีส่ดใหม่ และ อาหารนานาชนิด พเิศษ !! ขาปูยกัษ์ อลาสก้า   
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรือระดับเดียวกนั 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

น าท่านเยี่ยมชม RED PINE ผลิตภณัฑ์ท่ีสกดัจากน ้ ามนัสน มีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วย
ควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้นช้อปป้ิงท่ีร้านเคร่ืองส าอางยอดนิยม COSMETIC 
OUTLET ของนกัชอ้ปชาวไทยให้ท่านได ้เลือกซ้ือกลบัไปฝากเป็นของท่ีระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซ่ึง
ราคาถูกกว่าท่ีเมืองไทยเกือบเท่าตวั และบางผลิตภณัฑ์ยงัไม่มีขายในไทย น าท่านเดินทางไปสู่ โซลทาว
เวอร์ (SEOUL TOWER) หรือ หอคอยเอ็นโซล หรือ“นมัซันทาวเวอร์”  ตั้งอยู่บนภูเขานมัซาน เป็นจุด

วนัทีส่าม  น า้มนัสน - COSMETIC  - SEOUL TOWER – หมู่บ้านนัมซานฮันอก - ศูนย์สมุนไพรโสม  
TRICK EYE & ICE MUSEUM - ตลาดเมยีงดง 



 

 

ท่องเท่ียวท่ีถือวา่เป็นไฮไลท์ส าคญัของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุงโซล มีความ
สูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีส่วนมากจะ
เป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนกัท่องเท่ียวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคลอ้งตรงร้ัวขา้งบนโซล
ทาวเวอร์ เพราะมีความเช่ือวา่คู่รักท่ีไดม้าคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะรักกนัยาวนานตลอดไป (สมยัแรกๆ นิยมใช้
ลูกกุญแจเล็กๆ เขียนขอ้ความสัญญารัก และช่ือของคู่รักลงไปในกุญแจ แต่ช่วงปีหลงัๆ มาน้ีเร่ิมมีการ
พฒันาอุปกรณ์การคล้องเป็น เคสโทรศพัท์มือถือ , บัตร T-MONEY, โซ่จกัรยาน, พลั่ว และอุปกรณ์
แปลกๆ อีกหลายอย่างท่ีคู่รักรุ่นใหม่สามารถคิดได้ และน ามาใช้แทนลูกกุญแจ) **ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
กุญแจและค่าขึน้ลฟิท์** 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตารคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลังเหมาะ 

ยดัไส้ด้วยโสม แปะก๊วย และสมุนไพรบ ารุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ 
จากนั้นพาท่านชม หมู่บ้านนัมซานฮันอก เป็นหมู่บา้นจ าลองหมู่บา้นโบราณสมยัราชวงศโ์ชชอน ท่ีเปิด
ให้สัมผสักบัวฒันธรรมของชาวเกาหลีในสมยัก่อน ตั้งอยูท่างตอนเหนือของภูเขานมัซาน ภายในหมู่บา้น
แห่งน้ีเต็มไปดว้ยอาคารและบา้นเรือนโบราณในสมยัราชวงศ์โชซอนท่ีไดรั้บการบูรณะให้คงสภาพเดิม 
และถูกร้ือถอนจากท่ีต่างๆ รอบกรุงโซล อนัเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์ จากนั้นพาท่านรู้จกัและ
เขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกน ามาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 
2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจีน ระบุวา่ โสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบยอ่ย
อาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพิ่มพละก าลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุง
หัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือด เสริม  ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง และเร็วๆ น้ี โสม
เกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลก  โดยองค์การยูเนสโก  ทุกวนัน้ีผลิตภณัฑ์โสมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได้
ส าหรับผูท่ี้ค  านึงถึงสุขภาพในปัจจุบนัจากนั้นน าท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM  ผลงานการ
สร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ภาพวาดลวงตาสามมิติ โดยท่านจะได้สนุกสนานกบัการถ่ายรูปแอ็คชั่นท่า
ต่างๆ ท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการของการสร้างภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติ
ท่ีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง
โดยให้ผูช้มเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือผ่านเข้าไปในภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึง
เหมือนจริงในเหตุการณ์  จนท่านจะอุทานว่ามนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอนัไหน
ภาพวาดและของจริง และ  ICE MUSEUM เป็นโซนน ้ าแข็งแกะสลกัรูปต่างๆ อุณหภูมิขา้งใน ประมาณ 
- 4 องศา จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงท่ี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ท่ีตลาดเมียงดงน้ีจะมีเส้ือผา้ 
กางเกง รองเทา้ น ้ าหอม เคร่ืองส าอางค ์ทั้งแบบ แบรนด์เนมช่ือดงั และโลคอลแบรนด์ ซีดีเพลง รูปดารา 
หรืออะไรท่ีวยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากท่ีตลาดน้ีเลยทีเดียว อยา่งร้านเคร่ืองส าอางคท่ี์คุน้หูคนไทย 
เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ร้านพวกน้ีหาไดไ้ม่ยากในตลาดแห่งน้ี แถมไม่ได้มีแค่



 

 

อย่างล่ะหน่ึงร้านอีกด้วย ประมาณว่าเพิ่งออกจากร้าน ETUDE มาเดินไปอีกสักพกัก็ เจอร้าน ETUDE  
อีกหล่ะ SKIN FOOD, THE FACE SHOP ก็เช่นเดียวกนั ท่ีส าคญัราคาเคร่ืองส าอางค์จะถูกกว่าประเทศ
ไทยมาก ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทยอีกด้วย อีกเร่ืองก็ของกินเล่นจะมี       
ไอติมโคนเจา้ดงัอยู ่เพราะไอติมท่ีเคา้กดมาใส่โคนนั้น สูงถึง 2 ฟุต 

 
เยน็ อสิระอาหารเยน็ 1 มื้อ (ให้ทุกท่านได้อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย)  
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรือระดับเดียวกนั 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้นเดินทางสู่ โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพ
และน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมา
ท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยข้อมือ  น าท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG 
PALACE) เป็นพระราชวงัล าดับท่ีสองท่ีถูกสร้างต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และ
ความส าคญัในการเป็นท่ีพ  านกัของพระมหากษตัริยห์ลายพระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน และยงัเป็น 1 
ใน 5 ของพระราชวงัส าคญัท่ียงัคงรักษาไว ้ประกอบไปดว้ย เขตพระราชฐานชั้นนอกพระราชฐาน ชั้นใน 
และสวนดา้นหลงัส าหรับเป็นท่ีพกัผอ่นของพระมหากษตัริย ์ซ่ึงมีตน้ไมข้นาดยกัษท่ี์มีกวา่ 300 ปี, บ่อน ้ า 
และศาลาริมน ้ าพระราชวงัแห่งน้ีเป็นท่ีพ  านกัของพระมหากษตัริยถึ์ง 9 พระองค์ในสมยัราชวงศ์โชซอน 
ปัจจุบันยงัคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวงั ได้แก่ พระต าหนัก INJEONGJEON, พระ
ต าหนัก DAEJOJEON, พระต าหนัก SEONJEONGJEON, และพระต าหนัก NAKSEONJAE สวนลับ 
หรือสวนต้องห้าม หรือฮูวอน ตั้ งอยู่บริเวณด้านหลังของพระราชวงัท่ีถูกสร้างข้ึนในสมัยกษัตริย ์
TAEJONG เพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อนส าหรับพระราชวงศ์ เดิมสวนแห่งน้ีมีช่ือว่า ‘BUKWON’ หรือ 
‘GEUMWON’ แต่ถูกเปล่ียนช่ือเป็น ‘BIWON’ ในรัชสมยัของกษตัริย ์KOJONG สวนแห่งน้ีถูกดูแลและ
บ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดี และดูสวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วง*** หมายเหตุ... กรณีที่
พระราชวังไม่เปิดท าการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับรายการทดแทน เป็น  พระราชวังเคียงบกกุง ***  
จากนั้ นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับฮอตเกนามู ต้นไม้ชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ี
ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อ
ช่วยดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สาร
ตกคา้งจากอาหารและยา จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ให้ท่านไดเ้ลือกช้อป

วนัทีส่ี่ พลอยอะเมทิส – พระราชวังชางด็อกกุง – สมุนไพรออตเกนามู - DUTY FREE – GREVIN 

SEOUL – อแีด – PAJU OUTLET - ซุปเปอร์มาร์เกต็ - อนิชอน (สนามบิน) 



 

 

ป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น นาฬิกา, แวน่ตา, เคร่ืองส าอาง, กระเป๋า, กลอ้งถ่ายรูป และสินคา้
แบรนดเ์นมอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตารคาร เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหล ีมีรสชาติออกหวาน

เผ็ดเล็กน้อย โดยน าหมูลงในกระทะพร้อมน ้าซุปปรุงรส เม่ือสุกรับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงและข้าว
สวย หากต้องการแบบรสชาติ เกาหล ีแท้ๆ กส็ามารถใส่กมิจิหมักลงต้มด้วย กจ็ะได้รสชาติอกีแบบหน่ึง 
หลงัทานอาหารน าท่านสู่ GREVIN MUSEUM SEOUL เป็นแบรนด์พิพิภณัฑ์หุ่นข้ึผึ้งท่ีมีช่ือเสียงของ
ประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงได้มาเปิดท่ีกรุงโซลเป็นแห่งแรกของเอเชีย เม่ือเดือน กรกฏาคม 2015 ท่ีผ่านมา 
พิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้ งแห่งน้ีตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล ห่างจากเมียงดง และซิต้ีฮอลด้วยการเดินเพียง 5 นาที
เท่านั้น ภายในพิพิธภณัฑ์จะได้พบกบัรูปป้ันหุ่นข้ีผึ้ งของคนดงัมากมากมาย ท่ีน่ีจดัแสดงหุ่นข้ีผึ้ งท่ีทั้ ง
ศิลปิน นกัร้อง เคป๊อป นกัแสดง บุคคลส าคญัทางประวติัศาสตร์ของเกาหลีและของโลก และนอกจากน้ี
ยงัมีโซนเกมดิจิตอลท่ีรอให้นกัท่องเท่ียวไปสัมผสัถึงความสนุก และความแปลกใหม่อีกดว้ย จากนั้นพา
ท่านไปถนนช้อปป้ิงย่าน อีแด เป็นย่านท่ีอยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลยัสตรีอีฮวา ซ่ึงเป็นสถานท่ีช้อปป้ิง
สตรีท หรือถนนคนเดินท่ีไดรั้บความนิยมจากวยัรุ่นและนกัท่องเท่ียว มีร้านคา้ให้เลือกช้อปหลากหลาย 
ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ นอกจากนั้นก็ยงัเตม็ไปดว้ยร้านอาหารแบบรถเขน็ใหไ้ดเ้ลือกชิมกนัตลอดถนน
ทั้งสายอีกดว้ย จากนั้นน าท่านเขา้สู่ PAJU OUTLET คือแหล่งช้อปป้ิงราคาถูกท่ีตั้งอยู่ภายในเมืองปาจู 
บนเน้ือท่ีกวา่ 40,000 ตารางเมตร พร้อมท่ีจอดรถกวา้งขวาง นอกจากน้ีมียงัมีสินคา้หลากหลายยีห่้อช่ือดงั
กว่า 160-190 แบรนด์ รวมทั้ งสินค้าแบรนด์เนม ในราคาประหยดักว่าร้านค้าทั่วไป ให้ผูม้าเยือนได้
เลือกสรรกนัอย่างละลานตา น าท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงิน
วอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภณัฑ์ของใบและรากฝอยของ
โสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เคร่ืองส าอางโสม เป็นตน้ และยงัมี
หมอนสุขภาพ กิมจิ เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย  

เยน็  อสิระอาหารเยน็ 1 มื้อ (ให้ทุกท่านได้อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย) 
22.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอนิชอน 

 
01.05 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่XJ703 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
04.55 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมด้วยความประทบัใจ 

**หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม** 
 

วนัทีห้่า สนามบินอนิชอน  - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ เกาหล ี5 วนั 3 คืน (AIR ASIA X) 
 SKI WINTER IN KOREA (ซูวอน - โซล – โซล) 

ก าหนดการเดนิทาง 
เดือน ธันวาคม 2560 

 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ2-3 ท่าน 

 

1 เดก็2 ผู้ใหญ่ 
เดก็มเีตยีง 

 

1 เดก็2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มเีตยีง 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 

01-05 ธันวาคม 2560  21,900 21,900 21,900 7,000 

02-06 ธันวาคม 2560  21,900 21,900 21,900 7,000 
06-10 ธันวาคม 2560  19,900 19,900 19,900 7,000 
07-11 ธันวาคม 2560  19,900 19,900 19,900 7,000 

08-12 ธันวาคม 2560  21,900 21,900 21,900 7,000 

09-13 ธันวาคม 2560  21,900 21,900 21,900 7,000 

15-19 ธันวาคม 2560  17,900 17,900 17,900 7,000 
16-20 ธันวาคม 2560  17,900 17,900 17,900 7,000 
21-25 ธันวาคม 2560  17,900 17,900 17,900 7,000 

22-26 ธันวาคม 2560  20,900 20,900 20,900 7,000 
23-27 ธันวาคม 2560  22,900 22,900 22,900 7,000 

ข้อความส าคัญ โปรดอ่านอย่างละเอยีด 
ในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหลู้กคา้ตอ้งถูกส่งตวักลบัเขา้

ประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนตั๋วขากลับ และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนด้วย ฉะนั้ น ลูกค้าจะต้องเป็น
ผูรั้บผิดชอบในค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนท่ีทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี 
หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่ว่าง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน ทั้งน้ี ข้ึนอยูท่างเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้
เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพิ้จารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการท่ีทางตรวจคนเขา้เมืองเรียก
สมัภาษณ์นั้น ข้ึนอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพิ้จารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจา้หนา้ท่ี ตม. ทางบริษทัทวัร์ ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงในส่วนน้ีได ้** 

*** ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะคิด
ค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 

 

ในกรณียกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลกิ 45 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน  
ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กบัการสายการบิน

เรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
**พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับรวมถึงวันกลบั และพาสสปอร์ตจะต้องไม่ช ารุดหรือฉีกขาด การผ่านเข้า-ออก

ประเทศ ขึน้อยู่กบัการพจิารณานาของทางเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้** 
 



 

 

24-28 ธันวาคม 2560  22,900 22,900 22,900 7,000 
25-29 ธันวาคม 2560  23,900 23,900 23,900 7,000 

26-30 ธันวาคม 2560  23,900 23,900 23,900 7,000 

27-31 ธันวาคม 2560  25,900 25,900 25,900 7,000 
28 ธ.ค.60 – 1 ม.ค.61  26,900 26,900 26,900 7,000 

29 ธ.ค.60 – 2 ม.ค.61  26,900 26,900 26,900 7,000 
30 ธ.ค.60 – 3 ม.ค.61  27,900 27,900 27,900 7,000 
31 ธ.ค. – 4 ม.ค. 61  26,900 26,900 26,900 7,000 

 

**เดก็ทารก อายุไม่เกนิ 2 ปี ราคา 5,900 บาท** 
*** ราคาจอยแลนด์ (ไม่รวมตัว๋) 9,900 บาท *** 

(ตั้งแต่ 22 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป ราคาจอยแลนด์ (ไม่รวมตัว๋) ท่านละ 10,900บาท) 
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทปิ คนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่น*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าทปิ ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่าน** 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
✓ ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   
✓ ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
✓ ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน   
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
✓ ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
✓ ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , ค่า

อินเตอร์เน็ต , ค่าซกัรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม
จากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  
 

 



 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
• นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาท /ต่อท่าน เพ่ือส ารองที่น่ัง ภายใน 3 วัน

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

• แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 

• นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อส ารองท่ีนัง่ ภายใน 3 วนัหลงัจาก
การจอง  

• นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่ เหลือทั้ งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน  กรณี
นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

• กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งช าระครบเตม็จ านวนเลย 
• การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั

จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด
นกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

• พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 
 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
• กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้
ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

• กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
▪ ต้องยกเลกิก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนัเท่าน้ัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว  
▪ หากยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 45 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทุกกรณ ี

• การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า CHARTER FLIGHT หรือ EXTRA 
FLIGHT กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

• การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 



 

 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
• ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

• ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้
ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่ง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด
จากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

• อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

• มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

 

หมายเหตุ 
• รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระข   าด และผูจ้ดัได้

ช าระให้กบัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทาง
หรือใช้บริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน 
***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่าน้ัน ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ และพระ จะต้อง
เพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง
เคร่ืองส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุกคร้ัง** 

• หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพื่อท่ีจะน าไป



 

 

ยงัประเทศนั้นๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นวา่ตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมาย
บางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวติ เจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

• ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ าไม่วา่ดว้ย
กรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะวา่ทางบริษทัไดท้  าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบร้อยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความให้ถ่ี
ถว้นก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

• โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปล่ียนข้ึนอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 

• ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ยช่างภาพ
จะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกบัลูกทวัร์ หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ เพราะทาง
บริษทัทวัร์ไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์ซ้ือแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

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

 
 

1.  
 
 

 

 

 

 
 
เอกสารประกอบในการย่ืนวีซ่า  
1) พาสปอร์ต  
2) ใบประจ าตัวคนต่างด้าว  
3) ใบส าคัญถิ่นทีอ่ยู่  
4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)  
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)  
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ 2 รูป  
(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวซ่ีา) 
 
 
 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 

90 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจ

เขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 

2. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

3. สิ่งที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พ  านักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงิน

สด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

4. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) ทาง

ทวัรจ์ดัเตรียมให ้

5. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

• ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

• ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไมส้ด , ไข่ , 
เน้ือสัตว ์, ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับใน
อตัราท่ีสูงมาก  

 
 

 


