
 
 

 
 

 

 

 

ตามรอยซีรีย ์WINTER LOVE SONG ท่ีเกาะนามิ / ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวเวอร ์  

ปัน่ RAIL BIKE ท่ามกลางธรรมชาติท่ีสวยงาม / ชมมรดกโลกท่ี ป้อมฮวาซอง 

สนุกสุดเหว่ียงท่ีสวนสนุก EVERLAND พรอ้มบตัรไม่จ  ากัดจ  านวนรอบ / เรียนการ

ท ากิมจิ+ใส่ชุดประจ  าชาติ / ชอ้ปป้ิงสุดมนัสท์ี่ตลาดดงัเมียงดง / ชอ้ป ชิม ชิล บน

ถนนสุดชิคที่ ตลาดฮงอิก / ถ่ายรูป 3 มิติ ที่ TRICK EYE & ICE MUSEUM / ถ่ายรูป

กบัแมวสีชมพนู่ารกัที่ HELLO KITTY CAFÉ / ชมพระราชวงัแห่งความรกัชางด็อกกุง 

 

 

 

 

 

 

 

พิเศษ 1. พกั ซูวอน 1 คืน , กรุงโซล 2 คืน  

พิเศษ 2. สนุกสนานกบัการปัน่เรียวไบท ์(RAIL BIKE) ทา่มกลางธรรมชาติ 

พิเศษ 3. เลน่สนุกที่สวนสนุก EVERLAND กบับตัรเลน่ไม่จ  ากดัจ  านวนรอบ  

พิเศษ 4. ถ่ายรูป 3 มิต ิสุดชิคที่  TRICK EYE & ICE MUSEUM 

พิเศษ 5. ชมพระราชวงัแห่งความรกั ชางด็อกกุง 

 



 
 

 
วนัแรก        กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  

22.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินนานาชาตดิอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประต ู 4 เคานเ์ตอร ์ 4 

สายการบิน AIR ASIA X เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการ

ขึ้ นเคร่ือง (หวัหนา้ทวัรแ์นะนําการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-

300 จ  านวน 377 ที่นัง่ จดัที่นัง่แบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอ้นเสริฟ์ทั้งขาไปและขากลบั 

(น ้าหนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้าหนกัเพ่ิม ตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ย) **หมายเหต*ุ* 

เคาน์เตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 60 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ 

ประตขูึ้ นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง      ประเทศเกาหลีใต ้(อินชอน) – ตามรอยซีรี่ย ์WINTER LOVE SONG ทีเ่กาะนามิ  

                 ปัน่เรยีวไบท ์RAIL BIKE – ป้อมฮวาซอง - โรงแรมซูวอน 

01.55 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี XJ700  

09.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย  

2 ช.ม.กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่ สาธารณะรฐัเกาหลีใต ้ รถโคช้พาท่านขา้ม

ทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกวา่ 4.42

กม.  และมียอดโดมสูง 107 เมตร 

จากน้ันนําท่านเดินทางไปยัง เกาะนามิ ตั้งอยู่ท่ีเมืองชุนชอน ห่างจากกรุงโซลไปทาง

ตะวนัออก ประมาณ 63 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของเกาหลีใต ้เกาะนามิมีรูปร่าง

เหมือนใบไมล้อยน้ํา เป็นเกาะกลางแม่น้ําฮัน ซ่ึงเกิดจากการสรา้งเขื่อนชองพยอง โด่งดงัจากซีรีย ์

เพลงรกัในสายลมหนาว ซ่ึงใชเ้กาะนามิเป็นสถานท่ีถ่ายทํา เกาะนามิไดช้ื่อตามนายพลนามิ ท่ีรบั

ราชการตั้งแต่อายุ 17 ปี บิดาอยูใ่นตระกูลสูงศกัด์ิ ส่วนมารดาเป็นเจา้ฟ้าหญิง เขานําทพักวาดลา้ง

จลาจลในพ้ืนท่ีภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไดท้ั้งหมด และไดร้บัตาํแหน่งสูงเม่ือ

ยงัมีอายุเพียง 26 ปี แต่หลงัจากเปล่ียนรชักาลใหม่ เขาก็ถูกใส่รา้ยว่าเป็นกบฏ และถูกประหารชีวิต



 
 

 
พรอ้มกบัมารดาและพวกรวม 25 คน ต่อมา หลงัผลัดเปล่ียนรชักาลใหม่อีกครั้ง ไดมี้การพิสูจน์

พบวา่ขอ้กล่าวหาทั้งหมดลว้นเป็นเท็จ เขาจึงไดร้บัคืนยศถาบรรดาศกัด์ิดงัเดิม เกาะนามิเรียกตวัเอง

อยา่งเก๋ไก๋ว่า NAMINARA REPUBLIC และเรียกตัว๋เรือขา้มฟากและตัว๋เขา้ชมเกาะว่า VISA ทําให้

นักท่องเท่ียวรูสึ้กเสมือนขา้มมาเท่ียวรัฐๆ หน่ึงท่ีเป็นเอกเทศออกมาจากเกาหลี บนเกาะจะมี

บรรยากาศร่มร่ืน เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลดั ตน้แปะกว๊ย ตน้ซากุระ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไม้

อ่ืนๆ ท่ีพลดักนัออกดอกเปล่ียนสีใหช้มกนัทุกฤดูกาล ทั้งเกาะไม่มีเสาไฟหรือสายไฟใหเ้ห็นเลยซัก

ตน้เพราะมนัถูกฝัง่ลงใตดิ้นทั้งหมดเพ่ือใหไ้ม่บดบงัทศันียภาพ และมีสุสานของนายพลนามิ ซ่ึงยงัคง

ตั้งอยู ่ณ เกาะแหง่น้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหาร (1) เมนู ทคัคาลบี“หรือไก่บารบ์ีคิวผดัซอสเกาหลี อาหารเลื่องช่ือแห่งเมืองซุน

ซอน น าไก่บารบ์ีคิว ขา้วเหนียว มันหวาน ผกัต่างๆลงผดัรวมกับซอสแบบเกาหลี น าผกักาด

เขียวมาห่อรบัประทาน และสามารถดดัแปลงเป็นทคัคาลบีโปคึมหรือขา้วผดัทคัคาลบี โดยน า

ขา้วสวยและสาหรา่ยแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

จากน้ันนําท่านสนุกสนานกบัการปั่น RAIL BIKE ปั่นจกัรยานบนรางรถไฟชมความงามท่ามกลาง

ธรรมชาติอนัสวยงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านชม ป้อมฮวาซอง ซ่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคญัของเมืองซูวอน ไดข้ึ้ นทะเบียนเป็น

มรดกโลกเม่ือปี 1997 ดว้ยท่ีว่ามีอายุมากกว่า 200 ปี บวกกบัความยิ่งใหญ่และสวยงามของป้อม

ปราการน้ี ความยาวของกาํแพงโดยรอบยาวถึง 5.5 กิโลเมตร ครั้งแรกป้อมน้ีถูกสรา้งลอ้มรอบ

เมืองซูวอน โดยจะมีประตูประจาํอยู่ทั้ง 4 ทิศ ทิศเหนือมีชื่อว่า จงัอนัมุน (JANGANMUN) ทิศใต้

เรียกว่า พลัทลัมุน (PANDALMUN) ทิศตะวนัออกคือ ชางนยูงมูน (CHANGYONGMUN) และทิศใต้

คือ ฮวาซอมุน (HWASEOMUN) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เยน็  บริการอาหาร (2) เมนู ชาบู ชาบู สุก้ีหมอ้ไฟสไตลเ์กาหลี อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุทร

เกาหลีตั้งแตส่มยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลกัษณะคลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ 

 

 

 



 
 

 
พกัที่   JM HOTEL  / REGENCY HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สาม      โรงเรยีนสอนท ากิมจิ + ใสชุ่ดประจ  าชาตฮินับก – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– น ้ามนัสน 

                 COSMETIC OUTLET – DRUMCAT SHOW – โรงแรมโซล 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

นําท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ เพ่ือใหท่้านเรียนรูว้ฒันธรรมการทํากิมจิและสนุกสนาน

เพลิดเพลินกบัการทาํกิมจิ และใหท่้านใส่ชุดฮนับกซ่ึงเป็นชุดประจาํชาติของเกาหลีพรอ้มถ่ายภาพ

เป็นท่ีระลึก 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซ่ึงถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี

เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษัทซมัซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา 

ท่านจะไดนั้ง่กระเชา้ลิฟท์ และท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์  ท่ีน่ีท่านจะพบเจา้ป่า

สิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ หนอน

สะบัด รถไฟเหาะรางไม ้ซ่ึงเป็นไฮไลคข์องสวนสนุปแห่งน้ี และชมสวนดอกไมซ่ึ้งกาํลงับานสะพรัง่

อวดสีสนัเต็มสวน (ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือน

พฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี, 

เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ดว้ย

บตัรเขา้ชมแบบไม่จาํกดัจาํนวนรอบ 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
เที่ยง  บริการอาหาร (4) เมนู หมูยา่งเกาหลี (PORK CALBI) ตน้ต ารบัอาหารเลื่องช่ือของประเทศ

เกาหลีใต ้เป็นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนไดท้ี่ น ามาย่างบนเตาถ่านรอ้นๆ สุกก าลงัดี แลว้ตดั

ช้ินพอค า รบัประทานกบัซอส, กระเทียม, กิมจิ และใชใ้บผกักาดหอมสดห่อเป็นค าๆ คลา้ย

เม่ียงค า แกลม้ดว้ยพรกิเกาหลีเม็ดโตสเีขียวสด พรอ้มขา้วสวย  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจากน ้ามนัสน ท่ีมีสรรพคุณช่วยบาํรุง

ร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกาย   

จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงรา้นเคร่ืองสาํอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET  ของนักชอ้ปชาวไทยใหท่้าน

ไดเ้ลือกซ้ือกลบัไปฝากเป็นของท่ีระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซ่ึงราคาถูกกว่าท่ีเมืองไทยเกือบเท่าตวั

และบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 

 

เยน็ บรกิารอาหาร (5) เมนู ขา้วย  าบิบิมบบั เสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รวมรอ้นๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
จากน้ันนําท่านชมโชวสุ์ดพิเศษ!!! DRUMCAT SHOW เป็นโชวก์ารตีกลองและเล่นเคร่ืองดนตรีสากล

อยา่งมหศัจรรยแ์ละสนุกสนานเป็นการแสดงใหม่ล่าสุด ของบรรดาสาวสวยสุด เซ็กซ่ี 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที่    CO-OP STAY CO HOTEL / CHOCOLATE HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สี ่         ศูนยโ์สม - สมุนไพรฮ็อตเกนามู – ผ่านชมบลเูฮาส ์– พระราชวงัชางด็อกกุง 

                  พลอยอะเมทิส  - TRICK EYE & ICE MUSEUM – HELLO KITTY CAFÉ - ตลาดฮงอิก  

                  DUTY FREE – N SEOUL TOWER –ตลาดเมียงดง – โรงแรมโซล 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

จากน้ันพาท่านรูจ้กัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกนํามาใช้

เพ่ือสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี  ในตาํรายาแผนโบราณจีน ระบุว่า 

โสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วย

ทําใหจ้ิตใจสงบและเพ่ิมพละกําลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วย

บํารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริม  ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและ

ป้องกนัมะเร็ง และเร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลก   โดย

องค์การยูเนสโก  ทุกวนัน้ีผลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้าํหรับผูท่ี้คํานึงถึง

สุขภาพในปัจจุบนั 

จากน้ันพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั ฮ็อตเกนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ี

ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพนัธุฮ็์อตเกนามูน้ี ชาว

เกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตบัแข็ง ไม่ถูก

ทาํลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา 

จากน้ันพาท่านผ่านชม บลูเฮา้ส ์ท าเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต  ้อนุสาวรียร์ูปนกฟีนิกซ ์ 

สญัลกัษณ์ความเป็นอมตะ  ชมทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขารูปหวัมงักรและวงเวียนน้ําพุนับเป็น

จุดท่ีมี ฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสุดของกรุงโซล (ระหวา่งรถแลน่ผา่นไม่อนุญาตใหถ้า่ยภาพหรอืวดีโีอใดๆ ทัง้ส้ิน) 



 
 

 
จากน้ันนําท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง  (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวงัลาํดบัท่ี

สองท่ีถูกสรา้งต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) ในปี ค.ศ. 1405 และ

ความสําคัญในการเป็นท่ีพํานักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ใ นสมัยราชวงศ์โชซอน 

(JOSEON)  และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัสําคัญท่ียงัคงรกัษาไว ้ประกอบไปดว้ย เขต

พระราชฐานชั้นนอกพระราชฐาน ชั้นใน และสวนดา้นหลงัสาํหรบัเป็นท่ีพกัผ่อนของพระมหากษัตริย ์

ซ่ึงมีตน้ไมข้นาดยกัษ์ท่ีมีกว่า 300 ปี, บ่อน้ํา และศาลาริมน้ําพระราชวงัแห่งน้ีเป็นท่ีพาํนักของ

พระมหากษัตริยถึ์ง 9 พระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน (JOSEON) ปัจจุบนัยงัคงเหลือความงดงาม

บางส่วนของพระราชวงั ไดแ้ก่ พระตาํหนัก INJEONGJEON, พระตาํหนัก DAEJOJEON, พระตาํหนัก 

SEONJEONGJEON, และพระตําหนัก NAKSEONJAE สวนลับ หรือสวนตอ้งหา้ม หรือฮูวอน 

(HOWON) ตั้งอยู่บริเวณดา้นหลงัของพระราชวงัท่ีถูกสรา้งขึ้ นในสมยักษัตริย ์TAEJONG เพ่ือเป็น

สถานท่ีพกัผ่อนสาํหรบัพระราชวงศ ์เดิมสวนแห่งน้ีมีชื่อ

ว่า ‘BUKWON’ หรือ ‘GEUMWON’ แต่ถูกเปล่ียนชื่อเป็น 

‘BIWON’ ในรชัสมยัของกษัตริย ์KOJONG สวนแห่งน้ีถูก

ดูแลและบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดี และดูสวยงามมาก

โดยเฉพาะในชว่งฤดูใบไมร้่วง 

 

เที่ยง  บรกิารอาหาร (7) เมนู บุฟเฟตบ์าบีคิวป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือววั ปลาหมึก 

กุง้ อาหารเกาหลี เตมิไม่อั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของ

พลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสี

ม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาทําเป็นแหวน จี้  ต่างห ู

และสรอ้ยขอ้มือ 

 



 
 

 
จากน้ันนําท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM  ผลงานการสรา้งสรรคศิ์ลปะ

แนวใหม่ภาพวาดลวงตาสามมิติ โดยท่านจะไดส้นุกสนานกับการถ่ายรูป

แอ็คชัน่ท่าทางต่างๆ ท่ีเกิดจากความคิดสรา้งสรรคแ์ละจินตนาการของการ

สรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์

และการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริงโดย

ใหผู้ช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือผ่านเขา้

ไปในภาพน้ันๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงใน

เหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่

ออกเลยวา่อนัไหนภาพวาดและของจริง และ  ICE MUSEUM เป็นโซน

น้ําแข็งแกะสลกัรูปต่างๆ อุณหภูมิขา้งใน ประมาณ - 4 องศา  

จากน้ันนําท่านไป HELLO KITTY CAFÉ (ฮงแด) เอาใจคนรกัแมวเหมียวสีชมพ ูHELLO KITTY ซ่ึงเจา้

ตวัน้ีเกิดท่ีญ่ีปุ่นโดย SANRIO เป็นคาเฟ่ท่ีใหส้าวๆเขา้ไปนัง่ชิลๆล้ิมลองเมนูน้องแมวเหมียว KITTY 

กนั ภายในรา้นตกแต่งดว้ย HELLO KITTY ทั้งหมด แมก้ระทัง่ เคก้ คุกก้ี วาฟเฟิล และขา้วของ

เคร่ืองใชต่้างๆ ไม่วา่จะเป็น ถว้ย จาน ชาม เอาเป็นวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งในรา้นจะตอ้งมีเจา้แมวเหมียวสี

ชมพน้ีูอยูด่ว้ย แมแ้ต่ในหอ้งน้ําก็ยงัไม่เวน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันใหท่้านอิสระ ชอ้ป ชิม ชิล ท่ี ตลาดฮงอิก ถนนฮงอิก เป็นยา่นท่ีมีความหลากหลายรวมอยู่

แหล่งรวมเส้ือผา้วยัรุ่น ท่ีชอ้ป ท่ีกิน ท่ีด่ืม และของใชสุ้ดเก๋ เป็นตลาดท่ีไม่เคยหลบัใหล 

จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิเช่น 

นาฬิกา , แวน่ตา , เคร่ืองสาํอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรูป และสินคา้แบรนดเ์นมอ่ืนๆอีกมากมาย 

จากน้ันนําท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร ์(SEOUL TOWER)  หรือ หอคอยเอ็นโซล (N SEOUL 

TOWER) หรือ “นัมซนัทาวเวอร”์ (NAMSAN TOWER) ตั้งอยูบ่นภูเขานัมซาน เป็นจุดท่องเท่ียวท่ี

ถือว่าเป็นไฮไลท์สาํคญัของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุงโซล มีความสูงจาก

ฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพ้ืนดิน คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีส่วนมาก

จะเป็นคู่รกั ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเท่ียวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคลอ้งตรงรั้ว



 
 

 
ขา้งบนโซลทาวเวอร์ เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักท่ีไดม้าคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะรักกันยาวนานตลอดไป 

(สมยัแรกๆ นิยมใชล้กูกุญแจเล็กๆ เขียนขอ้ความสญัญารกั และชื่อของคู่รกัลงไปในกุญแจ แต่ช่วงปี

หลงัๆ มาน้ีเร่ิมมีการพฒันาอุปกรณก์ารคลอ้งเป็น เคสโทรศพัทมื์อถือ, บตัร T-MONEY, โซ่จกัรยาน

, พลัว่ และอุปกรณ์แปลกๆ อีกหลายอย่างท่ีคู่รักรุ่นใหม่สามารถคิดได ้และนํามาใชแ้ทนลูก

กุญแจ) **ราคาทวัรน้ี์ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้ นลิฟท*์* 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ อิสระอาหารเยน็ 1 ม้ือ (เพ่ือใหเ้วลาในการชอ้ปป้ิงมากข้ึน และไม่เป็นการขดัจงัหวะในการช้

อปป้ิงของทุกท่าน ใหทุ้กท่านไดอิ้สระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 

จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ท่ีตลาดเมียงดงน้ีจะมีเส้ือผา้ 

กางเกง รองเทา้ น้ําหอม เคร่ืองสาํอางค ์ทั้งแบบ แบรนดเ์นมชื่อดงั และโลคอลแบรนด ์ซีดีเพลง รูป

ดารา หรืออะไรท่ีวยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากท่ีตลาดน้ีเลยทีเดียว อยา่งรา้นเคร่ืองสาํอางคท่ี์

คุน้หคูนไทย เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP รา้นพวกน้ีหาไดไ้ม่ยากในตลาดแห่งน้ี 

แถมไม่ไดมี้แค่อยา่งล่ะหน่ึงรา้นอีกดว้ย ประมาณว่าเพ่ิงออกจากรา้น ETUDE มาเดินไปอีกสกัพกัก็ 

เจอรา้น ETUDE  อีกหล่ะ SKIN FOOD, THE FACE SHOP ก็เช่นเดียวกนั ท่ีสาํคญัราคา

เคร่ืองสาํอางคจ์ะถูกกว่าประเทศไทยมาก ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นไม่มีขายในประเทศ

ไทยอีกดว้ย อีกเร่ืองก็ของกินเล่น จะมีไอติมโคนเจา้ดงัอยู ่เพราะไอติมท่ีเคา้กดมาใส่โคนน้ัน สูงถึง 2 

ฟุต  

 

 

 



 
 

 
พกัที่    CO-OP STAY CO HOTEL / CHOCOLATE HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่หา้        ละลายเงินวอนซุปเปอรม์าเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ เมนู อูดง้ (9) 

จากน้ันนําท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 

1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ใน

รูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เคร่ืองสาํอางโสม เป็นตน้  และยงัมี

หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

11.15 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย เที่ยวบินที่ XJ701  

14.50 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตดิอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีข้ึน้อยู่ตามความเหมาะสม 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทาง
บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการ ไม่วา่กรณีใดๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั** 

**พาสสปอร์ตจะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง** 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ เกาหลี 5 วนั 3 คืน (AIR ASIA X) 

ซูวอน - โซล – โซล 

 

ก าหนดการเดินทาง 

ตลุาคม 2558 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตยีง 

พกั 

เดี่ยว 

เพิ่ม 

30 กนัยายน-01 ตลุาคม 58 16,900 16,900 16,900 5,000 

01-05 ตลุาคม 2558 16,900 16,900 16,900 5,000 

02-06 ตลุาคม 2558 16,900 16,900 16,900 5,000 

03-07 ตลุาคม 2558 16,900 16,900 16,900 5,000 

04-08 ตลุาคม 2558 15,900 15,900 15,900 5,000 

05-09 ตลุาคม 2558 15,900 15,900 15,900 5,000 

ข้อความส าคญั โปรดอ่านอย่างละเอยีด 
ในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทาํใหลู้กคา้

ตอ้งถูกส่งตวักลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆท่ี
เกิดข้ึนดว้ย ฉะนั้น ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนท่ีทางประเทศนั้นๆเรียกเกบ็ ทางผูจ้ดัและ
ทางสายการบินจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ี
นัง่ว่าง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน ทั้งน้ี ข้ึนอยู่ทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใต้
และสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการท่ีทาง
ตรวจคนเขา้เมืองเรียกสัมภาษณ์นั้น ข้ึนอยู่กบัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้ิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทาง
เจา้หนา้ท่ี ตม. ทางบริษทัทวัร์ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงในส่วนน้ีได ้** 

*** ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจาก
กรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะคิดค่าดาํเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 



 
 

 
06-10 ตลุาคม 2558 16,900 16,900 16,900 5,000 

07-11 ตลุาคม 2558 16,900 16,900 16,900 5,000 

08-12 ตลุาคม 2558 17,900 17,900 17,900 5,000 

09-13 ตลุาคม 2558 17,900 17,900 17,900 5,000 

10-14 ตลุาคม 2558 17,900 17,900 17,900 5,000 

11-15 ตลุาคม 2558 16,900 16,900 16,900 5,000 

12-16 ตลุาคม 2558 16,900 16,900 16,900 5,000 

13-17 ตลุาคม 2558 17,900 17,900 17,900 5,000 

14-18 ตลุาคม 2558 17,900 17,900 17,900 5,000 

15-19 ตลุาคม 2558 17,900 17,900 17,900 5,000 

16-20 ตลุาคม 2558 18,900 18,900 18,900 5,000 

17-21 ตลุาคม 2558 18,900 18,900 18,900 5,000 

18-22 ตลุาคม 2558 17,900 17,900 17,900 5,000 

19-23 ตลุาคม 2558 17,900 17,900 17,900 5,000 

20-24 ตลุาคม 2558 18,900 18,900 18,900 5,000 

21-25 ตลุาคม 2558 19,900 19,900 19,900 5,000 

22-26 ตลุาคม 2558 20,900 20,900 20,900 5,000 

23-27 ตลุาคม 2558 19,900 19,900 19,900 5,000 

24-28 ตลุาคม 2558 18,900 18,900 18,900 5,000 

25-29 ตลุาคม 2558 17,900 17,900 17,900 5,000 

26-30 ตลุาคม 2558 17,900 17,900 17,900 5,000 

27-31 ตลุาคม 2558 18,900 18,900 18,900 5,000 

28 ตลุาคม-01 พฤศจิกายน 58 18,900 18,900 18,900 5,000 

29 ตลุาคม-02 พฤศจิกายน 58 18,900 18,900 18,900 5,000 

30 ตลุาคม-03 พฤศจิกายน 58 18,900 18,900 18,900 5,000 

**เด็กทารก อายไุม่เกิน 2 ปี ราคา 5,900 บาท** 

*** ราคาจอยแลนด ์(ไม่รวมตัว๋) 7,900 บาท *** 

 



 
 

 
***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน*** 

**ทางบริษทัขออนุญาตค่าทิปไกด ์ทา่นละ 25,000 วอน /ทรปิ/ทา่น หรอืทา่นละ 850 บาท/ทริป/ทา่น** 

**หมายเหตุ** 
1. รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผูจ้ดัไดช้าํระ

ใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการ
ตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน ***และทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิม่จากราคาค่าทวัร์ปกติอีก 100 USD** 
**กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองสําอางค์  หมอ  พยาบาล  หรือชาวต่างชาติ จะตอ้ง
สอบถามราคาใหม่ทุกคร้ัง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนขอ้แนะนาํกรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจาํเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพื่อท่ีจะนาํไปยงั
ประเทศนั้นๆ  หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นว่าตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวติ เจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษทัจะไม่คืนมดัจาํไม่วา่ดว้ย
กรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะวา่ทางบริษทัไดท้าํการจ่ายค่าตัว๋ไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความให้ถ่ีถว้น
ก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

4. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปล่ียนข้ึนอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคาํนึงถึง
ผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 

5. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ยช่างภาพ
จะนาํภาพถ่ายมาจาํหน่ายกบัลูกทวัร์ หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ เพราะทางบริษทั
ทวัร์ไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์ซ้ือแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

6. ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลง
ร้านชอ้ปป้ิง เช่น นํ้ามนัสน / ร้านโสม / ฮอ็ตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษทัจะคิดค่าดาํเนินการในการแยกท่องเท่ียว
เอง 300 USD ต่อท่าน 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน    ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท์ , ค่าโทรศพัท์ทางไกล , ค่า
อินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 25,000 วอน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  
 
เอกสารประกอบในการย่ืนวซ่ีา  
1) พาสปอร์ต  
2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว  
3) ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู ่ 
4) สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  
5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป 
(สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 
 
 
 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือ

ยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

- ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์

จดัเตรียมให ้

- ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 
 

 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพ่ือส ารองที่น่ัง ภายใน 3 วนั
หลงัจากการจอง  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องชําระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้ งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั กรณี
นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งชาํระครบเตม็จาํนวนเลย 
การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนั

จนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุ

นกัขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 

 กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้
ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

 กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี ้
2.1 ต้องยกเลกิก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนัเท่าน้ัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว  
2.2 หากยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 45 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทุกกรณ ี

1. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตั
ฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 



 
 

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีสาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้กบั

นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนั
ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชําระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทักาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนาํหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบั
ทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการให้คาํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น  

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ท่ีจะนาํติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ
รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาํออกมาให้เจา้หนา้ท่ี
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกวา่ท่ี
กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  



 
 

 
 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนาํผลิตภณัฑ์ท่ีทาํมาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไมส้ด , ไข่ , 

เน้ือสัตว ์, ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับใน
อตัราท่ีสูงมาก  

 
 


