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เลน่สนุกที่สวนสนุกลอตเตเ้วิรล์ LOTTE WORLD (พรอ้มกบับตัรไม่จ  ำกดัจ  ำนวนรอบ) 

เลน่สนุกสุดเหว่ียงกับหิมะบนลำนสกีขนำดใหญ ่/ โรงเรียนสอนท ำกิมจ+ิใส่ชุดประจ  ำชำติฮนับก / ชม

วิวกรุงโซล ที่ N SEOUL TOWER /ถำ่ยรูป 3 มิติ และชมน ้ำแข็งแกะสลกั ท่ี TRICK EYE & ICE MUSEUM / 

ชมโชวส์ุดพิเศษ NANTA SHOW 

 
สุดพิเศษ... 

1. พกัซูวอน 1 คืน และ กรุงโซล 2 คืน 

2. สนุกสนำนกบัสวนสนุกลอตเตเ้วิรล์ (LOTTE WORLD) กบับตัรเล่นไม่จ  ำกดัรอบ 

3. ตืน่ตำ ตืน่ใจ กบัสตัวน์ ้ำใตท้อ้งทะเลท่ี LOTTE AQUARIUM 

4. เล่นสนุกสุดเหว่ียงกบัหิมะบนลำนสกีขนำดใหญ่  

5. สนุก ตืน่เตน้ กบัโชวสุ์ดพิเศษที่มีเอกลกัษณเ์ฉพำะตวั NANTA SHOW 
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วนัแรก        กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) – เกำหลีใต ้(สนำมบินอินชอน) - ชมโชวส์ุดพิเศษ  

                 NANTA SHOW – โรงแรมซูวอน 

04.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนำมบินนำนำชำติดอนเมือง อำคำร 1 ช้ัน 3 ประตู 4 เคำนเ์ตอร ์4 สำยกำรบิน AIR 

ASIA X เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการข้ึนเครือ่ง (หวัหนา้ทวัร์

แนะน าการเดินทาง) สำยกำรบิน AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ  ำนวน 377 ท่ีนัง่ จดัที่

นัง่แบบ 3-3-3 (ไม่มีบริกำรอำหำรบนเครือ่ง อิสระตำมอธัยำศยั) (น ้ำหนักกระเป๋ำ 20 กก./ท่ำน 

หำกตอ้งกำรซ้ือน ้ำหนักเพ่ิม ตอ้งเสียค่ำใชจ้ำ่ย) **หมำยเหตุ** เคาน์เตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลา

เครื่องออกอยา่งนอ้ย 60 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้ นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที (**ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเครื่อง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน)  

 

 

 

 

 

 

08.05 น. บินลดัฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี XJ708 

15.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สำธำรณรฐัเกำหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม. กรุณา

ปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้ รถโคช้พาท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพาน

แขวนยองจองหรือสะพานเพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกวา่ 4.42กม.  และมียอดโดมสูง 107 เมตร 

เย็น บริกำรอำหำร (1) เมนู ชำบู ชำบู สุก้ีหมอ้ไฟสไตลเ์กำหลี อำหำรพ้ืนเมืองของคำบสมุทรเกำหลีตั้งแต่

สมัยมองโกเลียบุกคำบสมุทรเกำหลี ลกัษณะคลำ้ยสุก้ีหมอ้ไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชมโชวสุ์ดพิเศษ !!! NANTA SHOW ใหทุ้กท่านเป็นส่วนหน่ึงกับประสบการณ์ท่ีเต็มไปดว้ย

รอยยิ้ มและเสียงหวัเราะพรอ้มต่ืนตาต่ืนใจไปกับ ‘cookin’ NANTA show’ เป็นการแสดงท่ีสมบูรณ์แบบใน

ดา้นการส่ือสารท่ีเป็นสากล ถ่ายทอดความสนุกสนาน เรา้ใจ ผ่านท่าทางและเสียงเพลง ผสมผสานดนตรี

พ้ืนบา้นเกาหลีกับจังหวะท่ีทนัสมัยเรา้ใจ ซ่ึงสรา้งสรรค์อย่างมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั “NANTA” ไดช้ื่อวา่เป็น

การแสดงท่ีโดดเด่นท่ีสุดทางดา้นวฒันธรรมของโลกในยุคน้ีเลยทีเดียว 
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พกัที่   BENIKEA WIN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สอง      สนุกสนำนกบักำรเลน่หิมะบนลำนสกีขนำดใหญ ่- ไรส่ตรอเบอรร์ี่ – โรงเรียนท ำกิมจ ิ

                 ใสชุ่ดประจ ำชำติฮนับก - โสมเกำหลี – LOTTE AQUARIUM พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ำ – สวนสนุก 

                 LOTTE WORLD - โรงแรมโซล 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (2) 

จากน้ันใหท่้านไดส้นุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่  ยำงจิไพน์ สกีรีสอรท์  / คังชน สกีรีสอรท์ 

หรือลำนสกีตำมควำมเหมำะสม ลานสกีประกอบไปดว้ยเนินสกีถึง 2 เนินดว้ยกันแบ่งเป็นเนินสกีส าหรบัผูฝึ้กหดั

เล่น 1 เนิน,  และเนินส าหรบัผูท่ี้เล่นช านาญแลว้ 1 เนิน (รำคำทวัรย์ังไม่รวมค่ำอุปกรณก์ำรเล่นสกี, สกีลิฟท์, 

ส โน ว์ส เลด  ส กี  ค่ ำ เล่ น รวม ชุ ดประมำณ 

55 ,000 วอน  ส ำหรับท่ ำน ท่ี เล่น เก่ งแล้ว

สำมำรถไถลจำกบนยอดเขำลงมำไดค้รับ (**

กอนโดล่ำ หรือ เคเบิล ข้ึนอยู่กับสถำนท่ีว่ำมี

ใหบ้ริกำรหรือไม่**) มีเวลาใหท่้านไดส้นุกกับ

การเ  ล่นสกีอย่างเต็มท่ี ซ่ึงปลอดภยัไม่มีอันตราย 

การเตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี 

ผา้พนัคอ แว่นกนัแดด เส้ือแจ๊คเก็ตกันน ้า หรือผา้

รม่ และกางเกงรดัรูป ขอค าแนะน าและฝึกวิธีการ

เลน่จากไกดท์อ้งถ่ินก่อนลงสนามจริง เพ่ือความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั **หมำยเหตุ.... ปริมำณของหิมะ

และกำรเปิดใหบ้ริกำรของลำนสกีข้ึนอยู่กับควำมเอื้ ออ  ำนวยของอำกำศ หำกไม่มีหิมะเพียงพอ ลำนสกีอำจจะ

ปิดใหบ้ริกำร ในกรณีท่ีลำนสกีไม่สำมำรถเปิดบริกำร ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรม 

ปรบัเปลี่ยนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK) ***(ไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK 15,000 วอน หรอืหากท่านใดไม่

สนใจ สามารถเดนิชอ้ปป้ิงตามอธยัาศัย มีทัง้ H&M , ADIDAS และมีอีกหลากหลาย    แบรนดช์ัน้น า) 
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จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอรร์ี่ ใหท่้านไดช้ิมสตรอเบอร์ร่ีสดๆ

หวานฉ า่จากไร่ นอกจากน้ัน ท่านยงัสามารถซ้ือกลบัมาฝากคนท่ีท่านรกั ท่ีเมืองไทยได้

ดว้ย โดยจะมีการแพ็คใสก่ลอ่งสวยงามและสง่ใหท่้านวนัสุดทา้ย 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนท ำกิมจิ เพ่ือใหท่้านเรียนรูว้ ัฒนธรรมการท ากิมจิและสนุกสนาน

เพลิดเพลินกับการท ากิมจิ และใหท่้านใส่ชุดประจ  ำชำติฮันบกซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลี พรอ้ม

ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก  

 

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั บริกำรอำหำร (3) เมนู หมูย่ำงเกำหลี (PORK CALBI) ตน้ต  ำรบัอำหำรเลื่องช่ือของประเทศเกำหลีใต ้

เป็นหมูย่ำงท่ีผ่ำนกำรหมักจนได ้ท่ี น ำมำย่ำงบนเตำถ่ำนรอ้นๆ สุกก ำลังดี แลว้ตัดช้ินพอค ำ 

รบัประทำนกับซอส, กระเทียม, กิมจ ิและใชใ้บผกักำดหอมสดห่อเป็นค ำๆ คลำ้ยเม่ียงค ำ แกลม้ดว้ย

พริกเกำหลีเม็ดโตสีเขียวสด พรอ้มขำ้วสวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันพาท่านรูจ้ักและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกำหลี หรือรำชำแห่งมวลสมุนไพร 

โสมถูกน ามาใชเ้พ่ือสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณ

จีน ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและ

ปอด ช่วยท าใหจิ้ตใจสงบและเพ่ิมพละก าลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์

ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกันโรคหวัใจขาดเลือด เสริม  ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและ
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ป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลก   โดยองค์การยูเนสโก  ทุกวนัน้ี

ผลิตภณัฑโ์สมเป็นสิ่งท่ีขาดไม่ไดส้ าหรบัผูท่ี้ค านึงถึงสุขภาพในปัจจุบนั 

จากน้ันน าท่านไปท่ี LOTTE WORLD TOWER เป็นตึกสูง 123 ชั้น สูงท่ีสุดในเกาหลีใต ้และ ติด 1 ใน 10 

ของโลก พาท่านเขา้ชม LOTTE AQUARIUM หรือพิพิธภัณฑ์สตัว์น ้ านานาชนิด ซ่ึงอยู่ในชั้นใตดิ้นของตึก 

LOTTE WORLD TOWER แหง่น้ี ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัสตัวน์ ้านานาชนิด ตลอดการเดินชมในอควาเร่ียมน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น อิสระอำหำรเย็น (เพ่ือไม่ใหเ้ป็นกำรขัดควำมสนุก ใหท่้ำนไดอ้ิสระอำหำร 1 ม้ือท่ีสวนสนุกลอตเต ้

เวิรล์)  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกล็อตเตเ้วิรล์ (LOTTE WORLD)  แบ่งออกเป็น 2 ท่ีเท่ียวหลกัๆคือสวน

สนุกในรม่จะเรียกวา่ LOTTE WORLD ADVENTURE สวนสนุกในร่มน้ีจะมีดว้ยกนัทั้งหมด 4 ชั้น แต่ละชั้นจะ

มีทั้งเคร่ืองเลน่ต่างๆ รา้นอาหาร และ รา้นขายของ มีลานสเก็ตน ้าแข็งขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง เคร่ืองเล่น

ยอด ฮิต ท่ีแนะน าคื อ  THE ADVENTURE OF SIND BAD , THE CONQUISTADOR , FLUME RIDE , THE 

FRENCH REVOLUTION , JUNGLE ADVENTURE และ PHARAOH’S FURY ฯลฯ อีกท่ีหน่ึงคือ MAGIC ISLAND 

เป็นสวนสนุกท่ีมีน ้ าลอ้มรอบ โดยมาทางชั้น 2 ของ LOTTE WORLD ADVENTURE ในส่วนของ MAGIC 

ISLAND ซ่ึงเป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีมีเคร่ืองเล่นท่ีหวาดเสียวอยูห่ลายชนิด อาทิ ATIANTIS , GYRO DROP , 

GYRO SWING , GYRO SPIN , COMET EXPRESS  
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พกัที่    BENIKEA SEOUL HOTEL  / BENIKEA M HOTEL  หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สำม     สมุนไพรน ้ำมนัสน – คอสเมติค - TRICK EYE & ICE MUSEUM – ตลำดฮงอิก ยำ่นฮงแด  

                 ฮ็อตเกนำมู - ผ่ำนชมบลเูฮำ้ส ์- พระรำชวงัแหง่ควำมรกัชำงด็อกกุง - DUTY FREE  

                 ตลำดดงัเมียงดง - โรงแรมโซล 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (4) 

จากน้ันน าท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจำกน ้ำมันสน ท่ีมีสรรพคุณชว่ยบ ารุงรา่งกาย ลด

ไขมนั ชว่ยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในรา่งกาย 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงรา้นเครื่องส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET  ของนักชอ้ปชาวไทยใหท่้านไดเ้ลือก

ซ้ือกลับไปฝากเป็นของท่ีระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซ่ึงราคาถูกกว่าท่ีเมืองไทยเกือบเท่าตัวและบาง

ผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 

จากน้ันน าท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM  ผลงานการสรา้งสรรคศิ์ลปะแนวใหม่ภาพวาดลวงตาสาม

มิติ โดยท่านจะไดส้นุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชัน่ท่าต่างๆ ท่ีเกิดจากความคิดสรา้งสรรค์และจินตนาการ

ของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดย

กระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริงโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมีสว่นร่วมถ่ายภาพ เม่ือผ่านเขา้ไปใน

ภาพน้ันๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามนัเหมือนจริงมาก

จนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอนัไหนภาพวาดและของจริง และ  ICE MUSEUM เป็นโซนน ้าแข็งแกะสลกัรูป

ต่างๆ อุณหภูมิขา้งใน ประมาณ - 4 องศา 
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กลำงวนั บริกำรอำหำร (5) เมนู บุฟเฟตบ์ำบีคิวป้ิงย่ำงสไตลเ์กำหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือวัว ปลำหมึก กุง้ 

อำหำรเกำหลี เติมไม่อั้น 

 

 

 
 

 

 

จากน้ันใหท่้านอิสระ ชอ้ป ชิม ชิล ท่ี ตลำดฮงอิก ถนนฮงอิก เป็นย่านท่ีมีความหลากหลายรวมอยู่แหล่ง

รวมเส้ือผา้วยัรุน่ ท่ีชอ้ป ท่ีกิน ท่ีด่ืม และของใชสุ้ดเก๋ เป็นตลาดท่ีไม่เคยหลบัใหล   

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ำรุงตับ ฮ็อตเกนำมู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ี

ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุน่ใหม่นิยมน ามารบัประทานเพ่ือ

ช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สาร

ตกคา้งจากอาหารและยา  

จากน้ันพาท่านผ่านชม บลูเฮำ้ส ์ท  ำเนียบประธำนำธิบดีของเกำหลี

ใต ้อนุสาวรียรู์ปนกฟีนิกซ ์ สญัลกัษณค์วามเป็นอมตะ  ชมทศันียภาพ

อนัสวยงามของภูเขารูปหวัมงักรและวงเวียนน ้าพุนับเป็นจุดท่ีมี ฮวงจุย้

ท่ีดีท่ีสุดของกรุงโซล (ระหว่างรถแลน่ผ่านไม่อนุญาตใหถ้่ายภาพหรอื

วดีโีอใดๆ ทัง้ส้ิน)  

จากน้ันน าท่านชม  พระรำชวังชำงด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG 

PALACE) เป็นพระราชวังล าดับท่ีสองท่ีถูกสรา้งต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG 

PALACE) ในปี ค.ศ. 1405 และความส าคญัในการเป็นท่ีพ านักของพระมหากษัตริยห์ลายพระองคใ์นสมัย

ราชวงศโ์ชซอน (JOSEON)  และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัส าคญัท่ียงัคงรกัษาไว ้ประกอบไปดว้ย เขต

พระราชฐานชั้นนอกพระราชฐาน ชั้นใน และสวนดา้นหลงัส าหรบัเป็นท่ีพกัผ่อนของพระมหากษัตริย ์ซ่ึงมี

ตน้ไมข้นาดยกัษ์ท่ีมีกวา่ 300 ปี, บ่อน ้า และศาลาริมน ้าพระราชวงัแห่งน้ีเป็นท่ีพ านักของพระมหากษัตริย์

ถึง 9 พระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน (JOSEON) ปัจจุบันยงัคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวงั 
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ไดแ้ก่ พระต าหนัก INJEONGJEON, พระต าหนัก DAEJOJEON, พระต าหนัก SEONJEONGJEON, และพระ

ต าหนัก NAKSEONJAE สวนลับ หรือสวนต้องหา้ม หรือฮูวอน (HOWON) ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของ

พระราชวงัท่ีถูกสรา้งขึ้ นในสมยักษัตริย ์TAEJONG เพ่ือเป็นสถานท่ีพกัผ่อนส าหรบัพระราชวงศ ์เดิมสวนแห่ง

น้ีมีชื่อว่า ‘BUKWON’ หรือ ‘GEUMWON’ แต่ถูกเปล่ียนชื่อเป็น ‘BIWON’ ในรัชสมัยของกษัตริย์ KOJONG 

สวนแหง่น้ีถูกดูแลและบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดี และดูสวยงามมากโดยเฉพาะในชว่งฤดูใบไมร้ว่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิเชน่ นาฬิกา , 

แวน่ตา , เครื่องส าอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรูป และสินคา้  แบรนดเ์นมอ่ืนๆอีกมากมาย 

 
เย็น บริกำรอำหำร (6) เมนู ไก่ตุน๋โสม เป็นอำหำรบ ำรุงสุขภำพ ไก่ขนำดก ำลงัเหมำะ ยดัไสด้ว้ยโสม 

แปะกว๊ย และสมุนไพรบ ำรุงร่ำงกำย เสิรฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 

 

 

 

 

 

 
 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลำดเมียงดง หรือสยามสแควรเ์กาหลี ท่ีตลาดเมียงดงน้ีจะมีเส้ือผา้ กางเกง 

รองเทา้ น ้าหอม เคร่ืองส าอางค ์ทั้งแบบ แบรนดเ์นมชื่อดงั และโลคอลแบรนด ์ซีดีเพลง รูปดารา หรืออะไร

ท่ีวัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาได้จากท่ีตลาดน้ีเลยทีเดียว อย่างรา้นเคร่ืองส าอางค์ท่ีคุน้หูคนไทย เช่น 

ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP รา้นพวกน้ีหาไดไ้ม่ยากในตลาดแห่งน้ี แถมไม่ไดมี้แค่อยา่งละ่หน่ึง

รา้นอีกดว้ย ประมาณว่าเพ่ิงออกจากรา้น ETUDE มาเดินไปอีกสกัพักก็ เจอรา้น ETUDE  อีกหล่ะ SKIN 

FOOD, THE FACE SHOP ก็เชน่เดียวกนั ท่ีส าคญัราคาเครื่องส าอางคจ์ะถูกกวา่ประเทศไทยมาก ประมาณ 2 

ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทยอีกดว้ย อีกเร่ืองก็ของกินเลน่ จะมีไอติมโคนเจา้ดงัอยู ่เพราะ

ไอติมท่ีเคา้กดมาใสโ่คนน้ัน สูงถึง 2 ฟุต 
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พกัที่    BENIKEA SEOUL HOTEL  / BENIKEA M HOTEL  หรือระดบัเดียวกนั 
 
 

วนัที่ส่ี          พลอยอะเมทิส - ชมวิวกรุงโซลที่ N SEOUL TOWER – ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ตละลำยเงินวอน  

                  สนำมบินอินชอน – สนำมบินดอนเมือง  

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (7) 

จากน้ันน าท่านชม โรงงำนเจยีระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแหง่สุขภาพ

และน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท า

เป็นแหวน จ้ี ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ 

 

 

 

 

 

 

 

จ

จากน้ันน าท่านเดินทางไป โซลทำวเวอร ์(SEOUL TOWER)  หรือ หอคอยเอ็นโซล (N SEOUL TOWER) 

หรือ “นัมซันทำวเวอร”์ (NAMSAN TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน เป็นจุดท่องเท่ียวท่ีถือวา่เป็นไฮไลท์

ส าคัญของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 

236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพ้ืนดิน คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีสว่นมากจะเป็นคู่รกั ทั้งชาวเกาหลีและ

นักท่องเท่ียวต่างชาติ คู่รกัสว่นมากจะเตรียมกุญแจมาคลอ้งตรงรั้วขา้งบนโซลทาวเวอร ์เพราะมีความเชื่อวา่

คู่รกัท่ีไดม้าคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะรกักันยาวนานตลอดไป (สมัยแรกๆ นิยมใชลู้กกุญแจเล็กๆ เขียนขอ้ความ

สญัญารกั และชื่อของคู่รกัลงไปในกุญแจ แต่ช่วงปีหลงัๆ มาน้ีเร่ิมมีการพฒันาอุปกรณ์การคลอ้งเป็น เคส

โทรศัพท์มือถือ, บัตร T-MONEY, โซ่จักรยาน, พลัว่ และอุปกรณ์แปลกๆ อีกหลายอย่างท่ีคู่รกัรุ่นใหม่

สามารถคิดได ้และน ามาใชแ้ทนลกูกุญแจ) **ราคาทวัรน้ี์ไม่รวมกุญแจและค่าข้ึนลิฟท*์* 
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จากน้ันน าท่านเพลิดเพลินกับการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต (ละลำยเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) 

สาหรา่ย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม 

ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม เป็นตน้  และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  

เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย 

 

กลำงวนั บริกำรอำหำร (8) เมนู “บูลโกกิ หมูหมักสไตลส์มัยใหม่เกำหลี มีรสชำติออกหวำนเผ็ดเล็กนอ้ย โดย

น ำหมูลงในกระทะพรอ้มน ้ ำซุปปรุงรส เม่ือสุกรับประทำนพรอ้มเคร่ืองเคียงและขำ้วสวย หำก

ตอ้งกำรแบบรสชำติ เกำหลี แท้ๆ  ก็สำมำรถใส่กิมจหิมักลงตม้ดว้ย ก็จะไดร้สชำติอีกแบบหน่ึง 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.25 น. เดินทำงกลบักรุงเทพฯโดย เท่ียวบินท่ี XJ709 (ไม่มีบริกำรอำหำรบนเครื่อง อิสระตำมอธัยำศยั) 

20.15 น. ถึงประเทศไทย สนำมบินนำนำชำติดอนเมือง พรอ้มดว้ยควำมประทบัใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ขึน้อยู่ตามความเหมาะสม 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทาง
บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั** 

**พาสสปอร์ตจะตอ้งมีอายมุากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง** 
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อตัรำค่ำบริกำร เกำหลี 4 วนั 3 คืน (AIR ASIA X) 

ซูวอน - โซล – โซล (ไม่นอนสกี)  

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

ธนัวำคม 2558 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทำ่น 

1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ ่

เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มีเตียง 

พกั 

เด่ียว 

เพ่ิม 

29 ธนัวำคม-01 มกรำคม 2559 22,900 22,900 22,900 6,000 

30 ธนัวำคม-02 มกรำคม 2559 23,900 23,900 23,900 6,000 

31 ธนัวำคม-03 มกรำคม 2559 23,900 23,900 23,900 6,000 

01-04 มกรำคม 2559 22,900 22,900 22,900 6,000 

02-05 มกรำคม 2559 18,900 18,900 18,900 6,000 

03-06 มกรำคม 2559 18,900 18,900 18,900 6,000 

04-07 มกรำคม 2559 15,900 15,900 15,900 6,000 

05-08 มกรำคม 2559 15,900 15,900 15,900 6,000 

ในกรณียกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลกิ 45 วันก่อนการเดินทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่า
ด้วยกรณีใดๆทัง้สิน้ เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าต๋ัวไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่าน

ข้อความให้ถ่ีถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

 
ขอ้ควำมส  ำคญั โปรดอ่ำนอยำ่งละเอียด 

ในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหลู้กคา้ตอ้งถูกส่งตัวกลับเขา้

ประเทศไทย จึงมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นในการเปล่ียนตัว๋ขากลับ และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้ นดว้ย ฉะน้ัน ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้ับผิดชอบ

ในค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นท่ีทางประเทศน้ันๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นทุกกรณี หรือตอ้งรอกลับ

ประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีนั่งว่าง หรือตามวันเดินทางของตัว๋เครื่องบิน ทั้งน้ี ขึ้ นอยู่ทางเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมื องของประเทศ

เกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพิ้จารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการท่ีทางตรวจคนเขา้เมืองเรียก

สัมภาษณ์น้ัน ขึ้ นอยู่กับทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพิ้จารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจา้หน้าท่ี ตม. ทางบริษัททัวร์ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงในส่วนน้ีได ้** 

*** ทวัรค์รั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่าน้ัน ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์ทางบริษัทจะคิดค่า

ด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 
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06-09 มกรำคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

07-10 มกรำคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

08-11 มกรำคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

09-12 มกรำคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

10-13 มกรำคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

11-14 มกรำคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

12-15 มกรำคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

13-16 มกรำคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

14-17 มกรำคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

15-18 มกรำคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

16-19 มกรำคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

17-20 มกรำคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

18-21 มกรำคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

19-22 มกรำคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

20-23 มกรำคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

21-24 มกรำคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

22-25 มกรำคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

23-26 มกรำคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

24-27 มกรำคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

25-28 มกรำคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

26-29 มกรำคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

27-30 มกรำคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

28-31 มกรำคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

30 มกรำคม-02 กุมภำพนัธ ์2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

31 มกรำคม-03 กุมภำพนัธ ์2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

02-05 กุมภำพนัธ ์2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

07-10 กุมภำพนัธ ์2559 17,900 17,900 17,900 6,000 

09-12 กุมภำพนัธ ์2559 17,900 17,900 17,900 6,000 

14-17 กุมภำพนัธ ์2559 15,900 15,900 15,900 5,000 
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16-19 กุมภำพนัธ ์2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

21-24 กุมภำพนัธ ์2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

23-26 กุมภำพนัธ ์2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

28 กุมภำพนัธ-์02 มีนำคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

01-04 มีนำคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

06-09 มีนำคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

08-11 มีนำคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

13-16 มีนำคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

15-18 มีนำคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

20-23 มีนำคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

22-25 มีนำคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

 

**เด็กทำรก อำยุไม่เกิน 2 ปี รำคำ 5,900 บำท** 

*** รำคำ ไม่รวมตัว๋ 7,900 บำท *** 

(**ตั้งแต่วนัท่ี 23 ธ.ค. 58-05 ม.ค. 59 และ 05-10 ก.พ. 59 รำคำไม่รวมตัว๋) ท่ำนละ 8,900 บำท**) 

 

***ค่ำบริกำรขำ้งตน้ ยงัไม่รวมค่ำธรรมเนียม ค่ำทิป คนขบัรถ หวัหนำ้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน*** 

** ทำงบริษัทขออนุญำตเก็บค่ำธรรมเนียม ค่ำทิป  

ท่ำนละ 25,000 วอน /ทริป/ท่ำน หรอืท่ำนละ 850 บำท/ทริป/ท่ำน ** 

**หมำยเหตุ** 

1. รบัเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการ

บินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ย

สาเหตุใดหรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอ

สงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน ***และทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ รำคำน้ีเฉพำะนักท่องเที่ยว

ชำวไทยเท่ำนั้น ถำ้หำกเป็นชำวต่ำงชำติ จะตอ้งเพิ่มจำกรำคำค่ำทัวรป์กติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็ก

นักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องส าอางค์  หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคา

ใหม่ทุกครั้ง** 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน

ขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพ่ือท่ีจะน าไปยังประเทศน้ันๆ  หรือ

น ากลับประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของน้ันว่าตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหาร

ชีวิต เจา้หน้าท่ีจะไม่รบัฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 
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3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมดัจ าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน 

เพราะว่าทางบริษัทไดท้ าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทัวรทุ์กครั้ง 

เพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

4. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็น

หลัก 

5. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ยช่างภาพจะน าภาพถ่าย

มาจ าหน่ายกบัลูกทัวร ์หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้ อได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื้ อ เพราะทางบริษัททวัร์ไม่มีการบังคับลูก

ทวัรซ์ื้ อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

6. ทวัร์ครั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่าน้ัน ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง เช่น 

น ้ามนัสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อ

ท่าน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน    ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัท์ทางไกล , ค่าอินเตอรเ์น็ต , ค่าซกัรีด 

, มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณำสอบถำมจำกหวัหนำ้ทวัรก์่อนกำรใชบ้ริกำร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 25,000 วอน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว  

 

เอกสำรประกอบในกำรยืน่วีซ่ำ  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว  

จำกมำตรกำรยกเวน้วีซ่ำเขำ้ประเทศเกำหลีใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ ำนักระยะสั้นในประเทศเกำหลีไม่เกิน 90 วัน 

ไม่ว่ำจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พือ่กำรท่องเท่ียว เยีย่มญำติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสำรในขั้นตอนกำรตรวจเขำ้เมือง เพือ่

ยนืยนักำรมีคณุสมบตัิกำรเขำ้ประเทศเกำหลี* ดงัต่อไปน้ี 

- พำสปอรต์จะตอ้งมีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันไปถึง 

- ตัว๋เครื่องบินขำออกจำกประเทศเกำหลี ทำงทวัรจ์ดัเตรียมให ้

- สิง่ท่ียนืยนัว่ำท่ำนสำมำรถรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยท่ีอำจเกิดข้ึนในระหว่ำงท่ีพ  ำนักในประเทศเกำหลีได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ช่ือ ท่ีอยู ่และหมำยเลขติดต่อในระหว่ำงท่ีพ ำนักในประเทศเกำหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) ทำงทวัร ์

จดัเตรียมให ้

- ก ำหนดกำรเดนิทำงระหว่ำงท่ีพ ำนักในประเทศเกำหลี ทำงทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่  

4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  

5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  

6) รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  

(ส าหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 

เงือ่นไขกำรช ำระค่ำบริกำร 

1. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช ำระเงนิมดัจ  ำเป็นเงนิจ  ำนวน 10,000 บำทต่อท่ำน เพื่อส  ำรองที่นัง่ ภายใน 3 วนัหลังจากการ

จอง  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่

ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียว

สละสิทธ์ิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วนั จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร์ ถึงศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาล

ประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงือ่นไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง 

 กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชื่อในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็น

ลายลักษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

 กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเรื่องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือ

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการให ้

น าเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมีเงือ่นไขกำรคืนเงนิค่ำบริกำรดงัน้ี 

2.1 ตอ้งยกเลิกก่อนวนัเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 45 วนัเท่ำนั้น คืนเงนิค่ำบริกำรรอ้ยละ 100 ของค่ำบริกำรที่ช  ำระแลว้  

2.2 หำกยกเลิกกำรเดินทำงนอ้ยกว่ำ 45 วนั ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่ำทวัรท์ุกกรณี 

1. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน 

หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศ

ในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงือ่นไขและขอ้ก ำหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 
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2. ทวัร์น้ีเป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัท

ก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้  ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และ

อ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมัด

จ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา 

ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทาง

บริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตัิ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ

ล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่า

ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจ

ของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน ำก่อนกำรเดินทำง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่

เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน 

 ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลด

ใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก , ผลไมส้ด , ไข่ , เน้ือสัตว์ , ไส้

กรอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก  
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