
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ  

**ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกด+์คนขบัท่านละ 35,000 วอน/ทริป เก็บทิปที่สนามบินดอนเมือง, หวัหนา้

ทวัรไ์ทยแลว้ตามดุลพินิจ* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท.์....ทวัรร์าคาสบายกระเป๋า 

1. ชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ ไรก้งัวล ดว้ยน า้หนกัสมัภาระ 20 กิโลไม่จ ากดัจ านวน

ช้ิน ถา้ไม่พอ!!!ซ้ือเพ่ิมได.้..เสรฟิอาหารรอ้น ไป-กลับ…เครือ่งล าใหญ ่

A330-300 ดว้ยท่ีนั่งแบบ 3-3-3 

2. วา้วๆๆๆ สนุกสนานกบัเทศกาลตกปลาน า้แขง็  

3. ชมวิว แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของเกาหลีใต ้LOTTE WORLD TOWER 

4. สนุกสนานเพลิดเพลินกบัการเล่นสกีพรอ้มอากาศเย็นสบายๆ  

5. ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม ณ พระราชวงัชางด๊อกคุง 

เกาหลี สบาย...สบาย 

 Cool…Ice Fishing Festival  

5วนั 3 คืน (XJ) 

 

โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์

 

 



 

 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมที่พกั 

1 กรุงเทพฯ - อินชอน X X X  

2 อินชอน - เกาะนามิ - อิสระเล่นสกี - ซวูอน ✈ บุลโกกิ 
ทลัคาล

บ้ี 

PACIFIC 

HOTEL 3* 

3 

เทศกาลตกปลาน ้ าแข็ง - ไร่สตรอเบอร์ร่ี - กรุงโซล - 

COSMETIC SHOP - DUTY FREE - LOTTE WORLD 

TOWER (SEOUL SKY) - สวนสนุกลอ๊ตเตเ้วิลล ์

O คาลบ้ี X 
GALAXY HOTEL 

3* 

4 

ศนูยโ์สม - น ้ามนัสนเข็มแดง - พระราชวงัชางด๊อกคุง -  

ศนูยส์มุนไพรเกาหลี – พลอยอเมทิส – โซลทาวเวอร ์- 

ตลาดเมียงดง 

O ซมัแกทงั จิมดกั 
GALAXY HOTEL 

3* 

5 ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - อินชอน - กรุงเทพฯ อุดง้ ✈ X  

วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ - อินชอน 

23.30 น. คณะมาพรอ้มกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร ์4 สายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์(Thai 

 Air Asia X)เช็คอินกรุป๊ของสายการบินโดยมีเจา้หน้าท่ีใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วนัที่สองของการเดินทาง     อินชอน - เกาะนามิ - อิสระเล่นสกี - ซูวอน 

02.50 น. 

 

 

 

 

ออกเดินทางสู่ เมืองอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์

(Thai Air Asia X) เท่ียวบินท่ี XJ700 

*ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ือง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบินซ่ึงระบบการ

จองท่ีนัง่เป็นแบบสุ่มท่ีนัง่วา่ง หากท่านมีความประสงคท่ี์จะระบุท่ีนัง่บนเคร่ือง, เปล่ียนท่ีนัง่ใหนั้ง่ใกล้

กนั หรือเพ่ิมน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระกรุณาตดิตอ่สายการบิน เพื่อท าการเปล่ียนแปลงและช าระเงิน

ดว้ยตวัท่านเอง* 

 

10.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 

ชัว่โมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) น าท่านผ่านพิธี



 

 

การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรน าท่านชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทัศน์ซ่ึงเคยใช้

เป็นสถานท่ีถ่ายท าละครทีวี “WINTER LOVE SONG” อนัโด่งดงัไปทัว่ทั้งเกาหลีและเอเชีย เกาะนามิน้ีมี

รปูร่างคลา้ยใบไม ้ท่ีลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าฮนั ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การ

เดินเล่นเท่ียวชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนท่ีสูงเสียดฟ้า 

ผ่านดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั เลือกนัง่ท่ีมา้นัง่ริมฝัง่เพ่ือชมบรรยากาศโรแมนติคใตเ้งาไม ้พรอ้มมี

เวลาใหท่้านไดเ้ก็บโลเคชัน่ประทับใจ ใหท่้านไดอิ้สระเลือกชมฟารม์เล้ียงนกกระจอกเทศซ่ึงตั้งอยู่บน

เกาะ หรือจะเลือกข่ีจกัรยานชมวิวเหมือนฉากในละครตามอธัยาศยัจนไดเ้วลาสมควรอ าลาเกาะนามิ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย “บุลโกกิ” 

บ่าย 

 

 

 

น าท่านสุ่ สกีรีสอรท์ ใหท่้านไดอิ้สระเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่าง ๆ บนลานสกี เพลิดเพลินกบัลานหิมะ

ท่ีกวา้งใหญ่ และเนินเล่นสกีระดับต่าง ๆ กระเช้าลิฟท์ เนินเขาเล่นสโนสเลด ทางรีสอร์ทยังมี

หลากหลายบริการอ่ืนๆ ส าหรบัผูท่ี้ไม่ตอ้งการเล่นสกี เช่น  รา้นอาหาร คอฟฟ่ีชอ้ป ซุปเปอรม์าเก็ดไว ้

บริการ 

(ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าเขา้ลานสกี,ชุด,อุปกรณ์,รองเทา้,ค่าครูฝึกค่าอุปกรณ์การเล่นสกีราคาประมาณ 

50,000 วอน ) ***หมายเหตุลานสกีบางแห่งไม่สามารถเขา้ไปในลานสกีไดเ้พราะเน่ืองจากจะเป็น

การรบกวนผูเ้ล่นสกีหากตอ้งการเขา้ชมจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการเช่าอุปกรณใ์นการเล่นสกี*** 

หากเกิดเหตุสุดวิสยัไมส่ามารถเดินทางไปยงัลานสกีได ้ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนไป One Mount Snow Park  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย “ทลัคาลบ้ี” 

ที่พกั โรงแรม PACIFIC HOTEL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัที่สามของการเดินทาง     เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง - ไร่สตรอเบอรร์ี่ - กรุงโซล - COSMETIC SHOP - DUTY 

FREE -LOTTE WORLD TOWER (SEOUL SKY)  - สวนสนุกลอ๊ตเตเ้วิลล ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่งาน เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง ใหท่้านไดล้องสมัผัสบรรยากาศการตกปลาเทราท์ภูเขา ซ่ึงจะ

เปล่ียนสภาพเป็นน ้าแข็งซ่ึงมีความหนาประมาณ 30-40 เซนติเมตร ปลาชนิดน้ีเป็นปลาสายพันธ์

เดียวกันกับปลาแซลมอน ซ่ึงอาศัยอยู่ในน ้ าเย็นอุณหภูมิ ต า่กว่า 20 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นปลาท่ีมี

ความสวยงามและมีรสชาติหวานมันอร่อย สามารถน ามาท าเป็นซูชิหรือซาซิมิมารบัประทานได ้ อิสระ

เพลิดเพลินกับกิจกรรม ต่างๆ ในบริเวณ งานเทศกาล ซ่ึงจะหลายกิจกรรมใหท่้านไดท้ดลองสัมผัส

ประสบการณ์ใหม่ๆ อาทิเช่น สโนวสเลด, สเก็ตน ้าแข็ง, รถไฟน ้าแข็ง, รถATV เป็นตน้ (ราคาทัวร์ไม่

รวมค่าอุปกรณต์กปลา) 



 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ก าหนดการเทศกาลตกปลาน ้าแข็ง จดัขึ้ นช่วงประมาณวนัท่ี 06 - 31 มกราคมของทุกปี  

ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพภูมิอากาศในล่ะปี ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม

หากเกิดเหตุสุดวิสยัขดัขอ้งไมส่ามารถไปเทศกาลตกปลาน ้าแข็งได ้

น าท่านสู่  ไร่สตรอเบอรร์ี่ ขอเชิญท่านล้ิมรสสตรอเบอรร่ี์เกาหลีสดๆ พรอ้มชมบรรยากาศภายในไร่ 

ซ่ึงท่านจะไดพ้บกบัวิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอรร่ี์ของเกาหลีว่ามีวิธีการปลกูอย่างไรจึงไดผ้ลสตรอเบอรร่ี์ท่ี

ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นท่ีช่ืนชอบของชาวเกาหลีเอง และ

ชาวต่างชาติ และยงัเป็นผลไมส้่งออกของประเทศอีกดว้ย ชมวิธีการปลูก การดูแลรกัษา และท่านยงั

สามารถเลือกซ้ือสตรอเบอรร่ี์ไดจ้ากภายในไร่ไดอี้กดว้ย  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบริการท่านดว้ย “คาลบ้ี” 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงโซล เมืองหลวงของสาธารณรฐัเกาหลีใตจ้ากน้ันน าท่านชม COSMETIC SHOP 

ศูนยร์วมเคร่ืองส าอางค์ช่ือดังของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดัง อาทิเช่น W.S.Nature,Rojukiss, 

Misshaเป็นตน้ จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ีหา้ง DUTY FREE น าท่านสู่ LOTTE WORLD 

TOWER (SEOUL SKY รวมค่าข้ึนลิฟท)์ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล เขตชัมซิล (Jamsil) น าท่านหอชมวิว 

Sky Seoul ของตึก Lotte World Tower (ความสูงจากพ้ืนดิน 555 เมตร)มาพรอ้มกบัคอนเซปต์ “The 

Beauty and Pride of Korea" ได้รับการบัน ทึกในสถิติ โลกกินเนสส์ (Guinness World Records) 

จากน้ันน าท่านสู่ สวนสนุกล็อตเตเ้วิลด ์เป็นสวนสนุกในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาหลี ตั้งอยู่ในเขตซัมซิล  

มีแหล่งดึงดูดใจนักท่องเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โรงแรมหรู ช็อปป้ิง

มอลลข์นาดใหญ่มีสินคา้หลายหลายชนิดใหเ้ลือกสรรค์ คาสิโน โรงภาพยนตร ์ Wedding Hall และท่ี

ส าคัญคือสวนสนุกในร่ม (Lotte World – Adventure) และสวนสนุกกลางแจง้ท่ีตั้งอยู่ในทะเลสาบ 

(Magic Island) โดยสวนสนุกในร่มจะมีลานไอซส์เก็ต เคร่ืองเล่นมากมาย 

ค า่ อิสระอาหารค า่1 ม้ือ (ใหทุ้กท่านไดอ้ิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั) 

ที่พกั โรงแรม GALAXY HOTELระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัที่สี่ของการเดินทาง    ศูนยโ์สม - น ้ามนัสนเข็มแดง - พระราชวงัชางดอ๊กคุง - ศูนยส์มุนไพรเกาหลี - 

พลอยอเมทิส - โซลทาวเวอร ์- ตลาดเมียงดง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านสู่ ศูนยโ์สม ซ่ึงรฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือวา่เป็นโสมท่ีมีคุณภาพ

ดีท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของโสมพรอ้มใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีท่ีสุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 

เท่า เพ่ือน าไปบ ารุงร่างกาย หรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรกัและนับถือจากน้ันน าท่านสู่ น ้ามันสนเข็ม

แดง เป็นการสกดัจากใบสนเข็มแดงบริสุทธ์ิ 100% ซ่ึงสรรพคุณของน ้ามนัสนเข็มแดงน้ันมีประโยชน์



 

 

อยา่งมากมายทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอลและไขมนัท่ีอุดตนัในเสน้เลือดลดระดบัน ้าตาลในเลือดช่วย

ขบัสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสียเช่นเหง่ือปัสสาวะอุจจาระช่วยลา้งสารพิษหรือดีท็อกซ์

เลือดให้สะอาดเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้ นช่วยเพ่ิมภูมิต้านทานให้กับร่างกายบ ารุง

ผิวพรรณใหส้ดใสจากภายในและลดอตัราเส่ียงในการเกิดโรคมะเร็งน าท่านสู่  พระราชวงัชางดอ๊กคุง 

เป็นพระราชวงัหลวงวงัท่ีสองท่ีสรา้งต่อจากพระราชวงัคยองบกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวงัท่ีมี

ความส าคญัอย่างมากต่อกษัตริยห์ลายๆ พระองคใ์นราชวงศ์โชซอนท่ีมีสภาพดีและสมบูรณ์ท่ีสุดใน 5 

พระราชวงัหลวงทั้งหมดท่ียงัคงเก็บรกัษาไวแ้ละท่ีน่ียงัไดร้บัการข้ึนทะเบียนจาก UNESCO วา่เป็น มรดก

โลกทางวฒันธรรม ในปี 1997 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบริการท่านดว้ย “ซมัเกทงั” 

บ่าย น าท่านชม ศูนยย์าสมุนไพรเกาหลี ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ท่ี

น ามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ท่ีมีสรรพคุณรกัษาโรค และบ ารุงร่างกาย จากน้ันน าท่านสู่ โรงงาน

พลอยอเมทิส หรือ พลอยสีม่วง ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลี  ซ่ึงชาวโสมเช่ือว่าถา้ไดม้ีพลอยชนิดน้ี

ติดตวัไว ้จะท าใหม้ีโชคลาภและส่ิงดีๆเกิดข้ึนกบัชีวิตน าท่านชม โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ี

สงูท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล น าท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล

จากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองไดถึ้งเขาพกูกัซนั (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าขึ้ น

ลิฟทโ์ซลทาวเวอร)์ จากน้ันใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวยัรุ่นย่านสยามส

แควร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเคร่ืองส าอางค์ช่ือดัง อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, 

Misshaเป็นตน้ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย “จมิดกั” 

ที่พกั โรงแรม GALAXY HOTEL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัที่หา้ของการเดินทาง     ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต -อินชอน - กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ “เมนูอุดง้” 

 น าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพ่ือน าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางน า

ท่านชอ้ปป้ิงท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซ่ึงมีสินคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลือกซ้ือหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่

ก่ึงส าเร็จรปู สาหร่าย ขนมขบเค้ียว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของท่ีระลึกต่างๆ 

11.15 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์(Thai Air Asia X) เท่ียวบินท่ี XJ701 

14.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 



 

 

เกาหลี สบาย..สบาย เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง 5 วนั 3 คืน 

สายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์(XJ) 

 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่พกั

หอ้งละ 2 

ท่าน 

เด็กมีเตยีง

พกักบั

ผูใ้หญ่ 1 

ท่าน 

เด็กมีเตยีง

พกักบั

ผูใ้หญ่ 2 

ท่าน 

เด็กไม่มี

เตยีงพกั

กบัผูใ้หญ่ 

2 ท่าน 

พกัเดียว

เพ่ิม 

12-16 ม.ค. 61 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 5,900.- 

16-20 ม.ค. 61 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 5,900.- 

18-22 ม.ค. 61 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 5,900.- 

19-23 ม.ค. 61 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 5,900.- 

23-27 ม.ค. 61 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 5,900.- 

26-30 ม.ค. 61 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 5,900.- 

30 ม.ค.-03 ก.พ.61 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 5,900.- 

 

หมายเหตุ : ส  าหรบัผูเ้ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศจากบิดาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และมคัคุเทศก ์

ท่านละ 35,000วอน /ทรปิ/ตอ่ท่าน เก็บทิปที่สนามบินดอนเมือง*** 

ทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบตัรโดยสารชั้นทศันาจรไป – กลบั (ตัว๋กรุป๊) รวมภาษี สนามบินและภาษีน ้ามนัไวเ้รียบรอ้ยแลว้ 

2. ค่าท่ีพกั 3 คืน หอ้งละ 2 - 3 ท่าน 

3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 



 

 

4. หวัหนา้ทวัรห์รือมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดินทาง 

5. ประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ200,000 บาท  เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

6. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กินท่านละ 20 กก.  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

       1.   ค่าท าหนังสือเดินทางไทย 

       2.   ราคาไมร่วมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

       3.   ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

4. ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั 

5. วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว หรือ ประเทศท่ีท่ีตอ้งท าวีซ่าเขา้ประเสา

ธารณรฐัเกาหลีใต ้ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,400 บาท ส าหรบัผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้ง

ท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่าน้ันก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

6. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ 35,000 วอน ต่อท่านต่อทริป 

 

การส ารองที่นัง่ 

1. กรุณาส ารองท่ีนั่ง+ช าระเงินมัดจ าท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ช่ือ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือ

เดินทาง 

2. ค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือ ช าระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15วนั 

3.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั

ในเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

1.  ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิก

การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

2.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วนั เก็บเงินมดัจ  าทั้งหมด 

3.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเก็บค่าใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.  ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร ์

5. ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีใต ้ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมี

ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษัทฯ จะท าการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ี

ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ท่านละ 10,000 บาทและ



 

 

 

ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ 

6.  ยกเวน้กรุป๊ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra 

Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ  าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่

ระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศเกาหลีใตโ้ดย

ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและเกาหลีใต ้ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของ

เจา้หน้าที่เท่านั้น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่

สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งสิ้ น** 

8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง   

 พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

เง่ือนไขการเดินทาง 

1.  บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, 

การสญูหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3.  หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบคืน

ค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย 

หรือเอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5.  รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7.  กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการ

จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการ

ทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไมคื่นเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ันๆ 

8.  มคัคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมี



 

 

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

9.  หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดย

ขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี 

 บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธไ์มคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใด ๆทั้งส้ิน 

11.  บริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคก์ารเดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเกาหลีเท่าน้ัน 

12.  เท่ียวบิน และรายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

13.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัใน

เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

14. โรงแรมท่ีพักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพักแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมท่ีพักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหาโรงแรมโดยอา้งอิงตามการจดัระดับดาวของประเทศเกาหลี

ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียวเท่าน้ัน โรงแรมท่ีประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือ

Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ้ นอยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของ

หอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอาจจะท าใหท่้านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนั และไม่สามารถเสริมเตียงได้

ตามท่ีตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่

เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

15. กระเป๋าสมัภาระต่างๆถือเป็นทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าชา้ 

หรืออุบติัเหตุต่างๆ ใดๆทั้งส้ิน 

16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ

ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ินและถา้ท่านตอ้งการ

แยกตัวออกจากกรุป๊ทัวร์เพื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลงรา้นศูนยโ์สม , ศูนยส์มุนไพร, รา้นน ้ ามันสน, ศูนย์

เครื่องส าอาง และรา้นพลอยอะเมทิส ทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยที่เกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 300 

USD ตอ่ท่าน 

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิราคาน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณี

ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้งหากเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บ

ค่าใชจ้่ายเพ่ิม ท่านละ 4,000 บาท 

18. ในระหว่างท่องเท่ียวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวนัสุดทา้ย

ของการเดินทางช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซ้ือไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่

ตอ้งซ้ือทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัความพึงพอใจของท่าน ทางบริษัททัวรไ์ม่มีการบงัคบัใหซ้ื้อแต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าว

ล่วงหนา้เพ่ือใหผุ้เ้ดินทางไดร้บัทราบ 



 

 

     19. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิเช่นนั้น

ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสิ้ น 

ขอ้ความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรบัท่านผูมี้เกียรตซ่ึิงร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพรอ้มทั้งการสมัมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ

เดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ ,  อนั

เน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, 

การผันผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, 

รถไฟ, พาหนะท้องถ่ิน ,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกับสถาน

เอกอคัรราชทูต รวมถึงผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษ

ทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ 

แต่ทางบริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรบัประกันในกรณีท่ีผูร้่วมเดินทางถูก

ปฏิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ 

เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไมป่ฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมี

การปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการ

เดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้ีเกียรติ ซ่ึง

ร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

การเดินทางจากประเทศไทยเขา้สู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเขา้เมือง 

           เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทาง เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้

เฉพาะนกัท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเขา้เมืองได ้และพิจารณาจาก  

1. หลักฐานการท างานประจ าของนักท่องเท่ียว ซ่ึงสมควรท่ีน าติดตัวไปแสดงดว้ย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร 

จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรบัรองออกโดยบริษัทผูจ้ดัคณะ  

2. หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะน าเงินสดติดตัวไปดว้ยประมาณ  300

เหรียญสหรฐั หรือประมาณ 300,000 วอน ส าหรบัการเดินทาง 2   วนั (หากไม่มีบตัรเครดิตคารด์) หากมีบตัร

เครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งน าติดตัวไปดว้ย

หรือหลกัฐานการเงินอ่ืนใดท่ีจะแสดงใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบว่าท่านคือนักท่องเท่ียว 

3. ใบรบัรองสถานศึกษาหากท่านยงัอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบตัรนักศึกษาและควรเดินทางกบัผูป้กครอง เช่น 

บิดา มารดา ป้า นา้ อา ท่ีมีนามสกุลเดียวกนั 

4.  หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เก่าเย็บเล่มคู่กบัพาสปอรต์ใหมห่รือน าติดตวัไปดว้ย   

5.  การแต่งกายสุขภาพและแลดเูป็นนักท่องเท่ียว ไมค่วรสวมใส่รองเทา้แตะ 



 

 

 


