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อัตราคาบริการ 

เดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก พักเดี่ยว จอยแลนด หมายเหตุ 
วันที่ 11-15 ธันวาคม 62 16,888 16,888 5,000 8,888  
วันที่ 14-18 ธันวาคม 62 16,888 16,888 5,000 8,888  
วันที่ 18-22 ธันวาคม 62 15,888 15,888 5,000 7,888  
วันที่ 25-29 ธันวาคม 62 19,888 19,888 5,000 11,888 คริสมาสต 

วันที่ 28 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63 23,888 23,888 5,000 15,888 ปใหม 
วันที่ 30 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63 23,888 23,888 5,000 15,888 ปใหม 
วันที่ 11-15 มกราคม 63 16,888 16,888 5,000 8,888  
วันที่ 15-19 มกราคม 63 16,888 16,888 5,000 8,888  
วันที่ 18-22 มกราคม 63 16,888 16,888 5,000 8,888  
วันที่ 22-26 มกราคม 63 16,888 16,888 5,000 8,888  
วันที่ 25-29 มกราคม 63 16,888 16,888 5,000 8,888  
วันที่ 29 ม.ค.-02 ก.พ. 63 16,888 16,888 5,000 8,888  

INFANT (เด็กเล็ก ตั้งแตแรกเกิด - อายุไมเกิน 2 ป) ราคา 7,000 บาท 
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***ราคาคาทัวรดังกลาวหากมีการเปลี่ยนแปลงคาตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ํามันของสายการบิน*** 
 ***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน*** 
 
วันแรก  สนามบินดอนเมือง – สนามบินอินชอน                                                                             ( - / - / - ) 
12.30 น. คณะพรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 แถวที่ 4 สายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ (XJ)              

มีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 
15.40 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินแอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ702 (ไมรวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
23.05 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ชั่วโมง) 

หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว 
ที่พัก  GOLDEN HOTEL / PREMIERS HOTEL หรือเทียบเทา (เมืองอินชอน) 
 
วันที่สอง อินชอน – สะพานกระจกแกว – เกาะนามิ - ลานสกี                                                          ( B / L / D)                                   
เชา  บริการอาหารเชา (มื้อที่ 1) ณ หองอาหารของโรงแรม 

เดินทางจากอินชอนสูเมืองชุนชอน จากนั้นชม สะพานกระจกแกว ตั้งอยูบนแมน้ําซุยัง เมืองชุนชอน 
ลักษณะคลายสะพานแขวน ชมวิวทิวทัศน นําทานลงเรือเฟอรรี่สูเดินทางสู เกาะนามิ โดยใชเวลาขามประมาณ 
10 นาท ีเกาะแหงนี้ตั้งตามชื่อของนายพลนามิซึ่งเขารับราชการตั้งแตอาย ุ17 
ทานเปนผูมีความสามารถนําทัพไปปราบจลาจลในทางภาคเหนือของเกาหลีจนไดรับตําแหนงสูงในขณะที่ทานอา
ยุยังนอย แตตอมาภายหลังทานไดถูกใสรายโดยศัตรูทางการเมอืงและถูกประหารชีวิต 
จากนั้นชมวิวทิวทัศนของสถานที่เคยใชเปนสถานที่ถายทําละครทีว ีWinter Love Song อันโดงดังไปทั่วเอเชีย 
พรอมมีเวลาใหทานไดเก็บภาพอันสวยงามนาประทับใจสุดแสนโรแมนติกเปรียบประดุจทานเปนพระ-นาง ในละคร 
เลยทีเดียว ที่นี่ทานจะไดพบกับรูปปนของพระเอกนางเอกซีรี่ยและอิสระเดินชมตามอัธยาศัย 
สมควรแกเวลาพบกัน ณ จุดนัดหมายเพื่อลงเรือกลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) เมนู ไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่องชื่อโดยการนําไกบารบีคิว 
มันหวาน กะหล่ําปลี ตนกระเทียม ซอส และขาว มาผัดรวมกันบนกระทะแบนสีดํา คลุกเคลาทุกอยางใหเขาที่ 
รับประทานคูกับผักกาดเกาหลีและเครื่องเคียงตางๆ 

บาย จากนั้นเดินทางสูลานสกี 
ซึ่งแบงเปนเนินสกีสําหรับผูฝกหัดเลนเนินสกีสําหรับผูที่เลนไดปานกลางและเนินสําหรับผูที่เลนชํานาญแลว 
ใหทานไดสนุกสนานกับกิจกรรมบนพื้นหิมะ และลองพิสูจนฝมือการทรงตัวบนไมสกี 
(ไมรวมคาอุปกรณการเลนสกีรวมชุดประมาณ 2,000 บาทหรือ 50,000 วอน // สโนวสเลดประมาณ 600 
บาทหรือ 15,000 วอน // กอนโดลาประมาณ 600 บาทหรือ 15,000 
วอน)นอกจากนี้ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ อาท ิ
บิลเลียดโบวลิ่งซาวนาหองเลนเกมฯลฯมีเวลาใหทานไดสนุกกับการเลนสกีอยางเต็มที ่

 (หมายเหตุ : 
ปริมาณของหิมะและการเปดใหบริการของลานสกีขึ้นอยูกับความเอื้ออํานวยของอากาศหากไมมีหิมะเพียงพอลาน
สกีอาจจะปดใหบริการทั้งนี*้**หากลานสกีปดบริการขอสงวนสิทธิ์ในการนําทานเลนสกีและไมมีการคืนคาใชจาย
ใดๆทั้งสิ้น***) สมควรแกเวลา 

ราคาที่ระบุขางตน สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเทานั้น 
หากผูเดินทางถือหนังสือเดินทางประเทศอ่ืนๆ โปรดสอบถามเจาหนาที่ กอนทําการจอง 
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 หรือหากกรณีลานสกียังไมเปด เนื่องจากสภาพของอากาศ นําทานเดินทางสู 

นําชมผลงานจินตนาการของศิลปนมากมายที่โดดเดนดวยการผสมผสานกับธรรมชาติที่สวยงามไดอยางลงตัวที่ 
สวนศิลปะอันยาง (Anyang Art Park-������) 
ชื่นชมและสนุกสนานไปกับการถายรูปคูกับจุดนาสนใจกวา 20 จุด อาทิ หอคอย 1 ตารางเมตร (Misfit Tower), 
หอชมวิว MVRDV (Anyang Peak), รี.วอล.เวอร (Re.Vol.Ver), อุโมงค linear Building Up in The Tree, 
ทางวกวนกระจก(Dimensional Mirror Labyrinth), บานกลองอันยาง (Anyang Crate House) 
ใหเวลาทุกทานไดแชะภาพฮิปๆ ชิคๆ กันมากมาย 

ค่ํา บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) เมนู ชาบ ูชาบ ูหมอไฟสไตลเกาหลี จะใชเนื้อหมูหั่นชิ้นบางๆ ปูอัด 
หั่นยาวๆ เกี๊ยวกุง เกี๊ยวหมู ใสผักสารพัดชนิดลงไปทั้งเห็ดเข็มทอง เห็ดฟาง เห็ดหอม ถั่วงอก 
กระหล่ําปลี ผักกาดขาว ใสลงไปในหมอ แลวเติมดวยน้ําซุปรอนๆ ตมตอจนเดือด กอนจะเริ่มรับประทาน 
ก็จะนําอุดงลงตมอีกครั้ง พอสุกก็ตักมาทานกับขาวสวย กิมจิและน้ําจิ้ม 

ที่พัก  L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา (กรุงโซล) 
 
วันที่สาม กรุงโซล – ศูนยโสมเกาหลี - ศูนยเครื่องสําอาง - Seoullo 7017 - ดิวตี้ฟรี – ยานเมียงดง  
                       ( B / L / อิสระ) 
เชา  บริการอาหารเชา (มื้อที่ 4) ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนําทานเดินทางสูศูนยโสมเกาหล ี(Red ginger) ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 

ปซึ่งถือวาเปนโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม 
พรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและนํากลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับ
ถือทางบาน แวะชอป ณ ศูนยเครื่องสําอาง (Cosmetic gallery) 
เปนศูนยรวมของเครื่องสําอางแบรนดของเกาหลี อาท ิROJUKISS, LOTREE, ETUDE 
และอีกมากมายหลากหลาย อิสระทานเลือกซื้อไดตามอัธยาศัย นําชม Seoullo 7017 หรือที่เรียกวา Seoul 
Sky Garden หรือ Sky Park เปนสวนเชิงเสนระดับสูงในกรุงโซล ซึ่งตั้งอยูบนยอดสะพานลอยทางหลวงเดิม 
เสนทางซึ่งมีความยาวประมาณหนึง่กิโลเมตรและเรียงรายไปดวยพืชกวา 200 สายพันธุ 
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเปนสถานที่สําหรับพักผอนหยอนใจแกประชาชนและนักทองเที่ยว ลักษณะคลายกับ 
High Line ของ New York City Sky Ggarden ออกแบบโดย MVRDV ซึ่งเปน บริษัท 
ชาวดัตชและเปดใหสัมผัสในเดือนพฤษภาคม 2017 
เปนแลนดมารกแหงใหมกรุงโซลและถือเปนอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวใหมของเกาหลีใต 
ที่เกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพ รื้อสะพานบางจุด แลวปรับใหเปนถนนลอยฟา แถวบริเวณสถานีรถไฟโซล 
(Seoul Station) ชวงกลางคืนจะเปดไฟบนสะพาน ทําใหไดความรูสึกสวยงามอีกแบบ 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) เมนู ปลายางเตาถาน ปลาเนื้อแนนยางรอนๆ ออกรสเค็มนิดๆ 
หอมถานที่ใชยาง รับประทานเคียงกับกิมจินานาชนิด 

บาย นําทานชอปปงสินคาปลอดภาษีที ่ดิวต้ีฟรี (Duty Free) ที่นี่มีสินคาชั้นนําใหทานเลือกซื้อมากมายกวา 500 
ชนิด อาทิ น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นนําทาน ชอปปงยานเมียงดง หากทานตองการทราบวาแฟชั่นของเกาหลีเปนอยางไร 
กาวล้ํานําสมัยเพียงใด ทานจะตองมาที่เมียงดงแหงนีเ้ทานั้น พบกับสินคาวัยรุน อาทิ เสื้อผาแฟชั่นแบบอินเทรน 
เครื่องสําอางแบรนดดังของเกาหลี เปนแหลงรวมตัวของวัยรุนหนุมสาวชาวโสมจํานวนมากในแตละวัน  

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย  
ที่พัก  L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา (กรุงโซล) 
  
วันที่สี่ HERB SHOP – RED PINE – ยานอีแด  - ยานฮงแด – ซุปเปอรมาเก็ต – สนามบินอินชอน 
                       ( B / L / อิสระ ) 
เชา  บริการอาหารเชา (มื้อที่ 6) ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานเดินทางไปดูแลสุขภาพกันทีศู่นยสมุนไพรฮอกเก็ตนาม ู(Raisin Tree) 
ซึ่งเปนสมุนไพรที่ทั่วโลกรวมถึงสถาบันตางๆยอมรับวาเปนสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบํารุงตับและดูแลตับ
ของเรา เปนสมุนไพรที่หาไดยากในปจจุบัน 
ทานจะไดชมการสาธิตการทดลองตัวยาจากสมุนไพรชนิดนี้มีฮอกเกนามู 
เปนตนไมที่เจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร 
ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง จากนั่นนําทานเดินทางไป 
น้ํามันสนเข็มแดง (RED PINE) 
ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใชตนสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดย
ใชเทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใตออกมาเปน น้ํามันสนเข็มแดง 
ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเปนภูเขาประมาณ 70 เปอรเซ็นต โดยกวาจะมาเปนน้ํามันสนเข็มแดงได 1 แคปซูล 
ตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ํามันมาผลิตและวิจัยออกมาเปนน้ํามัน 
สามารถชวยในการลดระดับไขมันในเสนเลือดไดเปนอยางด ีเดินยานอีแด เปนยานที่อยูหนา Ewha Womans 
University เปนแหลง Shopping Street เนนไปที่รานขายเสื้อผา กระเปา รองเทา 
สินคาแนววัยรุนแฟชั่นวัยใสสไตลเกาหลี เรียงรายสองขางทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง บริการอาหารค่ํา (มื้อที่ 7) เมนู หมูยางเกาหลีหรือพอรคคาลบี้ 
เปนอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก 
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โดยนําหมูสวนที่ติดกับกระดูกไปยางบนเตาถานแบบดั้งเดิมเสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ 
และเครื่องเคียงหลากชนิดกับน้ําจิ้มเตาเจี้ยวสูตรเฉพาะและน้ําซุปสาหราย 

บาย จากนั้นนําทานไปอิสระเดินเลนชอปปงกันตอทีย่านฮงแด หรือ HONG-IK STREET 
เปนยานชอปปงบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก (Hongik University) 
ศูนยรวมเด็กวัยรุนและเด็กมหาวิทยาลัย ที่นี่มีทั้งแกลเลอรี่ศิลปะ รานคาจําหนายสินคาแฟชั่น คลับ 
และรานอาหารที่นาสนใจในหมูวัยรุนกลุมอายุ 20-30 ป ที่นิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและรานอาหารตางๆ 
ไมสูงมาก จะคึกคักเปนพิเศษตั้งแตชวงบายเปนตนไปเพราะรานคาแตละรานจะทยอยเปดใหบริการ 
ของที่ขายกันเยอะสวน ใหญก็จะเปนสินคาแฟชั่น เชน เสื้อผา กระเปา รองเทา ของกิ๊ฟชอป เครื่องเขียน 
และที่เยอะไมแพกันก็คือขนมตางๆ 
สถานทีท่ี่อยากแนะนําใหนักเดินทางสายชอปและสายรีวิ
วไดรูจัก ในป 2019 นี ้เราขอแนะนํา CAFÉ เปดใหมยอดฮิต 
อาทิ Café de One Piece 
(ไมรวมคาอาหารและเครื่องดื่มในราน) 
รานอาหารที่ตกแตงสไตลวันพีชทั้งหมดใหบรรยากาศแบบชิลลๆ 
มีเมนูอาหารที่นาสนใจหลากหลายเมนู 
ใครชื่นชอบตัวการตูนนี้ตองไมพลาด 
หรือทานใดที่ชอบโลกของการตูน แนะนําราน Yeonnam-dong 
239-20  (ไมรวมคาอาหารและเครื่องดื่มในราน) 
รานนี้ภายนอกดูเหมือนคาเฟธรรมดาทั่วไป 
แตเมื่อผลักประตูเขาไปในราน 
ทานจะรูสึกเหมือนหลุดมาอยูในโลกของหนังสือการตูนอยางนั้นเลย 
ดวยสไตลการแตงรานเปนลายเสนขาวดําแบบ 2 มิติ ตั้งแตพื้น ผนัง 
ประตู โตะ เกาอี้ จนถึงแกวกาแฟและจานอาหาร ซึ่งมองเผิน ๆ 
ก็ไมแนใจวาของจริงหรือปลอม?? 
แตรับรองถายรูปมุมไหนก็สวยไปหมด 
หรือทานใดยังหลงใหลในมุมของภาพ 3 มิติ TRICK EYES 
MUSEUM (ไมรวมคาเขาชม) 
เปนสถานที่ทองเที่ยวชื่อดังที่จัดขึ้นแบบพิพิธภัณฑแกลเลอรี่ศิลปะแล
ะภาพวาด ที่สรางขึ้นโดย “ตร็องป L’Oeil” คือเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเปนแบบ 3D 
หรือชมโซน ICE MUSEUM (ไมรวมคาเขาชม) 
เปนเมืองน้ําแข็งเปนศิลปะการแกะสลักและจําลองเปนเมืองน้ําแข็ง 
ตื่นตาตื่นใจและสัมผัสกับความหนาวอุณหภูมิติดลบมากกวา 5 องศา  

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
จากนั้นแวะซื้อของฝากทีร่านซุปเปอรมาเก็ต เลือกซื้อสาหราย ขนมตาง ๆ ช็อกโกแลต 
ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสมที่แปรรูปเปนขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม 
เครื่องสําอางโสม กิมจิ เปบเปโรหรือปอกกี้เกาหลี ชินราเมงหรือมามาเกาหลี เปนตน  
สมควรแกเวลา นําคณะเดินทางสูสนามบินอินชอน เช็คอินรับบอรดดิ้งพาส 
 

วันที่หา สนามบินอินชอน – สนามบินดอนเมือง                                                                             ( - / - / - ) 
00.20 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ สายสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ703  
 (ไมรวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
04.20 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา** 
 
 
 
 
 

ทางบริษัทเร่ิมตนและจบการบริการทีส่นามบินดอนเมืองเทานั้น  
กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่นๆ 
เพื่อใชเดินทางมาและกลับจากสนามบินดอนเมืองนั้น ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ที่เกิดขึ้น 

เนื่องจากเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท  
ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป Final 100% กอนที่จะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นๆ 
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ราคาทัวรรวม 

1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ   2.   คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ   4.   คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามรายการ 
5. คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ   6.   คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่ม ี
7. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระไป-กลับ ทานละ 20 กก.  8.   หัวหนาทัวรนําเที่ยว ตามรายการ 
9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 
ราคาทัวรไมรวม  

1.   ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี) 
2.   คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพทสวนตัว คาซักรีด มินิบารในหอง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม 
3. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. คาทําวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาต ิ(ไมใชหนังสือเดินทางไทย) 
5. คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน (ชําระพรอมคาทัวร) 
6. คาทิปหัวหนาทัวรไทย ตามความพึงพอใจ 

 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารอยางนอยจํานวน 20 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000 บาท  หรือทานละ 10,000 (กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ)  
กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ ภายใน 30 วันกอนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) 

 
 
เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง 
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง 
ไมนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถเปลี่ยนไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น หากแจงหลังจากนี ้
ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมาแทนผูที่ไมสามารถเดินทางได 
2. กรณีวันเดินทางไมตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล 
ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางไมนอยกวา 30 วัน กอนการเดิน (นับรวมเสาร-อาทิตย) 
สามารถเปลี่ยนไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น หากแจงหลังจากนี ้ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมาแทนผูที่ไมสามารถเดินทางได 
3. กรณีจองทัวรภายใน 15 วันกอนออกเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) 
ผูจองทัวรไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางไดทุกกรณ ี
4. กรณีแจงเปลี่ยนชื่อผูเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรยีบรอยแลว 
ผูเดินทางจะตองชําระคาตั๋วโดยสารเพิ่มดวยตนเองจากคาทัวรที่ชําระมาแลว ณ วันที่ตองการเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง 
ตามขอกําหนดของทางบริษัทและสายการบิน  
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ 
(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล 

หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศเกาหลใีต  
จากเจาหนาที่แรงงานไทยหรือเจาหนาที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่ประเท

ศเกาหลีใต ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทุกกรณี   
ผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับที่ประเทศเกาหลีใตเรียกเก็บ   

ผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งวางหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน   
ทั้งนี้แลวแตทางเจาหนาที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 

* ต๋ัวสายการบินไมสามารถระบุที่นั่ง ใชวิธี RANDOM คือการสุมเลือกที่นั่งโดยระบบสายการบิน * 
การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 

แตจะทําการ Request ใหไดเทานั้น งดการคืนบัตรโดยสาร  
และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไมมีระบบคืนเงินบางสวน 
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หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร 
ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน 
โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ 
และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี ้

2.1 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) คืนเงินคาบริการ 100% 
ของคาบริการที่ชําระมาแลว  
2.2 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 31-44 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) 
ยึดเงินคามัดจําทั้งหมดของคาบริการที่ชําระมาแลว 
2.3 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคาบริการ 100% 
ของคาบริการที่ชําระมาแลว  
เนื่องจากบริษัทตองดําเนินการจัดเตรียมนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวลวงหนา เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบินโดยสาร 
การจองโรงแรมที่พัก ยานพานหะสําหรับเดินทาง รานอาหาร เปนตน 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือเปนเที่ยวบินเชาเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน 
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   
4. การติดตอประสานงานกับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมาย ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้  

วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรือสามารถติดตอประสานงานผานแอพพลิเคชั่นอื่นๆตามชองทางของบริษัทได 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยว จองเดินทางนอยกวา 20 ทาน  

 

 

 

 

 
 
 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น 
และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท 
และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น 
ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬา ฯ 
จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  
3. ประเทศเกาหลีใต มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เนื้อสัตว    
ไสกรอก ฯ เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก 
หมายเหตุ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถปุระสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือไมใชบริการตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรอื 
ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 20 ทาน โดยจะแจงใหกับ 
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 15 วันกอนการ 
เดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง 
นอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือ 
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัท 
พรอมการชําระเงินมัดจํา 

ขอควรทราบ 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใตใหกับคนไทย 

ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศเกาหลีใตไมเกิน 90 วันไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ 
หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศเกาหลีใต ดังตอไปนี้ 

- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลีใต ทางทัวรจัดเตรียมให 
- สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลีใตได  

(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
- ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลีใต 

(เชน คนรูจัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
- กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลีใต ทางทัวรจัดเตรียมให 
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิด 
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ 
สัมภาระ ความลาชาของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 
7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษ ี
เชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 
8. กรณีลูกคาไมเขารานช็อปของรัฐบาล ชําระเพิ่มรานละ 50 USD ตอทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
หมายเหตุ : คณะทัวรจะออกเดินทางทองเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงแลว ประมาณ 2 ชั่วโมง  

ทางทัวรไมมีนโยบายใหคณะรอทานที่ติดดานตรวจคนเขาเมือง 
หากทานสามารถผานเขาเมืองไดภายหลัง ทานจะตองเดินทางไปพบกับคณะทัวรดวยตนเอง 

และไมสามารถเรียกรองคาเดินทางจากทัวรได เพื่อความเปนระเบียบและคณะไดทองเที่ยวอยางเต็มเวลา  

ขออภัยในความไมสะดวก 
 

โปรดอานทุกขอในรายการทัวรโดยละเอียด  
หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามกอนทําการจองทุกครั้ง 


