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PRO KOREA RASPBERRY ตกปลาน า้แข็ง 
 5D3N 

(AIR ASIA X) 
น า้หนกักระเป๋า 20 กก. 

 

 
 
เกาะนาม ิ- ตกปลาน า้แข็ง ICE FISHING(ไมร่วมอปุกรณ์ตกปลา)- 

สกรีสีอรท์ - THE GARDEN OF MORNING CALM  - 
สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด-์สตรอวเ์บอรร์ ีฟ่ารม์-พระราชวงัถ็อกซูกงุ-

COSMETIC - ตลาดอกิซอนดง – 
หอคอย N SEOUL TOWER(ไมร่วมคา่ลฟิท)์- 
ชอ้ปป้ิงยา่นเมยีงดง - ยา่นชอ้ปป้ิงอแีด 
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วนัที1่ กรงุเทพฯ 
23.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิดอนเมอืง 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิAIR ASIA X (XJ) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

02.40 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิAIR ASIA X เที่ยวบนิที่ 
XJ700 (ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บรตกิารบนเครือ่งบนิ ใชร้ะยะเวลาใน
การเดนิทางประมาณ 5.25 ชัว่โมง) 

 (ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่ง เนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการ
บนิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**หากตอ้งการอัพเกรดทีน่ั่งรบกวนแจง้เซลลท์ีท่า่นตดิตอ่เพือ่ท าการเชค็ทีน่ั่ง อัตราการ
ใหบ้รกิารดังนี*้* 

 

 

วนัที2่ อนิชอน - เกาะนาม ิ- ตกปลาน า้แข็ง - THE GARDEN OF MORNING CALM 

10.05 น. เดนิทางถงึสนามบนินานชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้
(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.)หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  
จากนัน้น าท่านสู ่ท่าเรอืเฟอรร์ี ่เพือ่ขา้มฟากไปยัง เกาะนาม ิตัง้อยู่กลางทะเลสาบ
ซองเพยีง ชือ่ “นาม”ิ ตัง้ข ึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกน่ายพลนาม ิเกาะนามนัิน้เรยีกตัวเองวา่ 
NAMINARA REPUBLIC และเรียกตั๋วเรือขา้มฟากและตั๋วเขา้ชมเกาะว่าวซี่า ท าให ้
รูส้กึเสมือนขา้มมาเที่ยวรัฐๆ หนึ่งที่เป็นเอกเทศออกมาจากเกาหลี บนเกาะจะมี
บรรยากาศร่มรืน่ เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลัด ตน้แปะก๊วยตน้ซากรุะตน้เมเป้ิล และ
ตน้ไมด้อกไมอ้ืน่ๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลีย่นสใีหช้มกันทุกฤดูกาล เป็นสถานที่โร
แมนตกิ ส าหรับคูรั่กหนุ่มสาว และทีพั่กผอ่นหยอ่นใจของครอบครัวทีน่ีเ่คยเป็นหนึง่ใน
สถานที่ถ่ายท าละครเกาหลี WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว 
และภาพยนตไ์ทยเรือ่ง กวนมนึโฮ ใครทีอ่ยากแชะรปูคูก่ับเบยองจนุ และทวิสนทีเ่รยีง
ตัวสวยงามทอดยาวไปจนสดุลกูหลูกูตา ตอ้งไมพ่ลาดทีจ่ะมาเยอืนทีน่ี่สักครัง้ พเิศษ 
ป่ันจักรยานชมบรรยากาศอันแสนโรแมนตกิ อสิระใหท้่านถ่ายรูปไดต้ามอัธยาศัย ได ้
เวลาสมควรน่ังเรอืกลับมายังฝ่ัง..จากนัน้น าท่านรว่มกจิกรรม ตกปลาน า้แข็ง ซึง่เป็น
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การตกปลาเทราตภ์เูขาทีต่อ้งเจาะน ้าแข็งลงไปใหเ้ป็นรูวงกลม กอ่นจะหยอ่นเบ็ดและ
รอใหป้ลาวา่ยเขา้มากนิเหยือ่ โดยกจิกรรมนี้จะมแียกออกเป็นโซนตา่งๆ ทัง้ส าหรับผู ้
ที่ตอ้งการจับปลามอืเปล่า โซนส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิโซนส าหรับเด็ก 
รวมถงึยังมกีจิกรรมอืน่ๆ ใหร้่วมสนุกอกีมากมาย อาทเิชน่ กจิกรรมบนลานหมิะและ

น ้าแข็ง กจิกรรมทางดา้นศลิปวัฒนธรรม นทิรรศการประตมิากรรมน ้าแข็ง ฯลฯ(ไม่
รวมคา่อปุกรณ์ตกปลา คา่เครือ่งเลน่ คา่กจิกรรมทกุชนดิ)** 
หมายเหตุ : เนือ่งดว้ยเทศกาลตกปลานีจ้ะจดัขึน้ช่วงประมาณกลางเดอืน ม.ค. ถงึตน้เดอืน 

ก.พ. ซึง่ยงัไม่ระบุวนัทีใ่นการจดัเทศกาล วนัเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศในปีน ัน้ๆ หากไมส่ามารถไปตกปลาน า้แข็งได ้ในกรณีทีน่ า้แข็งยงัไมส่ามารถลงไปยนื

ตกปลาได ้ หรอืหากเกดิเหตุสุดวสิยัขดัขอ้งอืน่ๆ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...เมน ูไกผ่ดัซอส ดกัคาลบี ้
จากนั้นน าท่านตืน่ตาตืน่ใจกับเทศกาลประดับไฟสุดอลังการประจ าฤดูหนาวที่สวน 
THE GARDEN OF THE MORNING CALM สวนนีไ้ดรั้บฉายาของประเทศเกาหลี
ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นดนิแดนแหง่ความสงบยามเชา้ สวนดอกไมท้ีง่ดงามและกวา้งใหญ ่เปิด
ใหบ้รกิารแกนั่กท่องเทีย่วตลอดทัง้ปี โดยสวนนัน้ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงในเมอืงคาพยอง 
ดว้ยขนาดพืน้ทีก่วา่ 330,000 ตารางเมตร โดยแบง่พืน้ทีอ่อกเป็นทัง้หมด 6 สวนหลัก
คือ  Hakyung Garden, Hometown House Garden, Bonsai Garden, Moonlight 
Garden, Sky Path และ Garden of Eden เนื่องจากสวนแห่งนี้เต็มไปดว้ยดอกไม ้
นานาพรรณที่ส่งกลิน่หอมหวานอบอวลไปท่ัวทัง้สวน รวมถงึตน้สนมากมายที่มอบ
ทัศนียภาพแห่งความงามที่ไม่เหมอืนที่ไหน จงึถือไดว้่าเป็นสวรรคส์ าหรับคนทีช่ ืน่
ชอบการถ่ายภาพ ครอบครัว คูรั่กและผูท้ีช่ ืน่ชอบธรรมชาต ิทีม่ักจะมาพักผอ่นรวมทัง้
ถา่ยภาพสวยๆของทีน่ีเ่สมอ ทีน่ีย่ังเป็นสถานทีถ่า่ยท าในซรียีช์ ือ่ดัง You're beautiful 
อกีดว้ย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร... BULGOGI หมูหมักสไตล์เกาหลี มี
รสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดย นา หมูลงในกระทะพรอม้นา้ ซปุปรุงรส เมือ่สกุ
รับประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้วสวย 

  พกัที ่SUWON PACIFIC หรอืเทยีบเทา่ 

 
  
 

วนัที3่ ลานสกรีสีอรท์ - สตรอวเ์บอรร์ ีฟ่ารม์ - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– 
                ตลาดอกิซอนดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ลานสกีร ีสอรท์ ทุกท่านจะไดส้ัมผัสหิมะและเก็บ
บรรยากาศเป็นที่ระลกึก่อนจะไปสนุกกับการเล่นสก ีซึง่ลานสกแีห่งนี้มคีวามพเิศษ
ดว้ยเนนิหมิะทีม่คีวามสงูไม่ต ่ากวา่ 1 กโิลเมตรขึน้ไป กล่าวกันวา่เป็นสวรรคข์องนัก
สกมีอืใหม ่แตใ่นขณะเดยีวกันก็มทีางวิง่ส าหรับมอือาชพี มเีนนิรปูตัวเอสเป็นตัวเชือ่ม
ระหวา่งยอดเนนิและพืน้ดา้นลา่งมาใหท้า่นไดโ้ชวฝี์มอืกันเต็มที ่

(** ไมร่วมคา่เขา้ลานสก ีคา่เชา่ชดุ+อปุกรณ์สกแีละครฝึูก **) 
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**การเตรยีมตัวกอ่นเลน่สก ีควรเตรยีม เสือ้แจ็คเก็ตกันน ้าหรอืผา้รม่ กางเกงรัดรปู ถงุ
มอืสก ีผา้พันคอ แวน่กันแดด เป็นตน้ ขอค าแนะน าและฝึกวธิกีารเลน่จากไกดท์อ้งถิน่

กอ่นลงสนามจรงิ เพือ่ความปลอดภัยของทา่นเอง** 
**ในกรณีทีล่านสกกีลางแจง้ปิด เราจะพาทา่นสูล่านสกใีนทีร่ม่ ONEMOUNT SNOWPARK แหลง่
ทอ่งเทีย่วใหมล่า่สดุใกลก้รงุโซล มสี ิง่อ านวยความสะดวกมากมาย เชน่ FITNESS &GOLF, CLUB, 
WATER PARK, SHOPPING MALL หากทา่นใดทีไ่มส่นใจเลน่ SNOW PARK สามารถเดนิช็อปป้ิง
ไดต้ามอัธยาศัย มทัีง้ H&M, ADIDAS และมแีบรนดช์ัน้น าอกีมากมาย นอกจากนีย้ังสามารถเลน่
เครือ่งเลน่หลากหลายชนดิทัง้ บันจีจั้มพ,์ ไมล้ากเลือ่น, มา้หมนุ, สไลเดอร ์(ไมร่วมบัตรเขา้) 

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สตรอวเ์บอรร์ฟีารม์ ใหท้า่นไดช้มิสตรอวเ์บอรร์สีด ๆ ฉ ่า ๆ 
พรอ้มทัง้เรียนรูว้ธิกีารปลูกสตรอว์เบอร์รขีองชาวเกาหลใีหไ้ดผ้ลผลติดแีละรสชาติ
หวานหอมชวนรับประทาน ซึง่ท่านจะสามารถซือ้ความอร่อยกลับไปเป็นของฝากให ้
คนทางบา้นไดด้ว้ย (**หมายเหต ุ: การเก็บขึน้อยูก่ับจ านวนตามทีช่าวเกษตรก าหนด 
และขึน้อยูก่ับผลติผลในแตล่ะสปัดาห)์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร..เมนบูารบ์คีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ี
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด  ์เป็นสวนสนุกกลางแจง้ของ
ประเทศเกาหลีใต  ้สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า ดสินีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุก
กลางแจง้ทีต่ัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ท่านจะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิทแ์ละทอ่งไปกับโลกของ
สัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร ์(สงิโตผสมกับเสอื) แฝดคูแ่รกของโลก ทีน่ี่ท่านจะพบวา่
เจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่
สามารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็นอยา่งด ีเขา้สูด่นิแดนแหง่เทพนยิาย สวนดอกไมส้ี่

ฤด ูซึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาลและสนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ 
สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด และไฮไลค์ที่พลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งนี้  
รถไฟเหาะรางไม ้ชมกจิกรรมและการแสดงต่าง ๆ มากมาย จากนัน้พาท่านหมู่บา้น
โบราณ 100 ปี  อกิซอนดง (Ikseon-Dong) ความเกข๋องยา่นนีค้อื ทีน่ีเ่ป็นหมูบ่า้น
โบราณ Hanok Village  อายุกว่า 100 ปี แต่ในอาณาเขตเล็กๆ นี้ กลับมคีาเฟ่และ
รา้นขายของกระจุกกระจิกซ่อนตัวอยู่ตามตรอกซอกซอย  ทั้งของเล่นโบราณ 
เครื่องประดับ รา้นกาแฟ จากหมู่บา้นเก่าจงึกลายเป็นแหล่งแฮงกเ์อาตใ์หม่ไปโดย
ปรยิาย เอกลักษณ์ของอกิซอนดงคอืบา้นเรอืนเกา่แกท่ีต่ัวบา้นกอ่ดว้ยอฐิสนี ้าตาลวาง
เรยีงเป็นกอ้น  หลังคาเตีย้ และทางเดนิแสนแคบ ซึง่แต่ละรา้นน าเอาความวนิเทจนี้
มาดัดแปลงใหต้ัวรา้นน่าสนใจมากขึน้ ดว้ยการตดิกระจกใส เพนตผ์นัง ใหเ้ราไดเ้ดนิ
ไปแวะถ่ายรูปตามจุดตา่งๆ ไปดว้ย ซึง่รา้นดังๆ ของอกิซอนดงตอ้งยกใหค้าเฟ่ทีม่คีา
แรกเตอรเ์ฉพาะตัว อาท ิ(ทงแบคยางกวาจอม) รา้นแพนเคก้ควิยาวเหยยีดทีท่ ากัน
แบบชิน้ตอ่ชิน้ ใครมเีวลามากหน่อยแนะน าใหล้องตอ่ควิ รา้นเกี๊ยวเล็กๆ แตอ่รอ่ยมาก
อยา่ง Chang Hwa Dang รวมถงึคาเฟ่ภาพยนตร ์คาเฟ่การต์นู ฯลฯ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร...เมนู ชาบู ชาบูสไตลเ์กาหล ีคลา้ยการ
ตม้รวมมติรสุก ีห้มอ้ไฟ ประกอบไปดว้ยเนือ้หมูสไลด ์ผกั เห็ด และวุน้เสน้
เกาหล ีเป็นอกีหนึง่เมนูยอดฮติในเกาหล ีและยงัเป็นอาหารพืน้เมอืงทีม่มีา
อยา่งยาวนานอกีดว้ย 

 พกัที ่HAEDAMCHAE STAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
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วนัที4่ COSMETIC - ศนูยโ์สมเกาหล ี- พระราชวงัถ็อกซูกงุ-ดวิตีฟ้ร-ีหอคอย N 
SEOUL TOWER(ไมร่วมคา่ลฟิท)์-ชอ้ปป้ิงยา่นเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้น าทา่นแวะชอ้ปรา้นเครือ่งส าอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรค์
ของนักชอ้ป เพือ่เลอืกซือ้กลับไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์
ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบ์ ารงุผวิ ครมีหอยทาก ครมีน ้าแตก ครมีขดัขีไ้คล สแตมเซลล ์
โบท็อกซ ์และยังมสีนิคา้อกีมากมาย อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้ยายอ้มผม แฮนดค์
รมี ยาสระผม เป็นตน้   
จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยัง ศนูยโ์สมเกาหล(ีGINSEN CENTER) สมนุไพรที่
ชว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบทางเดนิอาหาร ปอด ท าใหร้า่ยกายสดชืน่ และเพิม่
พละก าลัง มสีรรพคุณทางการแพทยช์ว่ยบ ารุงหัวใจ โลหติจาง เบาหวาน ความดัน
โลหติสงู ความเครยีด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง จากนัน้น า
ท่านสู่ พระราชวงัถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace) ตั ้งอยู่ที่หัวมุมสี่แยกใจ
กลางเมอืงทีค่กึคักทีส่ดุของกรงุโซล ซึง่เป็นเพยีงพระราชวงัแหง่เดยีวทีล่อ้มรอบดว้ย
อาคารสไตลต์ะวันตกทีเ่พิม่ความเป็นเอกลักษณ์ของทวิทัศน์ได ้เป็นพระราชวังทีเ่ล็ก
ทีส่ดุในบรรดา 5 พระราชวังของเกาหล ีมจีุดเด่นคอือาคารภายในพระราชวังนัน้เป็น
การผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมเกาหลแีละวัฒนธรรมตะวันตก (ทุกๆวันเวลา 11.00, 
14.00 และ 15.00 จะมกีารเดนิผลัดเปลีย่นเวรยามรักษาประต ูแตห่ากวันไหนสภาพ
อากาศไมด่ก็ีจะไมม่กีารเดนิเปลีย่นเวรยาม)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...เมนูไกตุ่น๋โสม(SAMGYETANG) 
เป็นอาหารเกาหลสีตูรดัง้เดมิ น าไกท่ัง้ตวัไปตุน๋กบัรากโสม  

  จากนั้นน าท่านสู่ความโรแมนตกิ ณ หอคอยเอ็นโซล(N Seoul Tower)ไม่รวมค่า
ลฟิต ์เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของโซล เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ ปี ค.ศ. 1980 
เป็นหอคอยส าหรับชมเมือง ตัง้อยู่ในกรุงโซล หรือบางครั้งเรียก หอคอยนัมซัน 
(Namsan Tower) เพราะตั ้งอยู่บนภูเขานัมซัน เป็นหอคอยที่มีความสูงจากฐาน
ประมาณ 236.7 เมตร และไดรั้บการ renovate ใหม่ปี 2005 จงึไดช้ือ่ใหม่เป็น N 
Seoul Tower โดย N ที่เพิม่ขึน้มานั้นย่อมาจาก new look หรือ รูปแบบใหม่ โดยมี
การปรับเปลีย่นและพัฒนาการตา่งๆ ทัง้การใหแ้สงไฟทีห่ลากหลายและสวยงามขึน้ 
รวมถงึภายในที่ตกแต่งใหม่ โดยมรีา้นอาหารบนหอคอยทีจ่ะหมุนครบรอบทุกๆ 48 
นาท ีจุดไฮไลทท์ีพ่ลาดไม่ไดเ้ลยเมือ่มาเทีย่ว Seoul Tower น่ันก็คอื สถานทีค่ลอ้ง
กญุแจชือ่ดัง  Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่วา่คูรั่กทีม่าคลอ้งกญุแจทีจ่ะมคีวาม
รักทีย่นืยาวไปตลอดกาล โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความหรอืชือ่ของคูรั่กไวบ้นแมก่ญุแจ แลว้
น าไปคลอ้งไวก้ับราวเหล็กบรเิวณฐานของ N Seoul Tower ยังเป็นสถานที่ถ่ายท า
ละครเกาหลแีนวน่ารักๆเรือ่ง“กับดักหัวใจยัยแม่มด” อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเลน่และ
ถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคลอ้งกุญแจคู่รัก จากนั้นน าท่านเลอืกซือ้สนิคา้
ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร(ีDUTY FREE) ทีน่ี่มรีา้นคา้ปลอดภาษีชัน้น าทีใ่หญ่ทีส่ดุในโซล 
แหลง่รวมสนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนดิ อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง 
กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯ    
จากนัน้น าทา่นเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจ
ของสาวๆหลายคน หรือ สยามสแควร์เกาหลี ตลาดนี้กา้วล ้าน าสมัยเพียงใดท่าน
จะตอ้งมาที่เมียงดงแห่งนี้  พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาทิ เสื้อผา้แฟชั่นแบบอินเทรน 
เครือ่งส าอางดังๆ ของเกาหล ีพบกับความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบหนึ่ง 
ซึง่เมยีงดงแห่งนี้จะมวีัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันทีน่ี่กวา่ลา้นคนในแตล่ะวัน 
และเป็นย่านที่เต็มไปดว้ยสตรทีฟู้ดหนา้ตาน่ารับประทานมากมาย เช่น ไก่ผัดซอส 
คเยรันปัง ต๊อกบกกไีสช้สีทอด ปลาหมกึทอด ซฟีู้ดทอด หอยเชลลอ์บชสี กุง้เผาอบ
ชสี ไกย่า่งเมยีงดง แพนเคก้สไตลเ์กาหล ีฯลฯ  

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของ
ทา่น 
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 พกัที ่HAEDAMCHAE STAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัที5่ ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง - ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี- ยา่นชอ้ปป้ิงอแีด -

ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต-กรงุเทพฯ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเรยีนรูก้ารท าผลติภัณฑท์ีส่กัดจาก น า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) มี
สรรพคณุชว่ยบ ารงุรา่งกาย ลดไขมันทีอ่ดุตันในเสน้เลอืด และรักษาสมดลุในรา่งกาย  
จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสูศ่นูยส์มนุไพรเกาหล(ีฮอกเกนาม)ู ใหท้า่นไดรั้บชมรับ
ฟังขอ้มลูส าคัญของสมนุไพรบ ารงุตับ ซึง่แพรห่ลายและเป็นทีน่ยิมมากภายในประเทศ
เกาหลใีต ้มผีลติภัณฑห์ลากหลายรสุมนุไพรทีค่ดัเลอืกและดแูลอยา่งพถิพีถัิน อสิระ
ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและ เลอืกซือ้สนิคา้กลับไปเป็นของฝาก  

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร..เมนจูมิดกัไกตุ่น๋กบัซอสสไตลเ์กาหล ี

 จากนัน้น าท่านไปยังยา่นชอ้ปป้ิงอแีดหรอืแถวบรเิวณมหาวทิยาลัยสตรอีฮีวา เป็น
ย่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แนววัยรุ่นแฟชั่นวัยใสสไตล์เกาหล ี สนิคา้ราคาไม่แพง ทัง้ยังมี
สนิคา้หลากหลายแนวใหเ้ดินเลือก ไม่ว่าจะเป็น ของจุกจิกน่ารักๆกิ๊ ฟชอ้ปเก๋ๆ 
เครื่องประดับ เสื้อผา้  แว่นตา กระเป๋า รองเทา้ อุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์ 
เครือ่งส าอางตา่งๆ รา้นคา้ยาวเหยยีดสองขา้งทาง จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกับการ
แวะซือ้ของฝากที่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซือ้ของ(ละลายเงนิวอน 5 แถม 1) สาหร่าย 
ขนมตา่งๆ ช็อกโกแลต๊หนิ ซเีรยีลช็อกโก ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ใน
รูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม หมอน
สขุภาพ กมิจ ิเป็บโปโร(้ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง(มามา่เกาหล)ี เป็นตน้  

13.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานชาตอินิชอน  
16.25 น. ออกเดนิทางจากประเทศเกาหลใีต ้กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิ

ที ่XJ709 (ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง
ประมาณ 5.25 ชัว่โมง) 

20.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.chilloutkorea.com/ewha-womans-university/
https://www.chilloutkorea.com/ewha-womans-university/
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ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิ
แลว้ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

02-06 ม.ค. 2563 17999 17999 5900 

03-07 ม.ค. 2563 17999 17999 5900 

04-08 ม.ค. 2563 16999 16999 5900 

08-12 ม.ค. 2563 18999 18999 5900 

09-13 ม.ค. 2563 17999 17999 5900 

10-14 ม.ค. 2563 17999 17999 5900 

14-18 ม.ค. 2563 16999 16999 5900 

15-19 ม.ค. 2563 18999 18999 5900 

22-26 ม.ค. 2563 18999 18999 5900 

23-27 ม.ค. 2563 18999 18999 5900 

24-28 ม.ค. 2563 18999 18999 5900 

29ม.ค.-02ก.พ. 2563 17999 17999 5900 

30ม.ค.-03ก.พ. 2563 17999 17999 5900 

31ม.ค.-04ก.พ. 2563 17999 17999 5900 

ราคาเด็กทารก 
อายตุ า่กวา่ 2ปี 

5,900 บาท 

JoinLand 7,900 บาท 

 
 
 
 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น า้หนกัเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนั

เทา่น ัน้พรอ้มช าระคา่น า้หนกั** 
-       ซือ้น าหนกัเพิม่         5 กก.   ช าระเพิม่    600  บาท 
-       ซือ้น า้หนกัเพิม่       10 กก.   ช าระเพิม่ 1,000 บาท 
-       ซือ้น า้หนกัเพิม่       20 กก.   ช าระเพิม่ 2,000 บาท 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและ

กลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
    อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สาย

การบนิหรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง
เป็นส าคญั 

         ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการ
เดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอื
ยานพาหนะอืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิดอนเมอืง ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 
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(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

ช าระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ สว่นคา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทปิ ในกรณีไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง(ต.ม.)  

ในการเขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้                 
 ขอ้ควรทรา 
 
 
              เง ือ่นไขการเดนิทาง 
 

➢ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง(ต.ม.)ใน
การเขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนเีขา้ออกเมอืง หรอืการถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆทุก
กรณี ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆท ัง้ส ิน้ เนือ่งจากทางบรษิทั
ไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ท ัง้หมดแลว้ 

➢ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ราคานีเ้ฉพาะนกัท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน ัน้ ถา้หากเป็น
ชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100 USD(เงนิไทย3,500บาท)   
และหากเป็นชาวตา่งชาตชิาวเกาหล ีจะตอ้งเพิม่จากราคาทวัรป์กตอิกี 300 USD(
เงนิไทย10,500บาท) 

➢ กรณีตดักรุป๊เหมาทีเ่ป็น เด็กนกัเรยีนระดบัอนุบาล, ประถม, มธัยมและโรงเรยีนกวด
วชิา นกัศกึษาทุกระดบัช ัน้ ครูอาจารย ์ธุรกจิขายตรงเครือ่งส าอางและอาหารเสรมิ 
กลุม่ธุรกจิขายของออนไลน ์หมอพยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุป๊ทีม่กีารดูงานตอ้ง
สอบถามราคาใหมท่กุคร ัง้ 

➢ ทวัรน์ ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนัเทา่น ัน้ 
หากทา่นไมส่ามารถรว่มทวัรท์ุกวนั หรอืแยกตวัออกจากกรุป๊ทวัร ์โดยไมล่งรา้นชอ้ป
ป้ิง เช่น คอสเมทสิ, ดวิตีฟ้ร,ี อะเมทสิ, ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต, ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหล ,ี 
ศูนยส์มุนไพรเกาหล,ี น า้มนัสนเข็มแดง ทางบรษิทัจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยก
ทอ่งเทีย่วเอง 350 USDตอ่ทา่น 

➢ ทวัรน์ ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนัเทา่น ัน้ 
หากท่านไดไ้ม่สามารถร่วมทวัรท์ุกวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พยีงเพือ่การใช้ต ั๋ว
เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ หากทา่นไมแ่จง้และปรากฏวา่ ทา่นไมร่ว่มทวัรใ์น
บางวนั ทางบรษิทัจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD (กอ่นซือ้
ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่งทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) 

 
 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 

 
• เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแต่ละเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ ี ้

ก าหนดใหม้ผีูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 15 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ
ในการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื เล ือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมไีฟลทบ์นิ
ภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
ดงัน ัน้กรณุาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุคร ัง้ 

 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 70,000 วอน หรอื 2,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 
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อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 

• การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจาก

กรงุเทพฯ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอแนะน า
ใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหาก
เกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสาย
การบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิ
พจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่เหนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็น
เหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
อนึง่ บรษิทัฯ จะยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง หากไมม่ ัน่ใจกรณุา
สอบถามพนกังานขายโดยตรง  

 
 
• หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิ

เหตกุารณ์ใดๆ ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบจากตวัเลข
การจองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอนตวัออก ท าใหก้รุป๊มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิข ึน้ หรอื
อาจท าใหก้รุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินญุาตใหเ้ลือ่น
วนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทวัร ์ 

 
• การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่่านได้

จองเขา้มา หากทา่นช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้
และหากมคีวามจ าเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่าง
บรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้
ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  
 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามัน  
(ยกเวน้หากมีการประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมีการเรียกเก็บเพิม่เตมิจากท่าน
ภายหลัง) และเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นี้เป็นไปตาม
เงือ่นของสายการบนิ 

 น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 20 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ  
ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวนัทีร่ะบ ุ 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 
 
 
 

     คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่  
คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
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     คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่ 
     คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
   ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไป
แลว้ 
       คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

  คา่ทปิคนขบัรถและมัคคเุทศนท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ทา่นละ 70,000 วอน/ทรปิ 

      (ช าระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 
 
 

 เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 
 เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

- การช าระมัดจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 
  กรุณาส ารองทีน่ั่งและช าระมัดจ า จ านวน 10,000 บาท ตอ่ท่าน เพือ่ส ารองสทิธิใ์น
การเดนิทาง และช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วัน มเิชน่นัน้ บรษัิทฯ จะถอื
ว่าท่าน ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัติท่านจะโดนยดึมัดจ าโดยที่ท่านจะไม่สามารถ
เรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจ่ายคา่ใชจ้่ายในสว่นของ

ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไปกอ่นหนา้นัน้แลว้ หากท่านส ารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทฯ 
เรียกเก็บยอดเต็มจ านวนทันที หลังจากท าการจองแลว้ กรุณาเตรียมเอกสารส าหรับการ
เดนิทางใหพ้รอ้ม เช่น หนา้พาสปอร์ตเพื่อออกตั๋วหรือค าขอพเิศษเพิม่เตมิต่างๆ  ใหแ้ก่
พนักงานขาย และหากท่านช าระเงนิเขา้มาไม่ว่าจะบางส่วนหรือทัง้หมด บรษัิทฯ จะถือว่า
ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 
 
- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทาง

หากมีผูเ้ดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ 
จะแจง้ท่านลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7-10 วันกอ่นออกเดนิทาง และหากไมส่ามารถออกเดนิทาง
ได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ การใชว้ลีแชร ์กรุณา

แจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนั้นบรษัิทฯ จะไม่สามารถจัดการ
ลว่งหนา้ได ้เนื่องจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และ
บางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามกับเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงก่อนท าการจองและหากในคณะของท่านมผีู ้
ตอ้งการดูแลพเิศษ เช่น ผูท้ี่น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุและผูท้ี่มีโรคประจ าตัวหรือไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให ้
การดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มคีวาม
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไม่

วา่จะเป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่

จะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ 

และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบวา่ทางบรษิทัฯและมคัคเุทศกห์รอืหวัหนา้ทวัร ์ไมม่สีทิธ ิท์ ี่

จะช่วยเหลอืใดๆ ท ัง้ส ิน้ เพราะอ านาจการตดัสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการ
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ตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทางบรษัิทฯ มจีดุประสงคท์ีท่ าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่ว

เท่านั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอย่างผดิกฎหมาย และหนังสือ

เดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ 

ทา่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละ

สทิธิแ์ละไมร่ว่มเดนิทางพรอ้มคณะ 

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่น

ชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หาก

สายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อัน

เนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การ

ยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน า

สิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความ

ประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัต ิเหตุจากความประมาทของ

นักทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่าน
ไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการท่องเทีย่วนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ 
หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับ
ใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมี
หอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความ
ประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้ 

 มัคคเุทศก ์หัวหนา้ทัวร ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด 
ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทับตราของ
บรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้เนื่องจากเป็นการจ่ายกับ
ตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออก
เมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้
ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ 
นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ 
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ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม
การช าระเงนิมัดจ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่
เพิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการ
จลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ 
เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แต่ละเมือง, ประเทศ นั้น
แตกตา่งกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  

 
เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 

จากการทีรั่ฐบาลประเทศเกาหลใีต ้ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้ับคนไทย ผู ้
ที่จะเขา้ประเทศไดนั้้น จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะ
สามารถเขา้ประเทศได ้(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจ
คนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีน่ ามา เชน่ 
ตั๋วเครื่องบนิขากลับ หรือเอกสารอืน่ๆ ส าหรับรายละเอยีดของเอกสารที่จะตอ้งใชใ้นการ
พจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต(้ทางบรษัิทฯเตรยีมให)้ 
(2)  ส ิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักใน
ประเทศเกาหลใีตไ้ด ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหลใีต ้เชน่ โรงแรมทีพั่ก 
(ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านักในประเทศเกาหลใีต ้(ทางบรษัิทฯเตรยีม

ให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลใีต ้(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศเกาหลใีตจ้ะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้
ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 90 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศเกาหลใีต ้มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการ
ถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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