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DE-KR06 : ทวัรเ์กาหล ีSpring Season 5 วนั 3 คนื (XJ) 

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

 
ONE MOUNT (*SNOW PARK) / TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM / ชมวิวกรุงโซลที#โซลทาวเวอร ์/ 
ตามรอยซีรีย ์WINTER LOVE SONG เกาะนามิ / เรียนการทาํกิมจิ+ใส่ชุดประจาํชาติ / สนุกสุดเหวี#ยง
กบัสวนสนุก EVERLAND / ชมโชวสุ์ดพิเศษ DRUM CAT SHOW / ชอ้ปปิ? ง 2 ตลาดดงั.. ตลาดเมียงดง 
และตลาดฮงอิก 
 

พิเศษ 1. พกั ซูวอน 1 คืน กรุงโซล 2 คืน อาหารครบทุกมื? อ 
พิเศษ 2. ชอ้ปปิ? ง 2 ตลาดดงั.. ตลาดเมียงดง และตลาดฮงอิก 
พิเศษ 3. เล่นสนุกเตม็อิ#มไม่อั?นที#สวนสนุก EVERLAND  
พิเศษ 4. ถ่ายรูป TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM 

 
วนัแรก         กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  
23.00 น. คณะพรอ้มกันที�สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั?น 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์4 

สายการบิน AIR ASIA X เจา้หนา้ที�ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการ
ขึ$ นเครื�อง (หวัหน้าทวัรแ์นะนําการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-
300 จาํนวน 377 ที�นั�ง จดัที�นั�งแบบ 3-3-3 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื�อง อิสระตามอธัยาศยั) 
(นํ$าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซื$ อนํ$าหนักเพิ�ม ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย) **หมายเหตุ** 
เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื�องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ 
ประตขึู$ นเครื�องก่อนเวลาเครื�องออก 30 นาที (**ขอสงวนสิทธิFในการเลือกที�นั�งบนเครื�อง เนื�องจาก
ตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน)  

 
 
วนัที#สอง       เกาหลีใต ้– ONE MOUNT (SNOW PARK)* - เกาะนามิ – ป้อมฮวาซอง – รร.ซูวอน 
02.20 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเที�ยวบินที� XJ700  
09.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าไทย 

2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธี
การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่ สาธารณะรฐัเกาหลีใต ้รถโคช้พาท่าน
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ขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื�อความหวงัในการรวมชาติที�ยาวกว่า 
4.42กม.  และมียอดโดมสูง 107 เมตร  

จากนั$นนําท่านเดินทางสู่ ONE MOUNT (SNOW PARK)** ตั$งอยูที่�เมือง GOYANG แหล่ง
ท่องเที�ยวใหม่ล่าสุดใกลก้รุงโซล ซึ�งเพิ�งเปิดตัวเมื�อตน้เดือนพฤษภาคมที�ผ่านมา ดว้ยพื$ นที�มากถึง 
161,602 ตารางเมตร ภายในแบ่งพื$ นที�เป็นหลายส่วนพรอ้มดว้ยสิ�งอาํนวยความสะดวกมากมาย 
เช่น Fitness & Golf, Club,  Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park เป็นตน้ 
นอกจากนี$  ยงัเคยเป็นสถานที�ถ่ายทํามิวสิควีดีโอเพลง "เจนเทิลแมน" (GENTLEMAN) ของ "ไซ" 
หรือ"ปารค์ แจ-ซงั" นักรอ้งหนุ่มชาวเกาหลีใต ้เจา้ของเพลง"กงันัม สไตล"์ ที�โด่งดงัไปทั �วโลกเมื�อปีที�
ผ่านมา หรือ แมก้ระทั �ง รายการยอดฮิต RUNNING MAN ก็เคยมาถ่ายทาํที�นี�  พาทุกท่านเดินทางเขา้
ในส่วนของ สกีโดม ซึ� งเป็นการจําลองลานสกีในร่มอันกว ้างใหญ่ ไม่ต่างไปจากลานสกีที�
นักท่องเที�ยวจะสมัผัสไดใ้นช่วงฤดูหนาว โดยสามารถสนุกสนานกบัการเล่นสกีหรือ สโนวบ์อรด์ได้
ตามความถนัด ***(ราคานี� ไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK  ท่านละประมาณ 20,000 วอน**  หาก
ท่านใดที& ไม่สนใจเขา้เลน่ SNOW PARK  สามารถเดินชอ้ปปิ� งตามอธยัาศัย มีทั�ง H&M , ADIDAS 
และมีอีกหลากหลายแบรนดช์ั�นนาํ)  

 
กลางวนั บรกิารอาหาร (1) เมนู ชาบู ชาบู สุกี? หมอ้ไฟสไตลเ์กาหล ีอาหารพื? นเมืองของ

คาบสมุทรเกาหลีตั?งแตส่มยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลกัษณะคลา้ยสุกี? หมอ้ไฟ 
จากนั$นนําท่านเดินทางไปยัง เกาะนามิ ตั$งอยู่ที� เมืองชุนชอน ห่างจากกรุงโซลไปทาง

ตะวนัออก ประมาณ 63 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงของเกาหลีใต ้เกาะนามิมีรูปร่าง
เหมือนใบไมล้อยนํ$า เป็นเกาะกลางแม่นํ$าฮัน ซึ�งเกิดจากการสรา้งเขื�อนชองพยอง โด่งดังจากซีรีย ์
เพลงรกัในสายลมหนาว ซึ�งใชเ้กาะนามิเป็นสถานที�ถ่ายทํา เกาะนามิไดชื้�อตามนายพลนามิ ที�รบั
ราชการตั$งแต่อายุ 17 ปี บิดาอยูใ่นตระกูลสูงศกัดิF ส่วนมารดาเป็นเจา้ฟ้าหญิง เขานําทพักวาดลา้ง
จลาจลในพื$ นที�ภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไดท้ั$งหมด และไดร้บัตาํแหน่งสูงเมื�อ
ยงัมีอายุเพียง 26 ปี แต่หลงัจากเปลี�ยนรชักาลใหม่ เขาก็ถูกใส่รา้ยว่าเป็นกบฏ และถูกประหารชีวิต
พรอ้มกบัมารดาและพวกรวม 25 คน ต่อมา หลงัผลดัเปลี�ยนรชักาลใหม่อีกครั$ง ไดมี้การพิสูจน์
พบว่าขอ้กล่าวหาทั$งหมดลว้นเป็นเท็จ เขาจึงไดร้ับคืนยศถาบรรดาศักดิFดังเดิม บนเกาะจะมี
บรรยากาศร่มรื�น เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลดั ตน้แปะกว๊ย ตน้ซากุระ ตน้เมเปิ$ ล และตน้ไมด้อกไม้
อื�นๆ ที�พลดักนัออกดอกเปลี�ยนสีใหช้มกนัทุกฤดูกาล ทั$งเกาะไม่มีเสาไฟหรือสายไฟใหเ้ห็นเลยซัก
ตน้เพราะมนัถูกฝั�งลงใตดิ้นทั$งหมดเพื�อใหไ้ม่บดบงัทศันียภาพ และมีสุสานของนายพลนามิ ซึ�งยงัคง
ตั$งอยู ่ณ เกาะแหง่นี$   
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เยน็  บริการอาหาร (2) เมนู ทคัคาลบี“หรือไก่บารบี์คิวผดัซอสเกาหลี อาหารเลื#องชื#อแห่ง
เมืองซุนซอน นาํไก่บารบี์คิว ขา้วเหนียว มนัหวาน ผกัต่างๆลงผดัรวมกบัซอสแบบเกาหลี นาํ
ผกักาดเขียวมาห่อรบัประทาน และสามารถดดัแปลงเป็นทคัคาลบีโปคึมหรือขา้วผดัทคัคาลบี 
โดยนาํขา้วสวยและสาหรา่ยแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบี 

 

จากนั$นนําท่านชม ป้อมฮวาซอง ซึ�งสถานที�ท่องเที�ยวที�สาํคญัของเมืองซูวอน ไดขึ้$ นทะเบียน
เป็นมรดกโลกเมื�อปี 1997 ดว้ยที�วา่มีอายุมากกวา่ 200 ปี บวกกบัความยิ�งใหญ่และสวยงามของ
ป้อมปราการนี$  ความยาวของกาํแพงโดยรอบยาวถึง 5.5 กิโลเมตร ครั$งแรกป้อมนี$ ถูกสรา้งลอ้มรอบ
เมืองซูวอน โดยจะมีประตปูระจาํอยูท่ั$ง 4 ทิศ ทิศเหนือมีชื�อวา่ จงัอนัมุน (JANGANMUN) ทิศใต้
เรียกวา่ พลัทลัมุน (PANDALMUN) ทิศตะวนัออกคือ ชางนยงูมนู (CHANGYONGMUN) และทิศใต้
คือ ฮวาซอมุน (HWASEOMUN) 

 

พกัที#    JM HOTEL / SHINE HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 

 
วนัที#สาม       เรียนการทาํกิมจ ิ+ ใสชุ่ดฮนับก –ไรส่ตรอเบอรรี# - สวนสนุก EVERLAND – LINE 
FRIEND - คอสเมตคิ – โสมเกาหลี - DRUMCAT SHOW – รร.โซล 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

จากนั$นนําท่านเดินทางสู่ โรงเรยีนสอนทาํกิมจ ิเพื�อใหท่้านเรียนรูว้ฒันธรรมการทาํกิมจิ
และสนุกสนานเพลิดเพลินกบัการทาํกิมจิ และใหท่้านใส่ชุดฮนับกซึ�งเป็นชุดประจาํชาติของเกาหลี 
พรอ้มถ่ายภาพเป็นที�ระลึก 

จากนั$นนําท่านเดินทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอรี# ใหท่้านไดชิ้มสตรอเบอรรี์�สดๆหวานฉํ �าจากไร่ 
นอกจากนั$น ท่านยงัสามารถซื$ อกลบัมาฝากคนที�เมืองไทยไดด้ว้ย โดยจะมีการแพ็คใส่กล่องสวยงาม
และส่งใหท่้านวนัสุดทา้ย 

จากนั$นนําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซึ�งถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี
เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซมัซุงเป็นเจา้ของ ตั$งอยูท่่ามกลางหุบเขา 
ท่านจะไดนั้�งกระเชา้ลิฟท์ และท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์  ที�นี� ท่านจะพบเจา้ป่า
สิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเครื�องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ หนอน
สะบัด รถไฟเหาะรางไม ้ซึ�งเป็นไฮไลคข์องสวนสนุปแห่งนี$  และชมสวนดอกไมซึ้�งกาํลงับานสะพรั �ง
อวดสีสนัเต็มสวน (ทั$งนี$ ขึ$ นอยูก่บัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือน
พฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลลี�, 
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เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ดว้ย
บตัรเขา้ชมแบบไม่จาํกดัจาํนวนรอบ 

ใหท่้านไดพ้บกบั LINE FRIEND STORE มีสินคา้มากมายหลายรูปแบบ แอพลิเคชั �น LINE นั$น
นอกจากจะเป็นแอพแชทที�ไดร้ับความนิยมแลว้ยงัมีจุดขายอีกอย่างก็คือคาแรกเตอร์หลักของตัว
ละครของแอพ LINE ที��มีสินคา้ออกมาใหเ้ลือกมากมาย และตอนนี$ ที�สวนสนุก EVERLAND ประเทศ
เกาหลีก็มีรา้น LINE STORE ไปเปิดใหม่ที�นั�นดว้ย เราก็ไม่พลาดที�จะไปเก็บภาพบรรยากาศและ
สินคา้ของ LINE ที�มีวางขายภายในรา้น LINE STORE สาขาสวนสนุก EVERLAND ประเทศเกาหลี 
รา้น LINE STORE นั$นตั$งเด่นสง่าอยูภ่ายในสวนสนุก EVERLAND ในส่วนของ GLOBAL FAIR เดินเขา้
ประตูดา้นหน้ามาสกัพกันึงก็จะเจอรา้นแลว้ บริเวณหน้ารา้นก็ตกแต่งสวยงาม มีหมี BROWN และ
กระต่าย CONY อยูบ่ริเวณหนา้ตึก ซึ�งตอนมืดๆจะเปิดไฟดว้ย 

กลางวนั บรกิารอาหาร (4) เมนู บุฟเฟตบ์าบีคิวปิ? งยา่งสไตลเ์กาหลี เนื? อหมู เนื? อไก่ เนื? อววั 
ปลาหมึก กุง้ อาหารเกาหลี เตมิไม่อั?น 

จากนั$นนําท่านชอ้ปปิ$ งรา้นเครื�องสาํอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET  ของนักชอ้ปชาวไทย
ใหท่้านไดเ้ลือกซื$ อกลบัไปฝากเป็นของที�ระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซึ�งราคาถูกกว่าที�เมืองไทยเกือบ
เท่าตวัและบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 

จากนั$นพาท่านรูจ้กัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูก
นํามาใชเ้พื�อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี  ในตํารายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็น
สมุนไพรที�ช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทําใหจ้ิตใจสงบและเพิ�ม
พละกําลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบํารุงหวัใจ ป้องกันโรคหวัใจขาดเลือด เสริม  
ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง และเร็วๆ นี$  โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลก  
โดยองคก์ารยเูนสโก  ทุกวนันี$ ผลิตภณัฑโ์สมเป็นสิ�งที�ขาดไม่ไดส้าํหรบัผูที้�คาํนึงถึงสุขภาพในปัจจุบนั 

 

เยน็   บรกิารอาหาร (5) เมนู ไก่ตุน๋โสม เป็นอาหารบาํรุงสุขภาพ ไก่ขนาดกาํลงัเหมาะ ยดัไส ้
ดว้ยโสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบาํรุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดินรอ้นๆ 

จากนั$นนําท่านชมโชวสุ์ดพิเศษ !!! DRUMCAT SHOW เป็นโชวก์ารตีกลองและเล่นเครื�อง
ดนตรีสากลอยา่งมหศัจรรยแ์ละสนุกสนานเป็นการแสดง ของบรรดาสาวสวยสุด เซ็กซี� 

 

พกัที#    CHOCOLATE HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัที#สี#          นํ?ามนัสน – สมุนไพรฮ็อตเกนามู - TRICK EYE & ICE MUSEUM – ตลาดฮงอิก  
                  พลอยอะเมทิส - ผ่านชมบลเูฮาส ์- พระราชวงัชางด็อกกุง – หอคอยโซลทาวเวอร ์ 
                  DUTY FREE - ตลาดเมียงดง – รร.โซล 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 
จากนั$นนําท่านเยี�ยมชม RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ที#สกดัจากนํ?ามนัสน ที�มีสรรพคุณช่วย

บาํรุงร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกาย 
จากนั$นพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบาํรุงตบั ฮ็อตเกนามู ตน้ไมช้นิดนี$ เจริญเติบโตในป่าลึก

บนภูเขาที�ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือนํ$าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม
นํามารับประทานเพื�อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตบัแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดื�ม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี� สารตกคา้งจากอาหารและยา  

จากนั$นนําท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM  ผลงานการสรา้งสรรคศิ์ลปะแนวใหม่
ภาพวาดลวงตาสามมิติ โดยท่านจะไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูปแอ็คชั �นท่าต่างๆ ที�เกิดจากความคิด
สรา้งสรรคแ์ละจินตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที�รวมทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลื�อนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริงโดยใหผู้ช้ม
เขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื�อผ่านเขา้ไปในภาพนั$นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ�งเหมือนจริง
ในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอนัไหนภาพวาด
และของจริง และ  ICE MUSEUM เป็นโซนนํ$าแข็งแกะสลกัรูปต่างๆ อุณหภูมิขา้งใน ประมาณ - 4 
องศา 

จากนั$นใหท่้านอิสระ ชอ้ป ชิม ชิล ที� ตลาดฮงอิก ถนนฮงอิก เป็นยา่นที�มีความหลากหลาย
รวมอยูแ่หล่งรวมเสื$ อผา้วยัรุ่น ที�ชอ้ป ที�กิน ที�ดื�ม และของใชสุ้ดเก๋ เป็นตลาดที�ไม่เคยหลบัใหล   

กลางวนั บรกิารอาหาร (7) เมนู ขา้วยาํบิบิมบบั เสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รอ้นๆ  

จากนั$นนําท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง 
พลอยแหง่สุขภาพและนําโชค โดยมีตั$งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอย
นี$ จะงามจบัตาเมื�อมาทาํเป็นแหวน จี$  ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ 

จากนั$นพาท่านผ่านชม บลูเฮา้ส ์ทาํเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต ้อนุสาวรียรู์ปนก
ฟีนิกซ ์ สญัลกัษณค์วามเป็นอมตะ  ชมทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขารูปหวัมงักรและวงเวียนนํ$าพุ
นับเป็นจุดที�มี ฮวงจุย้ที�ดีที�สุดของกรุงโซล (ระหวา่งรถแลน่ผา่นไม่อนุญาตใหถ้า่ยภาพหรอืวดีีโอใดๆ 
ทั�งสิ�น)  

จากนั$นนําท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวงั
ลําดับที�สองที�ถูกสรา้งต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) ในปี ค.ศ. 
1405 และความสาํคญัในการเป็นที�พาํนักของพระมหากษัตริยห์ลายพระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน 
(JOSEON)  และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัสําคัญที�ยงัคงรกัษาไว ้ประกอบไปดว้ย เขต
พระราชฐานชั$นนอกพระราชฐาน ชั$นใน และสวนดา้นหลงัสาํหรบัเป็นที�พกัผ่อนของพระมหากษัตริย ์
ซึ�งมีตน้ไมข้นาดยกัษ์ที�มีกว่า 300 ปี, บ่อนํ$า และศาลาริมนํ$าพระราชวงัแห่งนี$ เป็นที�พาํนักของ
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พระมหากษัตริยถึ์ง 9 พระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน (JOSEON) ปัจจุบนัยงัคงเหลือความงดงาม
บางส่วนของพระราชวงั ไดแ้ก่ พระตาํหนัก INJEONGJEON, พระตาํหนัก DAEJOJEON, พระตาํหนัก 
SEONJEONGJEON, และพระตําหนัก NAKSEONJAE สวนลับ หรือสวนตอ้งหา้ม หรือฮูวอน 
(HOWON) ตั$งอยู่บริเวณดา้นหลงัของพระราชวงัที�ถูกสรา้งขึ$ นในสมยักษัตริย ์TAEJONG เพื�อเป็น
สถานที�พกัผ่อนสาํหรบัพระราชวงศ ์เดิมสวนแห่งนี$ มีชื�อว่า ‘BUKWON’ หรือ ‘GEUMWON’ แต่ถูก
เปลี�ยนชื�อเป็น ‘BIWON’ ในรชัสมยัของกษัตริย ์KOJONG สวนแห่งนี$ ถูกดูแลและบาํรุงรกัษาไวเ้ป็น
อยา่งดี และดูสวยงามมากโดยเฉพาะในชว่งฤดูใบไมร่้วง 

จากนั$นนําท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร ์(SEOUL TOWER)  หรือ หอคอยเอ็นโซล (N 
SEOUL TOWER) หรือ “นัมซนัทาวเวอร”์ (NAMSAN TOWER) ตั$งอยู่บนภูเขานัมซาน เป็นจุด
ท่องเที�ยวที�ถือว่าเป็นไฮไลท์สําคัญของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวที�มองเห็นวิวทั �วทั$งกรุงโซล มี
ความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื$ นดิน คนที�มาเที�ยว
ที�นี�ส่วนมากจะเป็นคู่รกั ทั$งชาวเกาหลีและนักท่องเที�ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมา
คลอ้งตรงรั$วขา้งบนโซลทาวเวอร ์เพราะมีความเชื�อว่าคู่รกัที�ไดม้าคลอ้งกุญแจที�นี�จะรกักนัยาวนาน
ตลอดไป (สมยัแรกๆ นิยมใชล้กูกุญแจเล็กๆ เขียนขอ้ความสญัญารกั และชื�อของคู่รกัลงไปในกุญแจ 
แต่ชว่งปีหลงัๆ มานี$ เริ�มมีการพฒันาอุปกรณก์ารคลอ้งเป็น เคสโทรศพัทมื์อถือ, บตัร T-MONEY, โซ่
จกัรยาน, พลั �ว และอุปกรณแ์ปลกๆ อีกหลายอยา่งที�คู่รกัรุ่นใหม่สามารถคิดได ้และนํามาใชแ้ทนลูก
กุญแจ) **ราคาทวัรนี์$ ไม่รวมกุญแจและค่าขึ$ นลิฟท*์* 

จากนั$นนําท่านชอ้ปปิ$ งสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปปิ$ งสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย 
อาทิเชน่ นาฬิกา , แวน่ตา , เครื�องสาํอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรูป และสินคา้  แบรนดเ์นมอื�นๆอีก
มากมาย 

 

เยน็   บริการอาหาร (8) เมนู บูลโกกิ หมูหมกัสไตลส์มยัใหม่เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ด
เล็กนอ้ย โดยนาํหมูลงในกระทะพรอ้มนํ?าซุปปรุงรส เมื#อสุกรบัประทานพรอ้มเครื#องเคียงและ
ขา้วสวย หากตอ้งการแบบรสชาติ เกาหลี แท้ๆ  ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงตม้ดว้ย ก็จะได้
รสชาตอีิกแบบหนึ#ง 

จากนั$นนําท่านชอ้ปปิ$ งที� ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ที�ตลาดเมียงดงนี$ จะมี
เสื$ อผา้ กางเกง รองเทา้ นํ$าหอม เครื�องสาํอางค ์ทั$งแบบ แบรนดเ์นมชื�อดงั และโลคอลแบรนด ์ซีดี
เพลง รูปดารา หรืออะไรที�วัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที�ตลาดนี$ เลยทีเดียว อย่างรา้น
เครื�องสาํอางคที์�คุน้หคูนไทย เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP รา้นพวกนี$ หาไดไ้ม่ยาก
ในตลาดแหง่นี$  แถมไม่ไดมี้แค่อยา่งล่ะหนึ�งรา้นอีกดว้ย ประมาณว่าเพิ�งออกจากรา้น ETUDE มาเดิน
ไปอีกสกัพกัก็ เจอรา้น ETUDE  อีกหล่ะ SKIN FOOD, THE FACE SHOP ก็เชน่เดียวกนั ที�สาํคญัราคา
เครื�องสาํอางคจ์ะถูกกว่าประเทศไทยมาก ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นไม่มีขายในประเทศ
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ไทยอีกดว้ย อีกเรื�องก็ของกินเล่น จะมีไอติมโคนเจา้ดงัอยู ่เพราะไอติมที�เคา้กดมาใส่โคนนั$น สูงถึง 2 
ฟุต 

 

พกัที#    CHOCOLATE HOTEL  / BENIKEA THE M HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 
วนัที#หา้        ละลายเงินวอนซุปเปอรม์าเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ เมนู อูดง้ (9) 

จากนั$นนําท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซื$ อของฝากที� ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซื? อ 
5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของ
โสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เครื�องสาํอางโสม เป็นตน้  และ
ยงัมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกกี$ เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย  

 
 
11.15 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย เที#ยวบินที# XJ701  
14.50 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตดิอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

������������������������������������������������������������ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั�น ไม่เช่นนั�นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณใีดๆ
ทั�งสิ�น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาํการจ่ายค่าตั&วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี-ถ้วนก่อนการจอง

ทวัร์ทุกครั�ง เพื-อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง **พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับรวมถึงวนักลับ** 
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**เด็กทารก อายไุม่เกิน 2 ปี ราคา 5,900 บาท** 
*** ราคาจอยแลนด ์(ไม่รวมตั jว) 7,900 บาท *** 

 
***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ#น*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ทา่นละ 30,000 วอน /ทริป/ทา่น** 
 

**หมายเหตุ** 
1. รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว ค่าทวัร์ที�จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผูจ้ดัไดช้าํระ

ใหก้บัสายการบินและสถานที�ต่างๆ แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั/นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธิ5 การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั/งค่าตั6วเครื�องบินให้แก่ท่าน ***และ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ4 ราคานี�เฉพาะนักท่องเที-ยวชาวไทยเท่านั�น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ และพระ จะต้องเพิ-มจาก

ราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาที�เป็น เด็กนกัเรียน นกัศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื�องสําอางค ์ 
หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปที�มีการขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุกครั/ ง** 

2. หากมีเพื�อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเที�ยวระหว่างท่องเที�ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนขอ้แนะนาํกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ที�รับผดิชอบ หากท่านมีความจาํเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอื้�นเพื�อที�จะนาํไป

ข้อความสําคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด 
ในกรณีที�ลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทาํให้ลูกคา้ตอ้งถูกส่งตวั

กลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ/นในการเปลี�ยนตั6วขากลบั และรวมถึงค่าบริการอื�นๆที�เกิดขึ/นดว้ย ฉะนั/น ลูกคา้
จะต้องเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ/ นที�ทางประเทศนั/นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ/นทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบินถดัไปที�มีที�นั�งว่าง หรือตามวนัเดินทางของตั6วเครื�องบิน 
ทั/งนี/  ขึ/นอยู่ทางเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการที�ทางตรวจคนเขา้เมือง
เรียกสัมภาษณ์นั/น ขึ/นอยู่กบัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้ิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจา้หนา้ที� ตม. ทางบริษทัทวัร์ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงในส่วนนี/ได ้** 

*** ทวัร์ครั/ งนี/ มีวตัถุประสงค์เพื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั/น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทาง
บริษทัจะคิดค่าดาํเนินการในการแยกท่องเที�ยวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 
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ยงัประเทศนั/นๆ  หรือนาํกลบัประเทศไทย ควรตรวจสิ�งของนั/นวา่ตอ้งไม่เป็นสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ� งของผิดกฎหมาย
บางประเภท อาจมีโทษถึงขั/นประหารชีวติ เจา้หนา้ที�จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ�งของใดใด 

3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั/น ไม่เช่นนั/นทางบริษทัจะไม่คืนมดัจาํไม่วา่ดว้ย
กรณีใดๆทั/งสิ/น เพราะวา่ทางบริษทัไดท้าํการจ่ายค่าตั6วไปใหก้บัการสายการบินเรียบร้อยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความให้ถี�
ถว้นก่อนการจองทวัร์ทุกครั/ ง เพื�อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

4. โรงแรมที�พกัที�ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี�ยนขึ/ นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคาํนึงถึง
ผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 

5. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ยช่างภาพ
จะนาํภาพถ่ายมาจาํหน่ายกบัลูกทวัร์ หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซื/อได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื/อ เพราะทาง
บริษทัทวัร์ไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์ซื/อแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

6. ทวัร์ครั/ งนี/ มีวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั/น ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลง
ร้านชอ้ปปิ/ ง เช่น นํ/ ามนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษทัจะคิดค่าดาํเนินการในการแยก
ท่องเที�ยวเอง 300 USD ต่อท่าน 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
อตัราค่าบริการนี? รวม 
���� ค่าตั jวเครื#องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    ���� ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที#มี 
���� ค่านํ?าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ���� ค่ารถรบั-ส่ง และนาํเที#ยวตามรายการ 
���� ค่าที#พกัตามที#ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ���� ค่าเขา้ชมสถานที#ตา่งๆ ตามรายการ  
���� ค่าอาหารตามมื? อที#ระบุในรายการ    ���� ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
���� ค่าประกนัอุบตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื#อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท้ี#ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั?นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 
90 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื#อการท่องเที#ยว เยี#ยมญาต ิหรือธุรกิจ จะตอ้งยื#นเอกสารในขั?นตอนการตรวจ
เขา้เมือง เพื#อยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปนี?  
1. พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 
2. ตั jวเครื#องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
3. สิ#งที#ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที#อาจเกิดขึ? นในระหว่างที#พาํนักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงิน

สด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
4. ชื#อ ที#อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที#พาํนกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื#นๆ) ทาง

ทวัรจ์ดัเตรียมให ้
5. กาํหนดการเดินทางระหว่างที#พาํนกัในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
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อตัราค่าบริการนี? ไม่รวม 
���� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที#ระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , 
ค่าอินเตอรเ์น็ต , ค่าซกัรีด , มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื#องดื#มที#สั #งเพิ#มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 
���� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ#น ท่านละ 25,000 วอน/ทริป/ตอ่ท่าน 
���� ค่าภาษีมูลค่าเพิ#ม 7% และภาษีหกั ณ ที#จา่ย 3% 
���� ค่าวีซ่าสาํหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว  
 
เอกสารประกอบในการยื#นวีซ่า  
1) พาสปอรต์  
2) ใบประจาํตวัคนตา่งดา้ว  
3) ใบสาํคญัถิ#นที#อยู ่ 
4) สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  
5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ? ว 2 รูป  
(สาํหรบัหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเรื#องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื#นวีซ่า) 
 
เงื#อนไขการชาํระค่าบริการ 
1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื�อสาํรองที�นั�ง ภายใน 3 วนั

หลงัจากการจอง  
2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั$งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณี

นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไมค่รบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิFการเดินทางในทวัรนั์$นๆ 

3. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วนั จะตอ้งชาํระครบเต็มจาํนวนเลย 
4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์, อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงันี$  วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั$นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

เงื#อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

• กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�
(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ�ง
เพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่
กรณีใดๆ 

• กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�อง
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ขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระ
เงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมีเงื#อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี?  
2.1 ตอ้งยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนัเท่านั?น คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที#

ชาํระแลว้  
2.2 หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 45 วนั ขอสงวนสิทธิnไม่คืนค่าทวัรทุ์กกรณี 

1. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื$ อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight 
กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั$งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงันี$  วนั
จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว
และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั$นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิFในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

เงื#อนไขและขอ้กาํหนดอื#นๆ 
1. ทวัรนี์$ สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั$น 
2. ทวัรนี์$ เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั$งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั$งหมดใหแ้ก่
ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิFในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้
ใหก้บันักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่าง
น้อย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�ม
จากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทางบริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที�จะใหบ้ริการ
ต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิFไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนําหน้าชื�อ เลขที�
หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มิไดส้่งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิFในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที�เดินทางจริงของประเทศที� เดินทาง ทั$งนี$  บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
นักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิFไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ$ นของนักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิด

จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย 

ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็น

ตน้ 
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7. อตัราค่าบริการนี$ คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั$น ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิFในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ$ น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่า
ตั �วเครื�องบิน ค่าภาษีเชื$ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั$น  

 
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ที�จะนําติดตัวขึ$ นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ$ น 
และรวมกนัทุกชิ$ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้
เจา้หน้าที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่านั$น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั$น 

• สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั$น  

• ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑที์�ทาํมาจากพืช และเนื$ อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก , ผลไมส้ด , ไข ่
, เนื$ อสตัว ์, ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี$  หากเจา้หน้าที�ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบั
ในอตัราที�สูงมาก  

 
 
 


