
 
 

 

ICN02 KOREA ICE FISHING ฟินส์ได้ใจ ตกปลาน า้เเข็ง 
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)บินดกึ กลบัดกึ (6D3N) 

 

 

บินดว้ยสายการบิน แอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ): ข้ึนเคร่ืองท่ีสนามบินดอนเมือง (DMK) 

XJ700 DMK(กรุงเทพ) - ICN(อินชอน) 02.40 - 10.05 
XJ703 ICN(อินชอน) - DMK(กรุงเทพ) 00.20 – 04.20 



 
 

 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (2 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

**พาสปอรต์ ต้องมีอายใุช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั ** 
 

DAY1 

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  (-/-/-) 

23.30 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 
1 ช้ัน 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน AIR ASIA Xโดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพือ่เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

 

DAY2 

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอนิชอน – เทศกาลตกปลาน า้แข็ง – เกาะนามิ– ชมเทศกาลดูไฟ THE 
GARDEN OF MORNING CALM  (-/L/D)                                                                                                                                                                                                                 
 

02.40 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  โดยสายการบิน AIR ASIA X
เที่ยวบินที่XJ 700 
** ส าหรับเที่ยวบินน้ี ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบินใชเ้วลาบินประมาณ 5 ชัว่โมง 25 นาที ** 

10.05  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
** ตามเวลาทอ้งถ่ิน เร็วกวา่เมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย
เวลา ** 
หลงัทุกท่านผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย 

 น าทุกท่านเดินทางขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยอจอง หรือ สะพานเพือ่ความหวงัในการรวมชาติที่ยาวกวา่ 
4.42 ก.ม. และ มียอดโดมสูง 107 เมตร  

กลางวนั    บริการอาหาร ณ ภตัตาคารเมนู บุลโกก ิ

เทศกาลตกปลาน้ําแขง็เป็นประมาณชว่งเดอืนมกราคมของทุกปีนกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่ทีม่าเยอืนนบัลา้นคน 

ไม่วา่จะเป็นเดก็หรอืผูใ้หญ่ จะมาเทศกาลนี เพื่อตกปลาเทรา้ท ์ฉายาของมนัคอื THE QUEEN OF VALLEY หรอื
ราชนิีแห่งขนุเขา โดยปลาเทรา้ทภู์เขา จะอาศยัอยู่ในน้ําเยน็ทีม่อีุณหภูมติ ังแต่ 20 องศาเซลเซยีสลงไป เป็นปลา



 
 

 

ทีส่วยงามและหายาก ซึ่งนกัท่องเทีย่วทีต่กปลามาได ้สามารถน้าปลามาทา้เป็นซูช ิหรอืซาชมิ ิซึ่งสามารถทานได้
เลย และภายในงานจะมกีจิกรรมทา้ความหนาวต่างๆ อาทเิชน่ การแขง่ขนัจบัปลาเทรา้ทด์ว้ยมอืตกปลาใตน้้าแขง็ 
การโชวแ์กะสลกัน้ําแขง็ ฟุตบอลน้ําแขง็ และเล่นเลื่อนหมิะ และอื่นๆ ถอืไดว้า่เป็นงานใหญ่ทีห่ลายคนเฝ้ารอคอย 
เนื่องจากจดัแค่ปีละคร ังในชว่งเวลาส ันๆ ถอืเป็นแหล่งท่องเทีย่วเพื่อการพกัผอ่นและผจญภยัทีไ่ดม้าตรฐานมาก 
เทศกาลนี ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นเทศกาลตวัอย่าง โดยกระทรวงวฒันธรรมและการท่องเทีย่วของเกาหล ีเป็น
เทศกาลฤดูหนาวทีทุ่กคนสามารถตกปลาได ้ใหท้่านสนุกกบัการตกปลาน้ําแขง็ นอกจากน ันยงัมรีายการบนัเทงิ 
และเกมสก์ารเล่นต่างๆมากมาย เชน่ สนามการเล่นสไลเดอรน้ํ์าแขง็, การแขง่ขนัฟุตบอลบนน้ําแขง็ และ กฬีาน้ํา 
แขง็อื่นๆ นอกจากนี มแีขง่ขนัชงิแชมป์สุนขัลากเลื่อนหมิะและรถแขง่หมิะ ซึ่งเหมาะกบัเดก็ๆ และครอบครวัได้
สนุกสนานกบักจิกรรมนานาชนิดตลอดทัง้งาน (รวมอุปกรณ์ตกปลากําหนดการยงัไม่ระบุวนัชดัเจน ปกตจิะอยู่
ชว่งประมาณ วนัที ่7 – 27 มกราคมของทุกปี และอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัสภาพอากาศของแต่ละปี  
สําหรบัเทศกาลตกปลานี้ถูกจดัขึน้ทีเ่มอืงซาราซอม กรณน้ํีาแขง็ยงัไม่สามารถลงไปยนืตกปลา ได ้หรอืหากเกดิ
เหตุสุดวสิยัอื่นๆ ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธิป์รบัรายการเป็นพาจูเอา้เลท็แทน ) 

 
เกาะนามิ (NAMIISLAND)เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศเกาหลใีต้ เกาะนาม ิมรีูปร่างเหมอืน

ใบไมล้อยน้ํา เป็นเกาะกลางแม่น้ําฮนั ซึ่งเกดิจากการสรา้งเขือ่นชอ็งพยอ็งโด่งดงัจากซรีสีเ์รื่องเพลงรกัในสายลม
หนาว (THE WINTER LOVE SONATA) ซึ่งใชเ้กาะนามเิป็นสถานทีถ่่ายทําเกาะนามไิดช้ือ่ตามนายพลนามิ ทีร่บั
ราชการตัง้แต่อายุ 17 ปี บดิาอยู่ในตระกูลสูงศกัดิ ์ส่วนมารดาเป็นเจา้ฟ้าหญงิ เขานําทพักวาดลา้งจลาจลในพืน้ที่
ภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไดท้ัง้หมด และไดร้บัตําแหน่งสูงเมื่อยงัมอีายุเพยีง 26 ปี แต่
หลงัจากเปลีย่นรชักาลใหม่ เขากถ็ูกใส่รา้ยวา่เป็นกบฏ และถูกประหารชวีติพรอ้มกบัมารดาและพวกรวม 25 คน 
ต่อมาหลงัผลดัเปลีย่นรชักาลใหม่อกีครัง้ ไดม้กีารพสิูจน์พบวา่ขอ้กล่าวหาทัง้หมดลว้นเป็นเทจ็ เขาจงึไดร้บัคนื
ยศถาบรรดาศกัดิด์งัเดมิ เกาะแห่งนี้มทีวิทศัน์ทีส่วยงามไปดว้ยตน้เกาลดัและทวิสนเรยีงราย ในชว่งฤดูใบไมร่้วง

https://th.wikipedia.org/wiki/Winter_Sonata


 
 

 

จะมเีทศกาลใบไมเ้ปลีย่นสี  ใบไมต้่างเปลีย่นเป็นสแีดงสวยงาม และมสีุสานของนายพลนาม ีซึ่งยงัคงตัง้อยู่ ณ 
เกาะแห่งนี้ 

 
 

THE GARDEN OF MORNING CALM สวนแห่งนี้ตัง้อยู่ทีเ่มอืงกาพยองจงัหวดัคยองกโีดเป็นสวนของ

เอกชนขนาดใหญ่ทีเ่ตม็ไปดว้ยพนัธุไ์มแ้ละดอกไมน้านาพนัธุม์ากกวา่5,000 ชนิดและเป็นสวนทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของเกาหลี
เปิดใหเ้ขา้ชมตลอดทัง้ปี พเิศษ!! ในชว่งเดอืนธนัวาคม-มนีาคมจะมกีารจดัแสดงไฟสวยๆ ฉลองครสิตม์าสยาวขา้มปี 
(ทัง้นี้ในแต่ละปีจะมกีําหนดการจดัแสดงทีแ่ตกต่างกนั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAMIISLAND 



 
 

 

ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ทคัคาบี ้
ที่พัก YANGJI SKI RESORT หรือเทียบเท่า 

DAY3 

สนุกกบัการเล่นสกบีนลานสกขีนาดใหญ่ - ไร่สตอเบอร่ี – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เมืองโซล – 

พพิธิภณัฑ์สาหร่าย – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอน็โซลทาวเวอร์ พเิศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจ าชาติ
เกาหล ี“ฮันบก” (HANBOK)(B/L/D) 
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ลานสกีขนาดใหญ่  YANGJI SKI RESORT หรือเทียบเท่า ประกอบไปดว้ยเนินสกถีงึ 2 

เนินดว้ยกนัแบ่งเป็นเนินสกสีําหรบัผูฝึ้กหดัเล่น 1 เนิน,  และเนินสําหรบัผูท้ีเ่ล่นชาํนาญแลว้ 1 เนิน (ราคาทวัรย์งั
ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี , สกลีฟิท์ , สโนวส์เลด กอนโดล่า หรอื เคเบลิ **ขึน้อยู่กบัสถานทีว่า่มใีหบ้รกิาร
หรอืไม่**) มเีวลาใหท้่านไดส้นุกกบัการเล่นสกอีย่างเตม็ที ่ซึ่งปลอดภยัไม่มอีนัตราย เตรยีมตวัก่อนเล่นสก ีควร
เตรยีม ถุงมอืสก ีผา้พนัคอ แวน่กนัแดด เสือ้แจ๊คเกต็กนัน้ํา หรอืผา้ร่ม และกางเกงรดัรูป ขอคําแนะนําและฝึก
วธิกีารเล่นจากไกดท์อ้งถิน่ก่อนลงสนามจรงิ เพื่อความปลอดภยัของท่านเองเป็นสําคญั **ปรมิาณของหมิะและ
การเปิดใหบ้รกิารของลานสกขีึน้อยู่กบัความเอือ้อํานวยของอากาศ หากไม่มหีมิะเพยีงพอ ลานสกอีาจจะปิด
ใหบ้รกิาร ในกรณทีีล่านสกไีม่สามารถเปิดบรกิาร ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรม 
ปรบัเปลีย่นเป็น ONE MOUNT SNOW PARK (ไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ไร่สตรอเบอร์ร่ี ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการชมและเลอืกเกบ็สตรอเบอรร์ีส่ดๆหวานฉ่ําจากไร่ นอกจากนัน้ ท่านยงั

สามารถซื้อกลบัมาฝากคนทีท่่านรกัทีเ่มอืงไทยไดด้ว้ยถา้หากเทศกาลสตอเบอรีห่มด ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่พาไป 

 

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต ้ตั้งอยู่
บนท าเลที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมืองยงอิน ทางตอนใตข้องเมืองโซล ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นดิสนียแ์ลนด์
แห่งเกาหลีใต ้ที่น่ีถูกออกแบบใหแ้ตกต่างกนัในแต่ละโซน ไดแ้ก่ สวนสตัว ์ , GLOBAL FAIR, EUROPEAN 
ADVENTURE,MAGIC LAND, AMERICAN ADVENTURE และEVERLANDSPEEDWAY นอกจากน้ียงัมีสวนส่ี
ฤดู ซ่ึงปลูกดอกไมป้ระจ าในแต่ละฤดูกาล และมีการตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กบับรรยากาศของเทศกาลนั้นๆ โดยมี
บริษทัซมัซุง เป็นเจา้ของ ผูบ้ริหารจดัการสวนสนุกแห่งน้ี ดงันั้นความยิง่ใหญ่ตระการตา และ ปลอดภยั ไม่แพช้าติใด
ในโลกแน่นอน ** โซนสวนน ้ าจะเปิดเฉพาะช่วงฤดูร้อน** 

 



 
 

 

กลางวนั     บริการอาหาร ณ ภตัตาคารเมนู บุฟเฟ่ต์หมูย่างเกาหลสูีตรต้นต ารับ 

 

เมืองโซล  (SEOUL)ช่ืออยา่งเป็นทางการ  นครพิเศษโซล  เป็นเมืองหลวงและมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
เกาหลีใต ้มีประชากรประมาณ 10 ลา้นคน เป็นปริมณฑลที่ใหญ่ มีประชากรประมาณ 25 ลา้นคนซ่ึงเป็นบริเวณที่อยู่
อาศยัซ่ึงประกอบดว้ยบริเวณมหานครอินช็อนและจงัหวดัคยอ็งกี  เกือบหน่ึงในส่ีของประชากรชาวเกาหลีใตอ้าศยัอยู่
ในโซลและชาวต่างชาติอีกประมาณ 275,000 คน 

พพิธิภัณฑ์สาหร่าย (KIMPAP) จดัแสดงเร่ืองราวต่างๆของการท าสาหร่ายและประวติัความเป็นมาตน้ก าเนิด
ของการผลิตสาหร่ายและขั้นตอนการผลิตสาหร่ายที่สดใหม่ทุกวนั ใหท้่านจะไดเ้ลือกชิมผลิตภณัฑท์ี่ท  าจากสาหร่าย

หลากหลายรสชาติใหล้ิ้มลองและเลือกซ้ือเหมาะแก่การน ามาเป็นของฝาก เช่น สาหร่ายอบแหง้ , สาหร่ายยา่ง พเิศษ 
!! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)และถ่ายรูปไวเ้ป็นที่ระลึก  

ภูเขานัมซาน เป็นที่ตั้งของหอคอยเอน็ โซลล์ ทาวเวอร์ ( N SEOUL TOWER)1 ใน 18 

หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล
จากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองไดถึ้งเขาพกูกัซนั และถา้หนัไปยงัทิศตรงขา้ม ก็จะเห็น
ไกลไปถึงแม่น ้ าฮนักงั เป็นอีกหน่ึงสถานที่ ที่สุดแสนจะโรแมนติก ไม่วา่จะเป็นยามกลางวนัหรือกลางคืน และไม่วา่
จะฤดูไหนๆ ที่น่ียงัคงไดรั้บความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานที่คลอ้งกุญแจคู่รักที่ยอดนิยมของนกัท่องเที่ยว และ
ชาวเกาหลี โดยมีความเช่ือวา่หากไดม้าคลอ้งกุญแจดว้ยกนัที่น่ี และโยนลูกกุญแจลงไปจะท าใหรั้กกนัมัน่คง ยนืยาว 
ตราบนานเท่านาน ** ยงัไม่รวมค่าขึ้นลิฟต ์และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รักส าหรับคลอ้ง ท่านสามารถเตรียมจาก
ประเทศไทยไปได ้**  

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%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


 
 

 

 
ค า่ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  เมนู ข้าวย าเกาหลี 
ที่พัก GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   

DAY4 

ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล –ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดงัเกาหล ี -ศูนย์สมุนไพรน า้มันสนเข็มแดง –  
พระราชวงัชางดอ็กกงุ – หมู่บ้านอกิซอกดง – ดวิตีฟ้รี – ย่านช้อปป้ิงเมียงดง    (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเลือกซ้ือสินคา้จาก ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล (GINSENG)เหตุผลที่เรียกวา่ศูนยโ์สมแห่งรัฐบาล เพราะ
โสมทุกชนิดที่น่ีจะถูกควบคุมคุณภาพภายใตม้าตรฐานของรัฐบาล ซ่ึงแน่นอนวา่ไดรั้บการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล 
เป็นโสมที่มีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือวา่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก มีช่ือเสียงที่สุด ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพ ในราคาถูกกวา่

ประเทศไทยถึง 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกายหรือสามารถซ้ือเป็นของฝากจากประเทศเกาหลีใตก้็ได้ ศูนย์
รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดงัเกาหล(ี COSMETIC GALLERY)เช่น WATER DROP (ครีมน ้ าแตก) , 

SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก) ,BOTOX (โบทอ็กซ์) ,ALOE VERA PRODUCT (ผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพรวา่น

หางจระเข้ ) เป็นตน้ ศูนย์สมุนไพรน า้มันสนเข็มแดง ( RED PINE)เป็นผลิตภณัฑ ์ที่สกดัจากนา้มนัสน มี
สรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายไดเ้ป็นอยา่งดี  



 
 

 

พระราชวงัชางดอ็กกงุ( CHANGDEOKGUNG PALACE)เป็นพระราชวงัที่สร้างหลงัจาก
พระราชวงัเคียงบกกุง(GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของกษตัริยห์ลายพระองคข์อง
ราชวงศโ์ชซอน ที่ไดรั้บการดูแลรักษาไวอ้ยา่งดี ภายในประกอบดว้ยพื้นที่สาธารณะ อาคารพระราชวงัส าหรับราชวงศ ์
และสวนบีวอน(BIWON) หรือรู้จกักนัในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหยอ่มดา้นหลงัที่เตม็ไปดว้ยตน้ไมย้กัษอ์ายุ
กวา่ 300 ปี บ่อน ้ า และศาลาพกัผอ่น มีความธรรมชาติมากที่สุด ไวเ้ป็นที่พกัผอ่น  

 
กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคารเมนู ไก่ตุ๋นโสม 

หมู่บ้านอกิซอนดง (IKSEONDONG)เป็นหมู่บา้นฮนัอกโบราณอายกุวา่ 100 ปี อยูแ่ถวอินซาดง แหล่งรวม

ค่าเฟ่เก๋ๆ ร้านอาหารชิคๆกลางกรุงโซล ถนนสายน้ีหรือแมแ้ต่ตวับา้นเรือนก็ยงัคงสไตลค์วามโบราณฉบบัเกาหลีไว ้

 

CHANGDEOKGUN

G PALACE 



 
 

 

 

ดวิตี ้ฟรี เป็นศูนยร์วม ร้านคา้ปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล  ใหไ้ดช็้อปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมชั้นน าแบบ  NEW 

COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬิกา , แวน่ตา , เคร่ืองส าอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศพัทมื์อถือ 
ใหท้่านอิสระไดเ้ลือกซ้ือไดอ้ยา่งเตม็ที่ เป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนดด์งักวา่ 250 แบรนด ์ทั้งเคร่ืองส าอาง , น ้ าหอม , 
กระเป๋า , สินคา้แฟชัน่ต่างๆ เช่น CHANEL, HERMES, MCM , DIOR , FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , 
CELINE , BOTTEGA VENETA เป็นตน้ ไม่ไดมี้แค่เพยีงสินคา้จากแบรนดต่์างประเทศเท่านั้น สินคา้แบรนดเ์กาหลีก็
มีใหเ้ลือกหลากหลายไม่แพก้นั ราคาก็ถูกกวา่ร้านคา้ดา้นนอกและบางยีห่อ้ก็ถูกกวา่ในประเทศไทยอีกดว้ย หากจะเขา้
ไปช็อปป้ิงกนัที่หา้งแห่งน้ี ใหพ้กพาสปอร์ตและขอ้มูลตัว๋เคร่ืองบินไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซ้ือสินคา้ 

ย่านเมยีงดง (MYEONGDONG)เปรียบเสมือนยา่นสยามสแควร์บา้นเราเมียงดงไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งรวมแฟชัน่
แบรนดเ์กาหลีชั้นน า ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีวยัรุ่นเกาหลีมาเดินช็อปป้ิงกนัอยา่งลน้หลาม ท่านสามารถหาซ้ือสินคา้ได้
อยา่งหลากหลายทั้งเส้ือผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เคร่ืองส าอางซ่ึงเป็นที่รู้จกัอยา่งดีของคนไทย เช่น LANEIGE , ETUDE 
HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นตน้ เคร่ืองประดบั , ซีดีเพลง , วซีีดี , ดีวดีี
หนงัและซีรียท์ี่ฮิตตลอด จนไปถึงของที่ระลึกที่มีรูปดารานกัแสดงคนโปรดของท่านอยูใ่นสินคา้ อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟ 
ร้านอาหารต่างๆ ท่าน สามารถล้ิมลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตไดท้ี่น้ี  

 อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว  

 
ที่พัก GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   

DAY5 

ศูนย์สมุนไพรเกาหล ี- โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด - พพิธิภณัฑ์ภาพ 3 มิติ-  



 
 

 

พพิธิภณัฑ์น า้แข็ง – ฮุนได พรีเมี่ยมเอ้าเลท็– คาสิโนสีทอง - ซุปเปอร์มาเกต็ หรือ ร้านละลายเงนิวอน - –
เมืองอนิชอน                                                                                         (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                           
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเลือกซ้ือสินคา้จาก ศูนย์สมุนไพรเกาหล ี(HERB SHOP)เป็นผลิตภณัฑผ์ลของฮ๊อกเก็ทนามู ที่เติบโต
กลางป่าดงดิบกวา่ 20 ปี มีสรรพคุณช่วยกรองสารพษิในตบั เหมาะส าหรับคนที่ท  างานหนกั ด่ืมเหลา้ นอนดึก หรือ

เป็นไวรัสตบัอกัเสบ ตบัแขง็ ใหท้่านอิสระเลือกซ้ือใหต้วัเองและฝากครอบครัวหรือญาติผูใ้หญ่ที่ท่านรัก โรงงาน
เจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส ( AMETHYST FACTORY)เกาหลีใตเ้ป็นดินแดนของพลอยสีม่วง 
พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตา จนถึงสีม่วงเขม้ (ม่วงไวน์) มีเสน่ห์เยา้ยวนใจพลอยน้ีจะ
สวยงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และ สร้อยขอ้มือเป็นหินที่มีพลงัในการบ าบดัทั้งดา้นร่างกายและจิตใจของ
ผูส้วมใส่ ขจดัความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและน าโชค สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได ้

ย่านฮงแดเป็นยา่นชอ้ปป้ิงบริเวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลยัฮงอิก( HONGIK UNIVERSITY) จึงเป็นศูนยร์วมเด็กวยัรุ่นและ

เด็กมหาวทิยาลยั เป็นอีกเสน้หน่ึงที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอร่ี ร้านคา้
จ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ คลบั ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอาย ุ20-30 ปีที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของ
สินคา้และร้านอาหารต่างๆก็ยงัไม่แพงอีกดว้ย ซ่ึงจะคึกคกัเป็นพเิศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป เพราะร้านคา้แต่ละร้าน
จะทยอยเปิดใหบ้ริการ ของที่ขายกนัเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินคา้แฟชัน่ เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของก๊ิฟชอ้ป 
เคร่ืองเขียน และที่เยอะไม่แพก้นัก็คือขนมต่างๆ 

พพิธิภัณฑ์ภาพ 3 มติ ิ(TRICKEYE MUSEUM)เป็นสถานที่ท่องเที่ยวช่ือดงัที่จดัขึ้นแบบพพิธิภณัฑแ์กล
เลอร่ีศิลปะและภาพวาด ที่สร้างขึ้นโดย “ตร็องป์ L’OEIL” คือเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และลกัษณะภาพวาดจะเป็น
แบบ 3D แทนที่จะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศิลป์ทัว่ไป นกัท่องเที่ยวจะต่ืนตาต่ืนใจกบัภาพวาดแนว 3D 
ที่เสมือนวา่ไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในรูปภาพนั้นๆ ท าใหน้กัท่องเที่ยวเพลินเพลินสนุกสนาน ไม่มีเบื่อ ถือเป็น
พพิธิภณัฑศิ์ลปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนกัท่องเที่ยว เพราะไม่เพยีงแต่เป็นพพิธิภณัฑห์อศิลปะภาพวาดสามมิติ
แลว้ ยงัไดเ้ปิดโซนใหม่ใหก้บันกัท่องเที่ยวไดเ้ขา้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไม่ซ ้ าใครกบั  

DOWNLOAD TRICK EYE APP 

                 สนุกไปอกีข ัน้ในการถ่ายรูป 3 มติ ิในรูปแบบของ AR 
                 ท่านสามารถโหลด  TRICK EYE APP ไดท้างโทรศพัท ์ 
                 แลว้สรา้งภาพสวยๆ แบบ AR ไดเ้ลย  



 
 

 

 

 

พพิธิภัณฑ์น า้แข็ง (ICE MUSEUM)เป็นการจ าลองเมืองน ้ าแขง็ขึ้นมา เป็นศิลปะการแกะสลกัน ้ าแขง็แบบไม่
ธรรมดา หากแต่เป็นการจ าลองเป็นเมืองน ้ าแขง็เหมือนจริงมากที่สุด และยงัเอาใจเด็กๆดว้ยการสร้างสไลเดอร์น ้ าแขง็
อีกทั้งยงัมีกิจกรรมและโซนต่างๆ ใหน้กัท่องเที่ยวเขา้ชมไดโ้ดยไม่มีเบื่อ เช่น นัง่รถลากกวางรูดอร์ฟ ถ่ายรูปคู่กบัคุณ
ลุงซานตา้น ้ าแขง็ และถ่ายรูปกบับรรดานกแพนกวนิน ้ าแขง็ทั้งหลาย ส ารวจถ ้าน ้ าแขง็ เอสกิโม เยีย่มชมปราสาท
น ้ าแขง็ มีจุดชมววิบนก าแพงเมืองน ้ าแขง็ โรงแรมที่สร้างจ าลองขึ้นจากการแกะสลกัจากน ้ าแขง็ทั้งหมด ซ่ึง
นกัท่องเที่ยวสามารถต่ืนตาต่ืนใจและสมัผสักบัความหนาวอุณหภูมิติดลบมากกวา่ 5 องศา  

กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคารเมนู จิมดัก 

 
HYUNDAI PREMIUM OUTLETSอิสระให้ท่านเลือกซ้ือของแบรนดเ์นมช่ือดงัต่างๆ  



 
 

 

PARADISE CITYหรือเรียกอีกอยา่งวา่ “คาสิโนสีทอง ”ดว้ยสถาปัตยท์นัสมยัเก๋ๆแปลกตาของตึกแลว้ท าใหไ้ดรู้ป
สวยๆ จุดเช็คอินเกร๋ๆกลบัไปไม่ซ ้ าใครกนัอีก ที่น่ีเรียกวา่แหล่งบนัเทิงครบวงจรเลยก็วา่ไดเ้พราะในน้ีมีทั้งโรงแรม 
คาสิโน แกลลอร่ีสวนสนุก ภตัคารร้านอาหาร สระวา่ยน ้ า จุดชอปป้ิงครบทุกอยา่งในแหล่งเดียวตั้งอยูใ่นโซน 
CULTURE PARK 

 
ซุปเปอร์มาร์เกต็ หรือ ร้านละลายเงนิวอนใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือช็อกโกแลต ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของ

โสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เคร่ืองส าอางโสม เป็นตน้ และยงัมี
หมอนสุขภาพ ,  กิมจิ , เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) , ชินราเมง (มาม่าเกาหลี)และ นมกลว้ย เป็นตน้ 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 

อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว  

เมืองอนิชอน ท่าอากาศยานนานาชาติ อนิชอน  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต้ 

DAY6 

เมืองอนิชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)            (-/-/-) 
 

00.20 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA Xเที่ยวบินที่

XJ 703** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

04.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมกบัความประทบัใจ 

 

PARADISE CITY 



 
 

 

อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ราคาไม่รวม
ตัว๋

เครื่องบิน 
(จอยแลนด)์ 

06 – 11 มกราคม 2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

07 – 12 มกราคม 2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

08 – 13 มกราคม 2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

09 – 14 มกราคม 2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

10 – 15 มกราคม 2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

11 – 16 มกราคม 2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

12 – 17 มกราคม 2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

13 – 18 มกราคม 2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

14 – 19 มกราคม 2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

15 – 20 มกราคม 2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

16 – 21 มกราคม 2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

21 – 26 มกราคม 2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

22 – 27 มกราคม 2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

23 – 28 มกราคม 2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

24 – 29 มกราคม 2563 20,999 20,999 20,999 6,500 9,900 

25 - 30 มกราคม 2563 20,999 20,999 20,999 6,500 9,900 

26 – 31 มกราคม 2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

27 ม.ค. – 01 ก.พ. 2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

01 – 06 กมุภาพนัธ ์2563 16,999 16,999 16,999 6,500 9,900 

03 – 08 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 



 
 

 

04 – 09 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

05 – 10 กมุภาพนัธ ์2563 20,999 20,999 20,999 6,500 9,900 

06 – 11 กมุภาพนัธ ์2563 20,999 20,999 20,999 6,500 9,900 

07 – 12 กมุภาพนัธ ์2563 20,999 20,999 20,999 6,500 9,900 

08 – 13 กมุภาพนัธ ์2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

09 - 14 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

10 – 15 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

11 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

12 – 17 กมุภาพนัธ ์2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

13 – 18 กมุภาพนัธ ์2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

14 – 19 กมุภาพนัธ ์2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

15 – 20 กมุภาพนัธ ์2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

16 – 21 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

17 – 22 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

18 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

19 – 24 กมุภาพนัธ ์2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

20 – 25 กมุภาพนัธ ์2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

21 – 26 กมุภาพนัธ ์2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

22 – 27 กมุภาพนัธ ์2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

23 – 28 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

24 – 29 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 



 
 

 

28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

29 ก.พ. – 05 มี.ค. 2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 
 
ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 5,900 บาท** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 

 
อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 50,000 
วอน ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(INFANT)ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน  
 
อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และต่างชาติ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผู้เดินทางท่ีถือ
พาสสปอรต์เกาหลีใต้   โดยลกูค้าต้องเดินทางท่องเท่ียวกบัทวัร ์ตลอดการเดินทาง ห้ามแยกออกเพ่ือ
เดินทางท่องเท่ียวด้วยตนเองเดด็ขาดขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าธรรมเนียม ในกรณีขอเอกสารย่ืนวีซ่า 
1,500 บาท 
 
กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธรุกิจขาย
ตรงเคร่ืองสาํอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดงูาน กรณุา
ติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือทาํราคาให้ใหม่ทุกครัง้  

 
สาํคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจาก ประเทศต้นทางและ ปลายทาง ทัง้จากท่ี

ด้านหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านชาํระ

เรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพ้ืนเมืองของรฐับาล เกาหลีร่วมกบัการท่องเท่ียว เกาหลี ใน

นามของร้านรฐับาล ซ่ึงจาํเป็นต้องระบไุว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงอยาก



 
 

 

เรียนช้ีแจงลกูค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจาํเป็นต้องแวะชม จะซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กบั
ความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั และถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาลขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็นจาํนวนเงิน 100 USD / ท่าน / ร้าน 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั ( ECONOMY CLASS)รวมถงึค่าภาษี
สนามบนิและค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด  UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด 
เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ AIR ASIA Xอนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ

ลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (2 ช้ิน)  และ ถือขึน้เครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จํากดั
จํานวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ําใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม)์  
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น
หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 50,000  วอน ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผู้
เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT)ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกวา่นี้
ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุก
ท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 



 
 

 

× ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิ 
และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
× ค่าธรรมเนียมการขอวซ่ีาท่องเทีย่ว กรณทีีส่ถานทูตแจง้ใหย้ื่นขอวซ่ีาแบบกะทนัหนัก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ

เกาหลีใต้อนุญาตใหท้่านทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้เพื่อการท่องเทีย่ว 
ไม่จําเป็นตอ้งยื่นขอวซ่ีา โดยสามารถพํานกัไดไ้ม่เกนิ 90 วนั ต่อครัง้ 

 
เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชาํระเงนิมดัจําครัง้ที ่1 ท่านละ 10,000บาท 
หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 1 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี้ กรุณาชาํระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่ีควิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ
ใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  

- กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชาํระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทั
กําหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจําใหท้่านใดไม่วา่
ส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณลีูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จํานวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 -  ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 
- ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่าํระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ 
ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่าํระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการนําเทีย่วใหแ้ก่
นกัท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 



 
 

 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูต
ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัชว่งพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
สําคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้  

 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากตํ่ากวา่กําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 
เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่น ต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่
เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั ท่านจําเป็นตอ้งมาถงึ
สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้  

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 

7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีม
ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชาํระเงนิกรณทีี่
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่วา่
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร
โดยสาร 



 
 

 

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 
กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่
เป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้งชาํระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- สําหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งสําหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณ ีขึน้อยู่กบั

โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัวา่มหีอ้งรอบรบัสําหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณไีม่ม ีท่านจําเป็นจะตอ้ง
ชาํระค่าใชจ้่ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุตํ่ากวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กวา่ปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว
ต่างๆ จะปิดเรว็กวา่ปกต ิประมาณ 1-2ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่ว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน
หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง
การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้  โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ
คํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั หากกรณทีีจ่ําเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บับรกิารหาก
ระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
ไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมา
จ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
(พาสปอรต์) ของท่านชาํรุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทาง
สายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืงมสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้กรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชีาํรุด กรุณาตดิต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย 



 
 

 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทั
เรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไม่ออกบตัรโดยสาร  (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออก
บตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่ง
โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและ
ขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณลูีกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายาม
ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กัเนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ
อาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ( TRIPLE)จะ
แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ , การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณใีดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ ง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

** เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั 
 

** ขอขอบพระคณุทุกท่านท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **  
 


