
VWICN53XJ-03 Korea Winter Countdown 5D 3N By XJ 30 DEC-03 JAN 23  หนา้ 1 

KOREA WINTER COUNTDOWN BY XJ 
สนุกสนานกบัการเล่นสก ีชิมสตรอเบอร่ีสด ๆ จากไร่ 

AEGIBONG PEACE ECOPARK สวนศิลปะอนัยาง ป้อมฮวาซอง  
พระราชวงัถ๊อกซูกงุ ถนนเลยีบก าแพงวงั หมู่บ้านวฒันธรรมบุกชอนฮันอก 

เดนิทางโดยสายการบิน AIR ASIA (XJ) 
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ก าหนดการเดินทาง 
วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ                                                                                                                (-/-/-) 

23.00 น. 📢 คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสายขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 เคาเตอร์ D , 
E ประตู 3 สายการบิน AIR ASIA (XJ) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

วนัที่สอง  สนามบินอนิชอน - AEGIBONG PEACE ECOPARK - สวนศิลปะ อนัยาง - ป้อมฮวาซอง               (-/L/D) 

02.45 น. ✈น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ XJ700  
10.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนดัหมาย)  

***เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึน้อยู่กับสายการบินเป็นผู้ก าหนด*** 
ขอตอ้นรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต ้รถโคช้พาท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือ
สะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกว่า 4.42 กม.และมียอดโดมสูง 107 เมตร 
 

 

น าท่านเดินทางสู่ AEGIBONG PEACE ECOPARK ตั้งอยูใ่นเขตปลอดอากรใต-้เหนือ ในขอ้ตกลงหยดุยงิ แห่ง
เดียวในเกาหลี เป็นสถานท่ีท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของสันติภาพและความสามคัคี พร้อมกนัน้ียงัเป็นจุดเช่ือมของแม่น ้ า 
2 สาย แม่น ้ าฮนักงั และแม่น ้ าโจกงั ทั้งน้ียอดเขา AEGIBONG เป็นยอดเขาสูง 154 เมตร ซ่ึงอยู่ตรงกลางของ
แม่น ้ า JOGANG เป็นเขตชายแดนของสองเกาหลี เดิมมีช่ือว่าภูเขา SSUKKATMEORI เร่ิมถูกเรียกว่ายอดเขา 
YEOGIBONG หรือ YEGIBONG PEAK ซ่ึงมีการถ่ายทอดเป็นนิทานพ้ืนบ้านของเกาหลี และหอดูดาวเก่าท่ี
ก่อตั้งข้ึนในปี 1978 ถูกร้ือถอน และไดรั้บการบูรณะใหม่ พร้อมกบัหอดูดาว JOGANG ท่ีจะสามารถมองเห็น
ดินแดนทางตอนเหนือจากระยะใกลท่ี้สุด  
 

 
 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั 
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น าท่านเขา้ชม สวนศิลปะ อันยาง (ANYANG ART PARK) หากท่านตอ้งการสถานท่ีถ่ายรูป ชิค ชิค สวนศิลปะ
กลางแจง้แห่งน้ีตอบโจทยท่ี์สุด ผลงานของศิลปินจากเกาหลีและนานาชาติดว้ยแนวคิดให้ศิลปะเป็นส่วนหน่ึง
ของชีวิตของพลเมือง เป็นงานศิลป์ผสมผสานกบังานสถาปัตยกรรม ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกับการถ่ายรูปใน
มุมมองแปลกใหม่ท่ีเก๋ไก๋ ไม่ซ ้าใคร 

   
 

จากนั้น น าทุกท่านเท่ียวชม ป้อมฮวาซอง (HWASEONG FORTRESS) เป็น
ป้อมท่ีถูกสร้างดว้ยหินและอิฐโดยพระด าริของกษตัริยจ์องโจ กษตัริย ์
องคท่ี์ 22 แห่งอาณาจกัรโชซอน ใชร้ะยะเวลาในการสร้างถึง 2 ปี เพื่อ
เป็นเกียรติต่อบิดาคือ ซาโดเซจา องค์รัชทายาทของอาณาจักรท่ี
ล่วงลบัก่อนจะไดข้ึ้นครองราชย ์เป็นอนุสรณ์แสดงความเคารพบูชา
นอกเหนือไปจากการเสริมสร้างความแข็งแกร่งใหแ้ก่ราชวงศ ์

 

เยน็   บริการอาหารเยน็ 
    โรงแรมมาตรฐาน ระดบั 3 ดาว  

วนัที่สาม ไร่สตรอเบอร์ร่ี - สนุกสนานกบัการเล่นสก ี- ศูนย์เคร่ืองส าอาง - พพิธิภัณฑ์สาหร่าย ท าคิมบับ+ ใส่ชุดฮันบก  -   
ช้อปป้ิงย่านมหาวทิยาลยัฮงอกิ                                                                                                                     (B/L/-) 

เช้า   บริการอาหารเช้า  
น าท่านเดินทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี ลูกสตรอเบอร์ร่ีลูกโตๆ ให้
ท่านได้ชิมสตรอเบอร์ร่ีสดๆหวานฉ ่ าจากไร่ นอกจากน้ีท่านยงั
สามารถซ้ือกลบัมาฝากคนท่ีท่านรักท่ีเมืองไทยไดด้ว้ย โดยจะมีการ
แพค็ใส่กล่องสวยงามและส่งใหท่้านวนัสุดทา้ย  
 

น าท่านเดินทางสู่ลานสกี ใหท่้านไดส้นุกกบัการเล่นสก ีบนลานสกี
ขนาดใหญ่ (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, และชุดสกี ประมาณ 60,000 วอน (ราคาอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ สอบถามเช็คราคา และช าระเงินกับหัวหน้าทัวร์อีกคร้ัง) และไม่รวมสกีลิฟท์, สโนว์สเลด, 
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กระเช้ากอนโดล่า **ส าหรับท่านที่เล่นเก่งแล้วสามารถไถลจากบนยอดเขาลงมาได้ **กอนโดล่า หรือ เคเบิล 
ขึน้อยู่กบัสถานที่ว่ามใีห้บริการหรือไม่**)  อิสระใหท่้านไดส้นุกกบัการเล่นสกี  ซ่ึงปลอดภยัไม่มีอนัตราย เตรียม
ตวัก่อนเล่นสกีควรเตรียมถุงมือสกีผา้พนัคอแว่นกันแดดเส้ือแจ๊คเก็ตกนัน ้ า หรือผา้ร่มและกางเกงรัดรูปขอ
ค าแนะน าและฝึกวิธีการเล่นจากไกดท์อ้งถ่ินก่อนลงสนามจริงเพ่ือความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั 

 
**หมายเหตุ** การเปิดให้บริการของลานสกี ขึน้อยู่กับสภาพอากาศและปริมาณของหิมะ หากมปีริมาณหิมะไม่
เพียงพอ ลานสกีอาจจะไม่เปิดให้บริการ ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางไปยังสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรมทัวร์
ได้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิปรับรายการท่องเท่ียวทดแทนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK*) **ราคาทัวร์ไม่
รวมค่าเข้า  

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั 
 

 เดินทางกลับสู่กรุงโซล น าเดินทางสู่ ศูนย์เคร่ืองส าอาง ใหท่้านชมและเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางและเวชส าอางแบ
รนด์ชั้นน าของเกาหลี ท่ีCOSMETIC ยี่ห้อคุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแลว้ให้ความส าคญักับ
เร่ืองผวิหนา้ค่อนขา้งมากโดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผวิพ้ืนฐาน SKIN CARE และเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพร  

 น าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซ่ึงท่านจะได้เรียนรู้การท าสาหร่ายของชาวเกาหลี 
ประวติัความเป็นมาและความผกูผนัท่ีชาวเกาหลีท่ีมีต่อสาหร่าย ทดลองท า คิมบับ หรือขา้วห่อสาหร่าย อาหาร
ยอดนิยมอย่างหน่ึงท่ีชาวเกาหลีนิยมรับประทาน นอกจากน้ีท่ีน่ียงัมีบริการถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกและเก็บภาพแห่ง
ความประทบัใจใน ชุดฮันบก ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลีอีกดว้ย 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ย่ านฮงแด  (HONGDAE) หรือ ย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก  วอล์ค ก้ิง  สตรีท (HONGIK 
UNIVERSITY STREET) เป็นย่านช้อปป้ิงบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก ศูนยร์วมเด็กวยัรุ่น เด็ก
มหาวิทยาลยั และวยัท างาน นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินคา้และร้านอาหารต่างๆ ก็ไม่แพง ซ่ึงจะคึกคกัเป็นพิเศษ
ตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป เพราะร้านคา้แต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ ของท่ีขายกนัเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็น
สินคา้แฟชัน่ เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของก๊ิฟชอ้ป เคร่ืองเขียน และท่ีเยอะไม่แพก้นัก็คือขนมต่างๆ 

 

 อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 
  โรงแรมมาตรฐาน ระดบั 3 ดาว  
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วนัที่ส่ี ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร - น ้ามันสนเข็มแดง - พระราชวังถ๊อกซูกุง - ถนนเลียบก าแพงวัง - หมู่บ้าน
วฒันธรรมบุกชอนฮันอก - DUTY FREE - ช้อปป้ิงย่านเมยีงดง                                                            (B/L/-) 

เช้า   บริการอาหารเช้า  
น าท่านรู้จกัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูกน ามาใชเ้พื่อสุขภาพเป็นเวลา
นานากว่า 2,000ปีในต ารายาแผนโบราณจีนระบุว่าโสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบยอ่ย
อาหารและปอดช่วยท าให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละก าลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทยช่์วยบ ารุงหัวใจ
ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือดเสริมประสิทธิภาพทางเพศลดและป้องกนัมะเร็งและเร็วๆน้ีโสมเกาหลีอาจจะไดจ้ด
ทะเบียนมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกทุกวนัน้ีผลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับผูท่ี้ค  านึงถึงสุขภาพใน
ปัจจุบนั จากนั้นน าท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกนัท่ี ศูนย์สมุนไพร เป็นสมุนไพร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามา
รับประทานเพื่อช่วยดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์น าท่าน
เดินทางไปดูแลสุขภาพต่อกบั น ้ามนัสนเข็มแดง ผลิตภณัฑท่ี์สกดัจากน ้ ามนัสนท่ีมีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกายลด
ไขมนัช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย 

จากนั้น  น าท่านชม พระราชวงัถ๊อกซูกุง เป็นหน่ึงใน
ห้าพระราชวังท่ีส าคัญท่ีสุดของราชวงศ์
โชซ็อนและเกาหลี เดิมพระราชวงัแห่งน้ีเป็น
ท่ีประทบัขององค์ชายวอลซาน พระเชษฐา
ใน พ ร ะ เ จ้ า ซ อ ง จ ง ห รื อ อ ง ค์ ช า ย ช า
ซาน ระหว่างสงครามเจ็ดปี ท่ีน่ีไดก้ลายเป็น
พระราชวงัหลวง โดยพระเจ้าซอนโจเป็น
กษัต ริ ย ์อ งค์ แ รก ท่ี เ สด็ จ ม าประทับ ท่ี
พระราชวงัแห่งน้ี และองคช์ายควางแฮกุนได้
ทรงสวมมงกุฎท่ีน่ีเมื่อ ค.ศ. 1608 (พ.ศ. 2151) และทรงเปล่ียนช่ือพระราชวงัแห่งน้ีเป็น คยอ็งอุนกุง ในปี ค.ศ. 
1611 (พ.ศ. 2154) หลงัจากทางราชส านักไดก้ลบัไปสร้างพระราชวงัชางด็อกข้ึนมาใหม่ในปี ค.ศ. 1618 (พ.ศ. 
2161) พระราชวังแห่งน้ีก็ได้เป็นพระราชวังรองตลอด 270 ปี (ค.ศ. 1618-1888) และได้เปล่ียนช่ือเป็น  ซอ
กุง (พระราชวงัตะวนัตก) ต่อมาในปี ค.ศ. 1897 (พ.ศ. 2440) หลงัจากเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมืองแลว้ พระเจา้
โกจงไดท้รงล้ีภยัเขา้ไปประทบัในสถานทูตรัสเซีย หลงัจากนั้นพระองค์ไดก้ลบัมาประทบัท่ีพระราชวงัแห่งน้ี 
และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นคยอ็นกุนกุงอีกคร้ัง หลงัจากทรงยา้ยกลบัมาประทบัท่ีพระราชวงัแห่งน้ีแลว้โปรดให้มีการ
ขยายและเพ่ิมเติมส่ิงอ  านวยความสะดวกในพระราชวงั หลงัจากทรงสละราชสมบติัใหส้มเด็จพระจกัรพรรดิซุน
จง พระราชโอรสก็ทรงประทบัท่ีพระราชวงัแห่งน้ีและไดเ้ปล่ียนช่ือพระราชวงัเป็น ถอ๊กซูกุง จนถึงทุกวนัน้ี และ
มีเร่ืองเล่าอา้งอิงว่าทรงอธิษฐานให้มีพระชนมชี์พท่ียาวนานและทรงใชพ้ระชนมชี์พท่ีเหลือประทบัท่ี  ฮมันยอ็
งจ็อน โดยปัจจุบนัน้ีพระราชวงัถอ๊กซูไดเ้ป็นพิพิธภณัฑม์ีสวนป่าและมีพระบรมรูปพระเจา้เซจงมหาราช 
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จากนั้นน าท่านเดินชม ถนนก าแพงหินพระราชวังถ็อกซูกุง ถนนแห่งน้ีอยู่ในใจกลางเมือง และเป็นถนนท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ประกอบไปดว้ยทางเดินเทา้ ท่ีมีความปลอดภยั ตลอดของแนวถนน ยงัมีมา้นั่งกว่า 20 ตวั 
และตน้ไม ้130 ตน้ เพ่ือใหเ้ป็นสถานท่ีซ่ึงผูค้น และธรรมชาติสามารถอยูร่่วมกนัได ้ในอดีตถนนถอ็กซูกุงกิล เคย
เป็นถนนท่ีมีเสน้ทางเดินไปสู่ ศาลครอบครัวโซล (SEOUL FAMILY COURT) จึงมีต านานเล่าขานเก่ียวกบัความ
เช่ือว่า ถา้คุณเดินบนถนนแห่งน้ีกบัคู่รักแลว้ จะน าไปสู่การหยา่ร้าง แต่ในปัจจุบนัถนนแห่งน้ี กลายเป็นถนนสาย
โรแมนติก ส าหรับการเดินเล่นของคู่รัก และเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีดีท่ีสุด ส าหรับท่องเท่ียวเพื่อเพลิดเพลิน กบั
สีสันของฤดูใบไมร่้วงท่ีสวยงาม ของกรุงโซล ซ่ึงสามารถเขา้ถึงไดอ้ย่างง่ายดาย โดยไม่ตอ้งเดินทางไกล  ถนน
แห่งน้ีจึงเป็นสถานท่ี ท่ีเหมาะส าหรับการพกัผอ่นและเพลิดเพลินไปกบับรรยากาศท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั 
 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอนฮันอก (BUKCHON HANOK VILLAGE) หมู่บา้นโบราณท่ีเดิมที
เป็นท่ีอยูข่องเหล่าขุนนางสมยัก่อน ปัจจุบนับา้นโบราณเหล่าน้ีไดถู้กอนุรักษไ์ว ้และมีหลายหลงัท่ีถูกดดัแปลงให้
เป็นแหล่งเรียนรู้แผยแพร่วฒันธรรม เกสต์เฮา้ส์ ร้านอาหาร และโรงน ้ าชา เปิดใหบ้ริการแก่นักท่องเท่ียวท่ีเขา้มา
เพื่อสัมผสั และเรียนรู้วฒันธรรมเกาหลี
แบบดั้งเดิม และอีกหน่ึงส่ิงท่ีส าคัญก็คือ
หมู่บา้นน้ีเป็นยา่นท่ีมีคนเกาหลีอยูอ่าศยักนั
จริงๆ ภายในบ้าน น าท่านเยี่ยมชมและ
สัมผสับรรยากาศเกาหลีแท้ๆ  ดว้ยกล่ินไอ
ความเป็นดั้งเดิมของส่ิงก่อสร้างบา้นเรือน
และธรรมชาติ  สะท้อนถึงศิลปะและ
วฒันธรรมสมยัโบราณของชาวเกาหลี 

จากนั้น ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ ห้างปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนม
น าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิดรวมทั้งสินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยม 

จากนั้น น าท่านช้อปป้ิงตลาดดังท่ีสุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง  หรือ
สยามสแควร์เกาหลี หากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลี
เป็นอยา่งไรกา้วล  ้าน าสมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมาท่ีเมียงดงแห่งน้ี
พบกบัสินค้าวยัรุ่นอาทิเส้ือผา้บุรุษ-สตรีเคร่ืองส าอางดังๆอาทิ 
ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 
ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือซ่ึงราคา
ถูกกว่าท่ีเมืองไทย 2-3 เท่า 

เยน็  อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 
  โรงแรมมาตรฐาน ระดบั 3 ดาว  
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วนัที่ห้า SUPERMARKET - สนามบินอินชอน - สนามบินสุวรรณภูมิ                                             (B/-/-) 
เช้า   บริการอาหารเช้า (เมนู อูด้ง) 
 น าท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี SUPERMARKET สาหร่าย ขนมต่างๆ  ช็อกโกแล็ตหินซีเรียลช็อก

โก  ผลิตภณัฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม 
เคร่ืองส าอางโสม เป็นตน้ และยงัมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย  

 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินอนิชอน 
 

11.15 น. ✈น าท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ XJ701 
15.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

 

 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง 

ธันวาคม 2565 *หยุดปีใหม่* 

ราคา / ท่าน 

ผู้ใหญ่ เด็ก พกัเด่ียว (เพิ่ม) 

30 ธ.ค. 65 - 03 ม.ค. 66 24,555.- 24,555.- 7,500.- 
 

** อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ค่าตรวจ RT - PCR / ATK TEST ทั้งที่ประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต้ **  
(กรณีมีประกาศจากทางรัฐบาลให้มีการตรวจดังกล่าว) 

โปรแกรมทัวร์ไม่มีราคาเด็ก ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดินทางไปและกลับ 
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวถือพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน กรณีถือพาสปอร์ตต่างชาตชิ าระเพิม่ 3,500 บาท 
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท ต่อท่าน *ช าระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง* 

ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บงัคบั** ตามมาตรฐานการให้ทปิ วนัละ 100 บาท / ท่าน / วนั 

เที่ยวบนิ (สายการบนิเป็นผู้ก าหนด) โรงแรม เมนูอาหาร โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารสลบัปรับเปลีย่น  
หรือเปลีย่นแปลงได้โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ทั้งนีโ้ดยค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นส าคญั 
และหากลูกค้าท่านใดจะต้องมกีารจองตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ 

รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททราบ ก่อนจองทุกคร้ัง  
ไม่เช่นนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผดิชอบ ทุกกรณหีากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ 

***หนังสือเดนิทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน*** 
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หมายเหตุ 
1. รับเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้  าระใหก้บัสาย

การบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดั
ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์  ราคานี้เฉพาะ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาต ิจะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกตอิกี 100 USD** **กรณตีัดกรุ๊ปเหมาที่เป็น
พนักงานบริษัททัวร์ ครู อาจารย์ เด็กนักเรียน นักศึกษา  ธุรกิจขายตรง ธุรกิจเคร่ืองส าอางค์ ธุรกิจอาหารเสริม หมอ  พยาบาล  
หรือชาวต่างชาต ิจะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกคร้ัง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีท่ีรับผดิชอบหากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพ่ือท่ีจะน าไปยงัประเทศนั้นๆ  หรือ
น ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นว่าตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้น
ประหารชีวิตเจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็น
หลกั 

4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ยช่างภาพจะน าภาพถ่าย
มาจ าหน่ายกบัลูกทวัร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ เพราะทางบริษทัทวัร์ไม่มีการบงัคบั
ลูกทวัร์ซ้ือแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

5. ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลงร้านชอ้ปป้ิง 
เช่น น ้ ามนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อ
ท่าน 

6. หากลูกคา้ท าจองเกิน 20 ท่าน ท่านท่ี 21 เป็นตน้ไปช าระเพ่ิม 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกนัจองเกิน 20 ท่าน แมว้่าท่านจะจอง
ทวัร์มาคนละบริษทัก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหช้ าระเพ่ิมตามเง่ือนไขของบริษทั 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
  ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. จ  านวน 1 ใบ 
  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
แต่ละโรงแรมจะมีการวางผงัห้องพกัแต่ละประเภทแตกต่างกนั  จึงท าให้ห้องพกัแต่ละประเภทไม่ไดอ้ยู่ติดกนัหรืออยู่คนละชั้น บาง
โรงแรมอาจไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน หากตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพบั หรือ SOFA 
BED  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเป็น พกั 2 ท่าน 1 หอ้ง และ พกัเด่ียว 1 หอ้ง ไม่ว่ากรณีใดใด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเก็บค่าบริการค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมกบัผูเ้ขา้พกั 
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  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า
ซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้
บริการ) 
 ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์จดั เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม 
 ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระที่สนามบนิในวนัเดนิทาง  
ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บงัคบั** ตามมาตรฐานการให้ทปิ วนัละ 100 บาท / ท่าน / วนั 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณทีี่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา  
 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน K-ETA (หากต้องการให้ทางบริษัทลงทะเบียนให้มค่ีาบริการ 800 บาท)  
**ในกรณถูีกปฏิเสธ K-ETA หากมกีารช าระเงินค่าทัวร์แล้ว ไม่คืนเงินทุกกรณ*ี* 
 ค่าตรวจ RT - PCR / ATK TEST / TEST & GO ทั้งของประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้ กรณทีางรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ 
ประกาศให้ตรวจ 
 ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวซ่ีา กรณสีถานทูตมกีารประกาศเกบ็ค่าวซ่ีา 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มดัจ าทัวร์ท่านละ 15,000 บาท (กรณต้ีองการให้ทางบริษัทลงทะเบียน K-ETA ต้องช าระเพิ่ม 
800 บาท พร้อมมดัจ าค่าทัวร์) พร้อมหนา้พาสฯ ภายใน 2 วนั หลงัจากท าการจอง และช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอยา่ง
นอ้ย 35 วนั กรณีไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนด ไม่ว่ากรณีใดใดจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ  
2. หากลูกคา้ท าจองเกิน 20 ท่าน ท่านท่ี 21 เป็นตน้ไปช าระเพ่ิม 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกนัจองเกิน 20 ท่าน แมว้่าท่านจะ
จองทวัร์มาคนละบริษทัก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหช้ าระเพ่ิมตามเง่ือนไขของบริษทั 
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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การยกเลกิ 
เน่ืองจากราคาน้ีตัว๋เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมดัจ าแล้ว ถ้าผู้จอง
ยกเลกิจะไม่มกีารคืนเงินค่ามดัจ าหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เม่ือส่งรายช่ือออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้วไม่สามารถเปลีย่นผู้เดินทางได้ ไม่
ว่ากรณใีดใดทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ 
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล 
หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหา
น้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7.  ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
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13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียว
ในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

14. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอ  านาจของบริษทัก  ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

 
 

****ประกาศจากสายการบิน AIR ASIA**** 
ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบิน AIR ASIA แล้วไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้ 
ท าให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย จงึมค่ีาใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลีย่นตั๋วขากลบัรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆที่เกดิขึน้ด้วย
ฉะนั้นลูกค้าต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ลูกค้าอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บหรือลูกค้าต้องรอกลับประเทศไทยใน
เที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวนัเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน ทั้งนี้แล้วแต่ ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลี   
สายการบินและทางผู้จดัไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
 

หมายเหตุ : เรียนให้ทราบว่า หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้แล้วนั้นทางทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลา
ประมาณ 1 ช่ัวโมง 

***ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ส่วนท่านใดที่ตดิด่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่านสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไป
พบกบัคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพ่ือความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็ม
เวลา ขออภัยในความไม่สะดวก** 
 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศเกาหลใีห้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศเกาหลไีม่เกนิ 90 วนั ไม่ว่า
จะด้วยวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยนัการมี
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศเกาหล*ี ดงัต่อไปนี ้
- พาสปอร์ตจะต้องมอีายุมากกว่า 6 เดือน 
- ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหลทีางทัวร์จดัเตรียมให้ 
- ส่ิงที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลไีด้ (เช่น เงินสด บัตร

เครดิต เป็นต้น) 
- ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ)ทางทัวร์จดัเตรียมให้ 
- ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลทีางทัวร์จดัเตรียมให้ 
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มาตรการท่องเทีย่วแบบ NEW NORMAL เข้าประเทศเกาหลใีต้ 

(UPDATE 1 ต.ค. 65) 

1. ลงทะเบียนผา่นระบบ K-ETA ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (แนะน าลงทะเบียนประมาณ 30 วนัก่อนเดินทาง เน่ืองจากการพิจารณาผล
อาจใชเ้วลาประมาณ 7-14 วนั) 

2. ลงทะเบียนขอ้มูลการเขา้ประเทศเพื่อรับ Q-CODE ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ทางบริษทัเป็นผูล้งทะเบียนให)้ 

3. แสดงเอกสาร INTERNATIONAL COVID-19 VACCINATION CERTIFICATE สามารถขอไดท้างแอพพลิเคชนัหมอพร้อม 
(ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เขม็ และน าเอกสารแสดงตอนเช็คอินท้ังขาไปและขากลบั *ขึน้อยู่กับสายการบิน) 

 
หมายเหตุ : เง่ือนไขต่างๆข้างต้นสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ทั้งนีท้างบริษัทฯ ยึด
ตามประกาศของทางรัฐบาลและประเทศที่เดินทางเป็นหลกั ทางบริษัทฯจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็นส าคญั  *กรุณาอ่านเง่ือนไขข้อตกลงอย่างละเอยีดก่อนท าการจองทัวร์หรือช าระเงิน*  จากนั้นจะถือว่าผู้เดินทางรับทราบตาม
ข้อก าหนด หากเกดิความเสียหายใดๆขึน้ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบทุกกรณ.ี 

 


