
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – อินชอ 

20.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4  

เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวก 

23.10 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินอินชอน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG658  

วนัท่ีสอง  อินชอน  – เกาะนามิ – ซกโซ – ซอรคั – อุทยานแห่งชาติซอรคัซาน 

(Cable Car) – วดัชินฮึงซา  

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต้ (เวลาในประเทศเกาหลีจะเร็ว

กว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ พบ

กบัมคัคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรบัคณะ และเดินทางสู่ท่าเรอืเฟอร์รี่เพื่อข้ามฟากไปยงั       



 

เกาะนามิ เป็นสถานทีโ่รแมนตกิอกีแห่งหน่ึงสําหรบัคู่รกัคู่หนุ่มสาว ครอบครวั เพื่อนๆ 

และเป็นหน่ึงในสถานที่ถ่ายทําละครเกาหลี “ เพลงรกัในสายลมหนาว (Winter Love 

Song) ” ซึง่เกาะนามมิรีปูร่างเหมอืนใบไมท้ีล่อยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ําฮนั และห่าง

จากกรุงโซลไปเพยีง 63 กโิลเมตร ท่านสามารถเช่าจกัรยานเที่ยวรอบเกาะ เดนิเล่นชม

สวนเกาหล ีคาราวะสุสานนายพลนาม ิและเลอืกนัง่ทีม่า้นัง่ขา้งชายฝัง่เพื่อชมบรรยากาศ

โรแมนตกิใต้เงาไม ้มองดูพนัธุ์สตัวต์่าง ๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด 

กวาง เป็นตน้ 

 เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  พิเศษ!! ให้ท่านได้ทานอาหารขึ้นชื่ออย่าง “ทคัคาลบี้” มตี้นตําหรบัเก่าแก่กว่า 80 ปี 

ซึง่ทาํจากเน้ือไก่ ผ่านการหมกัสตูรลบัเฉพาะแบบเกาหลแีท้ๆ  

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรคัซาน หรอื สวสิเซอร์แลนด์แห่งเกาหล ีโดย

ท่านจะไดช้มทวิทศัน์ และบรรยากาศทีเ่ตม็ไปดว้ยหุบเขา ลําธารและพนัธุไ์มอ้นัสวยงาม 

โดยอุทยานแห่งชาติซอรคัซานจดัได้ว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหน่ึงใน

เกาหลี ประกอบด้วยโอซอรกั เนซอรกั และนัมซอรกั จากนัน้กราบนมัสการขอพร

พระพุทธรปูเพือ่ความเป็นสริมิงคลแก่ทุกท่าน ณ วดัชินฮึงซา ซึ่งเป็นวดัศกัดิส์ทิธิแ์ละมี

พระพุทธรูปสมัฤทธิท์ีง่ดงามประดษิฐานอยู่ภายในวดั ตามประวตัแิลว้แต่ก่อนวดัน้ีเป็น

วดัย่อยของวดัคอนบงในปีค.ศ.1912 และกลายเป็นวดัหลกัที่สําคญัในประวตัศิาสตร์ใน 

ปีค.ศ.1971 เป็นวดัในสมยัราชวงศช์ลิลา 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ร้านอาหารทะเล  

ล้ิมรสซีฟู้ ดแบบเกาหลีร้านอาหารทะเลช่ือดงัเมืองซกโชว ตัง้บนถนนทีเ่ตม็ไปดว้ย 

อาหารทะเลสดๆ ซึ่งไฮไลท์อยู่ที่ปูยกัษ์ที่เลอืกสดๆ และปรุงใหม่ให้คุณได้รบัประทาน

แบบทัง้ตวัป ูเสริฟ์พรอ้มเมนูเครื่องเคยีงมากมาย 

นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั SORAK DELPINO HOTEL หรือเทียบเท่า 

https://www.daemyungresort.com/dp/ 

 

 

 

 

วนัท่ีสาม  ซอรคั – สนุกสนานกบัการเล่นสกีตามอธัยาศยั (ไม่คิดค่ากิจกรรมใน

ลานสกี) – สวนผลไม้ (สตรอเบอร์รี่) – โซล – พิพิธภณัฑ์ศิลปะมีชีวิตท่ี

อินซาดง 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เชิญท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับประสบการณ์การเล่นสกีบนลานหิมะที่กว้างใหญ่

อย่างเตม็อิม่ ไม่ว่าจะเป็นเนินเล่นสกรีะดบัต่างๆ แต่ถ้าเน้นการถ่ายรปู ชมววิ กส็ามารถ

ขึน้กระเชา้ลฟิทไ์ปชมววิบนยอดเขาไดอ้กีดว้ย  

https://www.daemyungresort.com/dp/


 

ราคาอปุกรณ์โดยประมาณ 

 1. อุปกรณ์การเล่นสกีประมาณ 35,000 วอนต่อเซท (รวมค่าไม้สกี กระดานสกี และ

รองเทา้สก)ี  

 2. กระเชา้ลฟิทส์าํหรบัท่านทีเ่ล่นสกคีรึง่วนั ประมาณ 45,000 วอนต่อท่าน  

 3. ค่าเช่า กระดานเลื่อน (สเลด) อนัละ 20,000 วอน 

เตรียมตวัก่อนการเล่นสกี  

 ควรเตรยีม ถุงมอืสก ีผ้าพนัคอ แว่นกนัแดด เสื้อแจ๊คเก็ตกนัน้ําหรอืผ้าร่ม และกางเกง

รดัรูป ขอคําแนะนําและฝึกวธิีการเล่นได้จากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจรงิ เพื่อความ

ปลอดภยัของท่านเองเป็นสําคญั *** หากท่านอายุมากกว่า 45 ปี หรอืเดก็อายุตํ่ากว่า 

12 ปี แนะนําใหท่้านเล่นสโนวส์เลดแทน *** 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  ล้ิมรส โอซัม หรอื หมูปลาหมึกย่างบาร์บีคิว หมักแบบเกาหลีสไตล์สมัยใหม่ ซึ่ง

นักท่องเที่ยวต่างชาตนิิยมรบัประทาน เพราะมรีสชาตอิอกหวาน เผด็เล็กน้อย โดยนํา

บาร์บีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพร้อมน้ําซุปปรุงรส เมื่อสุกรบัประทาน

พร้อมเครื่องเคยีงและขา้วสวย หากต้องการแบบรสชาติเกาหลแีท้ๆ ก็สามารถใส่กมิจิ

หมกัลงตม้กจ็ะไดร้สชาตอิกีแบบหน่ึง (บรกิารเพยีงบางเมอืงของประเทศ) 

บ่าย นําท่านเดนิทางสู ่สวนผลไม้ (เกบ็สตรอเบอรร่ี์) เพื่อเกบ็ผลไมส้ดๆ จากสวนทีม่ใีนแต่

ละช่วงของฤดูกาล (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) กลางกนัยายน – ต้นพฤศจกิายน สามารถ

เกบ็ลูกแพร ์และลูกแอปเป้ิล, ปลายพฤศจกิายน – ปลายพฤษภาคม เกบ็ลูกสตรอเบอรร์ี ่ 

จากนั ้นนําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะมี ชีวิตท่ีอินซาดง เป็นสถานที่รวบรวม

ประวตัิศาสตร์และบรรยากาศทนัสมยัผสมผสานกนัได้อย่างลงตวั รวมถึงนิทรรศการ

ศิลปะภาพลวงตา สื่อดิจิตอล และผลงานอื่นๆอีกมากกว่า 100 ชิ้น ซึ่งภายในแบ่ง

ออกเป็น 2 ชัน้ โดยผู้เขา้ชมสามารถใช้จนิตนาการและความคดิสรา้งสรรค์โพสท่าทาง

ใหส้อดคลอ้งกบัรปูภาพ  

 

 

 

 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัาคาร ** ร้าน KEUNJIB ย่านอินซาดง ** 

 ล้ิมรสอาหารชาววงั “ฮนัจองซิก” เป็นมือ้เตม็โต๊ะทีจ่ดัอาหารมาเป็นชุด เสริฟ์ดว้ยขา้ว

สวย ต่อด้วยอาหารจานหลกัซึ่งมทีัง้ของต้ม ของทอด ของย่าง ของน่ึง หรอืของหมกั 

รวมถึงหม้อไฟและปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มของหวานพื้นเมืองอย่าง ซิกเฮ (เครื่องของ

หวานทําจากขา้ว) หรอื ซูจองควา (เครื่องดื่มของหวานที่ทําจากอบเชยหรอืลูกพลมั) 

หรอืของหวานอื่นๆ ซึง่ชุดอาหารทีเ่สริฟ์นัน้จะแตกต่างกนัไปตามฤดกูาลและภูมภิาค 

นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั LOTTE CITY MYEONGDONG หรือระดบัเทียบเท่า 

http://www.lottehotel.com/city/myeongdong/ko/ 

http://www.lottehotel.com/city/myeongdong/ko/


 

 

วนัท่ีส่ี กรงุโซล – พระราชวงัชางดอ็กกงุ – ทดลองทาํคิมบบั + ถ่ายรปูชุดฮนับก  

ดิวต้ีฟรี – ช้อปป้ิงเมียงดง 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านไปยงั พระราชวงัชางดอ็กกงุ เป็นพระราชวงัหลกัโดยกษตัรยิ์ราชวงศ์โชซอน

หลายพระองค ์และเป็นพระราชวงัที่ได้รบัการทํานุบํารุงดูแลดทีี่สุดในหมู่พระราชวงัทัง้ 

5 แห่ง มสีวนที่สวยงามมากที่สร้างขึ้นให้กบัราชวงศ์ พระราชวงัชางด็อกกุงได้รบัการ

ประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1997 นอกจากน้ียงัเป็นฉากหน่ึง

ของซีรี่ส์ดงั “เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา” ท่านสามารถเก็บภาพประทบัใจกับ

ทศันียภาพที่งดงามของศาลา สระน้ําและสวนป่า จากนัน้ให้ท่านได้ทดลอง ทําคิมบบั 

(ขา้วห่อสาหร่าย) เรยีนรูว้ธิกีารทาํคมิบบั เป็นอาหารงา่ยๆ ทีค่นเกาหลนิียมรบัประทาน 

คมิ แปลว่า สาหร่าย บบั แปลว่า ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แล้วหัน่เป็นชิ้นๆ พอดคีํา จิ้ม

กะโชยุญีปุ่่นหรอืวาซาบ ิ พิเศษ! ถ่ายภาพความประทบัใจกบัชุดประจําชาตฮินับก  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ** ร้าน KALBI ** 

 พิ เศษ! ลิ้มรสเมนู  “ หมูย่างเกาหลี ” อันโด่งดังของเกาหลีที่มีรสชาติเป็นเลิศ 

บรรยากาศสุดหรู และรสชาตขิองอาหารจะทําให้คุณตดิใจกบัหมูหมกั สูตรเฉพาะของ

รา้นเน้ือหมูน่ิมๆทานคู่กบัผกัสดๆพรอ้มน้ําจิ้มแบบเกาหล ีที่จะช่วยเพิม่รสชาตใิหอ้ร่อย

ไม่รูล้มื 

 

 

 

 

 

บ่าย  นําท่านช้อปป้ิงสนิค้าปลอดภาษีที่ ดิวต้ีฟรี สนิค้าแบรนด์เนมชื่อดงั รา้นค้าปลอดภาษี

ของนักท่องเทีย่วของกรุงโซล ภายในมสีนิคา้หลากหลายฝหท่้านเลอืก อาท ิหลุยสว์ติอง 

พราด้า เฟอร์รา กาโม่ กุชชี่ ชาแนล เอสเตลอเดอร์ คลีนิกซ์ ลังโคม รวมทัง้สินค้า      

แบรนดเ์นมทอ้งถิน่ยีห่อ้ดงั อาโมเร่ เครื่องสําอางคด์งัของเกาหล ีและตอ่ดว้ยนชอ้ปป้ิงที่

ย่านเมียงดง ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นศูนยร์วมแฟชัน่ชัน้นําของเกาหล ีทีน่ี่มทีัง้หา้งสรรพสนิค้า

ล๊อตเต้ เมโทรมโิดป้า หา้งสรรพสนิคา้ชนิเซแก รา้นมกิลอิอร ์และรา้นเอา้ทเ์ลต็ต่างๆ ซึ่ง

ตัง้อยู่ทัง้ใต้ดนิและบนดนิมทุีกสิง่ทุกอย่างให้ท่านเลอืกสรร ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกาย

สําเรจ็รูป รองเท้า เครื่องใช้เครื่องประดบั เครื่องสําอางค์ และของที่ระลึก ซึ่งเป็นที่พงึ

ปรารถนาของนักซื้อนักแต่งตัวทัง้หลาย ตามตรอกด้านหลังจะมีร้านกาแฟและ

รา้นอาหาร เพือ่แวะรบัประทานไดก้่อนไปซือ้ของต่อ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 



 

 TODAI BUFFET SEAFOOD นานาชนิด เช่น ขาปูอลาสก้า ซูชิ อาหาร นานาชาต ิ

พรอ้มเครื่องดื่มซอฟดริง้ไม่อัน้ 

 นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั LOTTE CITY MYEONGDONG หรือระดบัเทียบเท่า 

http://www.lottehotel.com/city/myeongdong/ko/ 

วนัท่ีห้า กรุงโซล – SEOUL SKY 118 FL. @ LOTTE WORLD TOWER – ช้อปป้ิง

ย่านฮงอิก – Korean Shopping Center – สนามบินอินชอน   

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําทุกท่านเดนิทางสู ่LOTTE WORLD TOWER พรอ้มนําท่านขึน้ลฟิท์โดยสารคู่ (SKY 

SHUTTER) ทีเ่รว็ที่สุด ดว้ยความเรว็ 10 เมตร / วนิาท ีสู่ชัน้ที่ 118 SKY DECK ไปยงั

จุดแลนด์มารค์แห่งใหม่ของกรุงโซล  ชมววิทีส่วยงาม บนพืน้เป็นกระจกทีสู่งทีสุ่ดในโลก 

มคีวามสูงจากพืน้ดนิ 478 เมตร เป็นกระจกทัง้ชัน้ และวนัทีอ่ากาศดีๆ  ทอ้งฟ้าแจ่มใสยงั

สามารถมองเหน็ไปไกลไดถ้งึเมอืงซองโด จงัหวดัอนิชอน 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ร้าน JIMDAK ช่ือดัง กลางย่านมหาวิทยาลยัฮงอิก ที่เกิดจาการรวมตัวของเหล่า

ศลิปินเกาหล ีทําให้เกดิเมนูสไตล์เกาหลสีมยัใหม่น้ีขึ้นมา รสชาตขิองอาหารที่ผ่านการ

หมกัจากเครื่องเทศหลายๆอย่าง ทาํใหม้รีสชาตทิีอ่ร่อย และนุ่มลิน้  

บ่าย นําท่านช้อปป้ิง ย่านฮงอิก ถนนบรเิวณด้านหน้าของมหาวทิยาลยัฮงอิก จึงเป็นศูนย์

รวมเดก็วยัรุ่นและเดก็มหาวทิยาลยั และเป็นอกีเสน้หน่ึงทีม่บีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้

ยงัมรี้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจําหน่ายสินค้าแฟชัน่ คลบั ตลาด

ศลิปะ และร้านอาหารทีน่่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดนิเล่น ราคาของ

สนิค้าและร้านอาหารต่างๆ ก็ไม่แพงอกีด้วย ซึ่งจะคกึคกัเป็นพเิศษตัง้แต่ช่วงบ่ายเป็น

ต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บรกิาร ของที่ขายกนัเยอะส่วนใหญ่ก็จะ

เป็นสนิคา้แฟชัน่ เช่น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิฟ๊ชอ้ป เครื่องเขยีน และขนมต่างๆ 

หลงัจากนัน้ใหท่้านไดล้ะลายเงนิวอนที ่KOREAN SHOPPING CENTER ศูนยร์วมของ

พื้นเมอืง ขนมแบบต่างๆ ชอ็กโกแลตหนิ ผลติภณัฑ์โสมในรูปแบบของขนม ชา โคลน

พอกหน้า, ผลไม้, หมอนสุขภาพ, กิมจิ, ชินราเมงหรอืมาม่าเกาหลีที่ชื่นชอบของชาว

ต่างประเทศ เป็นตน้ ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู ่สนามบินอินชอน 

 

 

 

 

 

21.25 น.         เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 655  

 

http://www.lottehotel.com/city/myeongdong/ko/


 

วนัท่ีหก กรงุเทพฯ  

01.20 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

      

 
                                                                                                    

กาํหนดการเดินทาง :       มกราคม    07 - 11, 14 - 18, 21 - 25 

    กมุภาพนัธ ์   06 - 10, 11 - 15, 25 - 29 

    มีนาคม    10 - 14, 24 - 28 

หมายเหตุ: กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํ 

- การเดินทางในแต่ละครัง้ต้องมจีํานวนผู้ร่วมเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึ้นไป บรษิัทขอสงวน

สิทธิใ์นการเลื่อน หรอืยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางตํ่ากว่า 10 ท่านโดย

จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บรกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพร้อม

คณะ ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บริษัทฯไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า

ประเทศของผูเ้ดนิทางไดเ้น่ืองจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง

, ภยัธรรมชาต,ิ การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และ

อุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

อตัราน้ีรวม 

- ค่าตัว๋เครื่องบินไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบิน 

และ เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 46,900.- 31,900.- 

เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ 1 ท่าน 46,900.- 31,900.- 

เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 39,900.- 27,500.- 

เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 34,900.- 23,900.- 

พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 5,500.- 5,500.- 



 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ํามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-สง่ และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

- หวัหน้าทวัร์จากเมอืงไทย และ มคัคุเทศก์ ประเทศเกาหลี ผู้มปีระสบการณ์นําเที่ยวคอย

ดแูลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง  

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- บรกิารน้ําดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด/ท่าน  

อตัราน้ีไม่รวม 

- ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่

ส ัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีน้ําหนักเกนิกว่าที่สายการบนิกําหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อ

ท่าน 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

ตัว๋เครื่องบิน 

- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัที่

นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง

ได ้ 

- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบรษิัทฯได้ดําเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู้

เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่

บรษิทัฯวา่สามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้

เดนิทางในกรณีน้ีทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสาร

ท่านอื่นแทนได้หรอืไม่  กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนไดจ้ะมคี่าใชจ่้ายที่เกดิขึ้นจรงิในการเปลี่ยน

ตัว๋ ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายตรงน้ีเองทัง้หมด 



 

- สายการบินไทยสามารถสํารองที่นัง่ LONG LEG และ Exit Seat โดยมคี่าใช้จ่ายเพิม่เติม

ตามเงื่อนไขของสายการบนิ ลูกค้าทีป่ระสงคน์ัง่ตรงน้ีสามารถแจง้หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ณ 

วนัเดนิทางได ้ 

- สายการบนิไทย กําหนดใหน้ํ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ทีส่ามารถนํา

ขึน้เครื่องไดอ้ยู่ในความดูแลของท่านน้ําหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)   

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น้ําหนกักระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหต้ํ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้กําหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

**สาํหรบัลูกค้าท่ีถือสญัชาติไทย เข้าประเทศเกาหลีไม่ต้องทาํวีซ่า**  

 


