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เกำะนำม-ิ สกรีสีอรท์ - วดัวำวูจองซำ  -สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด-์ 
สตรอวเ์บอรร์ีฟ่ำรม์-พระรำชวงัถ็อกซูกุง-COSMETIC -ยำ่นฮงแด- 
คลองชองเกชอน-หอคอย N SEOUL TOWER(ไมร่วมคำ่ลฟิท)์- 

ชอ้ปป้ิงยำ่นเมยีงดง -ฮุนไดเอำ้ทเ์ลท 
 

วนัที1่ กรุงเทพฯ 
23.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ สนำมบนิดอนเมอืง 

เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิAIR ASIA X (XJ) พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

02.40 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกำหลใีต ้โดยสายการบินAIR ASIA X เที่ยวบนิที่ 
XJ700 (ไม่มีบรกิารอาหารและเครื่องดืม่บรตกิารบนเครื่องบนิ ใชร้ะยะเวลาใน
การเดนิทางประมาณ 5.25 ชัว่โมง) 

 (ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่น่ังบนเครื่อง เนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการ
บนิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**หากตอ้งการอัพเกรดทีน่ั่งรบกวนแจง้เซลลท์ีท่่านตดิต่อเพือ่ท าการเชค็ทีน่ั่ง อัตราการ
ใหบ้รกิารดังนี้** 
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วนัที2่ อนิชอน - เกำะนำม ิ- ลำนสกรีสีอรท์ 

10.05 น. เดนิทางถงึสนำมบนินำนชำตอินิชอน ประเทศเกำหลใีต ้
(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม.)หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

จากนัน้น าท่านสู ่ท่าเรอืเฟอรร์ี ่เพือ่ขา้มฟากไปยัง เกำะนำม ิตัง้อยู่กลางทะเลสาบ
ซองเพยีง ชือ่ “นาม”ิ ตัง้ข ึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกน่ายพลนาม ิเกาะนามนัิน้เรยีกตัวเองว่า 

NAMINARA REPUBLIC และเรยีกตั๋วเรอืขา้มฟากและตั๋วเขา้ชมเกาะว่าวซีา่ ท าให ้
รูส้กึเสมอืนขา้มมาเทีย่วรัฐๆ หนึง่ทีเ่ป็นเอกเทศออกมาจากเกาหล ีบนเกาะจะมี
บรรยากาศร่มรืน่ เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลัด ตน้แปะก๊วยตน้ซากรุะตน้เมเป้ิล และ

ตน้ไมด้อกไมอ้ืน่ๆ ทีพ่ลัดกันออกดอกเปลีย่นสใีหช้มกันทุกฤดูกาล เป็นสถานทีโ่ร
แมนตกิ ส าหรับคู่รักหนุ่มสาว และทีพั่กผ่อนหย่อนใจของครอบครัวทีน่ี่เคยเป็นหนึง่ใน
สถานทีถ่่ายท าละครเกาหล ีWINTER LOVE SONG หรอืเพลงรักในสายลมหนาว 

และภาพยนตไ์ทยเรือ่ง กวนมนึโฮ ใครทีอ่ยากแชะรูปคู่กับเบยองจุน และทวิสนทีเ่รยีง
ตัวสวยงามทอดยาวไปจนสดุลูกหูลูกตา ตอ้งไม่พลาดทีจ่ะมาเยอืนทีน่ี่สักครัง้ พเิศษ 
ป่ันจักรยานชมบรรยากาศอันแสนโรแมนตกิ อสิระใหท้่านถ่ายรูปไดต้ามอัธยาศัย ได ้

เวลาสมควรน่ังเรอืกลับมายังฝ่ัง.. 
กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร...เมนู ไกผ่ดัซอส ดกัคำลบี ้

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ลำนสกีรีสอร์ท ทุกท่านจะไดสั้มผัสหิมะและเก็บ

บรรยากาศเป็นที่ระลกึก่อนจะไปสนุกกับการเล่นสก ีซึง่ลานสกแีห่งนี้มีความพิเศษ
ดว้ยเนินหมิะที่มีความสูงไม่ต ่ากว่า 1 กโิลเมตรขึน้ไป กล่าวกันว่าเป็นสวรรคข์องนัก
สกมีอืใหม่ แต่ในขณะเดยีวกันก็มทีางวิง่ส าหรับมอือาชพี มเีนนิรูปตัวเอสเป็นตัวเชือ่ม

ระหว่างยอดเนนิและพืน้ดา้นล่างมาใหท้่านไดโ้ชวฝี์มอืกันเต็มที่ 
(** ไม่รวมค่าเขา้ลานสก ีค่าเชา่ชดุ+อปุกรณ์สกแีละครูฝึก **) 

**การเตรยีมตัวกอ่นเล่นสก ีควรเตรยีม เสือ้แจค็เกต็กันน ้าหรอืผา้ร่ม กางเกงรัดรูป ถุง

มอืสก ีผา้พันคอ แว่นกนัแดด เป็นตน้ ขอค าแนะน าและฝึกวธิกีารเล่นจากไกดท์อ้งถิน่
กอ่นลงสนามจรงิ เพือ่ความปลอดภัยของท่านเอง** 

**ในกรณีทีล่านสกกีลางแจง้ปิด เราจะพาท่านสูล่านสกใีนทีร่่ม ONEMOUNT SNOWPARK แหล่ง
ท่องเทีย่วใหม่ล่าสดุใกลก้รุงโซล มสีิง่อ านวยความสะดวกมากมาย เชน่ FITNESS &GOLF, CLUB, 
WATER PARK, SHOPPING MALL หากท่านใดทีไ่ม่สนใจเล่น SNOW PARK สามารถเดนิช็อปป้ิง

ไดต้ามอัธยาศัย มทีัง้ H&M, ADIDAS และมแีบรนดชั์น้น าอกีมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถเล่น
เครือ่งเลน่หลากหลายชนดิทัง้ บันจีจ้ัมพ์, ไมล้ากเลือ่น, มา้หมุน, สไลเดอร ์(ไม่รวมบัตรเขา้) 

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร... BULGOGI หมูหมักสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอก

หวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดย นา หมูลงในกระทะพรอม้นา้ ซุปปรุงรส เมื่อสุกรบัประทานพรอม้
เครือ่งเคยีงและขา้วสวย 

  พกัที ่SUWON PACIFIC หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัที3่ วดัวำวูจองซำ-สตรอวเ์บอรร์ีฟ่ำรม์-สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด-์COSMETIC -

ยำ่นฮงแด 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 

จากนั้นน าท่านสู่ วดัวำวูจองซำ (Waujeongsa Temple) เป็นวัดนิกายหนิยาน 
ตัง้อยู่ในสถานที่ธรรมชาตทิ่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม ก่อสรา้งขึน้เมื่อ ค.ศ.1970 

โดย Jim Hae-Guen ซึง่เป็นพระภกิษุสงฆท์ี่พลัดถิน่มาจากสงครามเกาหลี วัดนี้จงึ
เป็นวัดตน้ก าเนิดของพุทธศาสนานิกายนิพพานแห่งเกาหลี  (Korean Buddhist 
Nirvana Order) ทีเ่ป็นจุดเด่นของวัด คอื พระเศยีรของพระพุทธรูปมขีนาดใหญ่ความ

สูง 8 เมตร วางตัง้อยู่บนกองหนิที่เรียงรายกันไดอ้ย่างสวยงามคลา้ยล าตัวของพระ
พุทธองค ์ประดษิฐานอยู่ดา้นหลังของสระน ้า เป็นพระเศยีรสลักดว้ยไมท้ี่มขีนาดใหญ่
ที่สุดในโลก จึงไดรั้บใหบั้นทึกลงในกนิเนสบุ๊ค (Guinness Book World Records) 

ใหเ้ป็นรูปสลักจากไมท้ี่มขีนาดใหญ่ที่สดุในโลก จงึท าใหม้ทีัวรเ์กาหลเีขา้มาสักการะ
เป็นจ านวนมาก  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สตรอวเ์บอรร์ฟีำรม์ ใหท้่านไดช้มิสตรอว์
เบอร์รีสด ๆ ฉ ่า ๆ พรอ้มทัง้เรียนรูว้ิธีการปลูกสตรอว์เบอร์รีของชาวเกาหลีใหไ้ด ้

ผลผลิตดีและรสชาติหวานหอมชวนรับประทาน ซึง่ท่านจะสามารถซื้อความอร่อย
กลับไปเป็นของฝากใหค้นทางบา้นไดด้ว้ย (**หมายเหตุ : การเก็บขึน้อยู่กับจ านวน
ตามทีช่าวเกษตรก าหนด และขึน้อยู่กับผลติผลในแต่ละสัปดาห)์ 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร..เมนูบำรบ์คีวิป้ิงยำ่งสไตลเ์กำหล ี
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด  ์เป็นสวนสนุกกลางแจง้ของ
ประเทศเกาหลีใต  ้สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุก

กลางแจง้ทีต่ัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิทแ์ละท่องไปกับโลกของ
สัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์ (สงิโตผสมกับเสอื) แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่า
เจา้ป่าสงิโต และเสือสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่

สามารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ีเขา้สู่ดนิแดนแห่งเทพนิยาย สวนดอกไมส้ี่

ฤดู ซึง่จะปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครือ่งเล่นนานาชนดิ อาทเิชน่ 

สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด และไฮไลค์ที่พลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งนี้ 
รถไฟเหาะรางไม ้ชมกจิกรรมและการแสดงต่าง ๆ มากมาย  
จากนัน้น าท่านแวะชอ้ปรา้นเครือ่งส าอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรค์

ของนักชอ้ป เพือ่เลอืกซือ้กลับไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์
ไม่ว่าจะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิ ครมีหอยทาก ครมีน ้าแตก ครมีขัดขีไ้คล สแตมเซลล ์
โบท็อกซ ์และยังมสีนิคา้อกีมากมาย อาทเิชน่ ครมีว่านหางจระเข ้ยายอ้มผม แฮนดค์

รมี ยาสระผม เป็นตน้   
จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยัง ย่ำนฮงแด(Hongdae) เป็นย่านชอ้ปป้ิงบริเวณ
ดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ จงึเป็นศูนยร์วมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวทิยาลัย  เป็น

อีกเสน้หนึง่ทีม่ีบรรยากาศโรแมนตกิ อีกทัง้ยังมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ 
รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟช่ัน คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่น
อายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆก็ยังไม่แพงอีก

ดว้ย ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แต่ชว่งบ่ายเป็นตน้ไป   
 
 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
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เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร...เมนูขำ้วย ำเกำหล ี

 พกัที ่HAEDAMCHAE STAY HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัที4่ ศูนยโ์สมเกำหล-ีคลองชองเกชอน -ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง- 
                พระรำชวงัถ็อกซูกุง-ดวิตีฟ้ร-ีหอคอย N SEOUL TOWER(ไม่รวมคำ่

ลฟิท)์-ชอ้ปป้ิงยำ่นเมยีงดง 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 

จากนั้นน าท่านออกเดนิทางไปยัง ศูนยโ์สมเกำหล(ีGINSEN CENTER) สมุนไพรที่
ชว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบทางเดนิอาหาร ปอด ท าใหร่้ายกายสดชืน่ และเพิม่

พละก าลัง มีสรรพคุณทางการแพทยช์่วยบ ารุงหัวใจ โลหติจาง เบาหวาน ความดัน
โลหติสงู ความเครยีด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง น าท่านเรยีนรู ้
การท าผลติภัณฑท์ี่สกัดจาก น ำ้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณช่วยบ ารุง

ร่างกาย ลดไขมันทีอ่ดุตันในเสน้เลอืด และรักษาสมดุลในร่างกาย  จากนั้นน าท่านสู่

ความ พระรำชวงัถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace) ตัง้อยู่ทีหั่วมุมสีแ่ยกใจกลาง

เมืองที่คึกคักที่สุดของกรุงโซล ซึง่เป็นเพียงพระราชวังแห่งเดียวที่ลอ้มรอบดว้ย
อาคารสไตลต์ะวันตกทีเ่พิม่ความเป็นเอกลักษณ์ของทวิทัศน์ได ้ เป็นพระราชวังที่เล็ก
ที่สุดในบรรดา 5 พระราชวังของเกาหลี มีจุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวังนั้นเป็น

การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลแีละวัฒนธรรมตะวันตก (ทุกๆวันเวลา 11.00, 
14.00 และ 15.00 จะมีการเดนิผลัดเปลีย่นเวรยามรักษาประตู แต่หากวันไหนสภาพ
อากาศไม่ดกี็จะไม่มกีารเดนิเปลีย่นเวรยาม) จากนั้นผ่านชม คลองชองเกชอน เป็น

คลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี มีความยาวประมาณ 5.84 
กโิลเมตร ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ปัจจุบันคลองชองเกชอนไดก้ลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ มีรา้นอาหาร รา้นกาแฟ ใหไ้ดน่ั้งดื่มด ่ากับบรรยากาศทัง้ตอน

กลางวันและตอนกลางคนื 
กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร...เมนไูกตุ่น๋โสม(SAMGYETANG) 

เป็นอาหารเกาหลสีตูรดัง้เดมิ น าไกท่ัง้ตัวไปตุ๋นกับรากโสม  
  จากนั้นน าท่านสู่ความโรแมนติก ณ หอคอยเอ็นโซล(N Seoul Tower)ไม่รวมค่า

ลฟิต ์เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของโซล เปิดใหเ้ขา้ชมเมื่อ ปี ค.ศ. 1980 
เป็นหอคอยส าหรับชมเมือง ตั ้งอยู่ในกรุงโซล หรือบางครั้งเรียก หอคอยนัมซัน 

(Namsan Tower) เพราะตั ้งอยู่บนภูเขานัมซัน เป็นหอคอยที่มีความสูงจากฐาน
ประมาณ 236.7 เมตร และไดรั้บการ renovate ใหม่ปี 2005 จึงไดช้ื่อใหม่เป็น N 

Seoul Tower โดย N ที่เพิม่ขึน้มานั้นย่อมาจาก new look หรือ รูปแบบใหม่ โดยมี
การปรับเปลี่ยนและพัฒนาการต่างๆ ทัง้การใหแ้สงไฟที่หลากหลายและสวยงามขึน้ 
รวมถงึภายในที่ตกแต่งใหม่ โดยมีรา้นอาหารบนหอคอยที่จะหมุนครบรอบทุกๆ 48 
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นาที จุดไฮไลทท์ีพ่ลาดไม่ไดเ้ลยเมือ่มาเที่ยว Seoul Tower น่ันก็คือ สถานที่คลอ้ง
กญุแจชือ่ดัง  Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่ว่าคู่รักทีม่าคลอ้งกญุแจทีจ่ะมคีวาม
รักทีย่นืยาวไปตลอดกาล โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความหรอืชือ่ของคู่รักไวบ้นแม่กญุแจ แลว้

น าไปคลอ้งไวก้ับราวเหล็กบรเิวณฐานของ N Seoul Tower ยังเป็นสถานที่ถ่ายท า
ละครเกาหลีแนวน่ารักๆเรื่อง“กับดักหัวใจยัยแม่มด” อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นและ

ถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคลอ้งกุญแจคู่รัก จากนั้นน าท่านเลือกซื้อสนิคา้
ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร(ีDUTY FREE) ที่นี่มีรา้นคา้ปลอดภาษีชัน้น าที่ใหญ่ทีสุ่ดในโซล 
แหล่งรวมสนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนดิ อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง 

กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯ    
จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ยำ่นเมยีงดง แหล่งละลายทรัพยใ์นดวงใจ
ของสาวๆหลายคน หรือ สยามสแควร์เกาหลี ตลาดนี้กา้วล ้าน าสมัยเพียงใดท่าน

จะตอ้งมาที่เมียงดงแห่งนี้  พบกับสินคา้วัยรุ่น อาทิ เสื้อผา้แฟช่ันแบบอินเทรน 
เครื่องส าอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอีกรูปแบบหนึ่ง 
ซึง่เมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าลา้นคนในแต่ละวัน 

และเป็นย่านที่เต็มไปดว้ยสตรีทฟู้ดหนา้ตาน่ารับประทานมากมาย เช่น ไก่ผัดซอส 
คเยรันปัง ต๊อกบกกไีสช้สีทอด ปลาหมกึทอด ซฟีู้ดทอด หอยเชลลอ์บชสี กุง้เผาอบ
ชสี ไกย่่างเมยีงดง แพนเคก้สไตลเ์กาหล ีฯลฯ  

เย็น  อสิระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของ
ท่าน 

 พกัที ่HAEDAMCHAE STAY HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัที5่ ศูนยส์มุนไพรเกำหล-ีฮุนไดเอำ้ทเ์ลท-ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต-กรุงเทพฯ 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 

จากนัน้น าทกุท่านเดนิทางสูศู่นยส์มุนไพรเกำหล(ีฮอกเกนามู) ใหท้่านไดรั้บชมรับ
ฟังขอ้มูลส าคัญของสมุนไพรบ ารุงตับ ซึง่แพร่หลายและเป็นทีน่ยิมมากภายในประเทศ
เกาหลใีต ้มผีลติภัณฑห์ลากหลายรุสมุนไพรทีค่ัดเลอืกและดูแลอย่างพถิพีถัิน อสิระ

ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและ เลอืกซือ้สนิคา้กลับไปเป็นของฝาก  
กลำงวนั       รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร..เมนูจมิดกัไกตุ๋่นกับซอสสไตลเ์กาหล ี

 จากนั้นน าท่านไปยัง ฮุนไดเอำ้ทเ์ลท แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ที่รวบรวมแบรนดด์ังต่างๆ 

ที่เต็มไปดว้ยรา้นแฟช่ันกว่า 200 รา้น ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจ  จากนั้นน าท่าน
เพลดิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที่ ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต ซือ้ของ(ละลายเงนิวอน 5 
แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ผลติภัณฑข์องใบและราก

ฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม 
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เครื่องส าอางโสม หมอนสุขภาพ กมิจิ เป็บโปโร(้ป๊อกกี้เกาหลี) ชนิราเมง(มาม่า
เกาหล)ี เป็นตน้  

13.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนำมบนินำนชำตอินิชอน  

16.25 น. ออกเดนิทางจากประเทศเกาหลใีต ้กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิ
ที่ XJ709 (ไม่มีบรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง

ประมาณ 5.25 ช่ัวโมง) 
20.45 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

 
ส ำคญั  กรุณาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชน์สงูสดุแกต่ัวท่านเอง หากช าระเงนิ

แลว้ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไม่สามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
อตัรำคำ่บรกิำร 

วนัเดนิทำง ผูใ้หญ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

01-05 ธ.ค. 2562 17999 17999 5900 

02-06 ธ.ค. 2562 18999 18999 5900 

05-09 ธ.ค. 2562 19999 19999 5900 

09-13 ธ.ค. 2562 17999 17999 5900 

11-15 ธ.ค. 2562 18999 18999 5900 

12-16 ธ.ค. 2562 18999 18999 5900 

13-17 ธ.ค. 2562 18999 18999 5900 

14-18 ธ.ค. 2562 17999 17999 5900 

19-23 ธ.ค. 2562 18999 18999 5900 

20-24 ธ.ค. 2562 18999 18999 5900 

21-25 ธ.ค. 2562 17999 17999 5900 

22-26 ธ.ค. 2562 17999 17999 5900 

23-27 ธ.ค. 2562 19999 19999 5900 

รำยกำรทวัรส์ำมำรถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบำง 
รำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
    อันเน่ืองมากจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สาย

การบนิหรอืเหตุสดุวสิัยต่างๆ ทัง้น้ีจะค านงึถงึความปลอดภัย ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทาง
เป็นส าคัญ 

         ทำงผูเ้ดนิทำงจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมำจำกไดร้บัทรำบเงือ่นไขกอ่นกำร
เดนิทำงแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบกำรใหบ้รกิำร ที ่สนำมบนิตน้ทำงขำไป เทำ่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากต่างจังหวัดหรอืต่างประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอื

ยานพาหนะอืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิดอนเมอืง ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่าย
เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรม 

 

รับผดิชอบค่าใชจ้่ายเนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรม 
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24-28 ธ.ค. 2562 20999 20999 5900 

26-30 ธ.ค 2562 21999 21999 5900 

30ธ.ค.62– 03ม.ค.63 22999 22999 5900 

02-06 ม.ค. 2563 17999 17999 5900 

03-07 ม.ค. 2563 17999 17999 5900 

04-08 ม.ค. 2563 16999 16999 5900 

08-12 ม.ค. 2563 18999 18999 5900 

09-13 ม.ค. 2563 17999 17999 5900 

10-14 ม.ค. 2563 17999 17999 5900 

14-18 ม.ค. 2563 16999 16999 5900 

15-19 ม.ค. 2563 18999 18999 5900 

22-26 ม.ค. 2563 18999 18999 5900 

23-27 ม.ค. 2563 18999 18999 5900 

24-28 ม.ค. 2563 18999 18999 5900 

29ม.ค.-02ก.พ. 2563 17999 17999 5900 

30ม.ค.-03ก.พ. 2563 17999 17999 5900 

31ม.ค.-04ก.พ. 2563 17999 17999 5900 

05-09 ก.พ. 2563 18999 18999 5900 

06-10 ก.พ. 2563 18999 18999 5900 

07-11 ก.พ. 2563 18999 18999 5900 

12-16 ก.พ. 2563 17999 17999 5900 

13-17 ก.พ. 2563 17999 17999 5900 

14-18 ก.พ. 2563 17999 17999 5900 

19-23 ก.พ. 2563 17999 17999 5900 

20-24 ก.พ. 2563 17999 17999 5900 

21-25 ก.พ. 2563 17999 17999 5900 

26ก.พ.–01 ม.ีค.2563 17999 17999 5900 

27ก.พ.-02 ม.ีค.2563 17999 17999 5900 

28ก.พ.-03 ม.ีค.2563 17999 17999 5900 

04-08 ม.ีค.2563 17999 17999 5900 

05-09 ม.ีค.2563 16999 16999 5900 

06-10 ม.ีค.2563 15999 15999 5900 

11-15 ม.ีค.2563 16999 16999 5900 

12-16 ม.ีค.2563 16999 16999 5900 

13-17 ม.ีค.2563 15999 15999 5900 

18-22 ม.ีค.2563 16999 16999 5900 

19-23 ม.ีค.2563 15999 15999 5900 

20-24 ม.ีค.2563 15999 15999 5900 

รำคำเด็กทำรก 

อำยุต ำ่กวำ่ 2ปี 
5,900 บำท 

JoinLand 7,900 บำท 
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**กรณีทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะซือ้น ำ้หนกัเพิม่ กรุณำแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทำง10วนั

เทำ่น ัน้พรอ้มช ำระคำ่น ำ้หนกั** 
-       ซือ้น ำหนกัเพิม่         5 กก.   ช ำระเพิม่    600  บำท 
-       ซือ้น ำ้หนกัเพิม่       10 กก.   ช ำระเพิม่ 1,000 บำท 
-       ซือ้น ำ้หนกัเพิม่       20 กก.   ช ำระเพิม่ 2,000 บำท 

ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ / ทำรกตอ้งมอีำยุไมเ่กนิ 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วนัเดนิทำงไปและ
กลบั 

ไมส่ำมำรถยกเลกิกำรเดนิทำงได ้เนือ่งจำกเป็นรำคำโปรโมช ัน่  
(แตส่ำมำรถเปลีย่นผูเ้ดนิทำงไดต้ำมเงือ่นไของสำยกำรบนิ) 

ช ำระทีส่นำมบนิในวนัเช็คอนิ สว่นคา่ทปิหัวหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่ทปิ ในกรณีไมผ่ำ่นกำรตรวจพจิำรณำจำกดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืง(ต.ม.)  

ในกำรเขำ้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกำหลใีต ้                 
 ขอ้ควรทรำ 
              เงือ่นไขกำรเดนิทำง 
 

➢ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่ผ่ำนกำรตรวจพจิำรณำจำกด่ำนตรวจคนเขำ้เมอืง(ต.ม.)ใน
กำรเขำ้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกำหลใีต ้อนัเนือ่งจำกกำรกระท ำทีส่่อไป

ในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนเีขำ้ออกเมอืง หรอืกำรถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆทุก
กรณี ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆท ัง้สิน้ เนือ่งจำกทำงบรษิทั
ไดท้ ำกำรจองและถูกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยแบบเหมำจำ่ยไปลว่งหนำ้ท ัง้หมดแลว้ 

➢ ทำงบรษิทัขอสงวนสิทธิ ์รำคำนี้เฉพำะนกัท่องเที่ยวชำวไทยเท่ำน ัน้  ถ้ำหำกเป็น
ชำวต่ำงชำต ิจะตอ้งเพิม่จำกรำคำค่ำทวัรป์กตอิกี 100 USD(เงนิไทย3,500บำท)   
และหำกเป็นชำวต่ำงชำตชิำวเกำหล ีจะตอ้งเพิม่จำกรำคำทวัรป์กตอิกี 300 USD(

เงนิไทย10,500บำท) 
➢ กรณีตดักรุ๊ปเหมำทีเ่ป็น เด็กนกัเรยีนระดบัอนุบำล, ประถม, มธัยมและโรงเรยีนกวด

วชิำ นกัศกึษำทุกระดบัช ัน้ ครูอำจำรย ์ธุรกจิขำยตรงเครือ่งส ำอำงและอำหำรเสรมิ 
กลุ่มธุรกจิขำยของออนไลน ์หมอพยำบำล ชำวต่ำงชำต ิหรอืกรุ๊ปทีม่กีำรดูงำนตอ้ง
สอบถำมรำคำใหมทุ่กคร ัง้ 

➢ ทวัรน์ีจ้ดัใหเ้ฉพำะลูกคำ้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตำมรำยกำรของทวัรทุ์กวนัเทำ่น ัน้ 
หำกทำ่นไมส่ำมำรถรว่มทวัรทุ์กวนั หรอืแยกตวัออกจำกกรุป๊ทวัร ์โดยไมล่งรำ้นชอ้ป
ป้ิง เช่น คอสเมทสิ, ดวิตีฟ้ร,ี อะเมทสิ, ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต, ศูนยส์มุนไพรโสมเกำหลี, 

ศูนยส์มุนไพรเกำหล,ี น ำ้มนัสนเข็มแดง ทำงบรษิทัจะคดิค่ำด ำเนนิกำรในกำรแยก
ทอ่งเทีย่วเอง 350 USDตอ่ทำ่น 

➢ ทวัรน์ีจ้ดัใหเ้ฉพำะลูกคำ้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตำมรำยกำรของทวัรทุ์กวนัเทำ่น ัน้ 

หำกท่ำนได้ไม่สำมำรถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมำร่วมทวัรเ์พียงเพื่อกำรใช้ต ั๋ว

รำคำทวัร ์ไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตำมธรรมเนยีม (ช ำระทกุทำ่น ยกเวน้ ทำรกอำยุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทำ่นละ 70,000 วอน หรอื 2,000 บำท/ทรปิ/ทำ่น 

 



PKR03-XJ KOREA STRAWBERRY สกีรีสอร์ท DEC 2019 – MAR 2020 

เครือ่งบนิและทีพ่กัในรำคำพเิศษ หำกท่ำนไม่แจง้และปรำกฏว่ำ ท่ำนไม่ร่วมทวัรใ์น
บำงวนั ทำงบรษิทัจะคดิค่ำด ำเนนิกำรในกำรแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD (ก่อนซือ้
ทวัร ์จะตอ้งแจง้ควำมประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่งทำงผูจ้ดัจะไดค้ดิคำ่บรกิำรทีเ่หมำะสม) 

 
 

เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส ำคญั! 

 
• เงือ่นไขกำรออกเดนิทำง 
ในแต่ละเสน้ทำงจะมกีำรก ำหนดผูเ้ดนิทำงข ัน้ต ่ำของกำรออกเดนิทำง โดยในทวัรน์ี้ 

ก ำหนดใหม้ผูีเ้ดนิทำงข ัน้ต ำ่ 15 ทำ่น  หำกมผูีเ้ดนิทำงไมถ่งึทีก่ ำหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ
ในกำรเพิม่ค่ำทวัร ์หรอื เลือ่นกำรเดนิทำง หรอื ยกเลกิกำรเดนิทำง หำกท่ำนมไีฟลทบ์นิ

ภำยในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้รำทรำบลว่งหนำ้กอ่นทำงบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ 
ดงัน ัน้กรุณำสอบถำมยนืยนักำรออกเดนิทำงกอ่นจองไฟลทบ์นิภำยในประเทศทุกคร ัง้ 

 
• กำรออกต ัว๋โดยสำยภำยในประเทศ 
หำกท่ำนมคีวำมจ ำเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจำก

กรุงเทพฯ กรุณำสอบถำมเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทำงเจำ้หนำ้ทีก่อ่นท ำกำรจองและขอแนะน ำ
ใหท้่ำนซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ำมำรถเลือ่นวนัและเวลำเดนิทำงได ้อนัเนือ่งมำจำกหำก

เกดิควำมผดิพลำดจำกทำงสำยกำรบนิ ไม่ว่ำจะเป็นกำรยกเลกิเทีย่วบนิ กำรล่ำชำ้ของสำย
กำรบนิ กำรยุบเที่ยวบนิรวมกนั ตำรำงกำรเดนิทำงมกีำรเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สำยกำรบนิ
พิจำรณำสถำนกำรณ์แล้วพบว่ำอยู่เหนอืกำรควำมคุมของทำงสำยกำรบนิ หรือจะเป็น

เหตุผลเชงิพำณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดำ้นควำมปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่ำนี ้อยู่เหนอืกำร
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืค่ำใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้สิน้ 
อนึง่ บรษิทัฯ จะยนืยนักรุป๊ออกเดนิทำงประมำณ 7-10 วนักอ่นเดนิทำง หำกไมม่ ัน่ใจกรุณำ

สอบถำมพนกังำนขำยโดยตรง  
 
 

• หำกกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ำมำรถเลือ่นกำรเดนิทำงได ้ 
หำกกรุ๊ปคอมเฟิรม์เดนิทำงแลว้น ัน้ ท่ำนจะไม่สำมำรถเลือ่นกำรเดนิทำงได ้ไม่ว่ำจะเกดิ

เหตุกำรณ์ใดๆ ตอ่ทำ่นก็ตำม อนัเนือ่งมำจำก กำรคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบจำกตวัเลข
กำรจองกำรเดนิทำงของท่ำน หำกท่ำนถอนตวัออก ท ำใหก้รุ๊ปมคี่ำใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอื
อำจท ำใหก้รุป๊ไมส่ำมำรถออกเดนิทำงได ้ดงัน ัน้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญำตใหเ้ลือ่น

วนัเดนิทำงใดๆ ไดท้ ัง้สิน้และเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดตำมจ ำนวนเงนิของรำคำทวัร ์ 
 

• กำรช ำระเงนิหมำยถงึกำรยนืยนัจ ำนวนผูเ้ดนิทำง ไมส่ำมำรถปรบัเปลีย่นได ้  
กำรช ำระเงนิเขำ้มำน ัน้ หมำยถงึท่ำนไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ ำนวนตำมทีท่่ำนได้

จองเขำ้มำ หำกทำ่นช ำระเงนิเขำ้มำแลว้จะไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงจ ำนวนของผูเ้ดนิทำงได ้

และหำกมคีวำมจ ำเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงทำ่นจะยนิยอมใหท้ำงบรษิทัฯ คดิคำ่ใชจ้ำ่ยทีท่ำง
บรษิทัเสยีหำย รวมถงึคำ่เสยีเวลำในกำรขำย อยำ่งนอ้ยทีสุ่ดเทำ่จ ำนวนเงนิมดัจ ำ ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้
ใหเ้ป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัฯ  

 
 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 



PKR03-XJ KOREA STRAWBERRY สกีรีสอร์ท DEC 2019 – MAR 2020 

อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม 
 

 
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบุ Economy Class ค่าภาษีสนามบนิ ค่าภาษีน ้ามัน  

(ยกเวน้หากมีการประกาศปรับขึน้จากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากท่าน
ภายหลัง) และเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นี้เป็นไปตาม
เงือ่นของสายการบนิ 

 น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งท่านละ 20 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ  
ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ ตามวันทีร่ะบุ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 ค่ามัคคุเทศกห์รอืหัวหนา้ทัวรด์ูแลตลอดเสน้ทาง (ไม่รวมค่าทปิ) 
 ค่าเบีย้ประกันอบัุตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกันท่านละ 1,000,000 บาท   

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
 

 
 

     ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่  

ค่าซักรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 
     ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่ 
     ค่าน ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสัมภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน  

   ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบนิเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไป
แลว้ 
       ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

  ค่าทปิคนขับรถและมัคคุเทศน์ทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ทำ่นละ 70,000 วอน/ทรปิ 

      (ช าระทีส่นามบนิในวันเช็คอนิ) ค่าทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน 
 

 
 

 เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

 
 เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 

- การช าระมัดจ าและช าระส่วนทีเ่หลอื 
  กรุณาส ารองที่น่ังและช าระมัดจ า จ านวน 10,000 บาท ต่อท่าน เพื่อส ารองสทิธิใ์น

การเดนิทาง และช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วัน มเิชน่นัน้ บรษัิทฯ จะถือ
ว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติท่านจะโดนยึดมัดจ าโดยที่ท่านจะไม่สามารถ
เรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจ่ายค่าใชจ้่ายในส่วนของ

ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไปก่อนหนา้นัน้แลว้ หากท่านส ารองทีน่ั่งนอ้ยกว่า 30 วัน ทางบรษัิทฯ 
เรียกเก็บยอดเต็มจ านวนทันที หลังจากท าการจองแลว้ กรุณาเตรียมเอกสารส าหรับการ

เดินทางใหพ้รอ้ม เช่น หนา้พาสปอร์ตเพื่อออกตั๋วหรือค าขอพิเศษเพิ่มเติมต่างๆ  ใหแ้ก่
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พนักงานขาย และหากท่านช าระเงนิเขา้มาไม่ว่าจะบางส่วนหรือทัง้หมด บรษัิทฯ จะถือว่า
ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
 

- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บเงนิเพิ่มเตมิ ยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทาง

หากมีผูเ้ดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้โดยบริษัทฯ 
จะแจง้ท่านล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7-10 วันก่อนออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทาง
ได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้่านหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้่านหากท่านตอ้งการ 

 

- การรับการดูแลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น กำรใชว้ลีแชร ์กรุณำ

แจง้บรษิทัฯ อย่ำงนอ้ย 7 วนัก่อนกำรเดนิทำง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดการ
ล่วงหนา้ได ้เนื่องจากการขอใชว้ีลแชร์ในสนามบนินัน้ ตอ้งมีขัน้ตอนในการขอล่วงหนา้ และ
บางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทัง้ทางสนามบนิในไทยและในต่างประเทศ ซึง่ผู ้

เดนิทางสามารถสอบถามกับเจา้หนา้ที่ไดโ้ดยตรงกอ่นท าการจองและหากในคณะของท่านมผีู ้
ตอ้งการดูแลพิเศษ เช่น ผูท้ี่น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุและผูท้ี่มีโรคประจ าตัวหรือไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให ้

การดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ
จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

- การถูกปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีที่กองการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรือออกประเทศ ไม่

ว่าจะเป็นประเทศไทยหรอืต่างประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่า

จะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ 

และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบว่าทางบรษิทัฯและมคัคุเทศกห์รอืหวัหนำ้ทวัร ์ไม่มสีทิธิท์ ี่

จะช่วยเหลอืใดๆ ท ัง้สิน้ เพรำะอ ำนำจกำรตดัสนิใจเป็นของเจำ้หนำ้ทีท่ำงกองกำร

ตรวจคนเขำ้เมอืงโดยเด็ดขำด อนึง่ ทางบรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ีท่ าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่ว

เท่านั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้-ออกประเทศอย่างผิดกฎหมาย และหนังสือ

เดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไม่นอ้ยกว่า 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การร่วมทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ 

ท่านจะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารใดๆ ไดท้ัง้สิน้ บรษัิทฯ จะถอืว่าท่านประสงคท์ีจ่ะสละ

สทิธิแ์ละไม่ร่วมเดนิทางพรอ้มคณะ 

 

    เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรจอง 

ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน (แต่ท่านสามารถเปลีย่น

ชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  
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    เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หาก

สายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อัน

เนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ

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

สิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความ

ประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ

นักท่องเทีย่วเอง  
 เมื่อช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่าน
ไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 รายการท่องเที่ยวนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง 

หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับ
ใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมี
หอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความ
ประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได ้ 
 มัคคุเทศก ์หัวหนา้ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด 
ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทับตราของ

บรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 
 ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้เนื่องจากเป็นการจ่ายกับ
ตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออก

เมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้
ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้งหรอืการถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ 
ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม

การช าระเงนิมัดจ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 
 ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่
เพิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการ
จลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสัิยอืน่ 

เป็นตน้ 
 ผูเ้ดินทางตอ้งยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แต่ละเมือง, ประเทศ นั้น
แตกต่างกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  
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เอกสำรทีลู่กคำ้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทำง 

จากการทีรั่ฐบาลประเทศเกาหลใีต ้ประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศเกาหลีใตใ้หก้ับคนไทย ผู ้

ที่จะเขา้ประเทศไดนั้้น จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะ
สามารถเขา้ประเทศได ้(เช่นเดียวกับผูท้ี่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หนา้ที่ตรวจ

คนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่น ามา เชน่ 
ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรือเอกสารอื่นๆ ส าหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะตอ้งใชใ้นการ
พจิารณาไดแ้ก ่

(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต(้ทางบรษัิทฯเตรยีมให)้ 
(2)  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักใน
ประเทศเกาหลใีตไ้ด ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ)  

(3)  ชือ่-ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศเกาหลใีต ้ เชน่ โรงแรมทีพั่ก 
(ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในช่วงระยะเวลาที่พ านักในประเทศเกาหลใีต ้(ทางบรษัิทฯเตรยีม

ให)้ 
คุณสมบตักิำรเขำ้ประเทศเกำหลใีต ้(ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซี่ำ) 

(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่อย่างนอ้ย 6 เดอืน 

(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศเกาหลใีตจ้ะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย และเขา้
ขา่ยคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 90 วัน 

(4)  เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศเกาหลใีต ้มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการ
ถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ย คุณสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


