
 

 
PKR03-XJ KOREA STRAWBERRY สกีรีสอรท์ DEC 2019 – MAR 2020 

KOREA STRAWBERRY 5D3N (AIR ASIA X) 
นํา้หนกักระเป๋า 20 กก. 

 

 



 

เกาะนาม-ิ สกรีสีอรท์ - วดัวาวจูองซา  -สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด-์ 
สตรอวเ์บอรร์ ีฟ่ารม์-พระราชวงัถ็อกซูกงุ-COSMETIC -ยา่นฮงแด- 
คลองชองเกชอน-หอคอย N SEOUL TOWER(ไมร่วมคา่ลฟิท)์- 

ชอ้ปป้ิงยา่นเมยีงดง -ฮนุไดเอา้ทเ์ลท 
 
 

วนัที1่ กรุงเทพฯ 
23.00 น. คณะพรอ้มกัน  ณ อาคารผูโ้ดยสาร ขาออกระหวา่งประเทศ  สนามบนิดอนเมอืง  

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X (XJ) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ  คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอํานวยความสะดวก  
02.40 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต้  โดยสายการบนิAIR ASIA X เทีย่วบนิที่ 

XJ700 (ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บรตกิารบนเครือ่งบนิ  ใชร้ะยะเวลาใน
การเดนิทางประมาณ 5.25 ชัว่โมง) 

 (ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่ง เนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการ
บนิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**หากตอ้งการอัพเกรดทีน่ั่งรบกวนแจง้เซลลท์ีท่า่นตดิตอ่เพือ่ทําการเชค็ทีน่ั่ง อัตราการ
ใหบ้รกิารดังนี*้* 

 

 

วนัที2่ อนิชอน - เกาะนาม ิ- ลานสกรีสีอรท์ 

10.05 น. เดนิทางถงึสนามบนินานชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้
(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.)หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

จากนัน้นําทา่นสู ่ทา่เรอืเฟอรร์ี ่เพือ่ขา้มฟากไปยัง เกาะนาม ิตัง้อยูก่ลางทะเลสาบ
ซองเพยีง ชือ่ “นาม”ิ ตัง้ขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกน่ายพลนาม ิเกาะนามนัิน้เรยีกตัวเองวา่ 

NAMINARA REPUBLIC และเรยีกตั๋วเรอืขา้มฟากและตั๋วเขา้ชมเกาะวา่วซีา่ ทําให ้
รูส้กึเสมอืนขา้มมาเทีย่วรัฐๆ หนึง่ทีเ่ป็นเอกเทศออกมาจากเกาหล ีบนเกาะจะมี
บรรยากาศรม่รืน่ เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลัด ตน้แปะก๊วยตน้ซากรุะตน้เมเป้ิล และ



 

ตน้ไมด้อกไมอ้ืน่ๆ ทีพ่ลัดกันออกดอกเปลีย่นสใีหช้มกันทกุฤดกูาล เป็นสถานทีโ่ร
แมนตกิ สําหรับคูร่ักหนุ่มสาว และทีพั่กผอ่นหยอ่นใจของครอบครัวทีน่ี่เคยเป็นหนึง่ใน

สถานทีถ่า่ยทําละครเกาหล ีWINTER LOVE SONG หรอืเพลงรักในสายลมหนาว 
และภาพยนตไ์ทยเรือ่ง กวนมนึโฮ ใครทีอ่ยากแชะรปูคูก่ับเบยองจนุ และทวิสนทีเ่รยีง

ตัวสวยงามทอดยาวไปจนสดุลกูหลูกูตา ตอ้งไมพ่ลาดทีจ่ะมาเยอืนทีน่ี่สกัครัง้ พเิศษ 
ป่ันจักรยานชมบรรยากาศอันแสนโรแมนตกิ อสิระใหท้า่นถา่ยรปูไดต้ามอัธยาศัย ได ้

เวลาสมควรน่ังเรอืกลับมายังฝ่ัง.. 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...เมนู ไกผ่ดัซอส ดกัคาลบี ้

จากนัน้พาทา่นเดนิทางสู ่ ลานสกรีสีอรท์  ทกุทา่นจะไดส้มัผัสหมิะและเก็บ

บรรยากาศเป็นทีร่ะลกึกอ่นจะไปสนุกกับการเลน่สก ี ซึง่ลานสกแีหง่นี้มคีวามพเิศษ
ดว้ยเนนิหมิะทีม่คีวามสงูไมตํ่่ากวา่ 1 กโิลเมตรขึน้ไป กลา่วกันวา่เป็นสวรรคข์องนัก

สกมีอืใหม ่แตใ่นขณะเดยีวกันก็มทีางวิง่สําหรับมอือาชพี มเีนนิรปูตัวเอสเป็นตัวเชือ่ม
ระหวา่งยอดเนนิและพืน้ดา้นลา่งมาใหท้า่นไดโ้ชวฝี์มอืกันเต็มที ่

(** ไมร่วมคา่เขา้ลานสก ีคา่เชา่ชดุ+อปุกรณ์สกแีละครฝึูก **) 

**การเตรยีมตัวกอ่นเลน่สก ีควรเตรยีม เสือ้แจ็คเก็ตกันน้ําหรอืผา้รม่ กางเกงรัดรปู ถงุ
มอืสก ีผา้พันคอ แวน่กันแดด เป็นตน้ ขอคําแนะนําและฝึกวธิกีารเลน่จากไกดท์อ้งถิน่

กอ่นลงสนามจรงิ เพือ่ความปลอดภยัของทา่นเอง** 
**ในกรณีทีล่านสกกีลางแจง้ปิด เราจะพาทา่นสูล่านสกใีนทีร่ม่ ONEMOUNT SNOWPARK แหลง่

ทอ่งเทีย่วใหมล่า่สดุใกลก้รงุโซล มสีิง่อํานวยความสะดวกมากมาย เชน่ FITNESS &GOLF, CLUB, 
WATER PARK, SHOPPING MALL หากทา่นใดทีไ่มส่นใจเลน่ SNOW PARK สามารถเดนิช็อปป้ิง
ไดต้ามอัธยาศัย มทีัง้ H&M, ADIDAS และมแีบรนดช์ัน้นําอกีมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถเลน่

เครือ่งเลน่หลากหลายชนดิทัง้ บันจีจั้มพ,์ ไมล้ากเลือ่น, มา้หมนุ, สไลเดอร ์(ไมร่วมบัตรเขา้) 
 

เย็น รบัประทานอาหาร เย็น ณ ภตัตาคาร ... BULGOGI หมหูมักสไตลเ์กาหลี  มรีสชาติ
ออกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดย นา หมลูงในกระทะพรอม้นา้ ซปุปรงุรส เมือ่สกุรบัประทานพร

อม้เครือ่งเคยีงและขา้วสวย 
  พกัที ่SUWON PACIFIC หรอืเทยีบเทา่ 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

วนัที3่ วดัวาวจูองซา-สตรอวเ์บอรร์ีฟ่ารม์-สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด-์COSMETIC -
ยา่นฮงแด 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้นําทา่นสู่  วดัวาวูจองซา  (Waujeongsa Temple) เป็นวัดนกิายหนิยาน  
ตัง้อยูใ่นสถานทีธ่รรมชาตทิา่มกลางหบุเขาอันสวยงาม  กอ่สรา้งขึน้เมือ่  ค.ศ.1970 
โดย Jim Hae-Guen ซึง่เป็นพระภกิษุสงฆท์ีพ่ลัดถิน่มาจากสงครามเกาหลี  วัดนี้จงึ

เป็นวัดตน้กําเนดิของพทุธศาสนานกิายนพิ พานแหง่เกาหลี  (Korean Buddhist Nir-
vana Order) ทีเ่ป็นจดุเดน่ของวัด คอื พระเศยีรของพระพทุธรปูมขีนาดใหญค่วามสงู 

8 เมตร วางตัง้อยูบ่นกองหนิทีเ่รยีงรายกันไดอ้ยา่งสวยงามคลา้ยลําตัวของพระพทุธ
องค ์ประดษิฐานอยูด่า้นหลังของสระน้ํา เป็นพระเศยีรสลักดว้ยไมท้ีม่ขีนาดใหญ่ ทีส่ดุ

ในโลก จงึไดร้ับใหบ้ันทกึลงในกนิเนสบุ๊ค  (Guinness Book World Records) ให ้
เป็นรปูสลักจากไมท้ีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก จงึทําใหม้ทีัวรเ์กาหลเีขา้มาสกัการะเป็น



 

จํานวนมาก   จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่  สตรอวเ์บอรร์ฟีารม์  ใหท้า่นไดช้มิสตรอว์
เบอรร์สีด  ๆ ฉ่ํา  ๆ พรอ้มทัง้เรยีนรูว้ธิกีารปลกูสตรอวเ์บอรร์ขีองชาวเกาหลใีหไ้ด ้

ผลผลติดแีละรสชาตหิวานหอมชวนรับประทาน  ซึง่ทา่นจะสามารถซือ้ความอรอ่ย
กลับไปเป็นของฝากใหค้นทางบา้นไดด้ว้ย (**หมายเหตุ  : การเก็บขึน้อยูก่ับจํานวน

ตามทีช่าวเกษตรกําหนด และขึน้อยูก่ับผลติผลในแตล่ะสปัดาห)์ 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร..เมนูบารบ์คีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ี

จากนัน้นําทา่ นเดนิทาง สู่ สวนสนุกเอเวอ รแ์ลนด์  เป็นสวนสนุก กลางแจง้ของ
ประเทศเกาหลใีต ้  สวนสนุกนี้ถกูขนานนามวา่  ดสินียแ์ลนด์ เกาหลี  เป็นสวนสนุก
กลางแจง้ทีต่ัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ทา่นจะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิทแ์ละทอ่งไปกับโลกของ

สตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร ์(สงิโตผสมกับเสอื ) แฝดคูแ่รกของโลก  ทีน่ี่ทา่นจะพบวา่
เจา้ป่า สงิโต  และ เสอืสามารถอยูด่ว้ยกันไดอ้ยา่งเป็นสขุ  ชมความน่ารักของ หมีที่

สามารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็นอยา่งด ีเขา้สูด่นิแดนแหง่เทพนยิาย  สวนดอกไมส้ี่

ฤด ูซึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาลและสนุกกับเครือ่งเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ 
สเปสทัวร์  รถไฟเหาะ  หนอนสะบัด  และไฮไลคท์ีพ่ลาดไมไ่ดข้องสวนสนุกแหง่นี้  

รถไฟเหาะรางไม ้ชมกจิกรรมและการแสดงตา่ง ๆ มากมาย  
จากนัน้นําทา่นแวะชอ้ปรา้นเครือ่งสําอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรค์

ของนักชอ้ป เพือ่เลอืกซือ้กลับไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์
ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบํ์ารงุผวิ ครมีหอยทาก ครมีน้ําแตก ครมีขัดขีไ้คล สแตมเซลล ์

โบท็อกซ ์และยังมสีนิคา้อกีมากมาย อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้ยายอ้มผม แฮนดค์
รมี ยาสระผม เป็นตน้   
จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง  ยา่นฮงแด (Hongdae) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณ

ดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ จงึเป็นศนูยร์วมเด็กวัยรุน่และเด็กมหาวทิยาลัย   เป็น
อกีเสน้หนึง่ทีม่บีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์  แกลเลอรี่ 

รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชัน่  คลับ ตลาดศลิปะ  และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมูว่ัยรุน่
อายุ 20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเลน่  ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยังไมแ่พงอกี

ดว้ย ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป   
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร...เมนูขา้วยําเกาหล ี

 พกัที ่HAEDAMCHAE STAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

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%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%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


 

วนัที4่ ศนูยโ์สมเกาหล-ีคลองชองเกชอน -ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง- 
                พระราชวงัถ็อกซูกุง-ดวิตีฟ้ร-ีหอคอย N SEOUL TOWER(ไมร่วมคา่

ลฟิท)์-ชอ้ปป้ิงยา่นเมยีงดง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยโ์สมเกาหลี(GINSEN CENTER) สมนุไพรที่
ชว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบ ทางเดนิอาหาร  ปอด ทําใหร้า่ยกายสดชืน่ และ

เพิม่พละกําลัง มสีรรพคณุทางการแพทยช์ว่ยบํารงุหัวใจ โลหติจาง เบาหวาน ความ
ดันโลหติสงู ความเครยีด  เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง  นําทา่น

เรยีนรูก้ารทําผลติภณัฑท์ีส่กัดจาก นํา้มนัสนเข็มแดง  (RED PINE) มสีรรพคณุชว่ย
บํารงุรา่งกาย ลดไขมันทีอ่ดุตันในเสน้เลอืด  และรักษาสมดลุในรา่งกาย   จากนัน้นํา
ทา่นสูค่วาม พระราชวงัถ็อกซูกุง  (Deoksugung Palace) ตัง้อยูท่ีหั่วมมุสีแ่ยก

ใจกลางเมอืงทีค่กึคักทีส่ดุของกรงุโซล ซึง่เป็นเพยีงพระราชวังแหง่เดยีวทีล่อ้มรอบ
ดว้ยอาคารสไตลต์ะวันตกทีเ่พิม่ความเป็นเอกลักษณ์ของทวิทัศน์ได ้เป็นพระราชวังที่

เล็กทีส่ดุในบรรดา 5 พระราชวังของเกาหล ีมจีดุเดน่คอือาคารภายในพระราชวังนัน้
เป็นการผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมเกาหลแีละวัฒนธรรมตะวันตก (ทกุๆวันเวลา 

11.00, 14.00 และ 15.00 จะมกีารเดนิผลัดเปลีย่นเวรยามรักษาประต ูแตห่ากวัน
ไหนสภาพอากาศไมด่ก็ีจะไมม่กีารเดนิเปลีย่นเวรยาม) จากนัน้ผา่นชม คลองชองเก
ชอน เป็นคลองโบราณในสมัยราชวงศโ์ชซอน อายกุวา่ 600 ปี มคีวามยาวประมาณ 

5.84 กโิลเมตร ไหลผา่นใจกลางกรงุโซล ปัจจบุันคลองชองเกชอนไดก้ลายเป็น
แหลง่ทอ่งเทีย่วทีสํ่าคัญ มรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ ใหไ้ดน่ั้งดืม่ดํ่ากับบรรยากาศทัง้ตอน

กลางวันและตอนกลางคนื 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...เมนูไกตุ่น๋โสม(SAMGYETANG) 

เป็นอาหารเกาหลสีตูรดัง้เดมิ นําไกท่ัง้ตวัไปตุน๋กบัรากโสม  
  จากนัน้นําทา่นสูค่วามโรแมนตกิ  ณ หอคอยเอ็นโซล (N Seoul Tower)ไม่รวมคา่

ลฟิต์ เป็นหนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วสําคัญของโซล  เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่  ปี ค.ศ. 1980 

เป็นหอคอยสําหรับชมเมอืง  ตัง้อยูใ่นกรงุโซล  หรอืบางครัง้เรยีก  หอคอยนัมซนั  
(Namsan Tower) เพราะตัง้ อยูบ่นภเูขานัมซนั  เป็นหอคอยทีม่คีวามสงูจากฐาน

ประมาณ  236.7 เมตร  และไดร้ับการ  renovate ใหมปี่  2005 จงึไดช้ือ่ใหมเ่ป็น  N 
Seoul Tower โดย N ทีเ่พิม่ขึน้มานัน้ยอ่มาจาก  new look หรอื รปูแบบใหม่  โดยมี
การปรับเปลีย่นและพัฒนาการตา่งๆ  ทัง้การใหแ้สงไฟทีห่ลากหลายและสวยงามขึน้  

รวมถงึภายในทีต่กแตง่ใหม่  โดยมรีา้นอาหารบนหอคอยทีจ่ะหมนุครบรอบทกุๆ  48 
นาท ีจดุไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยเมือ่มาเทีย่ว  Seoul Tower น่ันก็คอื สถานทีค่ลอ้ง

กญุแจชือ่ดัง   Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่วา่คูร่ักทีม่าคลอ้งกญุแจทีจ่ะมี
ความรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล  โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความหรอืชือ่ของคูร่ักไวบ้นแม่

กญุแจ แลว้นําไปคลอ้งไวก้ับราวเหล็กบรเิวณฐานของ  N Seoul Tower ยังเป็น
สถานทีถ่า่ยทําละครเกาหลแีนวน่ารักๆเรือ่ง “กับดักหัวใจยัยแมม่ด ” อสิระใหท้กุทา่น
ไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรปูคูห่อคอยตามอัธยาศัยหรอืคลอ้งกญุแจคูร่ัก  จากนัน้นําทา่น

เลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี  ดวิตีฟ้ร ี(DUTY FREE) ทีน่ี่มีรา้นคา้ปลอดภาษี ชัน้นําที่
ใหญท่ีส่ดุในโซล  แหลง่รวมสนิคา้ให ้เลอืกซือ้มากมายกวา่  500 ชนดิ อาทิ น้ําหอม 

เสือ้ผา้ เครือ่งสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯ    
จากนัน้นําทา่นเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจ
ของสาวๆหลายคน  หรอื  สยามสแควรเ์กาหลี  ตลาดนี้ กา้วล้ํานําสมัยเพยีงใดทา่น

จะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นี้  พบกับสนิคา้วัยรุน่  อาทิ  เสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรน  
เครือ่งสําอางดังๆ  ของเกาหลี  พบกับความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกีรปูแบบหนึง่  

ซึง่เมยีงดงแหง่นี้จะมวัียรุน่หนุ่มสาวชาวโสมไปรวม ตัวกันทีน่ี่กวา่ลา้นคนในแตล่ะวัน  
และเป็นยา่นทีเ่ต็มไปดว้ยสตรทีฟู้ดหนา้ตาน่ารับประทานมากมาย  เชน่ ไกผ่ัดซอส  

คเยรันปัง ต๊อกบกกไีสช้สีทอด ปลาหมกึทอด ซฟีู้ดทอด หอยเชลลอ์บชสี  กุง้เผาอบ
ชสี ไกย่า่งเมยีงดง แพนเคก้สไตลเ์กาหล ีฯลฯ  



 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาช ้อปป้ิงของ
ทา่น 

 พกัที ่HAEDAMCHAE STAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที5่ ศนูยส์มนุไพรเกาหล-ีฮนุไดเอา้ทเ์ลท-ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต-กรุงเทพฯ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้นําทกุทา่นเดนิทางสูศ่นูยส์มนุไพรเกาหล(ีฮอกเกนาม)ู ใหท้า่นไดร้ับชมรับ

ฟังขอ้มลูสําคัญของสมนุไพรบํารงุตับ ซึง่แพรห่ลายและเป็นทีน่ยิมมากภายในประเทศ
เกาหลใีต ้มผีลติภณัฑห์ลากหลายรสุมนุไพรทีค่ัดเลอืกและดแูลอยา่งพถิพีถิัน อสิระ

ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและ เลอืกซือ้สนิคา้กลับไปเป็นของฝาก  
กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร..เมนูจมิดกัไกตุ่น๋กบัซอสสไตลเ์กาหล ี

 จากนัน้นําทา่นไปยัง ฮุนไดเอา้ทเ์ลท  แหลง่ชอ้ปป้ิง สนิคา้ทีร่วบรวมแบรนด์ ดังต่างๆ 
ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นแฟชัน่กวา่  200 รา้น ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจ   จากนัน้นําทา่น
เพลดิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที่  ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซือ้ของ (ละลายเงนิวอน  5 

แถม 1) สาหรา่ย  ขนมตา่งๆ  ช็อกโกแล๊ตหนิ  ซเีรยีลช็อกโก  ผลติภณัฑ์ของใบและ
รากฝอยของโสม  ในรปู  ขนมโสม  ชาโสม  โคลนพอกหน ้ าโสม  ครีมลา้งหน ้าโสม  

เครื่องสําอางโสม  หมอนสขุภาพ  กมิจิ เป็บโปโร ้ (ป๊อกกีเ้กาหลี ) ชนิราเมง (มาม่ า
เกาหล)ี เป็นตน้  

13.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานชาตอินิชอน  

16.25 น. ออกเดนิทางจากประเทศเกาหลใีต ้กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิ
ที ่XJ709 (ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ  ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง

ประมาณ 5.25 ชัว่โมง) 
20.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 
สําคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชน์สงูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิ
แลว้ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใด  ๆได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
    อันเนื่องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สาย

การบนิหรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นี้จะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง

เป็นสาํคญั 
         ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการ

เดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวัดหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอื

ยานพาหนะอืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิดอนเมอืง ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
เนื่องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนือจากโปรแกรม 

 

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื่องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนือจากโปรแกรม 

 

 



 

 
อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ 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 

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 

ราคาเด็กทารก 

อายุตํา่กวา่ 2ปี 
6,900 บาท 

JoinLand 7,900 บาท 

 
 

 
 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้นํา้หนกัเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนั

เทา่น ัน้พรอ้มชําระคา่นํา้หนกั** 
-       ซือ้นําหนกัเพิม่         5 กก.   ชําระเพิม่    600  บาท 

-       ซือ้นํา้หนกัเพิม่       10 กก.   ชําระเพิม่ 1,000 บาท 
-       ซือ้นํา้หนกัเพิม่       20 กก.   ชําระเพิม่ 2,000 บาท 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและ

กลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

ชาํระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ สว่นคา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทปิ ในกรณีไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง(ต.ม.)  

ในการเขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้                 
 ขอ้ควรทรา 
              เง ือ่นไขการเดนิทาง 
 
 ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ใน

การเขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้  อนัเนือ่งจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย  การหลบหนเีขา้ออกเมอืง  หรอืการถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆทุก
กรณี ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆท ัง้ส ิน้ เนือ่งจากทางบรษิทั

ไดท้ําการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ท ัง้หมดแลว้ 
 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์  ราคานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้  ถา้หากเป็น

ชาวตา่งชาติ  จะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี  100 USD(เงนิไทย3,500บาท)   
และหากเป็นชาวตา่งชาตชิาวเกาหลี  จะตอ้งเพิม่จากราคาทวัรป์กตอิกี  300 USD(

เงนิไทย10,500บาท) 
 กรณีตดักรุป๊เหมาทีเ่ป็น เด็กนกัเรยีนระดบัอนุบาล , ประถม, มธัยมและโรงเรยีนกวด

วชิา นกัศกึษาทุกระดบัช ัน้  ครอูาจารย์  ธุรกจิขายตรงเครือ่งสําอางและอาหารเสรมิ  

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ชําระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 70,000 วอน หรอื 2,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

 



 

กลุม่ธุรกจิขายของออนไลน์  หมอพยาบาล  ชาวตา่งชาติ หรอืกรุป๊ทีม่กีารดงูานตอ้ง
สอบถามราคาใหมทุ่กคร ัง้ 

 ทวัรน์ ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัร ์ ทุกวนัเทา่น ัน้ 
หากทา่นไมส่ามารถรว่มทวัรท์ุกวนั หรอืแยกตวัออกจากกรุป๊ทวัร ์  โดยไมล่งรา้นชอ้ป

ป้ิง เช่น คอสเมทสิ , ดวิตีฟ้ร ี, อะเมทสิ , ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต , ศนูยส์มนุไพรโสมเกาหลี , 
ศนูยส์มนุไพรเกาหลี , นํา้มนัสนเข็มแดง  ทางบรษิทัจะคดิคา่ดาํเนนิการในการแยก

ทอ่งเทีย่วเอง 350 USDตอ่ทา่น 
 ทวัรน์ ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนัเทา่น ัน้  

หากทา่นไดไ้มส่ามารถรว่มทวัรท์ุกวนั  แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ ัว๋

เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้และปรากฏวา่  ทา่นไมร่ว่มทวัรใ์น
บางวนั ทางบรษิทัจะคดิคา่ดาํ เนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง  300 USD (กอ่นซือ้

ทวัร ์  จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ  เพือ่งทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารที่
เหมาะสม) 

 
 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิสําคญั! 

 
 เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ตํา่ของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ ี ้

กําหนดใหม้ผีูเ้ดนิทางข ัน้ตํา่ 15 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ําหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ
ในการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิ
ภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิชอบใดๆ ท ั้งสิน้ 

ดงัน ัน้กรณุาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิภายในประเทศทุกคร ัง้ 
 

 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจาํเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจาก

กรงุเทพฯ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอแนะนํา
ใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้ อนัเนือ่งมาจากหาก

เกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสาย
การบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิ

พจิารณาสถานกา รณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็น
เหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

อนึง่ บรษิทัฯ จะยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง หากไมม่ ัน่ใจกรณุา
สอบถามพนกังานขายโดยตรง  

 
 
 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 

หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิ

เหตกุารณ์ใดๆ ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบจากตวัเลข
การจองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอนตวัออก ทําใหก้รุป๊มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิข ึน้ หรอื
อาจทําใหก้รุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตให้

เล ือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามจาํนวนเงนิของราคาทวัร ์ 
 

 การชําระเงนิหมายถงึการยนืยนัจาํนวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การชําระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจาํนวนตามทีท่า่นได้

จองเขา้มา หากทา่นชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจาํนวนของผูเ้ดนิทางได ้
และหากมคีวามจาํเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่าง



 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 

บรษิทัเสยีหาย รวมถงึค่ าเสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีสุ่ดเทา่จาํนวนเงนิมดัจาํ ท ัง้นี้

ท ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน้ํามัน  
(ยกเวน้หากมกีารประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากทา่น

ภายหลัง) และเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไป -กลับได ้ทัง้นี้เป็นไปตาม
เงือ่นของสายการบนิ 

 น้ําหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 20 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ  

ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวันทีร่ะบ ุ 

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

 
 
 

     คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่  
คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

     คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่ 
     คา่น้ําหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  

   คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ  ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไป
แลว้ 
       คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

  คา่ทปิคนขับรถและมัคคเุทศน์ทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ทา่นละ 70,000 วอน/ทรปิ 

      (ชําระทีส่นามบนิในวันเช็คอนิ) คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 

 

 เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 
 เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

- การชําระมัดจําและชําระสว่นทีเ่หลอื 
  กรณุาสํารองทีน่ั่งและชําระมัดจํา จํานวน 10,000 บาท ตอ่ทา่น เพือ่สํารองสทิธิใ์น

การเดนิทาง และชําระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วัน มเิชน่นัน้  บรษัิทฯ จะถอื

วา่ทา่น  ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัติ ทา่นจะโดนยดึมัดจําโดยที่ ทา่นจะไมส่ามารถ
เรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จําเป็นทีจ่ะตอ้งสํารองจ่ายคา่ใชจ้า่ยในสว่นของ

ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไปกอ่นหนา้นัน้แลว้ หากทา่นสํารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่  30 วัน ทางบรษัิทฯ  

เรยีกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที  หลังจากทําการจองแลว้  กรณุาเตรยีมเอกสารสําหรับการ

เดนิทางใหพ้รอ้ม  เชน่  หนา้พาสปอรต์เพือ่ออกตั๋วหรอืคําขอพเิศษเพิม่เตมิตา่งๆ   ใหแ้ก่



 

พนักงานขาย  และหากทา่นชําระเงนิเขา้มาไมว่า่จะบางสว่นหรอืทัง้หมด  บรษัิทฯ  จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
 
- จํานวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ  ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง

หากมผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่  15 ทา่น ซึง่ทําใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออก เดนิทาง ได  ้โดยบรษัิทฯ  

จะแจง้ทา่นลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7-10 วันกอ่นออกเดนิทาง  และหากไมส่ามารถออกเดนิทาง

ได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 
 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ การใชว้ลีแชร ์กรณุา

แจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  มฉิะนัน้บรษัิทฯ  จะไมส่ามารถจัดการ
ลว่งหนา้ได ้เนื่องจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และ

บางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามกับเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงกอ่นทําการจอง และหากในคณะของทา่นมผีู ้

ตอ้งการดแูลพเิศษ เชน่ ผูท้ี่น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผูท้ีม่โีรคประจําตัวหรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งให ้
การดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความ

จําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ  ไม่

วา่จะเป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่

จะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ 

และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบวา่ทาง บรษิทัฯและมคัคเุทศกห์รอืหวัหนา้ทวัร ์  ไมม่สีทิธิท์ ี่

จะช่วยเหลอืใดๆ  ท ัง้ส ิน้  เพราะอํานาจการตดัสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการ

ตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด  อนึง่  ทางบรษัิทฯ  มจีดุประสงคท์ีทํ่าธรุกจิเพือ่การ

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  ไมส่นับ สนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ -ออกประเทศอยา่งผดิกฎหมาย  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้ง มอีายเุหลอื ไมน่อ้ยกวา่  6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่  5 

หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ 

ทา่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ัง้สิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละ

สทิธิแ์ละไมร่ว่มเดนิทางพรอ้มคณะ 

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่น

ชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่  หาก

สายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 



 

 บรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ  โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อัน

เนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ  จะไมร่ับผดิชอบใดๆ  ทัง้สิน้  หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การ

ยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนํา

สิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ  จะไมร่ับผดิชอบใดๆ  ทัง้สิน้  หากเกดิสิง่ของสญูหาย  อันเนื่องเกดิจากความ

ประมาทของทา่น , เกดิจากการโจรกรรม  และ  อบุัตเิหตจุากความประมาทของ

นักทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น

ไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการทอ่งเทีย่ว นี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ 
หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับ

ใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ป ทีเ่ขา้พัก   โดยมี

หอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่ / ปลอดบหุรีไ่ด ้ โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความ
ประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกันได ้ 

 มัคคเุทศก ์หัวหนา้ทัวร ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด 
ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจลงนามและมปีระทับตราของ

บรษัิทฯ กํากับเทา่นัน้ 
 ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้  เนื่องจากเป็นการจา่ยกับ

ตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมื อง-ออก

เมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้

ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ 

นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ 
ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม
การชําระเงนิมัดจําหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ  ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ  ที่
เพิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาติ  การ

จลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ  เหตสุดุวสิยัอืน่  

เป็นตน้ 
 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง , ประเทศ นัน้

แตกตา่งกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  

 
เอกสารทีลู่กคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 

จากการทีร่ัฐบาลประเทศเกาหลใีต ้ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้ับคนไทย  ผู ้
ทีจ่ะเขา้ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงกอ่นจงึจะ

สามารถเขา้ประเทศได ้ (เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทตูฯ ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจ
คนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถปุระสงคใ์นการเ ขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีนํ่ามา เชน่ 
ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ หรอืเอกสารอืน่ๆ สําหรับรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการ

พจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต(้ทางบรษัิทฯเตรยีมให)้ 



 

(2)  สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิ ขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักใน
ประเทศเกาหลใีตไ้ด ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ)  

(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศเกาหลใีต ้เชน่ โรงแรมทีพั่ก 
(ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้  

(4)  กําหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพํ่านักในประเทศเกาหลใีต ้ (ทางบรษัิทฯเตรยี ม
ให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลใีต ้(สําหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศเกาหลใีตจ้ะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย และเขา้

ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 90 วัน 

(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศเกาหลใีต ้มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการ
ถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


