
 

 

 

KOREA STRAWBERRY 
 5D3N 

(AIR ASIA X) 
น ำ้หนกักระเป๋ำ 20 กก. 

 

 
เกำะนำม-ิ สกรีสีอรท์ - วดัวำวจูองซำ  -สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด-์ 

สตรอวเ์บอรร์ีฟ่ำรม์-พระรำชวงัถ็อกซูกงุ-COSMETIC -ย่ำนฮงแด- 

คลองชองเกชอน-หอคอย N SEOUL TOWER(ไมร่วมคำ่ลฟิท)์- 

ชอ้ปป้ิงย่ำนเมยีงดง -ฮนุไดเอำ้ทเ์ลท 



 

 

 

 

วนัที1่ กรงุเทพฯ 
23.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ สนำมบนิดอนเมอืง 

เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิAIR ASIA X (XJ) พบเจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  
02.40 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกำหลีใต ้โดยสายการบินAIR ASIA X เที่ยวบนิที่ 

XJ700 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดืม่บรตกิารบนเครื่องบนิ ใชร้ะยะเวลาใน
การเดนิทางประมาณ 5.25 ชัว่โมง) 

 (ขอสงวนสทิธิ์ในการเลอืกทีน่ั่งบนเครื่อง เนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการ
บนิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**หากตอ้งการอัพเกรดทีน่ั่งรบกวนแจง้เซลลท์ีท่า่นตดิตอ่เพือ่ท าการเชค็ทีน่ั่ง อัตราการ
ใหบ้ริการดังนี้** 

 

วนัที2่ อนิชอน - เกำะนำม ิ- ลำนสกรีสีอรท์ 

10.05 น. เดนิทางถงึสนำมบนินำนชำตอินิชอน ประเทศเกำหลใีต ้
(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม.)หลังผา่นพธิีตรวจคนเขา้เมืองแลว้  
จากนั้นน าทา่นสู ่ทา่เรือเฟอร์รี่ เพือ่ขา้มฟากไปยัง เกำะนำม ิตัง้อยูก่ลางทะเลสาบ
ซองเพยีง ชือ่ “นามิ” ตัง้ข ึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกน่ายพลนามิ เกาะนามินั้นเรียกตัวเองว่า 

NAMINARA REPUBLIC และเรียกตั๋วเรือขา้มฟากและตั๋วเขา้ชมเกาะว่าวีซา่ ท าให ้
รูส้กึเสมือนขา้มมาเทีย่วรัฐๆ หนึ่งทีเ่ป็นเอกเทศออกมาจากเกาหล ี บนเกาะจะมี
บรรยากาศร่มรื่น เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลัด ตน้แปะก๊วยตน้ซากรุะตน้เมเป้ิล และ

ตน้ไมด้อกไมอ้ื่นๆ ทีพ่ลัดกันออกดอกเปลีย่นสใีหช้มกันทกุฤดกูาล เป็นสถานทีโ่ร
แมนตกิ ส าหรับคูรั่กหนุ่มสาว และทีพั่กผอ่นหยอ่นใจของครอบครัวทีน่ี่เคยเป็นหนึ่งใน
สถานทีถ่า่ยท าละครเกาหล ีWINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว 

และภาพยนตไ์ทยเรื่อง กวนมึนโฮ ใครทีอ่ยากแชะรูปคูกั่บเบยองจนุ และทวิสนทีเ่รียง



 

 

 

ตัวสวยงามทอดยาวไปจนสดุลกูหลูกูตา ตอ้งไม่พลาดทีจ่ะมาเยอืนทีน่ี่สักครั้ง พเิศษ 
ป่ันจักรยานชมบรรยากาศอันแสนโรแมนตกิ อิสระใหท้า่นถา่ยรูปไดต้ามอัธยาศัย ได ้
เวลาสมควรน่ังเรือกลับมายังฝ่ัง.. 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร...เมนู ไกผ่ดัซอส ดกัคำลบี ้
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ลำนสกีรีสอร์ท  ทุกท่านจะไดส้ัมผัสหิมะแล ะเ ก็บ
บรรยากาศเป็นทีร่ะลึกกอ่นจะไปสนุกกับการเลน่สก ี ซึง่ลานสกแีหง่นี้มีความพิเศษ

ดว้ยเนินหมิะทีม่ีความสงูไม่ต ่ากว่า 1 กโิลเมตรขึน้ไป กลา่วกันว่าเป็นสวรรคข์องนัก
สกมีือใหม่ แตใ่นขณะเดยีวกันก็มีทางวิ่งส าหรับมืออาชพี มีเนินรูปตัวเอสเป็นตัวเชือ่ม
ระหว่างยอดเนินและพืน้ดา้นลา่งมาใหท้า่นไดโ้ชว์ฝีมือกันเต็มที่ 

(** ไม่รวมคา่เขา้ลานสก ีคา่เชา่ชดุ+อุปกรณ์สกแีละครูฝึก **) 
**การเตรียมตัวกอ่นเลน่สก ีควรเตรียม เส ือ้แจ็คเก็ตกันน ้าหรือผา้ร่ม กางเกงรัดรูป ถงุ
มือสก ีผา้พันคอ แว่นกันแดด เป็นตน้ ขอค าแนะน าและฝึกวิธีการเลน่จากไกดท์อ้งถิน่

กอ่นลงสนามจริง เพือ่ความปลอดภัยของทา่นเอง** 
**ในกรณีทีล่านสกกีลางแจง้ปิด เราจะพาทา่นสูล่านสกใีนทีร่่ม ONEMOUNT SNOWPARK แหลง่
ทอ่งเทีย่วใหม่ลา่สดุใกลก้รุงโซล มีส ิง่อ านวยความสะดวกมากมาย เชน่ FITNESS &GOLF, CLUB, 

WATER PARK, SHOPPING MALL หากทา่นใดทีไ่ม่สนใจเลน่ SNOW PARK สามารถเดนิช็อปป้ิง
ไดต้ามอัธยาศัย มีทัง้ H&M, ADIDAS และมีแบรนดชั์น้น าอีกมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถเลน่
เครื่องเลน่หลากหลายชนิดทัง้ บันจีจ้ัมพ,์ ไมล้ากเลือ่น, มา้หมุน, สไลเดอร์ (ไม่รวมบัตรเขา้) 

 

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร... BULGOGI หมูหมักสไตลเ์กาหล ีมีรสชาตอิอก
หวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดย นา หมูลงในกระทะพรอม้นา้ ซปุปรุงรส เมื่อสกุรบัประทานพรอม้
เครื่องเคยีงและขา้วสวย 

  พกัที่ SUWON PACIFIC หรอืเทียบเท่ำ 
 
  

 
 
 

 
 
 

 

วนัที3่ วดัวำวจูองซำ-สตรอวเ์บอรร์ ีฟ่ำรม์-สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด-์COSMETIC -
ย่ำนฮงแด 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
จากนั้นน าท่านสู่ วดัวำวูจองซำ (Waujeongsa Temple) เป็นวัดนิกายหนิยาน 

ตัง้อยูใ่นสถานทีธ่รรมชาติทา่มกลางหบุเขาอันสวยงาม กอ่สรา้งขึน้เมื่อ ค.ศ.1970 
โดย Jim Hae-Guen ซึง่เป็นพระภกิษุสงฆ์ที่พลัดถิ่นมาจากสงครามเกาหล ี วัดนี้จงึ
เป็นวัดตน้ก าเนิดของพุทธศาสนานิกายนิพพานแห่งเกาหลี (Korean Buddhist 
Nirvana Order) ทีเ่ป็นจดุเดน่ของวัด คอื พระเศยีรของพระพทุธรูปมีขนาดใหญค่วาม

สงู 8 เมตร วางตัง้อยูบ่นกองหนิทีเ่รียงรายกันไดอ้ยา่งสวยงามคลา้ยล าตัวของพระ
พทุธองค ์ประดษิฐานอยูด่า้นหลังของสระน ้า เป็นพระเศยีรสลักดว้ยไมท้ีม่ีขนาดใหญ่
ทีส่ดุในโลก จงึไดรั้บใหบั้นทึกลงในกินเนสบุ๊ค (Guinness Book World Records) 

ใหเ้ป็นรูปสลักจากไมท้ีม่ีขนาดใหญท่ีส่ดุในโลก จงึท าใหม้ีทัวร์เกาหลเีขา้มาสักการะ
เป็นจ านวนมาก  จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู ่สตรอว์เบอรร์ฟีำรม์ ใหท้า่นไดช้มิสตรอว์



 

 

 

เบอร์รีสด ๆ  ฉ ่ า ๆ พรอ้มทั้งเรียนรูว้ิธีการปลูกสตรอว์เบอร์รีของชาวเกาหลีใหไ้ด ้
ผลผลิตดีและรสชาตหิวานหอมชวนรับประทาน ซึ่งท่านจะสามารถซือ้ความอร่อย
กลับไปเป็นของฝากใหค้นทางบา้นไดด้ว้ย (**หมายเหต ุ : การเก็บขึน้อยูกั่บจ านวน

ตามทีช่าวเกษตรก าหนด และขึน้อยูกั่บผลติผลในแตล่ะสัปดาห)์ 
กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร..เมนูบำรบ์คีวิป้ิงย่ำงสไตลเ์กำหล ี

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจง้ของ

ประเทศเกาหลีใต  ้สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุก
กลางแจง้ทีต่ัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ทา่นจะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิทแ์ละทอ่งไปกับโลกของ
สัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ (สงิโตผสมกับเสอื) แฝดคูแ่รกของโลก ทีน่ี่ทา่นจะพบว่า

เจา้ป่าส ิงโต และเส ือสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมีที่
สามารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็นอยา่งด ี เขา้ส ูด่นิแดนแหง่เทพนิยาย สวนดอกไมส้ ี่

ฤด ูซึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาลและสนุกกับเครื่องเลน่นานาชนิด อาทเิชน่ 

สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด และไฮไลคท์ี่พลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแหง่นี้ 
รถไฟเหาะรางไม ้ชมกจิกรรมและการแสดงตา่ง ๆ มากมาย  
จากนั้นน าทา่นแวะชอ้ปรา้นเครื่องส าอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์

ของนักชอ้ป เพือ่เลอืกซือ้กลับไปเป็นของฝาก มีใหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์
ไม่ว่าจะเป็นสกนิแคร์บ ารุงผวิ ครีมหอยทาก ครีมน ้าแตก ครีมขัดขีไ้คล สแตมเซลล ์
โบท็อกซ ์และยังมีสนิคา้อีกมากมาย อาทเิชน่ ครีมว่านหางจระเข ้ยายอ้มผม แฮนดค์
รีม ยาสระผม เป็นตน้   

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยัง ย่ำนฮงแด(Hongdae) เป็นย่านชอ้ปป้ิงบริเวณ
ดา้นหนา้ของมหาวิทยาลัยฮงอิก จงึเป็นศนูยร์วมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย  เป็น
อีกเสน้หนึ่งทีม่ีบรรยากาศโรแมนตกิ อีกทัง้ยังมีรา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่  

รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟช่ัน คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมู่ วัยรุ่น
อาย ุ20-30 ปีทีน่ิยมมาเดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยังไม่แพงอีก
ดว้ย ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป   

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร...เมนูขำ้วย ำเกำหล ี

 พกัที่ HAEDAMCHAE STAY HOTEL หรอืเทียบเท่ำ 

 
 

วนัที4่ ศนูยโ์สมเกำหล-ีคลองชองเกชอน -ศนูยส์มุนไพรสนเข็มแดง- 
                พระรำชวงัถ็อกซูกงุ-ดวิต ีฟ้ร-ีหอคอย N SEOUL TOWER(ไม่รวมคำ่

ลฟิท)์-ชอ้ปป้ิงย่ำนเมยีงดง 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 

จากนั้นน าทา่นออกเดนิทางไปยัง ศูนย์โสมเกำหล(ีGINSEN CENTER) สมุนไพรที่

ชว่ยเสริมความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบทางเดนิอาหาร ปอด ท าใหร้่ายกายสดชืน่ และเพิม่
พละก าลัง มีสรรพคณุทางการแพทย์ชว่ยบ ารุงหัวใจ โลหติจาง เบาหวาน ความดัน
โลหติสงู ความเครียด เสริมประสทิธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง น าทา่นเรียนรู ้

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


 

 

 

การท าผลติภัณฑท์ีส่กัดจาก น ำ้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคณุชว่ยบ ารุง
ร่างกาย ลดไขมันทีอุ่ดตันในเสน้เลอืด และรักษาสมดลุในร่างกาย  จากนั้นน าทา่นสู่

ความ พระรำชวงัถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace) ตัง้อยูท่ีหั่วมุมส ีแ่ยกใจกลาง

เมืองที่ค ึกคักที่ส ุดของกรุงโซล ซึ่งเป็นเพียงพระราชวังแห่งเดียวที่ลอ้มรอบดว้ย
อาคารสไตลต์ะวันตกทีเ่พิม่ความเป็นเอกลักษณ์ของทวิทัศน์ได ้ เป็นพระราชวังทีเ่ล็ก
ทีส่ดุในบรรดา 5 พระราชวังของเกาหล ี มีจดุเดน่คอือาคารภายในพระราชวังนั้นเป็น

การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลแีละวัฒนธรรมตะวันตก (ทกุๆวันเวลา 11.00, 
14.00 และ 15.00 จะมีการเดนิผลัดเปลีย่นเวรยามรักษาประต ู แตห่ากวันไหนสภาพ
อากาศไม่ดก็ีจะไม่มีการเดนิเปลีย่นเวรยาม) จากนั้นผา่นชม คลองชองเกชอน เป็น

คลองโบราณในสมัยราชวงศโ์ชซอน อายุกว่า 600 ปี มีความยาวประมาณ 5.84 
กิโลเมตร ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ปัจจุบันคลองชองเกชอนไดก้ลายเป็นแหลง่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ มีรา้นอาหาร รา้นกาแฟ ใหไ้ดน่ั้งดื่มด ่ากับบรรยากาศทัง้ตอน

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

เป็นอาหารเกาหลสูีตรดัง้เดมิ น าไก่ทัง้ตัวไปตุ๋นกับรากโสม 

  จากนั้นน าท่านสู่ความโรแมนตกิ ณ หอคอยเอ็นโซล(N Seoul Tower)ไม่รวมคา่
ลฟิต ์เป็นหนึ่งในแหลง่ทอ่งเที่ยวส าคัญของโซล เปิดใหเ้ขา้ชมเมื่อ ปี ค.ศ. 1980 

เป็นหอคอยส าหรับชมเมือง ตั ้งอยู่ในกรุงโซล หรือบางครั้งเรียก หอคอยนัมซัน 
(Namsan Tower) เพราะตั ้งอยู่บนภูเขานัมซัน เป็นหอคอยที่มีความสงูจากฐาน
ประมาณ 236.7 เมตร และไดรั้บการ renovate ใหม่ปี 2005 จึงไดช้ื่อใหม่เป็น N 
Seoul Tower โดย N ทีเ่พิม่ข ึน้มานั้นยอ่มาจาก new look หรือ รูปแบบใหม่ โดยมี

การปรับเปลีย่นและพัฒนาการตา่งๆ ทัง้การใหแ้สงไฟที่หลากหลายและสวยงามขึ้น  
รวมถงึภายในทีต่กแตง่ใหม่ โดยมีรา้นอาหารบนหอคอยทีจ่ะหมุนครบรอบทุกๆ 48 
นาท ีจดุไฮไลทท์ีพ่ลาดไม่ไดเ้ลยเมื่อมาเทีย่ว Seoul Tower น่ันก็คอื สถานทีค่ลอ้ง

กญุแจชือ่ดัง  Love Key Ceremony ทีม่ีความเชือ่ว่าค ูรั่กทีม่าคลอ้งกญุแจทีจ่ะมีความ
รักทีย่นืยาวไปตลอดกาล โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความหรือชือ่ของคูรั่กไวบ้นแม่กญุแจ แลว้
น าไปคลอ้งไวกั้บราวเหล็กบริเวณฐานของ N Seoul Tower ยังเป็นสถานที่ถ่า ยท า

ละครเกาหลแีนวน่ารักๆเรื่อง“กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระใหท้กุทา่นไดเ้ดินเล่นและ
ถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคลอ้งกุญแจคู่รัก จากนั้นน าท่านเลือกซือ้สนิคา้
ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร(ีDUTY FREE) ทีน่ี่มีรา้นคา้ปลอดภาษีชัน้น าทีใ่หญท่ีส่ ุดในโซล 

แหลง่รวมสนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด อาท ิน ้าหอม เส ือ้ผา้ เครื่องส าอาง 
กระเป๋า นาฬกิา เครื่องประดับ ฯลฯ    
จากนั้นน าทา่นเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ย่ำนเมยีงดง แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจ

ของสาวๆหลายคน หรือ สยามสแควร์เกาหล ีตลาดนี้กา้วล ้าน าสมัยเพียงใดทา่น
จะตอ้งมาที่เมียงดงแห่งนี้  พบกับสินคา้วัยรุ่น อาทิ เส ื้อผา้แฟช่ันแบบอินเทรน 
เครื่องส าอางดังๆ ของเกาหล ี พบกับความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอีกรูปแบบหนึ่ง 
ซึง่เมียงดงแหง่นี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันทีน่ี่กว่าลา้นคนในแต่ละวัน 

และเป็นยา่นทีเ่ต็มไปดว้ยสตรีทฟู้ ดหนา้ตาน่ารับประทานมากมาย เชน่ ไกผั่ดซอส 
คเยรันปัง ต๊อกบกกไีสช้สีทอด ปลาหมึกทอด ซฟีู้ดทอด หอยเชลลอ์บชสี กุง้เผาอบ
ชสี ไกย่า่งเมียงดง แพนเคก้สไตลเ์กาหล ีฯลฯ  

เย็น  อสิระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของ
ทา่น 



 

 

 

 พกัที่ HAEDAMCHAE STAY HOTEL หรอืเทียบเท่ำ 

 

วนัที5่ ศนูยส์มุนไพรเกำหล-ีฮนุไดเอำ้ทเ์ลท-ซปุเปอรม์ำรเ์ก็ต-กรงุเทพฯ 
เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 

จากนั้นน าทกุทา่นเดนิทางสูศู่นย์สมุนไพรเกำหล(ีฮอกเกนามู) ใหท้า่นไดรั้บชมรับ
ฟังขอ้มูลส าคัญของสมุนไพรบ ารุงตับ ซึง่แพร่หลายและเป็นทีน่ิยมมากภายในประเทศ

เกาหลใีต ้มีผลติภัณฑห์ลากหลายรุสมุนไพรทีค่ัดเลอืกและดแูลอยา่งพถิพีถัิน อิสระ
ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและ เลอืกซือ้สนิคา้กลับไปเป็นของฝาก  

กลำงวนั       รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร..เมนูจมิดกัไก่ตุ๋นกับซอสสไตลเ์กาหล ี

 จากนั้นน าทา่นไปยัง ฮุนไดเอำ้ท์เลท แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่วบรวมแบรนดด์ังต่างๆ 
ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นแฟช่ันกว่า 200 รา้น ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจ  จากนั้นน าท่าน
เพลดิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที ่ ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต ซือ้ของ(ละลายเงินวอน 5 

แถม 1) สาหร่าย ขนมตา่งๆ ช็อกโกแล๊ตหนิ ซเีรียลช็อกโก ผลติภัณฑข์องใบและราก
ฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม 
เครื่องส าอางโสม หมอนสขุภาพ กิมจิ เป็บโปโร(้ป๊อกกี้เกาหล)ี ชินราเมง(มาม่า

เกาหล)ี เป็นตน้  
13.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบนินำนชำตอินิชอน  
16.25 น. ออกเดนิทางจากประเทศเกาหลใีต ้ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิ

ที ่XJ709 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องบนิ ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 5.25 ช่ัวโมง) 
20.45 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ส ำคญั  กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบทา้ยโดยละเอียด เพือ่ประโยชน์สงูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงิน
แลว้ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถ เปลีย่นแปลงเงื่อนไขใดๆ ได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัรำคำ่บรกิำร 
วนัเดนิทำง ผู้ใหญ ่ 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 

รำยกำรทวัรส์ำมำรถสลบั ปรบัเปล ีย่นหรอืงดไปบำง 
รำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
    อันเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สาย

การบนิหรอืเหตุสุดวสัิยต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภัย ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง
เป็นส าคัญ 

         ทำงผู้เดนิทำงจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมำจำกไดร้บัทรำบเง ือ่นไขกอ่นกำร
เดนิทำงแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์เริม่และจบกำรใหบ้รกิำร ที่ สนำมบนิตน้ทำงขำไป เท่ำน ัน้  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวัดหรือตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครื่องบนิ หรือ

ยานพาหนะอื่น ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิดอนเมือง ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
เนื่องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนือจากโปรแกรม 

 

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื่องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนือจากโปรแกรม 

 

 

 

 
 



 

 

 

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 ่ำกว่ำ 2ปี 

5,900 บำท 

JoinLand 7,900 บำท 

 

 
 
 
**กรณีทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะซื้อน ำ้หนกัเพิม่ กรุณำแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทำง10วนั

เทำ่น ัน้พรอ้มช ำระคำ่น ำ้หนกั** 
-       ซื้อน ำหนกัเพิม่         5 กก.   ช ำระเพิม่    600  บำท 
-       ซื้อน ำ้หนกัเพิม่       10 กก.   ช ำระเพิม่ 1,000 บำท 
-       ซื้อน ำ้หนกัเพิม่       20 กก.   ช ำระเพิม่ 2,000 บำท 
ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ / ทำรกตอ้งมอีำยุไมเ่กนิ 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วนัเดนิทำงไปและ

กลบั 

 

 



 

 

 

ไมส่ำมำรถยกเลกิกำรเดนิทำงได ้เนือ่งจำกเป็นรำคำโปรโมชั่น  
(แตส่ำมำรถเปลี่ยนผูเ้ดนิทำงไดต้ำมเงือ่นไของสำยกำรบนิ) 

ช ำระทีส่นำมบนิในวนัเช็คอนิ สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัร์แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคนืคำ่ทิป ในกรณีไมผ่่ำนกำรตรวจพจิำรณำจำกดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืง(ต.ม.)  

ในกำรเขำ้-ออกทัง้ประเทศไทยและประเทศเกำหลใีต  ้                 
 ขอ้ควรทรำ 

              เง ือ่นไขกำรเดนิทำง 

 
 ในกรณีที่ผู้เดนิทำงไมผ่่ำนกำรตรวจพิจำรณำจำกดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืง(ต.ม .)ใน

กำรเขำ้-ออกทัง้ประเทศไทยและประเทศเกำหลใีต ้ อนัเนือ่งจำกกำรกระท ำที่ส่อไป
ในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนีเขำ้ออกเมือง หรือกำรถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆทุก
กรณี ทำงบรษิทัจะไมร่บัผิดชอบและไมค่นืคำ่ใช้จำ่ยตำ่งๆทัง้สิน้ เนือ่งจำกทำงบรษิทั

ไดท้ ำกำรจองและถูกเก็บคำ่ใช้จำ่ยแบบเหมำจำ่ยไปลว่งหนำ้ทัง้หมดแลว้ 
 ทำงบริษทัขอสงวนสิทธิ์ รำคำนี้เฉพำะนกัท่องเที่ยวชำวไทยเท่ำน ัน้  ถ้ำหำกเป็น

ชำวตำ่งชำต ิจะตอ้งเพิม่จำกรำคำคำ่ทวัรป์กติอกี 100 USD(เงนิไทย3,500บำท)   
และหำกเป็นชำวตำ่งชำตชิำวเกำหล ี จะตอ้งเพิม่จำกรำคำทวัรป์กตอิกี 300 USD(

เงนิไทย10,500บำท) 
 กรณีตดักรุป๊เหมำที่เป็น เด็กนกัเรยีนระดบัอนุบำล, ประถม, มธัยมและโรงเรยีนกวด

วิชำ นกัศกึษำทุกระดบัชัน้ ครูอำจำรย์ ธุรกจิขำยตรงเครือ่งส ำอำงและอำหำรเสริม 

กลุม่ธุรกจิขำยของออนไลน ์ หมอพยำบำล ชำวตำ่งชำต ิหรอืกรุป๊ที่มกีำรดูงำนต้อง
สอบถำมรำคำใหมทุ่กคร ัง้ 

 ทวัรน์ ีจ้ดัใหเ้ฉพำะลูกคำ้ที่ประสงคจ์ะไปท่องเที่ยวตำมรำยกำรของทวัร์ทุกวนัเท่ำน ัน้ 

หำกท่ำนไมส่ำมำรถรว่มทวัรทุ์กวนั หรอืแยกตวัออกจำกกรุป๊ทวัร ์ โดยไมล่งรำ้นช้อป
ป้ิง เช่น คอสเมทิส, ดวิตีฟ้ร,ี อะเมทิส, ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต, ศูนย์สมุนไพรโสมเกำหลี, 
ศูนย์สมุนไพรเกำหล,ี น ำ้มนัสนเข็มแดง ทำงบรษิทัจะคดิคำ่ด ำเนินกำรในกำรแยก

ท่องเที่ยวเอง 350 USDตอ่ท่ำน 
 ทวัรน์ ีจ้ดัใหเ้ฉพำะลูกคำ้ที่ประสงคจ์ะไปท่องเที่ยวตำมรำยกำรของทวัรทุ์กวนัเท่ำน ัน้  

หำกท่ำนได้ไม่สำมำรถร่วมทัวร์ทุกว ัน แค่สมคัรมำร่วมทัวร์เพียงเพื่อกำรใช้ต ัว๋

เครือ่งบนิและที่พกัในรำคำพิเศษ หำกท่ำนไมแ่จง้และปรำกฏว่ำ ท่ำนไมร่ว่มทวัรใ์น
บำงวนั ทำงบรษิทัจะคดิคำ่ด ำเนนิกำรในกำรแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD (กอ่นซื้อ
ทวัร ์จะตอ้งแจง้ควำมประสงคท์ี่เป็นจรงิ เพือ่งทำงผู้จดัจะไดค้ดิคำ่บรกิำรที่เหมำะสม) 

 

 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส ำคญั! 

 
 เง ือ่นไขกำรออกเดนิทำง 

ในแต่ละเส้นทำงจะมกีำรก ำหนดผู้เดินทำงข ัน้ต ่ำของกำรออกเดินทำง โดยในทวัรน์ ี ้
ก ำหนดใหม้ผูี้เดนิทำงข ัน้ต ่ำ 15 ท่ำน  หำกมผูี้เดนิทำงไมถ่งึที่ก ำหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ
ในกำรเพิม่คำ่ทวัร์ หรือ เลื่อนกำรเดินทำง หรือ ยกเลิกกำรเดนิทำง หำกท่ำนมีไฟลท์บนิ

รำคำทวัร ์ไม่รวมค่ำทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ตำมธรรมเนยีม (ช ำระทุกท่ำน ยกเวน้ ทำรกอำยุไม่เกนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

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

 



 

 

 

ภำยในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้รำทรำบลว่งหนำ้กอ่นทำงบรษิทัฯ จะไมร่บีผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ 
ดงัน ัน้กรุณำสอบถำมยืนยนักำรออกเดนิทำงกอ่นจองไฟลท์บนิภำยในประเทศทุกคร ัง้  

 

 กำรออกต ัว๋โดยสำยภำยในประเทศ 
หำกท่ำนมคีวำมจ ำเป็นจะต้องซือ้ต ัว๋ เครื่องบนิภำยในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจำก

กรุงเทพฯ กรุณำสอบถำมเที่ยวบนิเพือ่ยืนยนักบัทำงเจำ้หนำ้ทีก่อ่นท ำกำรจองและขอแนะน ำ

ใหท้่ำนซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภทที่สำมำรถเลื่อนวนัและเวลำเดนิทำงได ้ อนัเนือ่งมำจำกหำก
เกดิควำมผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบนิ ไมว่่ำจะเป็นกำรยกเลกิเที่ยวบนิ กำรลำ่ช้ำของสำย
กำรบิน กำรยุบเที่ยวบินรวมกนั ตำรำงกำรเดินทำงมกีำรเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สำยกำรบนิ

พิจำรณำสถำนกำรณ์แล้วพบว่ำอยู่เหนือกำรควำมคุมของทำงสำยกำรบิน หรือจะเป็น
เหตุผลเชิงพำณิชย์ หรอืเป็นเหตุผลดำ้นควำมปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลำ่นี ้ อยู่เหนอืกำร
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไมร่บัผิดชอบและไมค่นืคำ่ใช้จำ่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

อนึง่ บรษิทัฯ จะยืนยนักรุป๊ออกเดนิทำงประมำณ 7-10 วนักอ่นเดนิทำง หำกไมม่ ัน่ใจกรุณำ
สอบถำมพนกังำนขำยโดยตรง  

 

 
 หำกกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ำมำรถเลือ่นกำรเดนิทำงได ้ 
หำกกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทำงแลว้น ัน้ ท่ำนจะไมส่ำมำรถเลือ่นกำรเดนิทำงได ้ ไมว่่ำจะเกดิ

เหตุกำรณ์ใดๆ ตอ่ท่ำนก็ตำม อนัเนือ่งมำจำก กำรคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบจำกตวัเลข
กำรจองกำรเดนิทำงของท่ำน หำกท่ำนถอนตวัออก ท ำใหก้รุป๊มคีำ่ใช้จำ่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอื
อำจท ำใหก้รุป๊ไมส่ำมำรถออกเดนิทำงได ้ดงัน ัน้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์มอินุญำตใหเ้ลือ่น

วนัเดนิทำงใดๆ ไดท้ ัง้สิน้และเก็บคำ่ใช้จำ่ยทัง้หมดตำมจ ำนวนเงนิของรำคำทวัร ์ 
 
 กำรช ำระเงนิหมำยถงึกำรยืนยนัจ ำนวนผูเ้ดนิทำง ไมส่ำมำรถปรบัเปลีย่นได ้  

กำรช ำระเงนิเขำ้มำน ัน้ หมำยถงึท่ำนไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ ำนวนตำมที่ท่ำนได้
จองเขำ้มำ หำกท่ำนช ำระเงนิเขำ้มำแลว้จะไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงจ ำนวนของผู้เดนิทำงได้ 
และหำกมคีวำมจ ำเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงท่ำนจะยินยอมใหท้ำงบรษิทัฯ คดิคำ่ใช้จำ่ยที่ทำง

บรษิทัเสยีหำย รวมถงึคำ่เสยีเวลำในกำรขำย อย่ำงนอ้ยที่สุดเท่ำจ ำนวนเงนิมดัจ ำ ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้
ใหเ้ป็นไปตำมเง ือ่นไขของบรษิทัฯ  
 
 

อตัรำค่ำบรกิำรรวม 
 

 คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามัน  
(ยกเวน้หากมีการประกาศปรับขึน้จากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากทา่น

ภายหลัง) และเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ ทัง้นี้เป็นไปตาม
เงื่อนของสายการบนิ 

 น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครื่องทา่นละ 20 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครื่อง 1 ใบ  

ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวันทีร่ะบ ุ 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรือเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกห์รือหัวหนา้ทัวร์ดแูลตลอดเสน้ทาง (ไม่รวมคา่ทปิ) 
 คา่เบีย้ประกันอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงินประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   



 

 

 

อตัรำค่ำบรกิำรไมร่วม 
 

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
 
 

 
 

     คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื่องดืม่  

คา่ซักรีด คา่มินิบาร์ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ิไดร้ะบใุนรายการ 
     คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวีซา่ 
     คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รือสัมภาระใหญก่ว่ามาตรฐาน  

   คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไป
แลว้ 
       คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

  คา่ทปิคนขับรถและมัคคเุทศน์ทอ้งถิน่(ถา้มี) ท่ำนละ 70,000 วอน/ทรปิ 

      (ช าระทีส่นามบนิในวันเช็คอิน) คา่ทปิหัวหนา้ทัวร์แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 

 
 

 เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

 
 เง ือ่นไขกำรส ำรองที่น ัง่ 

- การช าระมัดจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 
  กรุณาส ารองทีน่ั่งและช าระมัดจ า จ านวน 10,000 บาท ตอ่ทา่น เพือ่ส ารองสทิธิ์ใน
การเดนิทาง และช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วัน มิเชน่นั้น บริษัทฯ จะถอื
ว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติท่านจะโดนยึดมัดจ าโดยที่ท่านจะไม่สามารถ
เรียกรอ้งใดๆ คนืได ้อันเนื่องมาจากบริษัทฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจา่ยคา่ใชจ้า่ยในสว่นของ

ทีพั่กและตั๋วเครื่องบนิไปกอ่นหนา้นั้นแลว้ หากทา่นส ารองทีน่ั่งนอ้ยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ 
เรียกเก็บยอดเต็มจ านวนทันที หลังจากท าการจองแลว้ กรุณาเตรียมเอกสารส าหรับการ

เดินทางใหพ้รอ้ม เช่น หนา้พาสปอร์ตเพื่อออกตั๋วหรือค าขอพิเศษเพิ่มเติมต่างๆ  ใหแ้ก่
พนักงานขาย และหากท่านช าระเงินเขา้มาไม่ว่าจะบางสว่นหรือทัง้หมด บริษัทฯ จะถอืว่า
ทา่นไดย้อมรับเงื่อนไขทีร่ะบไุวทั้ง้หมดนี้แลว้ 
 
- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่เตมิ ยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทาง

หากมีผูเ้ด ินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ซึ่งท าใหก้รุ๊ ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบริษัทฯ 
จะแจง้ทา่นลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7-10 วันกอ่นออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทาง
ได ้ทางบริษัทฯ ยนิดทีีจ่ะคนืเงินทัง้หมดใหท้า่นหรือจัดหาทัวร์อื่นใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพิเศษ อาทเิชน่ กำรใช้วีลแชร ์ กรุณำ

แจ้งบริษทัฯ อย่ำงน้อย 7 ว ันก่อนกำรเดินทำง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดการ

ลว่งหนา้ได ้ เนื่องจากการขอใชว้ีลแชร์ในสนามบนินั้น ตอ้งมีขัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และ
บางสายการบนิอาจมีการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามกับเจา้หนา้ที่ไดโ้ดยตรงกอ่นท าการจองและหากในคณะของทา่นมีผู ้

ตอ้งการดแูลพเิศษ เช่น ผูท้ี่น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุและผูท้ี่มีโรคประจ าตัวหรือไม่



 

 

 

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งให ้
การดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์ทัง้หมด 

 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรือออกประเทศ 

  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมืองปฏเิสธมิใหท้า่นเดนิทางเขา้หรือออกประเทศ ไม่

ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือตา่งประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไม่คนืคา่ทัวร์ไม่ว่า

จะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมืองนั้นเป็นสทิธิ์ของเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ 

และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบว่าทางบริษทัฯและมคัคุเทศก์หรือหวัหนำ้ทวัร ์ ไมม่สีทิธิ์ที่

จะช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพรำะอ ำนำจกำรตดัสนิใจเป็นของเจำ้หนำ้ที่ทำงกองกำร

ตรวจคนเขำ้เมอืงโดยเด็ดขำด อนึ่ง ทางบริษัทฯ มีจดุประสงคท์ีท่ าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่ว

เท่านั้น ไม่สนับสนุนใหล้ ูกคา้เดินทางเขา้-ออกประเทศอย่างผิดกฎหมาย และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งมีอายเุหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืนและมีหนา้แสตมป์ไม่นอ้ยกว่า 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การร่วมทริปบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทริปบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอื่น 

ทา่นจะไม่สามารถเรียกรอ้งคา่บริการใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้ บริษัทฯ จะถอืว่าทา่นประสงคท์ีจ่ะสละ

สทิธิ์และไม่ร่วมเดนิทางพรอ้มคณะ 
 

    เง ือ่นไขกำรยกเลกิกำรจอง 

ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน (แตท่า่นสามารถเปลีย่น

ชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้ามเงื่อนไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  
 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บคา่ภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หาก

สายการบนิมีการปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อัน

เนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส ิ้น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ

ยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน า

ส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความ

ประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัต ิเหตุจากความประมาทของ

นักทอ่งเทีย่วเอง  
 เมื่อช าระเงินมัดจ าหรือคา่ทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่น

ไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
 รายการทอ่งเที่ยวนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง 
หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับ

ใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  



 

 

 

 การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมี
หอ้งพักส าหรับผูส้ ูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความ
ประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได ้ 
 มัคคเุทศก ์ หัวหนา้ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธิในการใหค้ าสัญญาใด 
ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจลงนามและมีประทับตราของ

บริษัทฯ ก ากับเทา่นั้น 
 ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้เนื่องจากเป็นการจ่ายกับ
ตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผ่ ูเ้ดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออก

เมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้
ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้งหรือการถกูปฏเิสธในกรณีอื่นๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ่ 
นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอื่นๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ 
ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีม่ิไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบริษัทพรอ้ม

การช าระเงินมัดจ าหรือสง่ใหผ้ดิ 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที่
เพิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ิไดเ้กดิจากความผดิของทางบริษัท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการ
จลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย

ของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตสุดุวิสัยอื่น 
เป็นตน้ 

 ผูเ้ด ินทางตอ้งยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แต่ละเมือง, ประเทศ นั้น

แตกตา่งกัน ซึง่ทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  
 
เอกสำรที่ลูกคำ้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทำง 

จากการทีรั่ฐบาลประเทศเกาหลใีต ้ ประกาศยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หกั้บคนไทย ผู ้
ทีจ่ะเขา้ประเทศไดนั้้น จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองกอ่นจึงจะ
สามารถเขา้ประเทศได ้ (เชน่เดยีวกับผูท้ี่ยืน่ขอวีซา่กับทางสถานทตูฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจ

คนเขา้เมืองจะสอบถามถงึวัตถปุระสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรือขอตรวจเอกสารทีน่ ามา เชน่ 
ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรือเอกสารอื่นๆ ส าหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะตอ้งใชใ้นการ
พจิารณาไดแ้ก ่

(1)  ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต(้ทางบริษัทฯเตรียมให)้ 
(2)  ส ิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักใน
ประเทศเกาหลใีตไ้ด ้ (เชน่ เงินสด บัตรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศเกาหลีใต ้ เชน่ โรงแรมทีพั่ก 

(ทางบริษัทฯ เตรียมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านักในประเทศเกาหลีใต ้ (ทางบริษัทฯเตรียม

ให)้ 

คุณสมบตักิำรเขำ้ประเทศเกำหลใีต ้(ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศดว้ยมำตรกำรยกเว้นวีซำ่) 
(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศเกาหลใีตจ้ะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย และเขา้

ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 90 วัน 
(4)  เป็นผูท้ีไ่ม่มีประวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศเกาหลใีต ้ มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการ

ถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 


