
 

PRO KOREA CHERRY  
SKI LOVER5D3N(พกัสกรีสีอรท์ 1 คนื) 

(AIR ASIA X) 
นํา้หนกักระเป๋า 20 กก. 

เกาะนาม-ิสกรีสีอรท์(พกัสกรีสีอรท์1คนื)- 
สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด-์สตรอวเ์บอรร์ ีฟ่ารม์-พระราชวงัชางดอ๊กกงุ-

COSMETIC–BEAUTY INSIDE-ยา่นฮงแด- 



 

หอคอย N SEOUL TOWER(ไมร่วมคา่ลฟิท)์- 
ยา่นอกิซอนดง-ชอ้ปป้ิงยา่นเมยีงดง-ฮนุไดเอา้ทเ์ลท 

วนัที1่ กรุงเทพฯ 
23.00น. คณะพรอ้มกัน  ณ อาคารผูโ้ดยสาร ขาออกระหวา่งประเทศสนามบนิดอนเมอืง  

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X (XJ)พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ  คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
02.40 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบนิAIR ASIA X เทีย่วบนิที่  

XJ700(ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ บรตกิารบนเครือ่งบนิ  ใชร้ะยะเวลาใน
การเดนิทางประมาณ 5.25 ชัว่โมง) 

 
(ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่ง เนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**หากตอ้งการอัพเกรดทีน่ั่งรบกวนแจง้เซลลท์ีท่า่นตดิตอ่เพือ่ทําการเชค็ทีน่ั่ง อัตราการ
ใหบ้รกิารดังนี้** 

 

 

วนัที2่ อนิชอน-เกาะนาม-ิ สกรีสีอรท์ 

10.05 น. เดนิทางถงึสนามบนินานชาตอินิชอนประเทศเกาหลใีต ้
(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.)หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

จากนัน้นําทา่นสู่  ทา่เรอืเฟอรร์ี ่เพือ่ขา้มฟากไปยัง  เกาะนามิ  ตัง้อยูก่ลางทะเลสาบ
ซองเพยีง ชือ่ “นาม”ิ ตัง้ขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกน่ายพลนาม ิเกาะนามนัิน้เรยีกตัวเองวา่ 

NAMINARA REPUBLIC และเรยีกตั๋วเรอืขา้มฟากและตั๋วเขา้ชมเกาะวา่วซีา่ ทําใหรู้ส้กึ
เสมอืนขา้มมาเทีย่วรัฐๆ หนึง่ทีเ่ป็นเอกเทศออกมาจากเกาหล ีบนเกาะจะมบีรรยากาศ
รม่รืน่ เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลัด ตน้แปะก๊วยตน้ซากรุะตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไม ้

อืน่ๆ ทีพ่ลัดกันออกดอกเปลีย่นสใีหช้มกันทกุฤดกูาล เป็นสถานทีโ่รแมนตกิ สําหรับ
คูร่ักหนุ่มสาว และทีพั่กผอ่นหยอ่นใจของครอบครัวทีน่ี่เคยเป็นหนึง่ในสถานทีถ่า่ยทํา

ละครเกาหล ีWINTER LOVE SONG หรอืเพลงรักในสายลมหนาว และภาพยนตไ์ทย



 

เรือ่ง กวนมนึโฮ ใครทีอ่ยากแชะรปูคูก่ับเบยองจนุ และทวิสนทีเ่รยีงตัวสวยงามทอด
ยาวไปจนสดุลกูหลูกูตา ตอ้งไมพ่ลาดทีจ่ะมาเยอืนทีน่ี่สกัครัง้  พเิศษ ป่ันจักรยานชม

บรรยากาศอันแสนโรแมนตกิ  อสิระใหท้า่นถา่ยรปูไดต้ามอัธยาศัย ไดเ้วลาสมควรน่ัง
เรอืกลับมายังฝ่ัง.. 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...เมนูไกผ่ดัซอส ดกัคาลบี ้
จากนัน้พาทา่นเดนิทางสู ่ลานสกรีสีอรท์ทกุทา่นจะไดส้มัผัสหมิะและเก็บบรรยากาศ

เป็นทีร่ะลกึกอ่นจะไปสนุกกับการเลน่สก ีซึง่ลานสกแีหง่นี้มคีวามพเิศษดว้ยเนนิหมิะที่
มคีวามสงูไมตํ่่ากวา่ 1 กโิลเมตรขึน้ไป กลา่วกันวา่เป็นสวรรคข์องนักสกมีอืใหม ่แตใ่น
ขณะเดยีวกันก็มทีางวิง่สําหรับมอือาชพี มเีนนิรปูตัวเอสเป็นตัวเชือ่มระหวา่งยอดเนนิ

และพืน้ดา้นลา่งมาใหท้า่นไดโ้ชวฝี์มอืกันเต็มที ่
(** 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 สามารถเดนิช็อปป้ิงได ้
ตามอัธยาศัย มทีัง้ H&M, ADIDAS และมแีบรนดช์ัน้นําอกีมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถเลน่เครือ่ง

เลน่หลากหลายชนดิทัง้ บันจีจั้มพ,์ ไมล้ากเลือ่น, มา้หมนุ, สไลเดอร ์(ไมร่วมบัตรเขา้) 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร...BULGOGI หมหูมักสไตลเ์กาหลี  มรีสชาตอิอก

หวานเผ็ดเล็กนอ้ย  โดยนําหมลูงในกระทะพร ้ อมน้ํา ซปุปรงุรส  เมือ่สกุรั บประทานพร ้อม

เครือ่งเคยีงและขา้วสวย 
 พกัที ่ OAK VALLEY,ELYSIAN GANGCHON,WILLHILLI SKI RESORTหรอื

เทยีบเทา่ 
 

  
 
 

 
 

 
 

วนัที3่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด–์สตรอวเ์บอรร์ีฟ่ารม์–COSMETIC-
BEAUTYINSIDE-ยา่นฮงแด 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนดเ์ป็นสวนสนุกกลางแจง้ของประเทศ
เกาหลใีต ้ สวนสนุกนี้ถกูขนานนามวา่  ดสินียแ์ลนดเ์กาหลี  เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่

ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา  ทา่นจะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิทแ์ละทอ่งไปกับโลกของสตัวป่์า
ซาฟารี ชมไลเกอร์  (สงิโตผสมกับเสอื)  แฝดคูแ่รกของโลก  ทีน่ี่ทา่นจะพบวา่เจา้ป่า

สงิโต  และเสอืสามารถอยูด่ว้ยกันไดอ้ยา่งเป็นสขุ  ชมความน่ารักของหมทีีส่ามารถ
สือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็นอยา่งด ีเขา้สูด่นิแดนแหง่เทพนยิาย สวนดอกไมส้ีฤ่ดู  ซึง่จะ
ปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาลและสนุกกับเครือ่งเลน่นานาชนดิ  อาทเิชน่  สเปส

ทัวร ์รถไฟเหาะ หนอนสะบัด และไฮไลคท์ีพ่ลาดไมไ่ดข้องสวนสนุกแหง่นี้ รถไฟเหาะ
รางไม  ้ชมกจิกรรมและการแสดงตา่ง  ๆ มากมาย  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ สตรอว์

เบอรร์ฟีารม์ใหท้า่นไดช้มิสตรอวเ์บอรร์สีด ๆ ฉ่ํา ๆ พรอ้มทัง้เรยีนรูว้ธิกีารปลกูสตรอว์
เบอรร์ขีองชาวเกาหลใีหไ้ดผ้ลผลติดแีละรสชาตหิวานหอมชวนรับประทาน  ซึง่ทา่นจะ



 

สามารถซือ้ความอรอ่ยกลับไปเป็นของฝากใหค้นทางบา้นไดด้ว้ย (**หมายเหต ุ: การ
เก็บขึน้อยูก่ับจํานวนตามทีช่าวเกษตรกําหนด และขึน้อยูก่ับผลติผลในแตล่ะสปัดาห)์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร..เมนูบารบ์คีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ี
จากนัน้นําทา่นแวะชอ้ปรา้นเครือ่งสําอางคย์อดนยิม  COSMETIC OUTLETสวรรค์

ของนักชอ้ป เพือ่เลอืกซือ้กลับไปเป็นของฝาก  มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด์  
ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบํ์ารงุผวิ  ครมีหอยทาก  ครมีน้ําแตก  ครมีขัดขีไ้คล  สแตมเซลล์  

โบท็อกซ ์และยังมสีนิคา้อกีมากมาย อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้ ยายอ้มผม  แฮนดค์
รมี ยาสระผม  เป็นตน้จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปตามรอยซรียี์ BEAUTY INSIDE
แถวฮงแดกับธมีเวดดิง้เอาใจคนชอบถา่ยรปูแนวโรแมนตกิ  ประดับประดาดว้ยดอกไม ้

เสมอืนคณุกําลังเป็นเจา้สาวในงานววิาห์ จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง  ยา่นฮงแด
(Hongdae) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ  จงึเป็นศนูยร์วม

เด็กวัยรุน่และเด็กมหาวทิยาลัย  เป็นอกีเสน้หนึง่ทีม่บีรรยากาศโรแมนตกิ  อกีทัง้ยังมี
รา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชัน่  คลับ ตลาดศลิปะ  

และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมูว่ัยรุน่อายุ  20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเลน่  ราคาของสนิคา้
และรา้นอาหารตา่งๆก็ยังไมแ่พง ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร...เมนูขา้วยําเกาหล ี

 พกัทีH่AEDAMCHAE STAY HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 

 
 

 
 

วนัที4่ ศนูยโ์สมเกาหล-ีพระราชวงัชางดอ๊กกุง-ยา่นอกิซอนดง-ศนูยส์มนุไพรสน
เข็มแดง-หอคอย N SEOUL TOWER(ไมร่วมคา่ลฟิท)์-ดวิตีฟ้ร-ีชอ้ปป้ิง
ยา่นเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยโ์สมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมนุไพรที่
ชว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบทางเดนิอาหาร ปอด ทําใหร้า่ยกายสดชืน่ และเพิม่
พละกําลัง มสีรรพคณุทางการแพทยช์ว่ยบํารงุหัวใจ โลหติจาง เบาหวาน ความดัน

โลหติสงู ความเครยีด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็งจากนัน้นําทา่น
ไปยัง พระราชวงัชางดอ๊กกุงหรอื พระราชวังชางด๊อก หนึง่ในหา้พระราชวังทีสํ่าคัญ

ทีส่ดุในสาธารณรัฐเกาหล ีสรา้งขึน้ในรัชสมัยของพระเจา้แทจงแหง่ราชวงศโ์ชซอน 
เมือ่ปี พ.ศ. 1948 (ค.ศ. 1405) แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 1955 (ค.ศ. 1412) ดว้ยเหตทุี่
พระราชวังแหง่นี้ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกของพระราชวังเคยีงบก ( Kyeongbok Pa-

lace) ผูค้นจงึเรยีกพระราชวังแหง่นี้วา่พระราชวังตะวันออก ( East Palace)                   
จากนัน้นําทา่นไปยัง ยา่นอกิซอนดง (Ikseon-Dong) ความเกข๋องยา่นนี้คอื ทีน่ี่เป็น

หมูบ่า้นโบราณ Hanok Village  อายกุวา่ 100 ปี แตใ่นอาณาเขตเล็กๆ นี้ กลับมคีาเฟ่
และรา้นขายของกระจกุกระจกิซอ่นตัวอยูต่ามตรอกซอกซอย  ทัง้ของเลน่โบราณ 

เครือ่งประดับ รา้นกาแฟ จากหมูบ่า้นเกา่จงึกลายเป็นแหลง่แฮงกเ์อาตใ์หมไ่ปโดย
ปรยิาย เอกลักษณ์ของอกิซอนดงคอืบา้นเรอืนเกา่แกท่ีต่ัวบา้นกอ่ดว้ยอฐิสน้ํีาตาลวาง
เรยีงเป็นกอ้น  หลังคาเตีย้ และทางเดนิแสนแคบ ซึง่แตล่ะรา้นนําเอาความวนิเทจนี้มา

ดัดแปลงใหต้ัวรา้นน่าสนใจมากขึน้ ดว้ยการตดิกระจกใส เพนตผ์นัง ใหเ้ราไดเ้ดนิไป
แวะถา่ยรปูตามจดุตา่งๆ ไปดว้ย ซึง่รา้นดังๆ ของอกิซอนดงตอ้งยกใหค้าเฟ่ทีม่คีาแรก



 

เตอรเ์ฉพาะตัว อาท ิ(ทงแบคยางกวาจอม) รา้นแพนเคก้ควิยาวเหยยีดทีทํ่ากันแบบชิน้
ตอ่ชิน้ ใครมเีวลามากหน่อยแนะนําใหล้องตอ่ควิ รา้นเกี๊ยวเล็กๆ แตอ่รอ่ยมากอยา่ง 

Chang Hwa Dang รวมถงึคาเฟ่ภาพยนตร ์คาเฟ่การต์นู ฯลฯ จากนัน้นําทานเดนิทาง
ไปยังศนูยน์ํา้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) มสีรรพคณุชว่ยบํารงุรา่งกาย ลดไขมันที่

อดุตันในเสน้เลอืด และรักษาสมดลุในรา่งกาย 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...เมนูไกตุ่น๋โสม(SAMGYETANG) 

เป็นอาหารเกาหลสีตูรดัง้เดมิ นําไกท่ัง้ตวัไปตุน๋กบัรากโสม  
  จากนัน้นําทา่นสูค่วามโรแมนตกิ ณ หอคอยเอ็นโซล(N Seoul Tower)ไมร่วมคา่ลฟิต์

เป็นหนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วสําคัญของโซล  เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่  ปี ค.ศ.  1980เป็น

หอคอยสําหรับชมเมอืง ตัง้อยูใ่นกรงุโซล หรอืบางครัง้เรยีก  หอคอยนัมซนั  (Namsan 
Tower) เพราะตัง้อยูบ่นภเูขานัมซนั เป็นหอคอยทีม่คีวามสงูจากฐานประมาณ  236.7 

เมตร และไดร้ับการ renovate ใหมปี่ 2005 จงึไดช้ือ่ใหมเ่ป็น N Seoul Tower โดย N 
ทีเ่พิม่ขึน้มานัน้ยอ่มาจาก  new look หรอื รปูแบบใหม่  โดยมกีารปรับเปลีย่นและ

พัฒนาการตา่งๆ  ทัง้การใหแ้สงไฟทีห่ลากหลายและสวยงามขึน้  รวมถงึภายในที่
ตกแตง่ใหม ่โดยมรีา้นอาหารบนหอคอยทีจ่ะหมนุครบรอบทกุๆ  48 นาทจีดุไฮไลทท์ี่
พลาดไมไ่ดเ้ลยเมือ่มาเทีย่ว Seoul Tower น่ันก็คอื สถานทีค่ลอ้งกญุแจชือ่ดัง   Love 

Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่วา่คูร่ักทีม่าคลอ้งกญุแจทีจ่ะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอด
กาล โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความหรอืชือ่ของคูร่ักไวบ้นแมก่ญุแจ แลว้นําไปคลอ้งไวก้ับราว

เหล็กบรเิวณฐานของ  N Seoul Tower ยังเป็นสถานทีถ่า่ยทําละครเกาหลแีนวน่ารักๆ
เรือ่ง“กับดักหัวใจยัยแมม่ด”  อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรปูคูห่อคอยตาม
อัธยาศัยหรอืคลอ้งกญุแจคูร่ัก จากนัน้นําทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี  ดวิตีฟ้ร ี

(DUTY FREE)ทีน่ี่มีรา้นคา้ปลอดภาษี ชัน้นําทีใ่หญท่ีส่ดุในโซล  แหลง่รวมสนิคา้ให ้
เลอืกซือ้มากมายกวา่  500 ชนดิ อาทิ น้ําหอม เสือ้ผา้เครือ่งสําอาง  กระเป๋า  นาฬกิา 

เครือ่งประดับ ฯลฯ 
จากนัน้นําทา่นเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง  ยา่นเมยีงดง แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจ

ของสาวๆหลายคน  หรอื  สยามสแควรเ์กาหลี  ตลาดนี้ กา้วล้ํานําสมัยเพยีงใดทา่น
จะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นี้  พบกับสนิคา้วัยรุน่  อาทิ  เสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรน  
เครือ่งสําอางดังๆ ของเกาหล ีพบกับความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกีรปูแบบหนึง่ ซึง่

เมยีงดงแหง่นี้จะมวีัยรุน่หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันทีน่ี่กวา่ลา้นคนในแตล่ะวัน  และ
เป็นยา่นทีเ่ต็มไปดว้ยสตรทีฟู้ดหนา้ตาน่ารับประทานมากมาย  เชน่ ไกผ่ัดซอส  คเยรัน

ปัง ต๊อกบกกไีสช้สีทอด ปลาหมกึทอด  ซฟีู้ดทอด  หอยเชลลอ์บชสี  กุง้เผาอบชสี  ไก่
ยา่งเมยีงดง แพนเคก้สไตลเ์กาหล ีฯลฯ  

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของ
ทา่น 

 พกัทีH่AEDAMCHAE STAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

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



 

จากนัน้นําทกุทา่นเดนิทางสูศ่นูยส์มนุไพรเกาหล(ีฮอกเกนาม)ู ใหท้า่นไดร้ับชมรับฟัง
ขอ้มลูสําคัญของสมนุไพรบํารงุตับ ซึง่แพรห่ลายและเป็นทีน่ยิมมากภายในประเทศ

เกาหลใีต ้มผีลติภณัฑห์ลากหลายรสุมนุไพรทีค่ัดเลอืกและดแูลอยา่งพถิพีถิัน อสิระให ้
ทา่นไดเ้ลอืกชมและ เลอืกซือ้สนิคา้กลับไปเป็นของฝาก 

กลางวนัรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร..เมนูจมิดกัไกตุ่น๋กบัซอสสไตลเ์กาหล ี

 จากนัน้นําทา่นไปยัง ฮุนไดเอา้ทเ์ลท แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่วบรวมแบรนดด์ังตา่งๆ ที่

เต็มไปดว้ยรา้นแฟชัน่กวา่  200  รา้น  ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจ   จากนัน้นําทา่น
เพลดิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที่  ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซือ้ของ(ละลายเงนิวอน  5 
แถม 1) สาหรา่ย ขนมตา่งๆ ช็อกโกแล๊ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ผลติภณัฑข์องใบและราก

ฝอยของโสม  ในรปู  ขนมโสม  ชาโสม  โคลนพอกหนา้โสม  ครมีลา้งหนา้โสม  
เครือ่งสําอางโสม  หมอนสขุภาพ  กมิจิ เป็บโปโร(้ป๊อกกีเ้กาหล)ี  ชนิราเมง(มามา่

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 ้
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

30 พ.ย.-04 ธ.ค.62 16999 16999 7900 

02-06 ธ.ค. 2562 19999 19999 7900 

11-15ธ.ค. 2562 19999 19999 7900 

12-16 ธ.ค. 2562 19999 19999 7900 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
อันเนื่องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการ

บนิหรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นี้จะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น
สาํคญั 

  ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการ

เดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ทีส่นามบนิตน้ทางขาไปเทา่น ัน้  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวัดหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอื

ยานพาหนะอืน่ ๆเพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิดอนเมอืงทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
เนื่องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนือจากโปรแกรม 

 
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื่องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนือจากโปรแกรม 

 

 

 

 
 



 

19-23 ธ.ค. 2562 19999 19999 7900 

22-26 ธ.ค. 2562 19999 19999 7900 

03-07ม.ค. 2563 18999 18999 7900 
10-14ม.ค. 2563 18999 18999 7900 
24-28 ม.ค.2563 19999 19999 7900 

31 ม.ค.-04 ก.พ.63 18999 18999 7900 

07-11ก.พ. 2563 19999 19999 7900 

14-18 ก.พ. 2563 18999 18999 7900 

21-25ก.พ. 2563 18999 18999 7900 

28 ก.พ.-03 ม.ีค.63 18999 18999 7900 

ราคาเด็กทารก 

อายุตํา่กวา่ 2ปี 
5,900 บาท 

JoinLand 9,900 บาท 

 
 

 
 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้นํา้หนกัเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนั
เทา่น ัน้พรอ้มชําระคา่นํา้หนกั** 

-       ซือ้นําหนกัเพิม่       5 กก.   ชําระเพิม่  600 บาท  

-       ซือ้นํา้หนกัเพิม่       10 กก. ชําระเพิม่ 1,000 บาท  
-       ซือ้นํา้หนกัเพิม่   20กก. 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.)ในการ

เขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้  อนัเนือ่งจากการกระทําทีส่อ่ไปในทาง

ผดิกฎหมาย  การหลบหนเีขา้ออกเมอืง  หรอืการถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆทุกกรณี  ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆท ัง้ส ิน้  เนือ่งจากทางบรษิทัไดท้ําการ
จองและถูกเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ท ัง้หมดแลว้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์  ราคานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ถา้หากเป็น
ชาวตา่งชาติ  จะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี  100 USD(เงนิไทย3 ,500บาท)    

ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม(ชําระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

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

 



 

และหากเป็นชาวตา่งชาตชิาวเกาหล ีจะตอ้งเพิม่จากราคาทวัรป์กตอิกี  300 USD(เงนิ
ไทย10,500บาท) 

 กรณีตดักรุป๊เหมาทีเ่ป็น  เด็กนกัเรยีนระดบัอนุบาล , ประถม , มธัยมและโรงเรยีนกวด
วชิา  นกัศกึษาทุกระดบัช ัน้  ครอูาจารย์  ธุรกจิขายตรงเครือ่งสําอางและอาหารเสรมิ  

กลุม่ธุรกจิขายของออนไลน์  หมอพยาบาล  ชาวตา่งชาติ  หรอืกรุป๊ทีม่กีารดงูานตอ้ง
สอบถามราคาใหมทุ่กคร ัง้ 

 ทวัรน์ ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนั เทา่น ัน้  
หากทา่นไมส่ามารถรว่มทวัรท์ุกวนัหรอืแยกตวัออกจากกรุป๊ทวัร ์โดยไมล่งรา้นชอ้ปป้ิง  
เช่น คอสเมทสิ , ดวิตีฟ้ร ี, อะเมทสิ , ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ,ศนูยส์มนุไพรโสมเกาหลี , ศนูย์

สมนุไพรเกาหล,ี นํา้มนัสนเข็มแดงทางบรษิทัจะคดิคา่ดาํเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่ว
เอง 350 USDตอ่ทา่น 

 ทวัรน์ ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนัเทา่น ัน้  
หากทา่นไดไ้มส่ามารถรว่มทวัรท์ุกวนั  แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ ัว๋

เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ หากทา่นไมแ่จง้และปรากฏวา่ ทา่นไมร่ว่มทวัรใ์นบาง
วนั ทางบรษิทัจะคดิคา่ดาํเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง  300 USD (กอ่นซือ้ทวัร ์  
จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่งทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ  หรอื ดา่นตรวจคนออก  และ เขา้เมอืง  ตรวจพบ 

หนงัสอืเดนิทาง  

 (พาสปอรต์) ของทา่นชํารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เช่น เปียกนํา้  ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่  มี

หนา้ใดหนา้หนึง่หายไป  มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา  มรีอยแยกระหวา่งสนั

ของเลม่หนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้  ทางสายการบนิ  หรอื เจา้หนา้ที่

ดา่นตรวจคนออก  และ  เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได้  ดงัน ัน้

กรณุาตรวจสอบ  และ  ดแูล  หนงัสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา  

ขณะเดนิทาง กรณีชํารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสุลกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ทํา

หนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย  พรอ้มกบัแจง้มาที่

บรษิทัเร็วทีสุ่ด  เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง  หากทา่นไดส้ง่

เอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  กรณีทีย่งัไม่ ออกบตัรโดยสาร  ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบตัรโดยสาร  (ต ัว๋เครือ่งบนิ)  เรยีบรอ้ยแลว้  

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด  ซึง่โดยสว่น

ใหญต่ ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ  14-20 วนั ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บั

กระบวนการและข ัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 
 

ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้  แลว้ไม่สามารถผ่าน  เขา้-ออก  นอกประเทศได ้  ทําให ้

ลกูคา้ตอ้งถกูสง่ตวักลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ในการเปลีย่นตัว๋ขากลบั  และรวมถงึคา่บรกิาร
อืน่ๆทีเ่กดิข ึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบในคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆเรยีกเก็บ  ทางผู ้
จัดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ในทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิ

ถดัไปทีม่ทีีน่ั่งว่าง  หรอืตามวันเดนิทางของตัว๋เครือ่งบนิ  ทัง้นี้  ขึน้อยู่ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของ
ประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา  ทางผูจ้ัดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้    ** ตม. ตรวจคน

เขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ  และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์  ในการทีท่างตรวจคนเขา้เมอืง
เรยีกสมัภาษณ์นัน้  ขึน้อยู่กบัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา  และอยู่ในดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที่  ตม. 
ทางบรษัิททวัรไ์ม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 

 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิสําคญั! 



 

 
 เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ตํา่ของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ ี ้
กําหนดใหม้ผีูเ้ดนิทางข ัน้ตํา่ 15ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ําหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ
ในการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิ

ภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
ดงัน ัน้กรณุาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิภายในประเทศทุกคร ัง้ 

 
 

 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจาํเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจาก

กรงุเทพฯ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและ ขอแนะนํา
ใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้ อนัเนือ่งมาจากหาก

เกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสาย
การบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิ
พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุล

เชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุ
ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ 

บรษิทัฯ จะ ยนืยนั กรุป๊ออกเดนิทาง ประมาณ 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 ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่น
วนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามจาํนวนเงนิของราคาทวัร ์

 
 การชําระเงนิหมายถงึการยนืยนัจาํนวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  

การชําระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจาํนวนตามทีท่า่นได้
จองเขา้มา หากทา่นชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจาํนวนของผูเ้ดนิทางได ้

และหากมคีวามจาํเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่าง
บรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีสุ่ดเทา่จาํนวนเงนิมดัจาํ ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้

ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  
 

 

 

อตัราคา่บรกิา 
 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน้ํามัน  
(ยกเวน้หากมกีารประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากทา่น
ภายหลัง)และเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไป -กลับได ้ทัง้นี้เป็นไปตาม

เงือ่นของสายการบนิ 

 น้ําหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 20กโิลกรัม 1ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ  
ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 



 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 

 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  

คา่ซกัรดีคา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว 
     คา่น้ําหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  

  คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

  คา่ทปิคนขับรถและมัคคเุทศน์ทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ทา่นละ70,000 วอน/ทรปิ 

 (ชําระทีส่นามบนิในวันเช็คอนิ) คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 

 เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 

 เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 
- การชําระมัดจําและชําระสว่นทีเ่หลอื 
 กรณุาสํารองทีน่ั่งและชําระมัดจํา จํานวน 10,000บาทตอ่ทา่น เพือ่สํารองสทิธิใ์นการ

เดนิทาง  และชําระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง  30 วัน มเิชน่นัน้  บรษัิทฯ  จะถอืวา่

ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิา่นจะโดนยดึมัดจําโดยทีท่า่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้ง
ใดๆ คนืได ้อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จําเป็นทีจ่ะตอ้งสํารองจา่ยคา่ใชจ้า่ยในสว่นของทีพั่กและ

ตั๋วเครือ่งบนิไปกอ่นหนา้นัน้แลว้ หากทา่นสํารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่  30 วัน ทางบรษัิทฯ  เรยีกเก็บ

ยอดเต็มจํานวนทันที  หลังจากทําการจองแลว้  กรณุาเตรยีมเอกสารสําหรับการเดนิทางให ้

พรอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่ออกตั๋วหรอืคําขอพเิศษเพิม่เตมิตา่งๆ  ใหแ้กพ่นักงานขาย และ
หากทา่นชําระเงนิเขา้มาไมว่า่จะบางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ทีร่ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
 

- จํานวนคนในการออกเดนิทาง 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหาก

มผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่  15ทา่น ซึง่ทําใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้  โดยบรษัิทฯ  จะแจง้

ทา่นลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7-10วันกอ่นออกเดนิทาง  และหากไมส่ามารถออกเดนิทางได ้  ทาง

บรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 
 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ การใชว้ลีแชร ์กรณุา

แจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  มฉิะนัน้บรษัิทฯ  จะ ไมส่ามารถจัดการ
ลว่งหนา้ได ้เนื่องจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และ



 

บางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามกับเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงกอ่นทําการจอง และหากในคณะของทา่นมผีู ้

ตอ้งการดแูลพเิศษ เชน่ผูท้ีน่ั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผูท้ีม่โีรคประจําตัวหรอืไมส่ะดวก
ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้ง
ดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

 ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ  ไมว่า่จะเป็น

ประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม  บรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่จะกรณี

ใดๆ ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ และขอ

แจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบวา่ทาง บรษิทัฯและมคัคเุทศกห์รอืหวัหนา้ทวัร ์  ไมม่สีทิธิท์ ีจ่ะ

ช่วยเหลอืใดๆ ท ัง้ส ิน้ เพราะอํานาจการตดัสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจ

คนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด  อนึง่  ทางบรษัิทฯ  มจีดุประสงคท์ีทํ่าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอยา่งผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งมอีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

 หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ัง้สิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไม่

รว่มเดนิทางพรอ้มคณะ 

 

 เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางไดเ้นื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (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 จะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  



 

 รายการ ทอ่งเทีย่ว นี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ 
หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับ

ใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมี

หอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้ โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความ
ประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ

รับประกันได ้
 มัคคเุทศก ์หัวหนา้ทัวร ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ 

ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานา จลงนามและมปีระทับตราของ

บรษัิทฯ กํากับเทา่นัน้ 
 ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการจา่ยกับ

ตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง 
ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว 

อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

 บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ 

นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ 
ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม

การชําระเงนิมัดจําหรอืสง่ใหผ้ดิ 
 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้

ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท  เชน่ ภยัธรรมชาติ  การจลาจล  
การนัดหยดุงาน  การปฏวิัติ   อบุัตเิหตุ  ความเจ็บป่วย  ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสายการบนิ  เหตสุดุวสิยัอืน่  เป็น
ตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นัน้

แตกตา่งกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  
 

เอกสารทีลู่กคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จากการทีร่ัฐบาลประเทศเกาหลใีต ้ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้ับคนไทยผูท้ี่

จะเขา้ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงกอ่นจงึจะ
สามารถเขา้ประเทศได ้(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทตูฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคน
เขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถปุระสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีนํ่ามา เชน่ ตั๋ว

เครือ่งบนิขากลับ หรอืเอกสารอืน่ๆ สําหรับรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณา
ไดแ้ก ่

(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต(้ทางบรษัิทฯเตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศ

เกาหลใีตไ้ด ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศเกาหลใีต ้เชน่ โรงแรมทีพั่ก 
(ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้  

(4)  กําหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพํ่านักในประเทศเกาหลใีต ้(ทางบรษัิทฯเตรยีม
ให)้ 

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

ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 90 วัน 



 

(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศเกาหลใีต ้มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการ
ถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 


