
 

 

 

PRO KOREA PEACH  
AUTUMN IN SUWON 5D3N 

(AIR ASIA X) 
น ำ้หนกักระเป๋ำ 20 กก. 

 
เกำะนำม-ิ RAIL BIKE - วดัวำวจูองซำ   -สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด-์
โรงเรยีนสอนท ำกมิจ+ิชุดฮนับก พระรำชวงัถ็อกซูกงุ-COSMETIC- 
ยำ่นฮงแด-KING’S CROSS CAFE-หอคอย N SEOUL TOWER(ไม่

รวมคำ่ลฟิท)์-ชอ้ปป้ิงยำ่นเมยีงดง -ฮนุไดเอำ้ทเ์ลท 



 

 

 

วนัที1่ กรุงเทพฯ 
23.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ สนำมบนิดอนเมอืง 

เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิAIR ASIA X (XJ) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  
02.40 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกำหลใีต ้โดยสายการบนิAIR ASIA X เที่ยวบนิที่ 

XJ700 (ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บรตกิารบนเครือ่งบนิ ใชร้ะยะเวลาใน
การเดนิทางประมาณ 5.25 ชัว่โมง) 

 (ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่ง เนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการ
บนิ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

**หากตอ้งการอัพเกรดทีน่ั่งรบกวนแจง้เซลลท์ีท่า่นตดิตอ่เพือ่ท าการเชค็ทีน่ั่ง อัตราการ
ใหบ้รกิารดงันี้** 

 

 

วนัที2่ อนิชอน - เกำะนำม ิ– RAIL BIKE - วดัวำวจูองซำ  

10.05 น. เดนิทางถงึสนำมบนินำนชำตอินิชอน ประเทศเกำหลใีต ้

(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.)หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  
จากนัน้น าทา่นสู ่ทา่เรอืเฟอรร์ี ่เพือ่ขา้มฟากไปยงั เกำะนำม ิตัง้อยูก่ลางทะเลสาบ
ซองเพยีง ชือ่ “นาม”ิ ตัง้ขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกน่ายพลนาม ิเกาะนามนัิน้เรยีกตัวเองวา่ 

NAMINARA REPUBLIC และเรยีกตั๋วเรอืขา้มฟากและตั๋วเขา้ชมเกาะวา่วซีา่ ท าให ้
รูส้กึเสมอืนขา้มมาเทีย่วรัฐๆ หนึง่ทีเ่ป็นเอกเทศออกมาจากเกาหล ีบนเกาะจะมี

บรรยากาศรม่รืน่ เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลัด ตน้แปะก๊วยตน้ซากรุะตน้เมเป้ิล และ
ตน้ไมด้อกไมอ้ืน่ๆ ทีพ่ลัดกันออกดอกเปลีย่นสใีหช้มกันทกุฤดกูาล เป็นสถานทีโ่ร

แมนตกิ ส าหรับคูร่กัหนุ่มสาว และทีพั่กผอ่นหยอ่นใจของครอบครัวทีน่ีเ่คยเป็นหนึง่ใน
สถานทีถ่า่ยท าละครเกาหล ีWINTER LOVE SONG หรอืเพลงรักในสายลมหนาว 
และภาพยนตไ์ทยเรือ่ง กวนมนึโฮ ใครทีอ่ยากแชะรปูคูก่ับเบยองจนุ และทวิสนทีเ่รยีง

ตัวสวยงามทอดยาวไปจนสดุลกูหลูกูตา ตอ้งไมพ่ลาดทีจ่ะมาเยอืนทีน่ี่สกัครัง้ พเิศษ 



 

 

 

ป่ันจักรยานชมบรรยากาศอันแสนโรแมนตกิ อสิระใหท้า่นถา่ยรปูไดต้ามอัธยาศัย ได ้
เวลาสมควรน่ังเรอืกลบัมายังฝ่ัง.. 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร...เมนู ไกผ่ดัซอส ดกัคำลบี ้

จากนัน้น าทา่น  ไปพักผอ่นหยอ่นใจโดยการป่ันจักรยานบนรางรถไฟหรอื 
 "RAIL BIKE" ซึง่เป็นกจิกรรมใหมล่า่สดุทีช่าวเกาหลกี าลังนยิมมากในปัจจบุัน 

นอกจากจะเป็นการออกก าลังกายแลว้ ทา่นยังจะไดอ้ิม่เอมกับธรรมชาตทิีส่วยงาม
ตลอดเสน้ทางอกีดว้ย 
จากนั้นน าท่านสู่ วดัวำวูจองซำ (Waujeongsa Temple) เป็นวัดนิกายหนิยาน 

ตัง้อยู่ในสถานที่ธรรมชาตทิ่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม ก่อสรา้งขึน้เมื่อ ค.ศ.1970 
โดย Jim Hae-Guen ซึง่เป็นพระภกิษุสงฆท์ี่พลัดถิน่มาจากสงครามเกาหลี วัดนี้จงึ

เป็นวัดตน้ก าเนิดของพุทธศาสนานิกายนิพพานแห่งเกาหลี (Korean Buddhist 
Nirvana Order) ทีเ่ป็นจดุเดน่ของวัด คอื พระเศยีรของพระพทุธรปูมขีนาดใหญค่วาม

สงู 8 เมตร วางตัง้อยู่บนกองหนิทีเ่รยีงรายกันไดอ้ย่างสวยงามคลา้ยล าตัวของพระ
พทุธองค ์ประดษิฐานอยูด่า้นหลังของสระน ้า เป็นพระเศยีรสลักดว้ยไมท้ีม่ขีนาดใหญ่
ที่สุดในโลก จงึไดร้ับใหบ้ันทกึลงในกนิเนสบุ๊ค (Guinness Book World Records) 

ใหเ้ป็นรปูสลักจากไมท้ีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก จงึท าใหม้ทีัวรเ์กาหลเีขา้มาสักการะ
เป็นจ านวนมาก   

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร... BULGOGI หมหูมักสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอก
หวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดย นา หมลูงในกระทะพรอม้นา้ ซปุปรงุรส เมือ่สกุรบัประทานพร

อม้เครือ่งเคยีงและขา้วสวย 
  พกัที ่SUWON PACIFIC หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 

 

วนัที3่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด-์โรงเรยีนสอนท ำกมิจ+ิชุดฮนับก-COSMETIC -
ยำ่นฮงแด-KING’S CROSS CAFE 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด  ์เป็นสวนสนุกกลางแจง้ของ

ประเทศเกาหลีใต  ้สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุก
กลางแจง้ทีต่ัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ทา่นจะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิทแ์ละทอ่งไปกับโลกของ

สัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร ์(สงิโตผสมกับเสอื) แฝดคู่แรกของโลก ทีน่ี่ท่านจะพบวา่
เจา้ป่าสงิโต และเสือสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่

สามารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ีเขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนยิาย สวนดอกไมส้ี่

ฤด ูซึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาลและสนุกกับเครือ่งเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ 
สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด และไฮไลค์ที่พลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งนี้ 

รถไฟเหาะรางไม ้ชมกจิกรรมและการแสดงตา่ง ๆ มากมาย 
กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร..เมนูบำรบ์คีวิป้ิงยำ่งสไตลเ์กำหล ี

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


 

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่โรงเรยีนสอนท ำกมิจ ิอาหารเกาหลปีระเภทผักดองที่
อาศัยภมูปัิญญากน้ครัวของชาวเกาหล ีดว้ยการหมักพรกิสแีดงและผักตา่งๆ 
โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหล ีนยิมรับประทานกมิจเิกอืบทกุมือ้ และยงั

น าไปปรงุเป็นสว่นประกอบอาหารอกีหลายอยา่ง ปัจจบุันกมิจมิมีากกวา่ 187 ชนดิ 
สว่นใหญแ่ลว้จะมรีสเผ็ด และเปรีย้ว รว่มเป็นสว่นหนึง่ของชาวเกาหลโีดยการแตง่

กายดว้ย ชดุฮันบก ชดุประจ าชาต ิพรอ้มถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึถา่ยภาพกับภาพศลิปะบน
ผนังแบบสามมติ ิจากนัน้น าทา่นแวะชอ้ปรา้นเครือ่งส าอางคย์อดนยิม COSMETIC 
OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ป เพือ่เลอืกซือ้กลับไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมาย

หลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบ์ ารงุผวิ ครมีหอยทาก ครมีน ้าแตก ครมีขัดขี้
ไคล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์และยงัมสีนิคา้อกีมากมาย อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้

ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม เป็นตน้   
จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยัง ย่ำนฮงแด(Hongdae) เป็นย่านชอ้ปป้ิงบริเวณ

ดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ จงึเป็นศนูยร์วมเด็กวัยรุน่และเด็กมหาวทิยาลัย  เป็น
อกีเสน้หนึ่งทีม่บีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี ่
รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมู่วัยรุ่น

อายุ 20-30 ปีทีน่ิยมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆก็ยังไม่แพงอีก
ดว้ย ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป  จากน่ันน าทา่นสู ่king's cross 

cafe คาเฟ่สดุแนวที่จ าลองบรรยากาศมาจากหนังเรือ่งดัง แฮรร์ ี ่พอตเตอร ์สาวก
ตอ้งหา้มพลาด!! ถ่ายรูปกับมุมสดุฮติ ชานชาลาทีเ่กา้เศษสามสว่นสี ่ชานชาลาทีอ่ยู่

ในสถานีรถไฟคงิสค์รอส กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึง่เป็นทางเชือ่มต่อระหว่าง
โลกมักเกิล้กับโลกเวทมนตร์ ตัง้อยู่ระหว่างชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 น่ังจบิ
เครือ่งดืม่พรอ้มสมัผัสกลิน่อายเวทมนต ์เพลดิเพลนิกับมมุถา่ยรปูตา่งๆ (หมายเหต:ุใน
กรณีทีท่่านตอ้งการเขา้ไปถ่ายรูปดา้นในจะตอ้งซือ้เครือ่งดืม่จากทางรา้น ส าหรับค่า
เครือ่งดืม่และอาหารไมร่วมกับคา่ทัวร)์   

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร...เมนูขำ้วย ำเกำหล ี

 พกัที ่HAEDAMCHAE STAY HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 

วนัที4่ ศนูยโ์สมเกำหล ี-ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง-พระรำชวงัถ็อกซูกุง-ดวิตีฟ้ร-ี
หอคอย N SEOUL TOWER(ไมร่วมคำ่ลฟิท)์-ชอ้ปป้ิงยำ่นเมยีงดง 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยัง ศูนยโ์สมเกำหล(ีGINSEN CENTER) สมุนไพรที่
ชว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบทางเดนิอาหาร ปอด ท าใหร้า่ยกายสดชืน่ และเพิม่
พละก าลัง มสีรรพคุณทางการแพทยช์ว่ยบ ารุงหัวใจ โลหติจาง เบาหวาน ความดัน

โลหติสงู ความเครยีด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง น าทา่นเรยีนรู ้
การท าผลติภัณฑท์ีส่กัดจาก น ำ้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) มสีรรพคุณชว่ยบ ารุง



 

 

 

ร่างกาย ลดไขมันทีอุ่ดตันในเสน้เลอืด และรักษาสมดุลในรา่งกาย  จากนัน้น าทา่นสู ่
พระรำชวงัถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace) ตัง้อยู่ทีหั่วมุมสีแ่ยกใจกลางเมอืง
ที่คกึคักที่สุดของกรุงโซล ซึง่เป็นเพียงพระราชวังแห่งเดียวที่ลอ้มรอบดว้ยอาคาร

สไตลต์ะวันตกทีเ่พิม่ความเป็นเอกลักษณ์ของทวิทัศน์ได ้เป็นพระราชวังทีเ่ล็กทีส่ดุใน
บรรดา 5 พระราชวังของเกาหลี มีจุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวังนั้นเป็นการ

ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตก (ทุกๆวันเวลา 11.00, 
14.00 และ 15.00 จะมกีารเดนิผลัดเปลีย่นเวรยามรักษาประตู แต่หากวันไหนสภาพ
อากาศไมด่ก็ีจะไมม่กีารเดนิเปลีย่นเวรยาม) 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร...เมนูไกตุ่น๋โสม(SAMGYETANG) 
เป็นอาหารเกาหลสีตูรดัง้เดมิ น าไกท่ัง้ตวัไปตุน๋กบัรากโสม  

  จากนั้นน าท่านสู่ความโรแมนตกิ ณ หอคอยเอ็นโซล(N Seoul Tower)ไม่รวมค่า
ลฟิต์ เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเทีย่วส าคัญของโซล เปิดใหเ้ขา้ชมเมื่อ ปี ค.ศ. 1980 

เป็นหอคอยส าหรับชมเมือง ตัง้อยู่ในกรุงโซล หรือบางครัง้เรียก หอคอยนัมซัน 
(Namsan Tower) เพราะตัง้อยู่บนภูเขานัมซัน เป็นหอคอยที่มีความสูงจากฐาน
ประมาณ 236.7 เมตร และไดร้ับการ renovate ใหม่ปี 2005 จงึไดช้ือ่ใหม่เป็น N 

Seoul Tower โดย N ที่เพิม่ขึน้มานั้นย่อมาจาก new look หรือ รูปแบบใหม่ โดยมี
การปรับเปลีย่นและพัฒนาการต่างๆ ทัง้การใหแ้สงไฟทีห่ลากหลายและสวยงามขึน้ 

รวมถงึภายในทีต่กแต่งใหม่ โดยมีรา้นอาหารบนหอคอยทีจ่ะหมุนครบรอบทุกๆ 48 
นาท ีจุดไฮไลทท์ีพ่ลาดไม่ไดเ้ลยเมือ่มาเทีย่ว Seoul Tower น่ันก็คอื สถานทีค่ลอ้ง
กญุแจชือ่ดัง  Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่วา่คูร่ักทีม่าคลอ้งกญุแจทีจ่ะมคีวาม

รักทีย่นืยาวไปตลอดกาล โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความหรอืชือ่ของคูร่ักไวบ้นแมก่ญุแจ แลว้
น าไปคลอ้งไวก้ับราวเหล็กบรเิวณฐานของ N Seoul Tower ยังเป็นสถานทีถ่่ายท า

ละครเกาหลแีนวน่ารักๆเรือ่ง“กับดักหัวใจยัยแม่มด” อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นและ
ถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคลอ้งกุญแจคู่รัก จากนั้นน าท่านเลือกซือ้สนิคา้

ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร(ีDUTY FREE) ทีน่ี่มรีา้นคา้ปลอดภาษีชัน้น าทีใ่หญ่ทีส่ดุในโซล 
แหลง่รวมสนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนดิ อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง 
กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯ    

จากนัน้น าทา่นเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ยำ่นเมยีงดง แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจ
ของสาวๆหลายคน หรือ สยามสแควร์เกาหลี ตลาดนี้กา้วล ้าน าสมัยเพียงใดท่าน

จะตอ้งมาที่เมียงดงแห่งนี้  พบกับสินคา้วัยรุ่น อาทิ เสื้อผา้แฟชั่นแบบอินเทรน 
เครือ่งส าอางดังๆ ของเกาหล ีพบกับความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบหนึ่ง 

ซึง่เมยีงดงแห่งนี้จะมวัียรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันทีน่ี่กว่าลา้นคนในแต่ละวัน 
และเป็นย่านทีเ่ต็มไปดว้ยสตรทีฟู้ดหนา้ตาน่ารับประทานมากมาย เช่น ไก่ผัดซอส 
คเยรันปัง ต๊อกบกกไีสช้สีทอด ปลาหมกึทอด ซฟีู้ดทอด หอยเชลลอ์บชสี กุง้เผาอบ

ชสี ไกย่า่งเมยีงดง แพนเคก้สไตลเ์กาหล ีฯลฯ  
เย็น  อสิระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของ

ทา่น 
 พกัที ่HAEDAMCHAE STAY HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

วนัที5่ ศนูยส์มนุไพรเกำหล-ีฮนุไดเอำ้ทเ์ลท-ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต-กรุงเทพฯ 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 

จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสูศ่นูยส์มนุไพรเกำหล(ีฮอกเกนาม)ู ใหท้า่นไดร้ับชมรบั

ฟังขอ้มลูส าคัญของสมนุไพรบ ารงุตับ ซึง่แพรห่ลายและเป็นทีน่ยิมมากภายในประเทศ
เกาหลใีต ้มผีลติภณัฑห์ลากหลายรสุมนุไพรทีค่ัดเลอืกและดแูลอยา่งพถิพีถิัน อสิระ

ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและ เลอืกซือ้สนิคา้กลับไปเป็นของฝาก  
กลำงวนั       รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร..เมนูจมิดกัไกตุ่น๋กบัซอสสไตลเ์กาหล ี

 จากนัน้น าท่านไปยัง ฮุนไดเอำ้ทเ์ลท แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่วบรวมแบรนดด์ังตา่งๆ 
ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นแฟชั่นกว่า 200 รา้น ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจ  จากนัน้น าท่าน
เพลดิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต ซือ้ของ(ละลายเงนิวอน 5 

แถม 1) สาหรา่ย ขนมตา่งๆ ช็อกโกแล๊ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ผลติภณัฑข์องใบและราก
ฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม 

เครื่องส าอางโสม หมอนสุขภาพ กมิจ ิเป็บโปโร(้ป๊อกกี้เกาหลี) ชนิราเมง(มาม่า
เกาหล)ี เป็นตน้  

12.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบนินำนชำตอินิชอน  

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

ประมาณ 5.25 ชัว่โมง) 
20.45 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

 

 
ส ำคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชน์สงูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิ

แลว้ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยกำรทวัรส์ำมำรถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบำง 
รำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
    อันเนื่องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สาย

การบนิหรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นี้จะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง
เป็นส าคญั 

         ทำงผูเ้ดนิทำงจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมำจำกไดร้บัทรำบเงือ่นไขกอ่นกำร
เดนิทำงแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบกำรใหบ้รกิำร ที ่สนำมบนิตน้ทำงขำไป เทำ่น ัน้  
 

 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวัดหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอื
ยานพาหนะอืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบั ณ สนามบนิดอนเมอืง ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
เนื่องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื่องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนือจากโปรแกรม 

 

 

 

 
 



 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 
วนัเดนิทำง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

25-29 ต.ค.2562 16999 16999 5900 

26-30 ต.ค.2562 16999 16999 5900 

29 ต.ค.-02 พ.ย.2562 16999 16999 5900 

01-05 พ.ย.2562 16999 16999 5900 

02-06 พ.ย.2562 15999 15999 5900 

05-09 พ.ย.2562 16999 16999 5900 

09-13 พ.ย.2562 15999 15999 5900 

12-16 พ.ย.2562 16999 16999 5900 

16-20 พ.ย.2562 15999 15999 5900 

19-23 พ.ย.2562 16999 16999 5900 

23-27 พ.ย.2562 16999 16999 5900 

26-30 พ.ย.2562 15999 15999 5900 

29 พ.ย.- 03ธ.ค.2562 16999 16999 5900 

30 พ.ย.- 04ธ.ค.2562 16999 16999 5900 

รำคำเด็กทำรก 
อำยุต ำ่กวำ่ 2ปี 

5,900 บำท 

JoinLand 7,900 บำท 

 

 
 
 
**กรณีทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะซือ้น ำ้หนกัเพิม่ กรณุำแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทำง10วนั

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 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทำงไปและ
กลบั 

ไมส่ำมำรถยกเลกิกำรเดนิทำงได ้เนือ่งจำกเป็นรำคำโปรโมช ัน่  
(แตส่ำมำรถเปลีย่นผูเ้ดนิทำงไดต้ำมเงือ่นไของสำยกำรบนิ) 

ช ำระทีส่นำมบนิในวนัเช็คอนิ สว่นคา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่ทปิ ในกรณีไมผ่ำ่นกำรตรวจพจิำรณำจำกดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืง(ต.ม.)  

ในกำรเขำ้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกำหลใีต ้                 
 ขอ้ควรทรำ 
 
 
 

รำคำทวัร ์ไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตำมธรรมเนยีม (ช ำระทุกทำ่น ยกเวน้ ทำรกอำยไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

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

 



 

 

 

 
              เง ือ่นไขกำรเดนิทำง 
 
➢ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมผ่ำ่นกำรตรวจพจิำรณำจำกดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืง(ต.ม.)ในกำร

เขำ้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกำหลใีต ้อนัเนือ่งจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำง
ผดิกฎหมำย กำรหลบหนเีขำ้ออกเมอืง หรอืกำรถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆทุกกรณี ทำง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆท ัง้ส ิน้ เนือ่งจำกทำงบรษิทัไดท้ ำกำร

จองและถูกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยแบบเหมำจำ่ยไปลว่งหนำ้ท ัง้หมดแลว้ 
➢ ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ รำคำนีเ้ฉพำะนกัท่องเที่ยวชำวไทยเท่ำน ัน้ ถำ้หำกเป็น

ชำวต่ำงชำต ิจะตอ้งเพิม่จำกรำคำค่ำทวัรป์กตอิกี 100 USD(เงนิไทย3,500บำท)   
และหำกเป็นชำวตำ่งชำตชิำวเกำหล ีจะตอ้งเพิม่จำกรำคำทวัรป์กตอิกี 300 USD(เงนิ

ไทย10,500บำท) 
➢ กรณีตดักรุป๊เหมำทีเ่ป็น เด็กนกัเรยีนระดบัอนุบำล, ประถม, มธัยมและโรงเรยีนกวด

วชิำ นกัศกึษำทุกระดบัช ัน้ ครูอำจำรย ์ธุรกจิขำยตรงเครือ่งส ำอำงและอำหำรเสรมิ 

กลุ่มธุรกจิขำยของออนไลน ์หมอพยำบำล ชำวตำ่งชำต ิหรอืกรุป๊ทีม่กีำรดูงำนตอ้ง
สอบถำมรำคำใหมทุ่กคร ัง้ 

➢ ทวัรน์ ีจ้ดัใหเ้ฉพำะลูกคำ้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตำมรำยกำรของทวัรท์ุกวนัเท่ำน ัน้ 
หำกท่ำนไมส่ำมำรถรว่มทวัรท์ุกวนั หรอืแยกตวัออกจำกกรุป๊ทวัร ์โดยไมล่งรำ้นชอ้ป

ป้ิง เช่น คอสเมทสิ, ดวิตีฟ้ร,ี อะเมทสิ, ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต, ศูนยส์มุนไพรโสมเกำหล,ี 
ศูนยส์มุนไพรเกำหล ,ี น ำ้มนัสนเข็มแดง ทำงบรษิทัจะคดิค่ำด ำเนนิกำรในกำรแยก
ทอ่งเทีย่วเอง 350 USDตอ่ทำ่น 

➢ ทวัรน์ ีจ้ดัใหเ้ฉพำะลูกคำ้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตำมรำยกำรของทวัรท์ุกวนัเท่ำน ัน้ 
หำกท่ำนไดไ้ม่สำมำรถร่วมทวัรท์ุกวนั  แค่สมคัรมำร่วมทวัรเ์พียงเพื่อกำรใช้ต ั๋ว

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

➢ หำกวนัเดนิทำง เจำ้หนำ้ทีส่ำยกำรบนิ หรอื ดำ่นตรวจคนออก และ เขำ้เมอืง ตรวจพบ 

หนงัสอืเดนิทำง  

 (พำสปอรต์) ของทำ่นช ำรดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ำ้ ขำดไปหนำ้ใดหนำ้หนึง่ ม ี

หนำ้ใดหนำ้หนึง่หำยไป มกีระดำษหนำ้ใดหนำ้หนึง่หลุดออกมำ มรีอยแยกระหวำ่งสนั

ของเลม่หนงัสอืเดนิทำง เป็นตน้ ไมว่ำ่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ทำงสำยกำรบนิ หรอื เจำ้หนำ้ที่

ด่ำนตรวจคนออก และ เขำ้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญำตใหท้่ำนเดนิทำงต่อไปได ้ดงัน ัน้

กรุณำตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสอืเดนิทำงของท่ำนใหอ้ยู่ในสภำพดอียู่ตลอดเวลำ 

ขณะเดนิทำง กรณีช ำรดุ กรณุำตดิตอ่กรมกำรกงสุลกระทรวงกำรตำ่งประเทศเพือ่ท ำ

หนงัสอืเดนิทำงฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเกำ่ไปอำ้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มำที่

บรษิทัเร็วทีสุ่ด เพือ่ยนืยนักำรเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทำง หำกท่ำนไดส้่ง

เอกสำรมำที่บร ิษทัเร ียบร้อยแล้ว  กรณีที่ยงัไม่ออกบตัรโดยสำร ท่ำนสำมำรถ

เปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีำ่ใชจ้ำ่ย แตห่ำกออกบตัรโดยสำร (ต ัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ 

ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ซึง่โดยส่วน

ใหญต่ ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกกอ่นออกเดนิทำงประมำณ 14-20 วนั ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บั

กระบวนกำรและข ัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 



 

 

 

ขอ้ควำมส ำคญั โปรดอำ่นอยำ่งละเอยีด 
ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าให ้

ลกูคา้ตอ้งถกูสง่ตวักลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ในการเปลีย่นตัว๋ขากลบั และรวมถงึคา่บรกิาร

อืน่ๆทีเ่กดิข ึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบในคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผู ้
จัดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ในทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิ
ถัดไปที่มีที่น่ังว่าง หรือตามวันเดนิทางของตั๋วเครื่องบนิ ทัง้นี้ ข ึน้อยู่ทางเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของ

ประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ัดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  ** ตม. ตรวจคน
เขา้เมืองประเทศเกาหลใีตจ้ะมีการสุม่ตรวจ และอาจมีการเรียกไปสมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้เมือง

เรียกสมัภาษณ์นัน้ ข ึน้อยู่กับทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้จิารณา และอยู่ในดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที่ ตม. 
ทางบรษัิททวัรไ์ม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 

 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส ำคญั! 

 
• เง ือ่นไขกำรออกเดนิทำง 
ในแต่ละเสน้ทำงจะมกีำรก ำหนดผูเ้ดนิทำงข ัน้ต ่ำของกำรออกเดนิทำง โดยในทวัรน์ ี ้

ก ำหนดใหม้ผีูเ้ดนิทำงข ัน้ต ำ่ 15 ทำ่น  หำกมผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึทีก่ ำหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ

ในกำรเพิม่ค่ำทวัร ์หรอื เลือ่นกำรเดนิทำง หรอื ยกเลกิกำรเดนิทำง หำกท่ำนมไีฟลทบ์นิ
ภำยในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้รำทรำบลว่งหนำ้กอ่นทำงบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

ดงัน ัน้กรณุำสอบถำมยนืยนักำรออกเดนิทำงกอ่นจองไฟลทบ์นิภำยในประเทศทุกคร ัง้ 
 

• กำรออกต ัว๋โดยสำยภำยในประเทศ 
หำกท่ำนมคีวำมจ ำเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจำก

กรงุเทพฯ กรณุำสอบถำมเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทำงเจำ้หนำ้ทีก่อ่นท ำกำรจองและขอแนะน ำ
ใหท้่ำนซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ำมำรถเลือ่นวนัและเวลำเดนิทำงได ้อนัเนือ่งมำจำกหำก

เกดิควำมผดิพลำดจำกทำงสำยกำรบนิ ไมว่่ำจะเป็นกำรยกเลกิเทีย่วบนิ กำรล่ำชำ้ของสำย
กำรบนิ กำรยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตำรำงกำรเดนิทำงมกีำรเปลีย่นแปลง ซึง่ สำยกำรบนิ
พจิำรณำสถำนกำรณ์แลว้พบว่ำอยู่เหนอืกำรควำมคุมของทำงสำยกำรบนิ หรอืจะเป็น

เหตุผลเชงิพำณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดำ้นควำมปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลำ่นี ้อยู่เหนอืกำร
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

อนึง่ บรษิทัฯ จะยนืยนักรุป๊ออกเดนิทำงประมำณ 7-10 วนักอ่นเดนิทำง หำกไมม่ ัน่ใจกรุณำ
สอบถำมพนกังำนขำยโดยตรง  

 
 

• หำกกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ำมำรถเลือ่นกำรเดนิทำงได ้ 
หำกกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทำงแลว้น ัน้ ท่ำนจะไมส่ำมำรถเลือ่นกำรเดนิทำงได ้ไมว่่ำจะเกดิ

เหตกุำรณ์ใดๆ ตอ่ทำ่นก็ตำม อนัเนือ่งมำจำก กำรคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบจำกตวัเลข

กำรจองกำรเดนิทำงของท่ำน หำกท่ำนถอนตวัออก ท ำใหก้รุป๊มคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิข ึน้ หรอื
อำจท ำใหก้รุป๊ไมส่ำมำรถออกเดนิทำงได ้ดงัน ัน้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญำตใหเ้ลือ่น

วนัเดนิทำงใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดตำมจ ำนวนเงนิของรำคำทวัร ์ 
 

• กำรช ำระเงนิหมำยถงึกำรยนืยนัจ ำนวนผูเ้ดนิทำง ไมส่ำมำรถปรบัเปลีย่นได ้  
กำรช ำระเงนิเขำ้มำน ัน้ หมำยถงึท่ำนไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ ำนวนตำมทีท่่ำนได้

จองเขำ้มำ หำกทำ่นช ำระเงนิเขำ้มำแลว้จะไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงจ ำนวนของผูเ้ดนิทำงได ้
และหำกมคีวำมจ ำเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงทำ่นจะยนิยอมใหท้ำงบรษิทัฯ คดิคำ่ใชจ้ำ่ยทีท่ำง



 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม 
 

บรษิทัเสยีหำย รวมถงึคำ่เสยีเวลำในกำรขำย อยำ่งนอ้ยทีสุ่ดเทำ่จ ำนวนเงนิมดัจ ำ ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้
ใหเ้ป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัฯ  
 

 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 
 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามัน  

(ยกเวน้หากมีการประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมีการเรียกเก็บเพิม่เตมิจากท่าน
ภายหลัง) และเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นี้เป็นไปตาม

เงือ่นของสายการบนิ 
 น ้าหนักกระเป๋า 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 ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่  
คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

     คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว 
     คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  

   ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไป
แลว้ 
       คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

  คา่ทปิคนขับรถและมัคคเุทศน์ทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ทำ่นละ 70,000 วอน/ทรปิ 

      (ช าระทีส่นามบนิในวันเช็คอนิ) คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 

 

 เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

 
 เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 

- การช าระมัดจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 
  กรุณาส ารองทีน่ั่งและช าระมัดจ า จ านวน 10,000 บาท ต่อท่าน เพือ่ส ารองสทิธิใ์น
การเดนิทาง และช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วัน มเิชน่นัน้ บรษัิทฯ จะถอื
ว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติท่านจะโดนยึดมัดจ าโดยที่ท่านจะไม่สามารถ
เรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจ่ายคา่ใชจ้่ายในสว่นของ



 

 

 

ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไปกอ่นหนา้นัน้แลว้ หากท่านส ารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทฯ 
เรียกเก็บยอดเต็มจ านวนทันที หลังจากท าการจองแลว้ กรุณาเตรียมเอกสารส าหรับการ
เดนิทางใหพ้รอ้ม เช่น หนา้พาสปอร์ตเพื่อออกตั๋วหรือค าขอพิเศษเพิม่เตมิต่างๆ  ใหแ้ก่

พนักงานขาย และหากท่านช าระเงนิเขา้มาไม่ว่าจะบางส่วนหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถือว่า
ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
 
- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพิม่เตมิ ยกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทาง

หากมีผูเ้ดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ 
จะแจง้ท่านลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7-10 วันก่อนออกเดนิทาง และหากไมส่ามารถออกเดนิทาง
ได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ กำรใชว้ลีแชร ์กรุณำ

แจง้บรษิทัฯ อย่ำงนอ้ย 7 วนัก่อนกำรเดนิทำง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดการ
ล่วงหนา้ได ้เนื่องจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอล่วงหนา้ และ

บางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามกับเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงก่อนท าการจองและหากในคณะของท่านมผีู ้
ตอ้งการดูแลพเิศษ เช่น ผูท้ี่น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุและผูท้ี่มีโรคประจ าตัวหรือไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให ้
การดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ

จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไม่

วา่จะเป็นประเทศไทยหรอืต่างประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่า

จะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ 

และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบว่าทางบรษิทัฯและมคัคุเทศกห์รอืหวัหนำ้ทวัร ์ไมม่สีทิธิท์ ี่

จะช่วยเหลอืใดๆ ท ัง้ส ิน้ เพรำะอ ำนำจกำรตดัสนิใจเป็นของเจำ้หนำ้ทีท่ำงกองกำร

ตรวจคนเขำ้เมอืงโดยเด็ดขำด อนึง่ ทางบรษัิทฯ มจีดุประสงคท์ีท่ าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่ว

เท่านั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้-ออกประเทศอย่างผิดกฎหมาย และหนังสือ

เดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ 

ทา่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ัง้สิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละ

สทิธิแ์ละไมร่ว่มเดนิทางพรอ้มคณะ 

    เง ือ่นไขกำรยกเลกิกำรจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่น

ชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  



 

 

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หาก

สายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อัน

เนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การ

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

สิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความ

ประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ

นักทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่าน
ไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการท่องเที่ยวนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง 

หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับ
ใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมี
หอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความ
ประสงค์ของผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได ้ 
 มัคคุเทศก ์หัวหนา้ทัวร ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด 

ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทับตราของ
บรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้เนื่องจากเป็นการจ่ายกับ
ตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออก
เมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้
ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ 

ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม
การช าระเงนิมัดจ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่
เพิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการ
จลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย

ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ 
เป็นตน้ 

 ผูเ้ดินทางตอ้งยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แต่ละเมือง, ประเทศ นั้น

แตกตา่งกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  
 

เอกสำรทีล่กูคำ้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทำง 



 

 

 

จากการทีร่ัฐบาลประเทศเกาหลใีต ้ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้ับคนไทย ผู ้
ที่จะเขา้ประเทศไดนั้้น จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองก่อนจงึจะ
สามารถเขา้ประเทศได ้(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจ

คนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีน่ ามา เชน่ 
ตั๋วเครื่องบนิขากลับ หรือเอกสารอื่นๆ ส าหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะตอ้งใชใ้นการ

พจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต(้ทางบรษัิทฯเตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักใน

ประเทศเกาหลใีตไ้ด ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหลใีต ้เชน่ โรงแรมทีพั่ก 

(ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านักในประเทศเกาหลใีต ้(ทางบรษัิทฯเตรยีม

ให)้ 
คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศเกำหลใีต ้(ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 

(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 

(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศเกาหลใีตจ้ะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย และเขา้
ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 90 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลบัจากประเทศเกาหลใีต ้มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการ

ถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


