
 
 

 

PRO KOREA CHERRY  
SKI LOVER 5D3N (พกัสกรีสีอรท์ 1 คนื) 

(AIR ASIA X) 
น ำ้หนกักระเป๋ำ 20 กก. 

เกำะนำม-ิ สกรีสีอรท์(พกัสกรีสีอรท์1คนื)- 
สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด-์สตรอวเ์บอรร์ ีฟ่ำรม์-พระรำชวงัชำงดอ๊กกงุ-

COSMETIC – BEAUTY INSIDE - ยำ่นฮงแด- 



 
 

 

หอคอย N SEOUL TOWER(ไมร่วมคำ่ลฟิท)์- 
ยำ่นอกิซอนดง-ชอ้ปป้ิงยำ่นเมยีงดง -ฮนุไดเอำ้ทเ์ลท 

วนัที1่ กรงุเทพฯ 
23.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ สนำมบนิดอนเมอืง 

เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิAIR ASIA X (XJ) พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  
02.40 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกำหลใีต ้โดยสายการบนิAIR ASIA X เที่ยวบนิที่ 

XJ700 (ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บรตกิารบนเครือ่งบนิ ใชร้ะยะเวลาใน
การเดนิทางประมาณ 5.25 ชัว่โมง) 

 
(ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่ง เนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

**หากตอ้งการอัพเกรดทีน่ั่งรบกวนแจง้เซลลท์ีท่า่นตดิตอ่เพือ่ท าการเชค็ทีน่ั่ง อัตราการ
ใหบ้รกิารดังนี้** 

 

 

วนัที2่ อนิชอน - เกำะนำม ิ- สกรีสีอรท์ 

10.05 น. เดนิทางถงึสนำมบนินำนชำตอินิชอน ประเทศเกำหลใีต ้
(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.)หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  
จากนั้นน าท่านสู ่ท่าเรือเฟอรร์ี ่เพือ่ขา้มฟากไปยัง เกำะนำม ิตัง้อยู่กลางทะเลสาบ

ซองเพยีง ชือ่ “นาม”ิ ตัง้ข ึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก่นายพลนาม ิเกาะนามนัิ้นเรยีกตัวเองว่า 
NAMINARA REPUBLIC และเรยีกตั๋วเรอืขา้มฟากและตั๋วเขา้ชมเกาะว่าวซีา่ ท าใหรู้ส้กึ
เสมอืนขา้มมาเทีย่วรัฐๆ หนึ่งทีเ่ป็นเอกเทศออกมาจากเกาหล ีบนเกาะจะมบีรรยากาศ

รม่รืน่ เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลัด ตน้แปะก๊วยตน้ซากรุะตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไม ้
อืน่ๆ ทีพ่ลัดกันออกดอกเปลีย่นสใีหช้มกันทกุฤดูกาล เป็นสถานทีโ่รแมนตกิ ส าหรับ
คูรั่กหนุ่มสาว และทีพั่กผ่อนหย่อนใจของครอบครัวทีน่ี่เคยเป็นหนึ่งในสถานทีถ่่ายท า

ละครเกาหล ีWINTER LOVE SONG หรอืเพลงรักในสายลมหนาว และภาพยนตไ์ทย
เรือ่ง กวนมนึโฮ ใครทีอ่ยากแชะรูปคู่กับเบยองจุน และทวิสนทีเ่รยีงตัวสวยงามทอด



 
 

 

ยาวไปจนสดุลูกหูลูกตา ตอ้งไม่พลาดทีจ่ะมาเยอืนทีน่ี่สักครัง้ พเิศษ ป่ันจักรยานชม
บรรยากาศอันแสนโรแมนตกิ อสิระใหท้่านถ่ายรปูไดต้ามอัธยาศัย ไดเ้วลาสมควรน่ัง
เรอืกลับมายังฝ่ัง.. 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร...เมนู ไกผ่ดัซอส ดกัคำลบี ้
จากนัน้พาทา่นเดนิทางสู ่ลำนสกรีสีอรท์ ทกุทา่นจะไดส้มัผัสหมิะและเก็บบรรยากาศ
เป็นทีร่ะลกึกอ่นจะไปสนุกกับการเลน่สก ีซึง่ลานสกแีห่งนี้มคีวามพเิศษดว้ยเนนิหมิะที่

มคีวามสงูไมต่ ่ากวา่ 1 กโิลเมตรขึน้ไป กลา่วกันว่าเป็นสวรรคข์องนักสกมีอืใหม ่แตใ่น
ขณะเดยีวกันก็มทีางวิง่ส าหรับมอือาชพี มเีนินรูปตัวเอสเป็นตัวเชือ่มระหวา่งยอดเนิน
และพืน้ดา้นลา่งมาใหท้า่นไดโ้ชวฝี์มอืกันเต็มที ่

(** ไมร่วมคา่เขา้ลานสก ีคา่เชา่ชดุ+อปุกรณ์สกแีละครฝึูก **) 
**การเตรยีมตัวกอ่นเลน่สก ีควรเตรยีม เสือ้แจ็คเกต็กันน ้าหรอืผา้รม่ กางเกงรัดรปู ถงุ
มอืสก ีผา้พันคอ แวน่กนัแดด เป็นตน้ ขอค าแนะน าและฝึกวธิกีารเลน่จากไกดท์อ้งถิน่

กอ่นลงสนามจรงิ เพือ่ความปลอดภัยของทา่นเอง** 
**ในกรณีทีล่านสกกีลางแจง้ปิด เราจะพาทา่นสูล่านสกใีนทีร่ม่ ONEMOUNT SNOWPARK แหลง่

ทอ่งเทีย่วใหมล่า่สดุใกลก้รงุโซล มสี ิง่อ านวยความสะดวกมากมาย เชน่ FITNESS &GOLF, CLUB, 
WATER PARK, SHOPPING MALL หากทา่นใดทีไ่มส่นใจเลน่ SNOW PARK สามารถเดนิชอ็ปป้ิงได ้
ตามอัธยาศัย มทีัง้ H&M, ADIDAS และมแีบรนดช์ัน้น าอกีมากมาย นอกจากนีย้ังสามารถเลน่เครือ่ง

เลน่หลากหลายชนดิทัง้ บันจีจั้มพ,์ ไมล้ากเลือ่น, มา้หมนุ, สไลเดอร ์(ไมร่วมบัตรเขา้) 
เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร... BULGOGI หมหูมักสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอก

หวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยน าหมูลงในกระทะพรอ้มน ้ า ซปุปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพรอ้ม

เครือ่งเคยีงและขา้วสวย 
 พักที่ OAK VALLEY,ELYSIAN GANGCHON,WILLHILLI SKI RESORT หรือ

เทยีบเทำ่ 

 
  
 

 
 
 

 
 

วนัที3่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– สตรอวเ์บอรร์ีฟ่ำรม์ – COSMETIC -                        
BEAUTY INSIDE - ยำ่นฮงแด 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เป็นสวนสนุกกลางแจง้ของประเทศ

เกาหลีใต ้สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า ดสินีย์แลนดเ์กาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่
ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิท์และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า
ซาฟาร ีชมไลเกอร ์(สงิโตผสมกับเสอื) แฝดคู่แรกของโลก ทีน่ี่ท่านจะพบว่าเจา้ป่า

สงิโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีี่สามารถ
สือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็นอยา่งด ีเขา้สูด่นิแดนแหง่เทพนยิาย สวนดอกไมส้ีฤ่ด ูซึง่จะ
ปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทเิชน่ สเปส

ทัวร ์รถไฟเหาะ หนอนสะบัด และไฮไลคท์ีพ่ลาดไมไ่ดข้องสวนสนุกแหง่นี้ รถไฟเหาะ
รางไม ้ชมกจิกรรมและการแสดงต่าง ๆ มากมาย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่สตรอว ์
เบอรร์ฟีำรม์ ใหท้า่นไดช้มิสตรอวเ์บอรร์สีด ๆ ฉ ่า ๆ พรอ้มทัง้เรยีนรูว้ธิกีารปลกูสตรอว์

เบอรร์ขีองชาวเกาหลใีหไ้ดผ้ลผลติดแีละรสชาตหิวานหอมชวนรับประทาน ซึง่ท่านจะ



 
 

 

สามารถซือ้ความอรอ่ยกลับไปเป็นของฝากใหค้นทางบา้นไดด้ว้ย (**หมายเหต ุ: การ
เก็บขึน้อยูก่ับจ านวนตามทีช่าวเกษตรก าหนด และขึน้อยูก่ับผลติผลในแตล่ะสปัดาห)์ 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร..เมนูบำรบ์คีวิป้ิงยำ่งสไตลเ์กำหล ี

จากนั้นน าท่านแวะชอ้ปรา้นเครือ่งส าอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์
ของนักชอ้ป เพือ่เลอืกซือ้กลับไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด์ 
ไม่ว่าจะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิ ครีมหอยทาก ครมีน ้ าแตก ครมีขัดขีไ้คล สแตมเซลล์ 

โบท็อกซ ์และยังมสีนิคา้อกีมากมาย อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้ยายอ้มผม แฮนดค์
รมี ยาสระผม เป็นตน้ จากนั้นน าท่านเดนิทางไปตามรอยซรีีย์ BEAUTY INSIDE 
แถวฮงแดกับธมีเวดดิง้เอาใจคนชอบถ่ายรปูแนวโรแมนตกิ ประดับประดาดว้ยดอกไม ้

เสมอืนคุณก าลังเป็นเจา้สาวในงานววิาห ์จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่ไปยัง ยำ่นฮงแด
(Hongdae) เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ จงึเป็นศูนยร์วม
เด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวทิยาลัย  เป็นอกีเสน้หนึ่งทีม่บีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยังมี

รา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี ่รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น คลับ ตลาดศลิปะ 
และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมูวั่ยรุน่อาย ุ20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้

และรา้นอาหารตา่งๆก็ยังไมแ่พง ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป   
เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร...เมนูขำ้วย ำเกำหล ี

 พกัที ่HAEDAMCHAE STAY HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 
 
 

 
 
 

 
 

วนัที4่ ศนูยโ์สมเกำหล-ีพระรำชวงัชำงดอ๊กกงุ-ยำ่นอกิซอนดง-ศนูยส์มนุไพรสน

เข็มแดง-หอคอย N SEOUL TOWER(ไมร่วมคำ่ลฟิท)์ -ดวิตีฟ้ร-ีชอ้ปป้ิง
ยำ่นเมยีงดง 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 
จากนั้นน าท่านออกเดนิทางไปยัง ศูนยโ์สมเกำหล(ีGINSEN CENTER) สมุนไพรที่

ชว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบทางเดนิอาหาร ปอด ท าใหร้า่ยกายสดชืน่ และเพิม่
พละก าลัง มสีรรพคุณทางการแพทยช์่วยบ ารุงหัวใจ โลหติจาง เบาหวาน ความดัน

โลหติสงู ความเครยีด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง จากนั้นน า
ทา่นไปยัง พระรำชวงัชำงดอ๊กกุง หรอื พระราชวังชางด๊อก หนึง่ในหา้พระราชวังที่
ส าคัญทีส่ดุในสาธารณรัฐเกาหล ีสรา้งขึน้ในรัชสมัยของพระเจา้แทจงแหง่ราชวงศโ์ช

ซอน เมือ่ปี พ.ศ. 1948 (ค.ศ. 1405) แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 1955 (ค.ศ. 1412) ดว้ย
เหตุทีพ่ระราชวังแห่งนี้ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกของพระราชวังเคยีงบก (Kyeongbok 
Palace) ผูค้นจึง เรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าพระราชวังตะวันออก (East Palace)                   

จากนัน้น าทา่นไปยัง ยำ่นอกิซอนดง (Ikseon-Dong) ความเกข๋องยา่นนี้คอื ทีน่ี่เป็น
หมูบ่า้นโบราณ Hanok Village  อายุกวา่ 100 ปี แตใ่นอาณาเขตเล็กๆ นี้ กลับมคีาเฟ่
และรา้นขายของกระจุกกระจกิซ่อนตัวอยู่ตามตรอกซอกซอย  ทัง้ของเล่นโบราณ 

เครื่องประดับ รา้นกาแฟ จากหมู่บา้นเก่าจงึกลายเป็นแหล่งแฮงกเ์อาต์ใหม่ไปโดย
ปรยิาย เอกลักษณ์ของอกิซอนดงคอืบา้นเรอืนเกา่แกท่ีต่ัวบา้นก่อดว้ยอฐิสนี ้าตาลวาง
เรยีงเป็นกอ้น  หลังคาเตีย้ และทางเดนิแสนแคบ ซึง่แตล่ะรา้นน าเอาความวนิเทจนี้มา

ดัดแปลงใหต้ัวรา้นน่าสนใจมากขึน้ ดว้ยการตดิกระจกใส เพนตผ์นัง ใหเ้ราไดเ้ดนิไป
แวะถ่ายรปูตามจุดตา่งๆ ไปดว้ย ซึง่รา้นดังๆ ของอกิซอนดงตอ้งยกใหค้าเฟ่ทีม่คีาแรก



 
 

 

เตอรเ์ฉพาะตัว อาท ิ(ทงแบคยางกวาจอม) รา้นแพนเคก้ควิยาวเหยยีดที่ท ากันแบบชิน้
ต่อชิน้ ใครมเีวลามากหน่อยแนะน าใหล้องต่อควิ รา้นเกี๊ ยวเล็กๆ แต่อร่อยมากอย่าง 
Chang Hwa Dang รวมถงึคาเฟ่ภาพยนตร ์คาเฟ่การต์ูน ฯลฯ จากนั้นน าทานเดนิทาง

ไปยัง ศนูยน์ ำ้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) มสีรรพคุณชว่ยบ ารงุร่างกาย ลดไขมันที่
อดุตันในเสน้เลอืด และรักษาสมดลุในรา่งกาย   

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

  จากนัน้น าทา่นสูค่วามโรแมนตกิ ณ หอคอยเอ็นโซล(N Seoul Tower)ไมร่วมคา่ลฟิต ์
เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของโซล เปิดใหเ้ขา้ชมเมื่อ ปี ค.ศ. 1980 เป็น

หอคอยส าหรับชมเมอืง ตัง้อยู่ในกรุงโซล หรอืบางครัง้เรยีก หอคอยนัมซัน (Namsan 
Tower) เพราะตัง้อยูบ่นภเูขานัมซัน เป็นหอคอยทีม่คีวามสงูจากฐานประมาณ 236.7 
เมตร และไดรั้บการ renovate ใหมปี่ 2005 จงึไดช้ือ่ใหมเ่ป็น N Seoul Tower โดย N 

ที่เพิม่ขึน้มานั้นย่อมาจาก new look หรือ รูปแบบใหม่ โดยมีการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาการต่างๆ ทัง้การใหแ้สงไฟที่หลากหลายและสวยงามขึน้ รวมถงึภายในที่

ตกแตง่ใหม่ โดยมรีา้นอาหารบนหอคอยทีจ่ะหมนุครบรอบทกุๆ 48 นาท ีจุดไฮไลทท์ี่
พลาดไม่ไดเ้ลยเมือ่มาเทีย่ว Seoul Tower น่ันก็คอื สถานทีค่ลอ้งกญุแจชือ่ดัง  Love 
Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่วา่คู่รักทีม่าคลอ้งกญุแจทีจ่ะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอด

กาล โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความหรอืชือ่ของคูรั่กไวบ้นแมก่ญุแจ แลว้น าไปคลอ้งไวก้ับราว
เหล็กบรเิวณฐานของ N Seoul Tower ยังเป็นสถานทีถ่า่ยท าละครเกาหลแีนวน่ารักๆ
เรื่อง“กับดักหัวใจยัยแม่มด” อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตาม

อัธยาศัยหรือคลอ้งกุญแจคู่รัก จากนั้นน าท่านเลือกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้รี
(DUTY FREE) ที่นี่มรีา้นคา้ปลอดภาษีชัน้น าทีใ่หญ่ที่สดุในโซล แหล่งรวมสนิคา้ให ้
เลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา 

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

จะตอ้งมาที่เมียงดงแห่งนี้  พบกับสินคา้วัยรุ่น อาทิ เสื้อผา้แฟชั่นแบบอินเทรน 
เครือ่งส าอางดังๆ ของเกาหล ีพบกับความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกีรปูแบบหนึง่ ซึง่
เมยีงดงแหง่นี้จะมวัียรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันทีน่ี่กวา่ลา้นคนในแตล่ะวัน และ

เป็นย่านทีเ่ต็มไปดว้ยสตรทีฟู้ ดหนา้ตาน่ารับประทานมากมาย เชน่ ไกผั่ดซอส คเยรัน
ปัง ต๊อกบกกไีสช้สีทอด ปลาหมกึทอด ซฟีู้ ดทอด หอยเชลลอ์บชสี กุง้เผาอบชสี ไก่
ยา่งเมยีงดง แพนเคก้สไตลเ์กาหล ีฯลฯ  

เย็น  อสิระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของ
ทา่น 

 พกัที ่HAEDAMCHAE STAY HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

วนัที5่ ศนูยส์มุนไพรเกำหล-ีฮุนไดเอำ้ทเ์ลท-ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต-กรงุเทพฯ 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 



 
 

 

จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสูศ่นูยส์มุนไพรเกำหล(ีฮอกเกนาม)ู ใหท้า่นไดรั้บชมรับฟัง
ขอ้มลูส าคัญของสมนุไพรบ ารงุตับ ซึง่แพรห่ลายและเป็นทีน่ยิมมากภายในประเทศ
เกาหลใีต ้มผีลติภัณฑห์ลากหลายรสุมนุไพรทีค่ัดเลอืกและดแูลอยา่งพถิพีถัิน อสิระให ้

ทา่นไดเ้ลอืกชมและ เลอืกซือ้สนิคา้กลับไปเป็นของฝาก  
กลำงวนั       รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร..เมนูจมิดกัไกตุ่น๋กบัซอสสไตลเ์กาหล ี

 จากนัน้น าทา่นไปยัง ฮุนไดเอำ้ทเ์ลท แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่วบรวมแบรนดด์ังตา่งๆ ที่

เต็มไปดว้ยรา้นแฟชั่นกว่า 200 รา้น ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจ  จากนั้นน าท่าน
เพลดิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต ซือ้ของ(ละลายเงนิวอน 5 
แถม 1) สาหรา่ย ขนมตา่งๆ ชอ็กโกแล๊ตหนิ ซเีรยีลชอ็กโก ผลติภัณฑข์องใบและราก

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

13.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบนินำนชำตอินิชอน  
16.25 น. ออกเดนิทางจากประเทศเกาหลใีต ้กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิ

ที ่XJ709 (ไม่มีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่องบนิ ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง
ประมาณ 5.25 ชัว่โมง) 

20.45 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 
 

ส ำคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชน์สงูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิ
แลว้ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
อตัรำคำ่บรกิำร 

วนัเดนิทำง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

30 พ.ย.-04 ธ.ค.62 16999 16999 7900 

02-06 ธ.ค. 2562 19999 19999 7900 

11-15 ธ.ค. 2562 19999 19999 7900 

12-16 ธ.ค. 2562 19999 19999 7900 

19-23 ธ.ค. 2562 19999 19999 7900 

รำยกำรทวัรส์ำมำรถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบำง 
รำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
    อนัเน่ืองมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาต ิเหตกุารณท์างการเมอืง สภาพการจราจร สาย

การบนิหรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้น้ีจะค านงึถงึความปลอดภัย ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง
เป็นส าคญั 

         ทำงผูเ้ดนิทำงจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมำจำกไดร้บัทรำบเงือ่นไขกอ่นกำร
เดนิทำงแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิเ์ร ิม่และจบกำรใหบ้รกิำร ที ่สนำมบนิตน้ทำงขำไป เทำ่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวัดหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอื

ยานพาหนะอืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิดอนเมอืง ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่าย
เนื่องจากเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรม 

 

รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายเนื่องจากเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรม 

 

 

 

 
 



 
 

 

22-26 ธ.ค. 2562 19999 19999 7900 

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

31 ม.ค.-04 ก.พ.63 18999 18999 7900 

07-11 ก.พ. 2563 19999 19999 7900 

14-18 ก.พ. 2563 18999 18999 7900 

21-25 ก.พ. 2563 18999 18999 7900 

28 ก.พ.-03 ม.ีค.63 18999 18999 7900 

รำคำเด็กทำรก 
อำยตุ ำ่กวำ่ 2ปี 

5,900 บำท 

JoinLand 9,900 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  
(แตส่ำมำรถเปลีย่นผูเ้ดนิทำงไดต้ำมเง ือ่นไของสำยกำรบนิ) 

ช ำระทีส่นำมบนิในวนัเช็คอนิ สว่นคา่ทปิหัวหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
ขอสงวนสทิธ ิใ์นกำรคนืคำ่ทปิ ในกรณีไมผ่ำ่นกำรตรวจพจิำรณำจำกดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืง(ต.ม.)  

ในกำรเขำ้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกำหลใีต ้                 
 ขอ้ควรทรำ 
 
              เง ือ่นไขกำรเดนิทำง 
 
 ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมผ่ำ่นกำรตรวจพจิำรณำจำกดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืง(ต.ม.)ในกำร

เขำ้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกำหลใีต ้อนัเนือ่งจำกกำรกระท ำทีส่่อไปในทำง
ผดิกฎหมำย กำรหลบหนเีขำ้ออกเมอืง หรอืกำรถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆทุกกรณี ทำง
บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและไม่คนืคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆท ัง้ส ิน้ เนือ่งจำกทำงบรษิทัไดท้ ำกำร

จองและถูกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยแบบเหมำจำ่ยไปลว่งหนำ้ท ัง้หมดแลว้ 
 ทำงบริษทัขอสงวนสทิธ ิ ์รำคำนี้เฉพำะนกัท่องเที่ยวชำวไทยเท่ำน ัน้  ถ้ำหำกเป็น

ชำวต่ำงชำต ิจะตอ้งเพิม่จำกรำคำค่ำทวัรป์กตอิกี 100 USD(เงนิไทย3,500บำท)   

และหำกเป็นชำวตำ่งชำตชิำวเกำหล ีจะตอ้งเพิม่จำกรำคำทวัรป์กตอิกี 300 USD(เงนิ
ไทย10,500บำท) 

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

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

 



 
 

 

 กรณีตดักรุ๊ปเหมำทีเ่ป็น เด็กนกัเรยีนระดบัอนุบำล, ประถม, มธัยมและโรงเรยีนกวด
วชิำ นกัศกึษำทุกระดบัช ัน้ ครูอำจำรย ์ธุรกจิขำยตรงเครือ่งส ำอำงและอำหำรเสรมิ 
กลุ่มธุรกจิขำยของออนไลน ์หมอพยำบำล ชำวตำ่งชำต ิหรอืกรุ๊ปทีม่กีำรดูงำนตอ้ง

สอบถำมรำคำใหมท่กุคร ัง้ 
 ทวัรน์ีจ้ดัใหเ้ฉพำะลูกคำ้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตำมรำยกำรของทวัร ์ทุกวนัเทำ่น ัน้ 

หำกทำ่นไมส่ำมำรถรว่มทวัรท์กุวนั หรอืแยกตวัออกจำกกรุป๊ทวัร ์โดยไมล่งรำ้นชอ้ปป้ิง 

เช่น คอสเมทสิ, ดวิตีฟ้ร,ี อะเมทสิ, ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต, ศูนยส์มุนไพรโสมเกำหล,ี ศูนย ์
สมุนไพรเกำหล,ี น ำ้มนัสนเข็มแดง ทำงบรษิทัจะคดิคำ่ด ำเนนิกำรในกำรแยกทอ่งเทีย่ว
เอง 350 USDตอ่ทำ่น 

 ทวัรน์ีจ้ดัใหเ้ฉพำะลูกคำ้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตำมรำยกำรของทวัรท์ุกวนัเทำ่น ัน้ 
หำกท่ำนได้ไม่สำมำรถร่วมทวัร ์ทุกวนั แค่สมคัรมำร่วมทวัร ์เพียงเพื่อกำรใช้ต ั๋ว
เครือ่งบนิและทีพ่กัในรำคำพเิศษ หำกทำ่นไมแ่จง้และปรำกฏวำ่ ทำ่นไม่รว่มทวัรใ์นบำง

วนั ทำงบรษิทัจะคดิคำ่ด ำเนนิกำรในกำรแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD (ก่อนซื้อทวัร ์
จะตอ้งแจง้ควำมประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่งทำงผูจ้ดัจะไดค้ดิคำ่บรกิำรทีเ่หมำะสม) 

 หำกวนัเดนิทำง เจำ้หนำ้ทีส่ำยกำรบนิ หรอื ดำ่นตรวจคนออก และ เขำ้เมอืง ตรวจพบ 

หนงัสอืเดนิทำง  

 (พำสปอรต์) ของทำ่นช ำรุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ำ้ ขำดไปหนำ้ใดหนำ้หนึง่ มี

หนำ้ใดหนำ้หนึง่หำยไป มกีระดำษหนำ้ใดหนำ้หนึง่หลุดออกมำ มรีอยแยกระหวำ่งสนั

ของเล่มหนงัสอืเดนิทำง เป็นตน้ ไม่วำ่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ทำงสำยกำรบนิ หรอื เจำ้หนำ้ที่

ด่ำนตรวจคนออก และ เขำ้เมือง มสีทิธ ิไ์ม่อนุญำตใหท้่ำนเดนิทำงต่อไปได ้ดงัน ัน้

กรุณำตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสอืเดนิทำงของทำ่นใหอ้ยู่ในสภำพดอียู่ตลอดเวลำ 

ขณะเดนิทำง กรณีช ำรุด กรุณำตดิตอ่กรมกำรกงสุลกระทรวงกำรตำ่งประเทศเพือ่ท ำ

หนงัสอืเดนิทำงฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเกำ่ไปอำ้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มำที่

บรษิทัเร็วทีสุ่ด เพื่อยนืยนักำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนงัสือเดนิทำง หำกท่ำนไดส้่ง

เอกสำรมำที่บร ิษทัเรียบร้อยแล้ว  กรณีที่ยงัไม่ออกบตัรโดยสำร ท่ำนสำมำรถ

เปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีำ่ใชจ้่ำย แตห่ำกออกบตัรโดยสำร (ต ัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ 

ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นกำรเรยีกเก็บคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ซึง่โดยส่วน

ใหญต่ ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทำงประมำณ 14-20 วนั ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บั

กระบวนกำรและข ัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 
 

ขอ้ควำมส ำคญั โปรดอำ่นอยำ่งละเอยีด 

ในกรณีที่ลูกคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าให ้
ลกูคา้ตอ้งถูกส่งตัวกลบัเขา้ประเทศไทย จงึมีคา่ใชจ้่ายที่เกดิขึน้ในการเปลีย่นตัว๋ขากลับ และรวมถงึค่าบรกิาร
อืน่ๆที่เกดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบในคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ที่ทางประเทศนัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผู ้

จัดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิ
ถัดไปที่มีที่น่ังว่าง หรือตามวันเดนิทางของตั๋วเครื่องบิน ทัง้น้ี ขึน้อยู่ทางเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของ
ประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ัดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  ** ตม. ตรวจคน
เขา้เมืองประเทศเกาหลใีตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเขา้เมือง

เรียกสัมภาษณ์นัน้ ขึน้อยู่กับทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้จิารณา และอยู่ในดุลพนิิจของทางเจา้หนา้ที่ ตม. 
ทางบรษัิททัวรไ์ม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส ำคญั! 

 
 เงือ่นไขกำรออกเดนิทำง 

ในแต่ละเสน้ทำงจะมกีำรก ำหนดผูเ้ดนิทำงข ัน้ต ่ำของกำรออกเดนิทำง โดยในทวัรน์ี้ 
ก ำหนดใหม้ผีูเ้ดนิทำงข ัน้ต ำ่ 15 ทำ่น  หำกมผีูเ้ดนิทำงไม่ถงึทีก่ ำหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิ
ในกำรเพิม่ค่ำทวัร ์หรอื เลือ่นกำรเดนิทำง หรอื ยกเลกิกำรเดนิทำง หำกท่ำนมไีฟลทบ์นิ

ภำยในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้รำทรำบล่วงหนำ้กอ่นทำงบรษิทัฯ จะไม่รบีผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
ดงัน ัน้กรุณำสอบถำมยนืยนักำรออกเดนิทำงกอ่นจองไฟลทบ์นิภำยในประเทศทกุคร ัง้ 

 

 
 กำรออกต ัว๋โดยสำยภำยในประเทศ 

หำกทำ่นมคีวำมจ ำเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจำกกรุง
เทพฯ กรุณำสอบถำมเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทำงเจำ้หนำ้ทีก่อ่นท ำกำรจองและขอแนะน ำให้
ทำ่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ำมำรถเลือ่นวนัและเวลำเดนิทำงได ้อนัเนือ่งมำจำกหำกเกดิ

ควำมผดิพลำดจำกทำงสำยกำรบนิ ไม่ว่ำจะเป็นกำรยกเลกิเทีย่วบนิ กำรลำ่ชำ้ของสำยกำร
บนิ กำรยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตำรำงกำรเดนิทำงมกีำรเปลีย่นแปลง ซึง่ สำยกำรบนิพจิำรณำ
สถำนกำรณ์แล้วพบว่ำอยู่เหนือกำรควำมคุมของทำงสำยกำรบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิ

พำณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดำ้นควำมปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหล่ำนี ้อยูเ่หนอืกำรควบคมุของ
บรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไมค่นืคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 
จะยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทำงประมำณ 7-10 วนัก่อนเดนิทำง หำกไม่ม ัน่ใจกรุณำสอบถำม

พนกังำนขำยโดยตรง  
 

 หำกกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ำมำรถเลือ่นกำรเดนิทำงได ้ 

หำกกรุ๊ปคอมเฟิรม์เดนิทำงแลว้น ัน้ ทำ่นจะไมส่ำมำรถเลือ่นกำรเดนิทำงได ้ไม่ว่ำจะเกดิ
เหตุกำรณ์ใดๆ ตอ่ทำ่นก็ตำม อนัเนือ่งมำจำก กำรคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปน ัน้ประกอบจำกตวัเลข

กำรจองกำรเดนิทำงของทำ่น หำกทำ่นถอนตวัออก ท ำใหก้รุป๊มคีำ่ใชจ้่ำยเพิม่เตมิขึน้ หรอื
อำจท ำใหก้รุป๊ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้ดงัน ัน้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิม์อินุญำตใหเ้ลือ่น
วนัเดนิทำงใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดตำมจ ำนวนเงนิของรำคำทวัร ์ 

 
 กำรช ำระเงนิหมำยถงึกำรยนืยนัจ ำนวนผูเ้ดนิทำง ไมส่ำมำรถปรบัเปลีย่นได ้  

กำรช ำระเงนิเขำ้มำน ัน้ หมำยถงึทำ่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ ำนวนตำมทีท่ำ่นได้
จองเขำ้มำ หำกทำ่นช ำระเงนิเขำ้มำแลว้จะไม่สำมำรถเปลีย่นแปลงจ ำนวนของผูเ้ดนิทำงได ้
และหำกมคีวำมจ ำเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงทำ่นจะยนิยอมใหท้ำงบรษิทัฯ คดิคำ่ใชจ้่ำยทีท่ำง

บรษิทัเสยีหำย รวมถงึคำ่เสยีเวลำในกำรขำย อยำ่งนอ้ยทีสุ่ดเทำ่จ ำนวนเงนิมดัจ ำ ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้
ใหเ้ป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัฯ  

 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม 
 

 
 

อตัรำคำ่บรกิำ 
 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามัน  

(ยกเวน้หากมีการประกาศปรับขึน้จากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิม่เตมิจากท่าน
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)์ 

 
 
 

 
     คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่  

คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

     คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว 
     คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญ่กวา่มาตรฐาน  
   ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไป

แลว้ 
       คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

  คา่ทปิคนขับรถและมัคคเุทศน์ทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ทำ่นละ 70,000 วอน/ทรปิ 

      (ช าระทีส่นามบนิในวันเชค็อนิ) คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 

 

 เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

 

 เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 
- การช าระมัดจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 
  กรุณาส ารองทีน่ั่งและช าระมัดจ า จ านวน 10,000 บาท ต่อท่าน เพือ่ส ารองสทิธิใ์น

การเดนิทาง และช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนออกเดนิทาง 30 วัน มเิชน่นัน้ บรษัิทฯ จะถอื
วา่ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิา่นจะโดนยดึมัดจ าโดยทีท่า่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้ง

ใดๆ คนืได ้อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจ่ายคา่ใชจ้่ายในสว่นของทีพั่กและ

ตั๋วเครือ่งบนิไปก่อนหนา้นั้นแลว้ หากท่านส ารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บ
ยอดเต็มจ านวนทันท ีหลังจากท าการจองแลว้ กรุณาเตรยีมเอกสารส าหรับการเดนิทางให ้

พรอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่ออกตั๋วหรอืค าขอพเิศษเพิม่เตมิตา่งๆ  ใหแ้กพ่นักงานขาย และ
หากทา่นช าระเงนิเขา้มาไม่วา่จะบางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ทีร่ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 



 
 

 

 
- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหาก

มผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้
ทา่นล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7-10 วันก่อนออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทาง
บรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น กำรใชว้ลีแชร ์กรุณำ

แจง้บรษิทัฯ อย่ำงน้อย 7 วนัก่อนกำรเดนิทำง มิฉะนั้นบรษัิทฯ จะไม่สามารถจัดการ
ลว่งหนา้ได ้เนื่องจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินั้น ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และ
บางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้ทางสนามบนิในไทยและในต่างประเทศ ซึง่ผู ้

เดนิทางสามารถสอบถามกับเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงก่อนท าการจองและหากในคณะของท่านมผีู ้
ตอ้งการดแูลพเิศษ เชน่ ผูท้ีน่ั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุและผูท้ีม่โีรคประจ าตัวหรอืไมส่ะดวก
ในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้ง
ดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่่า

จะเป็นประเทศไทยหรอืต่างประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่จะ

กรณีใดๆ ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนั้นเป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนั้นๆ 

และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบวา่ทางบรษิทัฯและมคัคเุทศกห์รอืหวัหนำ้ทวัร ์ไมม่สีทิธ ิท์ ีจ่ะ

ชว่ยเหลอืใดๆ ท ัง้ส ิน้ เพรำะอ ำนำจกำรตดัสนิใจเป็นของเจำ้หนำ้ทีท่ำงกองกำรตรวจ

คนเขำ้เมอืงโดยเด็ดขำด อนึง่ ทางบรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ีท่ าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอยา่งผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมี

อายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ 

ทา่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิ์

และไมร่ว่มเดนิทางพรอ้มคณะ 

 

    เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่น

ชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 

 

 

 

 



 
 

 

    เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หาก

สายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อัน

เนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การ

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

สิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความ

ประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัต ิเหตุจากความประมาทของ

นักทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการท่องเทีย่วนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง 

หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับ
ใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมี

หอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงค์
ของผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้ 

 มัคคเุทศก ์หัวหนา้ทัวร ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ 

ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทับตราของ
บรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้เนื่องจากเป็นการจ่ายกับ

ตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง 
ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว 

อันเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 

นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ 
ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม
การช าระเงนิมัดจ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้
ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล 

การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็น
ตน้ 

 ผูเ้ดินทางตอ้งยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แต่ละเมือง, ประเทศ นั้น
แตกตา่งกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  

 

 
 
 

 
 



 
 

 

เอกสำรทีลู่กคำ้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทำง 
จากการทีรั่ฐบาลประเทศเกาหลใีต ้ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้ับคนไทย ผูท้ี่
จะเขา้ประเทศไดนั้้น จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะ

สามารถเขา้ประเทศได ้(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคน
เขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีน่ ามา เชน่ ตั๋ว
เครือ่งบนิขากลับ หรอืเอกสารอืน่ๆ ส าหรับรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณา

ไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต(้ทางบรษัิทฯเตรยีมให)้ 
(2)  ส ิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศ

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

(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านักในประเทศเกาหลใีต ้(ทางบรษัิทฯเตรยีม
ให)้ 

คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศเกำหลใีต ้(ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซี่ำ) 
(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศเกาหลใีตจ้ะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย และเขา้

ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 90 วัน 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศเกาหลใีต ้มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการ

ถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


