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KXJ13 WINTER SEOUL SKI KOREA ทวัรเ์กาหล ี5วัน3คนื 

เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สกรีสีอรท์ ฟารม์สตรอเบอรร์ี่ 
 
 

สัมผัสความโรแมนติกแห่งเกาหลี “เกาะนาม”ิ สนุกสุดเหวี่ยง สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์  
สัมผัสหิมะที่ ลานสกีรีสอร์ท ตามรอยหนังดัง กวนมึนโฮ เก็บสตรอเบอร์รี่สดใหม่จากฟาร์ม 
เช็คอิน N Seoul Tower พระราชวังถ็อกซูกุง คลองชองกเยชอน ย่านฮงแด ย่านเมียงดง 
ขี้ไม้กวาดถ่ายรูปสุดชิค! กับ 943 King's Cross Cafe จัดเต็มอาหารเกาหลีรสชาติต้นต ารับ  

 

เดินทางโดยสายการบิน Thai AirAsia X (XJ) 
น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 Kg. / Carry on 7 Kg.  
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วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
 (บาท) 

ราคาเด็ก   
(บาท) 

พักเดี่ยว / เดินทาง
ท่านเดียว เพ่ิม  (บาท) 

ที่น่ัง หมายเหต ุ

01-05 กุมภาพันธ์ 66 21,888  

 
 

ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน 2 ปี 
ราคา 4,500 บาท) 

 

 
 
 
 
 

 
4,500 

25  

10-14 กุมภาพันธ์ 66 21,888 25  

24-28 กุมภาพันธ์ 66 21,888 25  

03-07 มีนาคม 66 22,888 25  

10-14 มีนาคม 66 21,888 25  

17-21 มีนาคม 66  19,888 25  

◼ FLIGHT:  
DEPARTURE:     XJ700   BKK-ICN    03.10-10.30 
RETURN:            XJ701     ICN-BKK     11.45-15.45 
 

 

 

23.45น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4  เคาท์เตอร์ สายการบิน 
Thai AirAsia X (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋า 

 

 

03.10 น.   น าท่านเดินทางออกสู่ ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน Thai AirAsia X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ700 
10.30 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2ชั่วโมง กรุณาปรับ   

นาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (ม้ือที่1)  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน ที่มีชื่อเสียงด้านสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากมาย เมืองนี้อยู่ทางตอน
เหนือ ต้ังอยู่ในแอ่งท่ีเกิดจากแม่น ้าโซยางและแม่น ้าฮัน มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่รอบเมือง โดยเฉพาะทะเลสาบโซยังและ
ทะเลสาบอุยอาม บริเวณนี้มีชื่อเสียงจากเกาะเล็กๆ ริมแม่น ้า พาท่านเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวชื่อดังในเมืองชุนชอน
คือ เกาะนามิ พาทุกท่านเดินชม เกาะนามิ เป็นสถานที่โด่งดังมาจากซีรีส์เกาหลีเรื่อง Winter Sonata (2002) โดยใช้เกาะ
นามิเป็นสถานที่ถ่ายท าฉากโรแมนติก ที่น่ีจึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวท่ีคู่รักนิยมมาเที่ยวกันตลอดทั้งปี และห้ามพลาดที่

  วันท่ีหน่ึง  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
              

  วันที่สอง  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – เมืองชุนชอน – เกาะนาม ิ– เมืองคยองกีโด –  
     ลานสกรีีสอรท์                               อาหาร เที่ยง, เย็น                                                                                                                    
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จะถ่ายภาพคู่กับรูปปั้ นอย่าง เบยองจุน และชเวจีอู พระเอก-นางเอก จากซีรีย์เรื่องดังกล่าว ท าให้ที่นี่ถูกขนานนามให้เป็น 
"เกาะแห่งความรัก" เกาะนามิมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 270 ไร่ และมีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ใกล้กรุงโซลท่ียังรักษาความอุดมสมบูรณ์และความบริสุทธิ์ของธรรมชาติไว้เป็นอย่างดี   
จากนั้นพาท่านไปสนุกสนานกับ ลานสกีรีสอร์ท ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดคยองกีโด ซึ่งอยู่ติดกับกรุงโซล ในช่วงหน้าหนาวผู้คน
ส่วนใหญ่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวนิยมพากันมาท ากิจกรรมที่นี่ เพราะเป็นลานสกีที่มีพ้ืนที่กว้างขวางอย่างมาก และยัง
แบ่งออกเป็นโซนต่าง ๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการเล่น สกี สโนว์บอร์ด และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้
พักผ่อนตามอัธยาศัย *ลานสกีอาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะอยู่ในระดับและ
พ้ืนท่ีที่ใกล้เคียงกัน* (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกี) 

 
 
 
 
 
 
 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่2) เมนูทัคคาลบี้ Dak-kalbi หรือไก่ผัดเผ็ดเป็นอาหารเกาหลียอดนิยมที่ท าจากไก่หั่นเต๋า
หมักในซอสโคชูจัง ท่ีมีมันฝร่ังหวานกะหล ่าปลีใบเพริลล์ต้นหอมต้นต ารับและส่วนผสมอื่น ๆ 
ที่พัก : SAMWON HOTEL 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที่3) 
 น าท่านเดินทางไปเก็บ ฟาร์มสตรอเบอร์รี่  (Four Season 
Strawberry Farm Yongin) ตามรอยภาพยนต์ดังอย่าง กวน 
มึน โฮ สวนฟาร์มสตรอเบอรี่ชื่อดังของเกาหลี เพราะฟาร์มนี้เป็น
ของคุณลุงที่แสดงเป็นพ่อเพ่ือนของนางเอกนั่นเอง หน้าหนาวนี้
การไดไ้ปเก็บสตรอเบอร่ีเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างมาก 
ให้ทุกท่านได้เก็บสตรอเบอรี่กันสดๆจากต้น จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่  *ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ เปลี่ยนแปลงไปตามความ
เหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะอยู่ในระดับและพ้ืนที่
ที่ใกล้เคียงกัน* จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
Everland ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี สวนสนุกเปิดใน
หุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายในสวนสนุกประกอบ
ไปด้วยโซนต่าง ๆ 5 โซน ทั้งโซน American Adventure, Zoo 
Topia, Global Fair, Magic Land และ European Adventure 
การท่องเที่ยวภายในสวนสนุกแห่งนี้ แนะน าว่า ควรขึ้นรถบัสท่อง
ไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่
ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็น
สุข และชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่าง
ดีไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถึงใหญ่น้อย ท่านสามารถทดลองสนุกกับ

  วันที่สาม  เมืองยงอิน - ฟาร์มสตรอเบอร์ร่ี – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรนด์ดังเกาหลี – ศูนย์สมุนไพร 
     Hogaenamu Herb - ย่านฮงแด                                                   อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น 
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เครื่องเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัดชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ เป็น
ต้น (ค่าทัวรร์วมบัตรค่าเข้าสวนสนุกแล้ว) 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (ม้ือที่4) ทางบริษัทมีบริการคูปองอาหารให้ท่านละ 1 ใบ EVERLAND 
ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อปปิ้ งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น 
ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ จากน้ันพาท่านไป อิสระชอ้ปปิ้ ง ย่านฮง
แด เป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย มีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าแฟชั่น 
คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆก็ยังไม่แพงอีกด้วย หรือ 
แนะน าท่านเดินเล่นไปถ่ายภาพท่ี 934 King's cross คาเฟ ่ธีม"แฮร์รี่ พอตเตอร์" ซึ่งตั้งอยู่ใน ย่านฮงแด เป็นคาเฟเ่กาหลี
ที่แฟนๆ แฮร์รี่ ห้ามพลาด พาเหล่าสาวกแฮรี่ได้เข้าไปสัมผัสโลกพ่อมดมุมถ่ายรูปสวยๆพร้อมพร็อบถ่ายรูปเก๋ๆมากมาย 
(ราคาไม่รวมค่าเครื่องดื่มในคาเฟ)่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) เมนู BBQ ป้ิงย่างเกาหลีรสชาติแบบต้นต ารับ ทานพร้อมเคร่ืองเคียง ก็คือ
ผักกาดหอม กิมจิ ซอส และเกลือ นอกจากนี้ก็มีใบงา หัวไชเท้าดอง ถ่ัวงอก หัวหอม กระเทียม และ ต้นหอมอีกด้วย 
ที่พัก : L’ART HOTEL 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที่6) 

น าท่านแวะช้อปปิ้ ง ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่งรับรองคุณภาพ
จากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด 
ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า 
โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกายให้ท่านซื้อเป็นของ
ฝาก และ ร้านสมุนไพร Red Pine เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัด
จากน ้ามันสน ท่ีมีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วย
ควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย น าท่านชม 
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย และ ลองท าคิมบับ พิพิธภัณฑ์จัด
แสดงเรื่องราวต่างๆของการท าสาหร่ายและประวัติความ
เป็นมาต้นก าเนิดของการผลิตสาหร่ายและขั้นตอนการ
ผลิตสาหร่าย ให้ท่านลิ้มลองผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากสาหร่ายและเลือกซ้ือเพ่ือเป็นของฝากอีกทั้งยังมีการสาธิตวิธีท าคิมบับให้

วันที่สี่        โซล -ศูนย์โสมรัฐบาล - ร้านสมุนไพร Red Pine - Seaweed Museum – พระราชวังถ็อกซูกุง – คลองชองกเยชอน –  
 N Seoul Tower- ช้อปป้ิง Shinsegae ปลอดภาษี – ช้อปป้ิงย่านเมียงดง               อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น         
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ทุกท่านได้ท าตามอีกด้วยจากนั้นพาทุกท่าน เยี่ยมชม พระราชวังถ็อกซูกุง Deoksugung Palace ตั้งอยู่ที่หัวมุมสี่แยกใจ
กลางเมืองที่คึกคักที่สุดของกรุงโซล ซ่ึงเป็นเพียงพระราชวังแห่งเดียวท่ีล้อมรอบด้วยอาคารสไตล์ตะวันตกท่ีเพ่ิมความ
เป็นเอกลักษณ์ของทิวทัศน์ได้ ไม่เพียงแต่อาคารรูปแบบเกาหลีเท่านั้น ภายในพระราชวังยังมีอาคารทรงยุโรปตะวันตกอีก
ด้วย เป็นอาคารแบบโรมันและด้านหน้าเป็นสวนสวยแบบสมมาตร ซึ่งเป็นสวนแบบตะวันตกแห่งแรกในเกาหลี  

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) เมนูชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และ
เน้ือหมูสไลด์น ้าซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซ่ึงขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย  
 พาทุกท่านไปเดินเล่นที่ ใจกลางโซล คลองชองกเยชอน 
Cheonggyecheon เป็นพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจที่ทันสมัย และ
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ล าธารแห่งนี้มีความ
ยาว 8.4 กิโลเมตร แม้ว่าคลองตามธรรมชาติเดิมจะถูกถม และ
ก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง ต่อมาด้วยโครงการปรับปรุงเมือง
ใช้ระยะเวลา 3 ปี  คลองนี้จึงได้รับการขุดลอกปรับปรุง
กลายเป็นคลองชองกเยชอนในปัจจุบันให้ผู้คนได้เพลิดเพลิน  
พักผ่อน เดินเล่นรับลม มีกิจกรรม การละเล่น การแสดงจัด  
จากนั้นน าท่านสู่ ยอดเขานัมซาน Namsan Mountain โดย 
shuttle bus  อันเป็นที่ตั้งของหอคอยเอ็นโซล ถ่ายภาพ
ด้านหนา้ N Seoul Tower ให้ท่าน  เพลิดเพลินชมทัศนียภาพที่
สวยงามของแต่ละฤดูที่แตกต่างกัน และให้ท่านได้ถ่ายรูปและ
สัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหลี ที่นิยมมาคล้องกุญแจไว้
ด้วยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วย
กุญแจหลากหลายสี (ไม่รวมค่าลิฟท์) จากน้ันพาท่าน ช้อปปิ้ งที่ 
แหล่งช้อปป้ิงปลอดภาษี Shinsegae Duty Free ช้อปป้ิง
สิ น ค้ า แ บ รนด์ เ น ม  ม า กม า ย  อ า ทิ  น า ฬิ ก า ,แ ว่ น ต า ,
เ ค รื่ อ ง ส า อ า งค์ ,กร ะ เ ป๋ า ,กล้ อ งถ่ า ย รู ป  ห รื อ จ ะ เ ป็ น
โทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่  และ ย่าน
เมียงดง เลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่
โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และ
สินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องส าอางเช่น  ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 
ROJUKISS, LANEIGE อีกท้ังยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) เมนูจิมดัก (Jimdak) หรือไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองด้ังเดิม เป็น
ไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝร่ัง แครอท พริก และซอสด า ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง 
ที่พัก : L’ART HOTEL 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (ม้ือที9่)  อุด้ง เส้นก๋วยเตี๋ยวที่หนาที่สุดของญี่ปุ่น เส้นอุด้งมีสีขาวท้ังหนาและนุ่มท าจากข้าวสาลี 
อุด้งมีเสิร์ฟท้ังแบบเย็นและแบบร้อน ตามความนิยมในแต่ละสภาพอากาศของแต่ละฤดูกาล 

 ก่อนเดินทางกลับน าท่านแวะ ละลายเงินวอนที่ Local Super Market ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ 
โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหม่ีซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น ้าจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่
ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย 

  วันท่ีห้า       Local Super Market - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ               อาหาร เช้า 
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จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
11.45 น.       เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน  Thai AirAsia X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ701 
15.45 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 

 

      

 

 

 

                          ***************************** 
 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร 
หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  
ทัวร์คร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการแยกตัวออก จากกรุ๊ปทัวร์ ไม่ท่องเที่ยว
ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องขอคิดค่าใช้จ่าย เพ่ิม 100 USD/ต่อท่าน  

 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทยและเกาหลีใต้ (Update 01 พฤศจิกายน 2565)  
 

1. ส่งหลักฐาน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ที่ได้รับการอนุมัติแล้วของท่านมาให้ท่ีบริษัท 
 โปรดตรวจสอบข้อมูล K-ETA ของท่านให้ถูกต้อง กรณีเอกสารผิดทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

2. ผู้เดินทางต้องลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defense)  
 

เงื่อนไขข้างต้น อาจมีการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะท าการแจ้ง Update ให้ท่านลูกค้าก่อนการเดินทาง 
 

 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2.เอกสารจากการลงทะเบียนผ่านการอนุมัติระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)  
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจ านวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
 

► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 8,000 บาท  
 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและหลักฐาน K-ETA พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
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- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่าน้ัน 
 
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง )จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า  6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า** (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ   ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที่น่ังเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป -กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถเลื่อนวันได้) 
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ใน

โปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดท่ีพักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน Thai AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับ
ตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัทท าไว้ 
ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันท่ัวไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
10. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
11. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเครื่องบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตน าเก็บ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 50,000 วอน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและ

น ้าใจจากท่าน 
  
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัทท าไว้ ทั้งนี้
ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันท่ัวไป 


