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ชมดอกอาซาเลยี ดอกกหุลาบพนัปี- คมิบบั+ชุดฮนับก 
สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด-์ COSMETIC- หอคอย N SEOUL TOWER             

ยา่นอกิซอนดง-อนิซาดง-ดวิตีฟ้ร-ีช็อปป้ิงยา่นเมยีงดง  
ยา่นฮงแด-943 KING'S CROSS CAFE – ฮนุไดเอา้ทเ์ลท 

 
วนัที ่1 กรงุเทพฯ 

23.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอน
เมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิAIR ASIA X (XJ) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอย
ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่2 สนามบนิดอนเมอืง – อนิชอน – Azalea Festival (ดอกอาซาเลยี) 

02.40 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิAIR ASIA X เทีย่วบนิที ่
XJ700 (ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บรตกิารบนเครือ่งบนิ ใชร้ะยะเวลา
ในการเดนิทางประมาณ 5.25 ชัว่โมง) 

 (ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่ง เนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสาย
การบนิ) 

 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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**หากตอ้งการอัพเกรดทีน่ั่งรบกวนแจง้เซลลท์ีท่า่นตดิตอ่เพือ่ท าการเชค็ทีน่ั่ง อัตราการ

ใหบ้รกิารดังนี*้* 

 

 

10.05 น. เดนิทางถงึสนามบนินานชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้
(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.)หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...BULGOGI หมหูมักสไตลเ์กาหล ี
มรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยน าหมลูงในกระทะพรอ้มน ้าซปุปรุงรส เมือ่สกุ
รับประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้วสวย...จากนัน้น าท่านไปชม ชมดอกอาซา
เลยี หรอื ดอกกหุลาบพนัปี ทีม่ลีักษณะคลา้ยกับดอกเฟ่ืองฟ้าของไทย โดยจะ
บานในทุกๆฤดใูบไมผ้ล ิชว่งทีด่ทีีส่ดุของการจัดงานเทศกาลคอื ชว่ง เมษายน -
พฤษภาคม การจัดงานเทศกาลก็จะจัดขึน้บรเิวณบนเนินเขาเล็กๆที่ปลูกดอก               
อาซาเลยีไวเ้ต็มทุกพื้นที่ เมือ่ถงึช่วงเวลาจัดงาน ก็ท าใหเ้นินเล็กๆกลายเป็นทุ่ง
ดอกไมส้ชีมพูม่วง หวานไปท่ัวบรเิวณ ซึง่ความสวยของดอกอาซาเลยีนัน้ก็สวย
งดงามสะดดุตาสะกดใจไดไ้มแ้พด้อกพ็อตโกตหรอืซากรุะเกาหลเีลยทเีดยีว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร... TAKKALBI บารบ์คีวิผัดซอส โดยเป็นการ

น าไกบ่ารบ์คีวิ ขา้วเหนยีว มันหวาน ผักตา่งๆ ลงผัดรวมกับซอสพรกิไทยแดง 
พกัที ่ SUWON PACIFIC หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่3 คมิบบั+ฮนับก – สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– COSMETIC – หอคอย N 
SEOUL TOWER (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนั้นน าไปเรียนรูก้ารท า ท าคมิบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) อาหารง่าย ๆ ที่คน
เกาหลีนิยมรับประทาน คมิ แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ 
แลว้เขาก็จะหั่นเป็นชิน้ๆพอดคี า จิม้กะซอี ิว้คังจังเกาหลหีรอื
วาซาบก็ิได ้และท่านไดแ้ตง่ ชุดพืน้เมอืงเกาหล ี“ ฮนับก 
“             พรอ้มกับถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ เพราะ ฮันบก เป็น
เครือ่งแตง่กายประจ าชาตเิกาหลทีีท่ีส่วมใสใ่นชวีติประจ าวัน
เป็นเวลาพันปีมาแลว้ ก่อนที่วัฒนธรรมการแต่งกายแบบ
ตะวันตกจะไดเ้ขา้มาในเกาหลี แต่ในปัจจุบันชุดประจ า
ชาตฮิันบก จะใชส้วมเฉพาะในโอกาสพเิศษตา่ง ๆ เชน่ งาน
มงคลสมรส วันขึน้ปีใหม ่วันขอบคณุพระเจา้  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุก
เอเวอรแ์ลนด ์เป็นสวนสนุกกลางแจง้ของประเทศเกาหลใีต ้สวนสนุกนี้ถูกขนาน
นามวา่ ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีต่ัง้อยูท่่ามกลางหุบเขา ท่าน
จะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิท์และท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์ (สงิโต
ผสมกับเสอื) แฝดคูแ่รกของโลก ทีน่ีท่า่นจะพบวา่เจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่
ดว้ยกันไดอ้ยา่งเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็น
อยา่งด ีเขา้สูด่นิแดนแหง่เทพนยิาย สวนดอกไมส้ีฤ่ด ูซึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไป
ตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ 
หนอนสะบัด และไฮไลคท์ีพ่ลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม ้ชม
กจิกรรมและการแสดงตา่ง ๆ มากมาย 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร..เมนบูารบ์คีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ี
จากนั้นน าท่านแวะชอ้ปรา้นเครื่องส าอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET 
สวรรค์ของนักชอ้ป เพื่อเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก มีใหเ้ลือกมากมาย
หลากหลายแบรนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิ ครมีหอยทาก ครมีน ้าแตก ครมี
ขัดขีไ้คล สเต็มเซลล ์โบท็อกซ ์และยังมสีนิคา้อกีมากมาย อาทเิชน่ ครมีวา่นหาง
จระเข ้ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม เป็นตน้  จากนัน้น าท่านสูค่วามโรแมนตกิ 
ณ หอคอยเอ็นโซล (N Seoul Tower) ไม่รวมค่าลฟิต์ เป็นหนึ่งในแหล่ง
ท่องเทีย่วส าคัญของโซลเปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ ปี ค.ศ. 1980 เป็นหอคอยส าหรับชม
เมือง  ตั ้งอยู่ ในกรุงโซล  หรือบางค รั้ง เ รียก  หอ
คอยนัมซัน (Namsan Tower) เพราะตัง้อยูบ่นภูเขา
นัมซนั เป็นหอคอยทีม่คีวามสงูจากฐานประมาณ 236.7 
เมตร และไดรั้บการ renovate ใหม่ปี 2005 จงึไดช้ือ่
ใหมเ่ป็น N Seoul Tower โดย N ทีเ่พิม่ขึน้มานัน้ยอ่มา
จาก new look หรอื รูปแบบใหม ่โดยมกีารปรับเปลีย่น
และพัฒนาการต่าง ๆ ทั้งการใหแ้สงไฟที่หลากหลายและสวยงามขึน้ รวมถึง
ภายในทีต่กแตง่ใหม่ โดยมรีา้นอาหารบนหอคอยทีจ่ะหมนุครบรอบทุก ๆ 48 นาท ี
จุดไฮไลตท์ีพ่ลาดไม่ไดเ้ลยเมือ่มาเทีย่ว Seoul Tower น่ันก็คอื สถานทีค่ลอ้ง
กญุแจชือ่ดัง Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่วา่คูรั่กทีม่าคลอ้งกญุแจทีจ่ะมี
ความรักที่ยนืยาวไปตลอดกาล โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความหรอืชือ่ของคู่รักไวบ้นแม่
กญุแจ แลว้น าไปคลอ้งไวก้ับราวเหล็กบรเิวณฐานของ N Seoul Tower ยังเป็น
สถานทีถ่่ายท าละครเกาหลแีนวน่ารักๆเรือ่ง“กบัดกัหวัใจยยัแมม่ด” อสิระใหทุ้ก
ทา่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรปูคูห่อคอยตามอัธยาศัย หรอืคลอ้งกญุแจคูรั่ก 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร...ขา้วย าเกาหล ี
พกัที ่  GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่4 ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง - ศนูยโ์สมเกาหล ี- ยา่นอกิซอนดง - อนิซาดง                
ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงยา่นเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านเรียนรูก้ารท าผลติภัณฑ์ที่สกัดจาก น า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE)                         
มสีรรพคณุชว่ยบ ารงุรา่งกาย ลดไขมันทีอ่ดุตันในเสน้เลอืด และรักษาสมดลุใน  
จากนั้นน าท่านออกเดนิทางไปยัง ศูนยโ์สมเกาหล ี(GINSEN CENTER) 
สมนุไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบทางเดนิอาหาร ปอด ท าใหร้่ายกาย
สดชืน่ และเพิม่พละก าลัง มสีรรพคุณทางการแพทยช์่วยบ ารุงหัวใจ โลหติจาง 
เบาหวาน ความดันโลหติสูง ความเครียด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและ
ป้องกันมะเร็ง น าท่านไป ช็อปป้ิง ถ่ายรูป ยา่นอกิซอนดง (Ikseondong) เป็น
เก่าแก่มากกว่า 100 ปี ยังคงเต็มไปดว้ยกลิน่อายในอดตี ไม่ว่าจะเป็นบา้นเรือน
แบบฮันอก            (บา้นโบราณเกาหลี) ก าแพงผังบา้นที่ก่อดว้ยอฐิบล็อคสี

น ้าตาลแดง มกีารปรับ เปลีย่นใหทั้นยคุ ทันกระแส แตย่ังคงความวนิเทจอยู่ในตัว 
ที่เต็มไปดว้ยเสน่ห์ของอาคาร บา้นเรือน แมว้่าหลายหลังเปลี่ยนมาเป็นคาเฟ่ 
รา้นอาหาร รา้นกาแฟ ทีพั่ก ไดอ้ยา่งกลมกลมื มมุถา่ยรปูเยอะมาก มมุไหนก็เก ๋มมุ
ไหนก็สวยใหฟิ้ลเกาหลวีนิเทจ ยา่นนี้จะเรยีกวา่เป็นแหลง่รวมรา้นอร่อย รา้นกาแฟ
น่าน่ังอกีย่านนงึก็วา่ได ้เพราะหลายๆรา้นดังใน sns,แมคกาซนีของเกาหลเียอะ
มากกก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...เมนูไกตุ่น๋โสม(SAMGYETANG) 
เป็นอาหารเกาหลสีตูรดัง้เดมิ น าไกทั่ง้ตัวไปตุน๋กับรากโสม  
จากนัน้ท าทา่นเดนิทางไปยัง ยา่นอนิซาดง (Insa-dong) ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงที่
เป็นยา่นเกา่แก่ทีส่ าคัญของเมอืงโซล ประกอบดว้ยถนนหลักอนิซาดงและมตีรอก
ซอกซอยแยกออกไปทัง้สองขา้งทาง ภายในตรอกเป็นรา้นอาหารแบบดัง้เดมิ โรง
น ้าชา รา้นกาแฟ และแกลเลอรี่ ในย่านแห่งนี้เป็นแหล่งรวมแกลเลอรีต่่าง ๆ กว่า 
100 แห่ง คุณจะสามารถชมงานศลิปะแบบดั ้งเดมิของเกาหลี ภาพวาด และ
ประติมากรรมอันสวยงามไดท้ี่นี่ โดยแกลเลอรี่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ไดแ้ก ่
Hakgojae Gallery ซึง่เป็นศูนยก์ลางศลิปะพืน้บา้น, Gana Art Gallery หอ
สง่เสรมิศลิปิน และ Gana Art Center โรงน ้าชาและรา้นอาหารตามตรอกซอก
ซอยต่างจัดแต่งไดอ้ย่างลงตัวกับแกลเลอรี่ และยังมรีา้นคา้ใหไ้ดเ้ดนิชอ้ปป้ิงกัน
อยา่งสนุกสนานเหมาะส าหรับคนทกุเพศทกุวยั 

  จากนัน้น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ี(DUTY FREE) ทีน่ี่มรีา้นคา้
ปลอดภาษีชัน้น าทีใ่หญท่ีส่ดุในโซล แหลง่รวมสนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 
ชนดิ อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯ    
จากนั้นน าท่านเพลดิเพลนิกับการช็อปป้ิง ย่านเมยีงดง แหล่งละลายทรัพยใ์น
ดวงใจของสาวๆหลายคน หรอื สยามสแควรเ์กาหล ีตลาดนี้กา้วล ้าน าสมัยเพยีงใด
ทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นี้ พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสือ้ผา้แฟชั่นแบบอนิเทรน 
เครือ่งส าอางดังๆ ของเกาหล ีพบกับความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบหนึง่ 
ซึง่เมยีงดงแห่งนี้จะมวีัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันทีน่ี่กวา่ลา้นคนในแต่ละ
วัน และเป็นย่านทีเ่ต็มไปดว้ยสตรทีฟู้ดหนา้ตาน่ารับประทานมากมาย เชน่ ไก่ผัด
ซอส คเยรันปัง ต๊อกบกกไีสช้สีทอด ปลาหมกึทอด ซฟีู้ ดทอด หอยเชลลอ์บชสี 
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กุง้เผาอบชสี ไกย่า่งเมยีงดง แพนเคก้สไตลเ์กาหล ีฯลฯ 
เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาช็อปป้ิง 
พกัที ่ GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่5 ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี– อเมทสิ – ยา่นฮงแด - 943 King's Cross -            
ฮนุได เอา้ทเ์ลท – ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - กรงุเทพ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู ่ศูนยส์มุนไพรเกาหล ี(ฮอกเกนามู) ใหท้่านได ้
รับชมรับฟังขอ้มูลส าคัญของสมุนไพรบ ารุงตับ ซึง่แพร่หลายและเป็นที่นิยมมาก
ภายในประเทศเกาหลใีต ้มผีลติภัณฑห์ลากหลายรุสมุนไพรที่คัดเลอืกและดูแล
อย่างพถิีพถัิน อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชมและ เลอืกซือ้สนิคา้กลับไปเป็นของฝาก 
จากนั้นน าท่านสู่  อเมทีสต ์ (Amethyst)  ซึ่ง เ ป็นพลอยสีม่วงในรูปแบบ
เครือ่งประดับ ไมว่า่จะเป็นสรอ้ยคอ แหวน เข็มกลัด ขอ้มอื จี ้มใีหเ้ลอืกหลากหลาย 
ชนิด น าท่านเดนิทางไป ย่านฮงแด (Hongdae) เป็นย่านชอ้ปป้ิงบริเวณ
ดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ (Hongik University) จงึเป็นศนูยร์วมเด็กวัยรุ่น
และเด็กมหาวทิยาลัย เป็นอีกเสน้หนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนตกิ อีกทัง้ยังมีรา้น
กาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี ่รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น คลับ ตลาดศลิปะ 
และรา้นอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดนิเล่น ราคาของ
สนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยังไมแ่พงอกีดว้ย ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งบา่ย
เป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของทีข่ายกันเยอะส่วน
ใหญ่ก็จะเป็นสนิคา้แฟชั่น เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟช็อป เครือ่งเขยีน 
และทีเ่ยอะไมแ่พก้ันก็คอืขนมตา่ง ๆ 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร..เมนูจมิดกัไก่ตุ๋นกับซอสสไตล์
เกาหล ี

จากนัน้น าท่านเดนิทางไป 943 King's Cross มทัีง้หมด 4 ชัน้ดว้ยกัน บอกเลย
วา่ ทุกคนจะไดส้ัมผัสบรรยากาศสไตล ์แฮร์รี ่พอตเตอร ์ทัง้เคก้วันเกดิปีแรกของ
แฮรร์ี ่รวมไปถงึบัตเตอรเ์บยีร ์และทีข่าดไมไ่ดค้อืมมุถา่ยรปูตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็น ชาน
ชาลา 9 3/4 ชัน้วางไมก้ายสทิธิ ์หรอืไอเท็มยอดฮติอยา่ง ผา้คลมุและผา้พันคอ ก็มี
ใหใ้สถ่า่ยรปู...จากนัน้น าทา่นไปยัง ฮนุไดเอา้ทเ์ลท แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่วบรวม
แบรนดด์ังตา่ง ๆ ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นแฟชัน่กวา่ 200 รา้น ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจ  
จากนั้นน าท่านเพลดิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซือ้ของ
(ละลายเงนิวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมตา่ง ๆ ช็อกโกแล๊ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก 
ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้
โสม ครีมลา้งหนา้โสม เครื่องส าอางโสม หมอนสุขภาพ กมิจ ิเป็บโปโร(้ป๊อกกี้
เกาหล)ี ชนิราเมง(มามา่เกาหล)ี เป็นตน้ 
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20.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานชาตอินิชอน 

วนัที ่6 สนามบนิอนิชอน – สนามบนิดอนเมอืง 

01.25 น. ออกเดนิทางจากประเทศเกาหลใีต ้กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ AIR ASIA X 
เทีย่วบนิที ่XJ703 (ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชร้ะยะเวลาใน
การเดนิทางประมาณ 5.25 ชัว่โมง) 

04.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 
ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิ
แลว้ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

03-08 พ.ค. 2563 12999 12999 6900 

06-11 พ.ค. 2563 13999 13999 6900 

07-12 พ.ค. 2563 12999 12999 6900 

08-13 พ.ค. 2563 11999 11999 6900 

ราคาเด็กทารก 
อายตุ า่กวา่ 2ปี 

5,900 บาท 

JoinLand 8,900 บาท 

 
 
 
 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น า้หนกัเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนั

เทา่น ัน้พรอ้มช าระคา่น า้หนกั** 
-       ซือ้น าหนกัเพิม่         5 กก.   ช าระเพิม่    600  บาท 
-       ซือ้น า้หนกัเพิม่       10 กก.   ช าระเพิม่ 1,000 บาท 
-       ซือ้น า้หนกัเพิม่       20 กก.   ช าระเพิม่ 2,000 บาท 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไป

และกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิหรอื

เหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภัย ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้ 
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิดอนเมอืง ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที่

นอกเหนอืจากโปรแกรม 
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

 

 

 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 50,000 วอน หรอื 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น 
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ช าระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ สว่นคา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทปิ ในกรณีไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง(ต.ม.)  

ในการเขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้                 
 
              เง ือ่นไขการเดนิทาง 
 
 ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง(ต.ม.)ใน

การเขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนเีขา้ออกเมอืง หรอืการถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆทุก
กรณี ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและไม่คนืค่าใชจ้่ายต่างๆท ัง้ส ิน้ เนือ่งจากทาง
บรษิทัไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ท ัง้หมดแลว้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ราคานีเ้ฉพาะนกัท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน ัน้ ถา้หากเป็น
ชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100 USD(เงนิไทย3,500บาท)   
และหากเป็นชาวตา่งชาตชิาวเกาหล ีจะตอ้งเพิม่จากราคาทวัรป์กตอิกี 300 USD(
เงนิไทย10,500บาท) 

 กรณีตดักรุป๊เหมาทีเ่ป็น เด็กนกัเรยีนระดบัอนบุาล, ประถม, มธัยมและโรงเรยีนกวด
วชิา นกัศกึษาทุกระดบัช ัน้ ครอูาจารย ์ธุรกจิขายตรงเครือ่งส าอางและอาหารเสรมิ 
กลุม่ธุรกจิขายของออนไลน ์หมอพยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุป๊ทีม่กีารดงูานตอ้ง
สอบถามราคาใหมท่กุคร ัง้ 

 ทวัรน์ ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวนัเทา่น ัน้ 
หากทา่นไมส่ามารถรว่มทวัรท์ุกวนั หรอืแยกตวัออกจากกรุป๊ทวัร ์โดยไมล่งรา้นช้

อปป้ิง เช่น คอสเมทสิ, ดวิตีฟ้ร,ี อะเมทสิ, ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต, ศูนยส์มุนไพรโสม
เกาหล,ี ศนูยส์มนุไพรเกาหล,ี น า้มนัสนเข็มแดง ทางบรษิทัจะคดิคา่ด าเนนิการใน
การแยกทอ่งเทีย่วเอง 350 USDตอ่ทา่น 

 ทวัรน์ ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวนัเทา่น ัน้ 
หากท่านไดไ้ม่สามารถร่วมทวัรท์ุกวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ ัว๋
เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ หากทา่นไมแ่จง้และปรากฏวา่ ทา่นไมร่ว่มทวัรใ์น
บางวนั ทางบรษิทัจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD (กอ่นซือ้
ทวัร ์จะตอ้งแจ้งความประสงคท์ี่เป็นจรงิ เพื่องทางผู ้จดัจะไดค้ดิค่าบรกิารที่
เหมาะสม) 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจ

พบ หนงัสอืเดนิทาง  

 (พาสปอรต์) ของทา่นช ารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน า้ ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ 

มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่ง

สนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื 

เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไป

ได ้ดงัน ัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียู่

ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ

ตา่งประเทศเพือ่ท าหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเร็วทีสุ่ด เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอื

เดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่ออกบตัร

โดยสาร ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ต ัว๋

เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที่

เกดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกกอ่นออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วนั ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและข ัน้ตอนของแตล่ะคณ 
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ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าให ้

ลูกคา้ตอ้งถูกส่งตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถงึ
ค่าบรกิารอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆ
เรียกเก็บ ทางผูจ้ัดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในทุกกรณี หรือตอ้งรอกลับ
ประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งวา่ง หรอืตามวันเดนิทางของตั๋วเครือ่งบนิ ทัง้นี้ ขึน้อยูท่างเจา้หนา้ที่
ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้ ิจารณา ทางผูจ้ัดไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้  ** ตม. ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไป
สมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสัมภาษณ์นัน้ ขึน้อยูก่ับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา 
และอยูใ่นดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททัวรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 

 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 

 
 เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ ี ้

ก าหนดใหม้ผีูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 15 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื เล ือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลท์
บนิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิชอบใดๆ 
ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรณุาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิภายในประเทศทุก
คร ัง้ 

 

 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจาก

กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอ
แนะน าให้ท่านซื้อต ั๋วเครือ่งบนิประเภทที่สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนั
เนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ 
การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง 
ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ 
หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้
อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไม่คนื
คา่ใชจ้่ายใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางประมาณ 7-10 วนักอ่น
เดนิทาง หากไมม่ ัน่ใจกรณุาสอบถามพนกังานขายโดยตรง  

 

 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะ

เกดิเหตกุารณ์ใดๆ ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบจาก
ตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอนตวัออก ท าใหก้รุป๊มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ
ข ึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์ ิ
อนุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามจ านวนเงนิของ
ราคาทวัร ์ 

 

 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่า่น

ไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผู ้
เดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิ
คา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีสุ่ดเทา่จ านวน
เงนิมดัจ า ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  
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อตัราคา่บรกิารรวม 
 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามัน  
(ยกเวน้หากมกีารประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากท่าน
ภายหลัง) และเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นี้เป็นไป
ตามเงือ่นของสายการบนิ 

 น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งท่านละ 20 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 
ใบ  

ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวนัทีร่ะบ ุ 

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
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อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 

 
 
 
 

     ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร 
เครือ่งดืม่  

คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
     คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว 
     คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
   คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไป
แลว้ 
       คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

  คา่ทปิคนขบัรถและมัคคเุทศนท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ทา่นละ 70,000 วอน/ทรปิ 

      (ช าระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 

 

 เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 

 เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
- การช าระมัดจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 
  กรุณาส ารองทีน่ั่งและช าระมัดจ า จ านวน 10,000 บาท ตอ่ท่าน เพือ่ส ารองสทิธิ์
ในการเดนิทาง และช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วัน มเิชน่นัน้ บรษัิทฯ 
จะถือว่าท่าน ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัติท่านจะโดนยึดมัดจ าโดยที่ท่านจะไม่
สามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจ่ายคา่ใชจ้่าย

ในสว่นของทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไปกอ่นหนา้นัน้แลว้ หากทา่นส ารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่ 30 วัน 
ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจ านวนทันที หลังจากท าการจองแลว้ กรุณาเตรยีมเอกสาร
ส าหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่ออกตั๋วหรอืค าขอพเิศษเพิม่เตมิตา่งๆ  
ใหแ้กพ่นักงานขาย และหากท่านช าระเงนิเขา้มาไมว่า่จะบางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะ
ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 
- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง

หากมผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ 
จะแจง้ท่านล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7-10 วันก่อนออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออก

เดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากท่าน
ตอ้งการ 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ การใชว้ลีแชร ์กรณุา

แจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนั้นบรษัิทฯ จะไม่สามารถจัดการ
ล่วงหนา้ได ้เนื่องจากการขอใชว้ลีแชร์ในสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอล่วงหนา้ 
และบางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทั้งทางสนามบินในไทยและใน
ต่างประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกับเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงก่อนท าการจองและ
หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ เชน่ ผูท้ีน่ั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผูท้ี่
มโีรคประจ าตัวหรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน 
ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 
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ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่จะ

เป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่จะ

กรณีใดๆ ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ 

และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบวา่ทางบรษิทัฯและมคัคเุทศกห์รอืหวัหนา้ทวัร ์ไมม่สีทิธ ิ์

ท ีจ่ะชว่ยเหลอืใดๆ ท ัง้ส ิน้ เพราะอ านาจการตดัสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการ

ตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงค์ที่ท าธุรกจิเพื่อการ

ท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอย่างผดิกฎหมาย และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 

หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ 

ทา่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละ

สทิธิแ์ละไมร่ว่มเดนิทางพรอ้มคณะ 

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถ

เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ 

หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อัน

เนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การ

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

สิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความ

ประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของ

นักทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่า
ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ 
หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับ
ใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดย
มหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความ
ประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกันได ้ 
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 มัคคเุทศก ์หัวหนา้ทัวร ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญา
ใด ๆ ทั้งส ิ้นแทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจลงนามและมี
ประทับตราของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ได ้เนื่องจากเป็นการจ่ายกับ
ตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออก
เมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี การ
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ 
นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอืเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋ว
เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่
เพิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิ
การจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุ
สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แต่ละเมอืง, ประเทศ นั้น
แตกตา่งกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  

 
เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 

จากการทีรั่ฐบาลประเทศเกาหลใีต ้ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้ับคนไทย 
ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงกอ่นจงึจะ
สามารถเขา้ประเทศได ้(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทตูฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจ
คนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรือขอตรวจเอกสารทีน่ ามา 
เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ หรอืเอกสารอืน่ๆ ส าหรับรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้น
การพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต(้ทางบรษัิทฯเตรยีมให)้ 
(2)  ส ิง่ที่ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักใน
ประเทศเกาหลใีตไ้ด ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหลใีต ้เชน่ โรงแรมที่
พัก (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในช่วงระยะเวลาที่พ านักในประเทศเกาหลีใต ้(ทางบรษัิทฯ

เตรยีมให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลใีต ้(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วี
ซา่) 

(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศเกาหลใีตจ้ะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และ
เขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 90 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศเกาหลใีต ้มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของ
การถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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