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SUPER SAVE COUNTDOWN IN KOREA BY XJ 
สนุกสนานกับการเล่นสกี ชิมสตรอเบอรี่สด ๆ จากไร่ 

ท่องโลกซาฟารีและสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นนานาชนิด @ EVERLAND 
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) 

 
ก าหนดการเดินทาง 

 
23.00 น. 📢 คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 

เคาเตอร์ D , E ประตู 3 สายการบิน AIR ASIA (XJ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
และอ านวยความสะดวก 

 
02.45 น. ✈น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ 
XJ700  
10.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 

2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชพาท่านข้ามทะเล
ตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติท่ียาวกว่า 4.42 กม.และมี
ยอดโดมสูง 107 เมตร 
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว เจ้าหน้าที่น าท่านตรวจ RT-PCR TEST 
ตามนโยบายและระเบียบการเข้าประเทศเกาหลีใต้ (ทัวร์ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR TEST ท่านละ 
80,000 วอน)  
**อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประกาศการจากทางรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้** 

กลางวัน 🍴 บริการอาหารกลางวัน  

น าท่านเดินทางเข้าสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ลูกสตรอเบอร์รี่ลูกโตๆ ให้ท่านได้ชิม
สตรอเบอร์รี่สดๆหวานฉ ่าจากไร่ นอกจากนี้ท่านยังสามารถซื้อกลับมาฝาก
คนที่ท่านรักที่เมืองไทยได้ด้วย โดยจะมีการแพ็คใส่กล่องสวยงามและส่งให้
ท่านวันสุดท้าย  

วันแรก         กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 

วันที่สอง       สนามบินอินชอน - ไร่สตรอเบอร์รี ่- สนุกสนานกับการเล่นสกี 
 
 



 

น าท่านเดินทางสู่ลานสกี ให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกี บนลานสกีขนาดใหญ่ (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่า
อุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนว์สเลด ประมาณ 50,000 วอน และไม่รวมกอนโดล่าประมาณ 
15,000 วอนส าหรับท่านที่เล่นเก่งแล้วสามารถไถลจากบนยอดเขาลงมาได้ **กอนโดล่า หรือ 
เคเบิล ขึ้นอยู่กับสถานที่ว่ามีให้บริการหรือไม่**)  อิสระให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกี  ซึ่งปลอดภัย
ไม่มีอันตราย เตรียมตัวก่อนเล่นสกีควรเตรียมถุงมือสกีผ้าพันคอแว่นกันแดดเสื้อแจ๊คเก็ตกันน ้า หรือผ้า
ร่มและกางเกงรัดรูปขอค าแนะน าและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ ่นก่อนลงสนามจริงเพื ่อความ
ปลอดภัยของท่านเองเป็นส าคัญ 

 
 

เย็น  🍴 บริการอาหารเย็น 

พักที่   ★★★ โรงแรมมาตรฐาน ระดับ 3 ดาว ★★★ 

 
เช้า  🍴 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทาง สู่ วัดวาวูจองซา ตั้งอยู่ท่ีเมือง ยงอิน จังหวัด เคียงคิโด สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1970 โดย
นักบวชแฮต๊อก เป็น วัดนิกายหินยาน เป็นวัดเก่าแก่ ท่ีตั้งอยู่กลางภูเขา ท าให้ได้เห็นวิวธรรมชาติท่ี
ล้อมรอบได้อย่างสวยงาม ไฮไลท์ของวัดนี้คือ เศียร
พระพุทธรูปไม้สลักขนาดใหญ่มากสีทองอร่าม มีความสูง
ถึง 8 เมตร วางตั้งอยู่บนกองหินขนาดใหญ่ ถ้ามองจาก
ระยะไกลกองหินนี้จะดูเหมือนล าตัวของพระพุทธรูป แต่
ความจริงแล้วมีแค่เศียรพระเท่านั้นท่ีท ามาจากไม้ โดยเศียร

วันที่สาม วัดวาวูจองซา - สวนสนกุ EVERLAND- LINE FRIEND - โซล – ศูนย์เคร่ืองส าอาง – หอคอย
โซลทาวเวอร์ - ตลาดฮงแด 



 

พระพุทธรูปท่ีนี่ได้รับการบันทึกลง กินเนสบุ๊ค ให้เป็น “รูปสลักจากไม้ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก” 
นอกจากนี้ยังมี พระพุทธรูปปางไสยาสน์แกะด้วยไม้สนที่น ามาจากประเทศอินโดนีเซียสูง 3 เมตรยาว 
12 เมตร มีเจดีย์ท าด้วยก้อนหินดูแปลกตา และท่ีวัดแห่งนี้ยังเป็นท่ีเก็บรัษาระฆังท่ีใช้ตีในพิธีเปิดกีฬา 
โอลิมปิค ในปี ค.ศ. 1987 อีกด้วย 

 
 น าท่านเดินทางสู่สวนสนุก EVERLAND ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจ้ง

ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้า
ลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์  ที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโต และเสือดินแดน
แห่งเทพนิยาย และสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ หนอนสะบัด รถไฟเหาะรางไม้ ซึ่ง
เป็นไฮไลค์ของสวนสนุกแห่งนี้ และชมสวนดอกไม้ซึ่งก าลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศ) ด้วยบัตรเข้าชมแบบไม่จ ากัดจ านวนรอบและในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ท่านจะไดพ้บกับ 
LINE FRIEND STORE ซึ่งภายในจะเป็นสินค้าท่ีออกแบบตามตัวสติ๊กเกอร์ใน แอพพลิเคชั่นไลน์ ไม่ว่า
จะเป็น ตุ๊กตา ซองใส่พาสปอร์ต ร่ม  สมุดโน้ต แก้วน ้า สร้อยคอ และอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือก
ซื้อสินค้า และบริเวณหน้าร้านก็ตกแต่งสวยงาม มีหมี BROWN และกระต่าย CONY อยู่บริเวณหน้าตึก
ให้ได้ถ่ายรูปเล่นอีกด้วย 

 
 

กลางวัน 🍴 บริการอาหารกลางวัน 
จากนั้น เดินทางกลับสู่กรุงโซลน าเดินทางสู่ ศูนย์เครื่องส าอาง ให้ท่านชมและเลือกซื้อเครื่องส าอางและเวช

ส าอางแบรนด์ชั้นน าของเกาหลี ท่ีCOSMETIC ยี่ห้อคุณภาพท่ีผู้หญิงชาวเกาหลีท้ังสาวท้ังไม่สาวแล้วให้



 

ความส าคัญกับเร ื ่องผิวหน้าค่อนข้างมากโดยเฉพาะในกลุ ่มบ ารุงผิวพื ้นฐาน Skin Care และ
เคร่ืองส าอางผสมสมุนไพร  
 
น าท่านสู่ หอคอยโซลทาวเวอร์ ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียง
ลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล1 ใน17 หอคอยเมืองที่
สูงที่สุดในโลก ใจกลางเมืองหลวงชมทัศนียภาพกรุงโซล
และชานเมืองแบบรอบทิศ360 องศาและท่านสามารถ
คล้องกุญแจคู่รักตามความเชื ่อได้ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่า
กุญแจและค่าขึ้นลิฟท์)  

 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด (Hongdae) หรือ ย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก วอล์คกิ้ง สตรีท (Hongik 

University Street) เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก ศูนย์รวมเด็กวัยรุ่น เด็ก
มหาวิทยาลัย และวัยท างาน นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆ ก็ไม่แพง ซึ่งจะ
คึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ ของที่ขายกนั
เยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแฟชั่น เช่น เส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เคร่ืองเขียน และท่ีเยอะ
ไม่แพ้กันก็คือขนมต่างๆ 

เย็น  🍴 บริการอาหารเย็น  

พักที่   ★★★ โรงแรมมาตรฐาน ระดับ 3 ดาว ★★★ 

 

เช้า  🍴 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูกน ามาใช้เพื่อสุขภาพเป็น
เวลานานากว่า 2,000ปีในต ารายาแผนโบราณจีนระบุว่าโสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรง
ให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอดช่วยท าให้จิตใจสงบและเพิ่มพละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทาง
การแพทย์ช่วยบ ารุงหัวใจป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดเสริมประสิทธิภาพทางเพศลดและป้องกันมะเร็ง
และเร็วๆนี้โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่ง
ที่ขาดไม่ได้ส าหรับผู้ที่ค านึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน จากนั้นน าท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนย์

วันที่สี ่ ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพร - น ้ามันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบกกุง - พิพิธภัณฑ์
สาหร่าย+ คิมบับ +ใส่ชุดฮันบก – Duty Free - ตลาดเมียงดง 



 

สมุนไพร เป็นสมุนไพร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง 
ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกท าลายจากการดื ่มแอลกอฮอล์ น าท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพต่อกับ 
น ้ามันสนเข็มแดง ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน ้ามันสนที่มีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกายลดไขมันช่วยควบคุม
อาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย 

จากนั้น น าท่านชมความสวยงามและทรงคุณค่าของ พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) 
เป็น 1 ใน 5 พระราชวังหลวงเก่าแก่กว่า 600 ปี ค าว่าเคียงบกกุงนั้นหมายถึง พระราชวังแห่งพรที่มี
แสงสว่าง พระราชวังเคียงบกกุงนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นพระราชวังไม้โบราณที่มีขนาดใหญ่ มีความเก่าแก่และ
สวยงามท่ีสุด เป็นท้ังสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตของกรุงโซล สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 ใน
สมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนั้นภายในพระราชวังมีอาคารและต าหนักต่างๆ มากกว่า 200 
หลัง แต่เมื่อมีการรุกรานของญี่ปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ถูกท าลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่านั้น  

 

กลางวัน 🍴 บริการอาหารกลางวัน 

 น าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การท าสาหร่ายของชาว
เกาหลี ประวัติความเป็นมาและความผูกผันท่ีชาวเกาหลีท่ีมีต่อสาหร่าย ทดลองท า คิมบับ หรือข้าวห่อ
สาหร่าย อาหารยอดนิยมอย่างหนึ่งท่ีชาวเกาหลีนิยมรับประทาน นอกจากนี้ท่ีนี่ยังมีบริการถ่ายรูปเป็น
ท่ีระลึกและเก็บภาพแห่งความประทับใจใน ชุดฮันบก ซึ่งเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลีอีกด้วย 

จากนั้น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ห้างปลอดภาษีที่ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบ
รนด์เนมน าเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิดรวมท้ังสินค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยม 



 

จากนั้น น าท่านช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง 
หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่น
ของเกาหลีเป็นอย่างไรก้าวล ้าน าสมัยเพียงใดท่านจะต้อง
มาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่นอาทิเสื้อผ้าบุรุษ-สตรี
เครื ่องส าอางดังๆอาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, 
THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรือ
อีกมายใหท่้านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าท่ีเมืองไทย 2-3 เท่า 

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

พักที่   ★★★ โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ★★★ 

 
เช้า 🍴 บริการอาหารเช้า เมนู อุด้ง  

น าท่านเพลิดเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ SUPERMARKET สาหร่าย ขนมต่างๆ  ช็อกโกแล็ตหิน
ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีม
ล้างหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม เป็นต้น  และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินรา
เมง (มาม่าเกาหลี)นมกล้วย  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน 

11.15 น. ✈น าท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ XJ701 
15.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

 
 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการสลับสับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ทั้งนี้โดยค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

และหากลูกค้าท่านใดจะต้องมีการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 
รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททราบ ก่อนจองทุกคร้ัง 

ไม่เช่นนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ ทุกกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ 

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน*** 

 

วันที่ห้า  SUPERMARKET – สนามบินอินชอน – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 



 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ธันวาคม 2565 หยุดปีใหม่ 

ราคา / ท่าน 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว (เพิ่ม) 

30 ธ.ค. 65 - 03 ม.ค. 66 29,999.- 29,999.- 7,500.- 

 
** อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ค่าตรวจ RT – PCR / ATK TEST / TEST & GO   

ทั้งของประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้  **  
** ในกรณีที่ผู้เดินทางถูกปฎิเสธ K-ETA (Electronic Travel Authorization ) ทางบริษัททัวร์ จะคืนค่าตั๋ว

ตามดุลยพินิจของทางสายการบิน ส่วนค่าบริการอื่นๆคิดตามความจริง **  
 

โปรแกรมทัวร์ไม่มีราคาเด็ก ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ 
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น กรณถีือพาสปอร์ตต่างชาติช าระเพิ่ม 3,000 บาท 
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ทา่นละ 1,500 บาท ต่อท่าน *ช าระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง* 

ในส่วนหัวหน้าทัวร ์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / 
ท่าน / วัน 

 
หมายเหต ุ

1. รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้
ช าระให้กับสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือ
ใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมท้ังค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน***และทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคาค่า
ทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็นพนักงานบริษัททัวร์ ครู อาจารย์ เด็กนักเรียน นักศึกษา  
ธุรกิจขายตรง ธุรกิจเครื่องส าอางค์ ธุรกิจอาหารเสริม หมอ  พยาบาล  หรือชาวต่างชาติ จะต้องสอบถามราคา
ใหม่ทุกคร้ัง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะน าไป



 

ยังประเทศนั้นๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมาย
บางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตเจ้าหน้าท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. โรงแรมที ่พักที ่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี ่ยนขึ ้นอยู ่กับความเหมาะ สมเป็นหลักโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 

4. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้ายช่างภาพ
จะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ เพราะทาง
บริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

5. ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลง
ร้านช้อปป้ิง เช่น น ้ามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยก
ท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน 

6. หากลูกค้าท าจองเกิน 20 ท่าน ท่านที่ 21 เป็นต้นไปช าระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกันจองเกิน 20 ท่าน 
แม้ว่าท่านจะจองทัวร์มาคนละบริษัทก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ให้ช าระเพิ่มตามเงื่อนไขของบริษัท 

7.  
อัตราค่าบริการนี้รวม 

  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
  ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. จ านวน 1 ใบ 
  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
  ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน 
แต่ละโรงแรมจะมีการวางผังห้องพักแต่ละประเภทแตกต่างกัน จึงท าให้ห้องพักแต่ละประเภทไม่ได้อยู่ติดกันหรืออยู่
คนละชั้น บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน หากต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่  1 เตียง และ 1 
เตียงเสริมแบบพับ หรือ SOFA BED  ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ  
หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพักเป็น พัก 2 ท่าน 1 ห้อง และ พักเดี่ยว 1 ห้อง ไม่ว่ากรณีใดใด ทางบริษัท ฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มกับผู้เข้าพัก 
  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    
  ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 
 



 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม 
 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระที่สนามบินใน
วันเดินทาง ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 
50 บาท / ท่าน / วัน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
 ค่าตรวจ RT – PCR / ATK TEST / TEST & GO ทั้งของประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ 
 ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 15,000 บาท พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากท า
การจอง และช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน กรณีไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนด ไม่
ว่ากรณีใดใดจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ  
2. หากลูกค้าท าจองเกิน 20 ท่าน ท่านที่ 21 เป็นต้นไปช าระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกันจองเกิน 20 
ท่าน แม้ว่าท่านจะจองทัวร์มาคนละบริษัทก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ให้ช าระเพิ่มตามเงื่อนไขของบริษัท 
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  
4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 
การยกเลิก 

เนื่องจากราคานี้ตั๋วเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจ า
แล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น   เมื่อส่งรายชื่อออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วไม่
สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น 
 
 



 

หมายเหต ุ
1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง 
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆท่ี

อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , 
การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานท้ังจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7.  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได้  

12. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น 



 

13. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด 

14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

15. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

 
 

****ประกาศจากสายการบิน AIR ASIA**** 
 ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Air Asia แล้วไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศเกาหลีใต้ ท าให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขา
กลับรวมถึงค่าบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วยฉะนั้นลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีเรียก
เก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ลูกค้าอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรบั
ที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บหรือลูกค้าต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของ
ตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้แล้วแต่ ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลี   สายการบินและทางผู้จัดไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศ
เกาหลีไม่เกิน 90 วัน ไม่วา่จะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารใน
ขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี้ 
- พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน 
- ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหลีทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
- สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น 

เงินสด บัตรเครดิต เป็นตน้) 
- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)ทาง

ทัวร์จัดเตรียมให้ 
- ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลีทางทัวร์จัดเตรียมให ้



 

หมายเหตุ : เรียนให้ทราบว่า หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้แล้วนั้นทางทัวร์จะออกเดินทาง
ท่องเที่ยวหลังเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 

***ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ส่วนท่านใดที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่านสามารถผ่านเข้าเมืองได้
จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็น
ระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก** 

 
มาตรการท่องเที่ยวแบบ NEW NORMAL 

ก่อนออกเดินทางออกนอกประเทศไทย 
1.ติดตั้งแอพลิเคชั่น หมอพร้อม 
2.มีวัคซีนพาสปอร์ต (ลงทะเบียนในแอพฯหมอพร้อม) 
3.ได้รับวัคซีนครบถ้วน 2 เข็มแล้วและต้องได้รับเข็มท่ี 2 อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง และเข็มท่ี 2 ต้องฉีดไม่
เกิน 180 วัน หากเกินต้องได้รับวัคซีนเข็มท่ี 3 อย่างน้อย 14  วันก่อนการเดินทาง 
4.มีผลตรวจโควิดโดยวิธี  RT-PCR  เป็นลบ โดยผลออกภายใน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง *ต้องส่งเอกสารให้ทาง
บริษัทด้วย* (ออกเอกสารรับรองผลตรวจเป็นภาษาอังกฤษหรือเกาหลีเท่านั้น) (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์) 
รายละเอียดท่ีจ าเป็นต้องระบุบนเอกสาร: 1.ชื่อ-นามสกุล (จ าเป็นต้องตรงตามหนังสือเดินทาง)  2.วันเดือนปีเกิด 3.
ประเภทการตรวจ (ภาษาอังกฤษหรือเกาหลีเท่านั้น)  4.ผลการวินิจฉัย 5.วันที่รับการตรวจ 6.วันท่ีออกเอกสาร 7.ชื่อ
โรงพยาบาลผู้ตรวจ ** ในกรณีผู้เดินทางไม่ยื่นผลตรวจ COVID-19 แบบ PCR ท่ีมีผลเป็นลบอาจถูกปฏิเสธการขึ้นเคร่่ื
องโดยสายการบิน 
5.ลงทะเบียน THAILAND PASS  ก่อนกลับประเทศไทยอย่างน้อย 7 วัน เพื่อรับ QR CODE เพ่ือแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีฯ 
ตอนขาเข้าประเทศไทย 
 
ระหว่างเดินทาง 
-หากต้องตรวจโควิดหลังจากถึงประเทศต้นทางตามมาตรการเข้า-ออกประเทศโดยมีเจ้าหน้าท่ีฯ มาท าการตรวจ RT-
PCR  (ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์) 
 
มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 เป็นตน้ไป มีดงันี้ 
กลุ่ม 1 - ผู้ได้รับวัคซีนครบตามข้อก าหนด 
- ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass 



 

- แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน และหลักฐานการมีประกันท่ีครอบคลุม
การรกัษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต ่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ส าหรับชาวต่างชาติ) 
(ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ท้ังก่อนเดินทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย) 
กลุ่ม 2 - ผู้ไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อก าหนด 

กรณี (1) หากมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 
- ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass 
- แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง ผลตรวจ RT-PCR ท่ีออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ต้องแนบ
บน Thailand Pass เท่านั้น) 
- แนบหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต ่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ส าหรับ
ชาวต่างชาติ) 
(ไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเช้ือโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย) 

กรณี (2) เข้ารับการกักกนั 
- ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass 
- แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง หลักฐานการช าระเงินค่าโรงแรมส าหรับกักกัน (Alternative 
Quarantine) จ านวน 5 วัน (พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง) 
- แนบหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต ่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ส าหรับ
ชาวต่างชาติ) 
- รับการตรวจ RT-PCR ในวันท่ี 4-5 (ไม่ต้องตรวจก่อนเดินทางมาไทย) 
 

หมายเหตุ : แต่ละประเทศมีเงื่อนไขให้นักท่องเที่ยวจะต้องมีประกันสุขภาพและประกันการเดินทางที่แตกตา่งกัน 
(ค่าประกันไม่รวมอยู ่ในค่าทัวร์ ค่าใช้จ่ายขึ ้นอยู ่แต่ละประเทศนั ้นๆ)  และเงื ่อนไขต่างๆข้างต้นสามารถ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยึดตามประกาศของทางรัฐฯ
และประเทศที่เดินทางเป็นหลัก ทางบริษัทฯจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ  *
กรุณาอ่านเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจองทัวร์หรือช าระเงิน*  จากนั้นจะถือว่าผู้เดินทางรับทราบ
ตามข้อก าหนด หากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
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