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Code: IG14-KOR-ICN03-Extreme-53XJ-Jun-Sep-25-27-A220427 

 

 
 
 

บนิดว้ยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) : ข ึน้เครือ่งทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง (DMK) 

XJ700 DMK(ดอนเมอืง) – ICN (อนิชอน) 02.35 – 10.05 

XJ701 ICN (อนิชอน) – DMK (ดอนเมอืง) 11.20 – 15.10 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ช ิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

**ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ** 
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ลงทะเบยีนใหค้รบ 4 ข ัน้ตอน  

1. ลงทะเบยีน K-ETA พรอ้มช าระคา่ธรรมเนยีม 

2. ลงทะเบยีน Q-CODE ให ้

3. ลงทะเบยีนตรวจ PCR ทีเ่กาหลใีห ้(ไมร่วมคา่ตรวจ ประมาณ 80,000 วอน) 

4. ลงทะเบยีน THAILAND PASS (ไมร่วมคา่โรงแรมTEST AND GO ตดิตอ่ซือ้กบัเจา้หนา้ทีไ่ด)้ 

 

DAY 1 กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) (–/–/-)                                                                                                                                                                                                                                       

 

23.00 คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ชัน้ 3 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ AIR ASIA X โดยมเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบยีนเพือ่รบัหนา้กากอนามยั และ

มคัคเุทศกค์อยใหค้ าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 กอ่นออกเดนิทาง  

**กรุณาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัสนามบนิอย่างนอ้ย 3 ช ัว่โมง เนือ่งจากตอ้งใชเ้วลาในการ

เช็คอนิ**  

 

DAY 2  กรงุเทพ (ดอนเมอืง) – อนิชอน – โซล – สวนสนกุ LOTTE WORLD - วดัพงอนึซา  - ภหูอคอยเอ็น 

โซลล ์ทาวเวอร ์(-/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                        

 

02.35    ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดย สายการบนิ AIR 

ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ700 ** ส าหรับเทีย่วบนินี ้มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ **  

 **ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ** 

10.05  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้  

** ตามเวลาทอ้งถิน่ เร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการ

นัดหมายเวลา **  

 

ผูท้ ีเ่ดนิทาง จะตอ้งไดร้บัวคัซนีดงัตอ่ไปนี ้: 

ASTRAZENECA/SINOVAC/SINOPHARM/MODERNA/PFIZER/JOHNSON&JHNSON ถงึจะ

ไดร้บัการรองรบัการละเวน้การกกัตวั เมือ่ถงึประเทศเกาหล ี โดยประเทศเกาหลรีบัรองวคัซนีไขว ้

โดยการฉดีเข็มที ่2 ตอ้งไมเ่กนิ 180 วนั (ยกเวน้ JOHNSON&JHNSON เข็ม 1 ไมเ่กนิ 180 วนั) 

หากเป็นเข็มบสูเตอร ์ตอ้งกอ่นเดนิทาง 14 วนั 
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ส าคญั : หลังทกุทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง ดา่นควบคลมุโรค และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย เมือ่ผา่นเขา้

เกาหลแีลว้เจา้หนา้ทีจ่ะน าทา่นตรวจ RT-PCR TEST ตามนโนบายและระเบยีบการเขา้ประเทศของเกาหล ีกอ่น

จะน าท่านเช็คอนิเขา้โรงแรมเพือ่ท าการรอผลตรวจ 3-5 ชัว่โมง จงึจะสามารถเดนิทางท่องเทีย่วได ้ (ทา่นละ 

80,000 วอน หรอืประมาณ 2,800 บาทไทย ไมร่วมในคา่ทวัร)์ 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ เมน ูบฟุเฟต ์BBQ (ป้ิงยา่งเกาหล)ี 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุลอ๊ตเตเ้วลิด ์(LOTTE WORLD)  

- สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ตดิอันดับโลกทีต่ัง้อยูใ่นกรุงโซล ซึง่แบง่ออกเป็น 2 สว่นหลักคอื สวนสนุกใน

ร่มทีช่ ือ่ว่า LOTTE WORLD ADVENTURE ที่มอียู่ทัง้หมด 4 ชัน้ แต่ละชัน้ก็จะมเีครือ่งเล่นต่างๆ 

รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ และลานสเก็ตน ้าแข็งขนาดใหญ ่และในสว่นของสวนสนุกกลางแจง้นัน้มี

ชือ่ว่า MAGIC ISLAND อันเป็นทีร่วมเครือ่งเล่นหวาดเสยีวหลายๆ ชนดิ นอกจากนี้ยังมสี ิง่อ านวยความ

สะดวกอืน่ๆ ภายในบรเิวณสวนสนุกแหง่นี ้ไมว่า่จะเป็นหา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์ฯลฯ 
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น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพงอนึซา เดมิชือ่วัดเคยีงซองซา (GYEONSEONGSA)  

- สรา้งขึน้ในปีที ่10 ของรัชสมยักษัตรยิว์องซอง (WEONGSEONG) แหง่ราชวงศช์ลิลา (ค.ศ.794) ตัง้อยู่

ทีเ่ชงิเขา SUDO ใน SAMSUNG-DONG ทางทศิใตข้องกรงุโซล นับเป็นหนึง่ในวัดทางพุทธศาสนาแบบ

ดัง้เดมิทีย่ังคงเหลอือยู่ดว้ยอายุกว่า 1,200 ปี ในปี ค.ศ. 1498 สมเด็จพระราชนิี JEONGHYEON ได ้

บรูณะและเปลีย่นชือ่ใหมเ่ป็น “วัดพงอนึซา (BONGEUNSA TEMPLE)” ต่อมาในปี ค.ศ. 1548 สมเด็จ

พระราชนิี MUNJONG ก าหนดใหเ้ป็นวัดหลักของนกิาย SEON (ZEN) และมอบหมายให ้BOWOO เป็น

เจา้อาวาสวัด ผูซ้ ึง่มีบทบาทส าคัญช่วยสนับสนุนสมเด็จพระราชนิี MUNJONG ในการฟ้ืนฟู

พระพทุธศาสนาจากการกดขีข่องราชวงศโ์ชซอน (CHOSUN)  

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาน าซาน เป็นทีต่ัง้ของ หอคอยเอ็น โซลล ์ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER)  

- 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลก มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ท่านสามารถชม

ทัศนยีภาพของกรงุโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกักซนั 

และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่น ้าฮันกัง เป็นอกีหนึง่สถานที ่ทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ 

และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ทีน่ี่ยังคงไดรั้บความนยิมเสมอมา เพราะเป็นสถานทีค่ลอ้งกญุแจคู่รักทีย่อดนยิม



Page 5 of 17 

 

 

 

ของนักทอ่งเทีย่ว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชือ่วา่หากไดม้าคลอ้งกญุแจดว้ยกนัทีน่ี ่และโยนลกูกญุแจ

ลงไปจะท าใหรั้กกันมั่นคง ยนืยาว ตราบนานเท่านาน ** ยังไมร่วมค่า ขึน้ลฟิต ์และ ค่าแม่กญุแจ ลูก

กญุแจคูรั่กส าหรับคลอ้ง ทา่นสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้**  **ราคารวมค่าขึน้ CABLE CAR 

แลว้** 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูขา้วย าเกาหล ี(BIBIMBAB) 

ทีพ่กั STAZ HOTEL MYEONGDONG2 ,SEOUL หรอืเทยีบเทา่   

 

 

DAY 3  ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ู– พพิธิภณัฑส์าหรา่ย – พระราชวงัชางด็อกกงุ - ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบ

รนดด์งัเกาหล ี– ยา่นยอนนมัดง - ยา่นฮงแด - พเิศษ!!! .... ส าหรบัสาวก HARRY POTTER ตอ้งหา้ม

พลาดดด!!    คาเฟ่สดุชกิ 943 KING’S CROSS (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                   

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ เมน ูคมิบบั 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ู(RAISIN TREE)  

- ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร 

เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรฮ็อกเกตนามูนี้ เป็นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให ้

แข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็งไมถ่กูท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและ

ยา 

น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (KIMPAP)  

- จัดแสดงเรือ่งราวต่างๆของการท าสาหร่ายและประวัตคิวามเป็นมาตน้ก าเนดิของการผลติสาหร่ายและ

ขัน้ตอนการผลติสาหร่ายทีส่ดใหมทุ่กวัน ใหท้่านจะไดเ้ลอืกชมิผลติภัณฑท์ีท่ าจากสาหร่ายหลากหลาย
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รสชาตใิหล้ิม้ลองและเลอืกซือ้เหมาะแก่การน ามาเป็นของฝาก เช่น สาหร่ายอบแหง้ , สาหร่ายย่าง 

พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้สชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก” (HANBOK) และถา่ยรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัชางด็อกกงุ (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวังทีส่รา้งหลังจาก

พระราชวังเคยีงบกกงุ (GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็นพระราชวังหลักของกษัตรยิห์ลายพระองค์

ของราชวงศ์โชซอน ที่ไดรั้บการดูแลรักษาไวอ้ย่างดี ภายในประกอบดว้ยพื้นที่สาธารณะ อาคารพระราชวัง

ส าหรับราชวงศ ์และสวนบวีอน(BIWON) หรอืรูจ้ักกันในนามสวนฮวูอน(HUWON) สวนหยอ่มดา้นหลังทีเ่ต็มไป

ดว้ยตน้ไมย้กัษ์อายกุวา่ 300 ปี บอ่น ้า และศาลาพักผอ่น มคีวามธรรมชาตมิากทีส่ดุ ไวเ้ป็นทีพ่ักผอ่น 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร เมน ูSHABU SHABU!! (ชาบเูกาหล)ี  

น าท่ าน เดินทางสู่  ศูนย์รวม เครื่องส าอางแบรนด์ด ัง เกาหล ี

(COSMETIC GALLERY) เชน่ WATER DROP (ครมีน ้าแตก) , SNAIL 

CREAM (ครมีเมอืกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ)์ , ALOE VERA 

PRODUCT (ผลติภณัฑจ์ากสมนุไพร วา่นหางจระเข)้ เป็นตน้ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง ย่านยอนนมัดง หรอื “ยอนทรลัปารก์” 

ทางรถไฟเก่าที่หยุดใชแ้ลว้ถูกเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะแนวตรงพรอ้ม

ทางเดนิทีส่วยงาม และตรอกซอกซอยทีท่อดยาวออกไปจากถนนสายหลัก จะเต็มไปดว้ยรา้นกาแฟบรรยากาศ

สบายๆ รา้นเสือ้ผา้สตูดโิอศลิปะ และอืน่ๆ อกีรา้นทีไ่ดรั้บความนยิมสงูมาก คอื มังวอนดง ทรีามสิุ อยูใ่นยา่นนี้

เชน่กนั 
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 น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นฮงแด  

- ยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ(HONGIK UNIVERSITY) จงึเป็นศูนยร์วมเด็กวัยรุ่น

และเด็กมหาวทิยาลัย เป็นอกีเสน้หนึง่ที่มบีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ 

แกลเลอรี ่รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมูว่ัยรุ่นอาย ุ20-

30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยงัไมแ่พงอกีดว้ย 

 พเิศษ!!! .... ส าหรบัสาวก HARRY POTTER ตอ้งหา้มพลาดดด!! กับคาเฟ่สดุชกิ 943 KING’S CROSS ที่

จ าลองชานชาลา 9 เศษสามสว่นสี ่ชานชาลาทีอ่ยู่ในสถานีรถไฟคงิสค์รอสลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึง่เป็น

ทางเชือ่มตอ่ระหวา่งโลกมกัเกิล้กบัโลกเวทมนตร ์ซึง่อยูร่ะหวา่งชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซึง่เดนิทางดว้ย

รถไฟสายด่วนของฮอกวอตส์ ดา้นในใหท้่านไดส้ัมผัสกลิ่นอายในการจ าลองความเป็นเมืองเวทมนต ์

เพลดิเพลนิกบัมมุถา่ยรูปต่างๆ มชีดุคลุมกับผา้พันคอทัง้ 4 บา้น พรอ้มไมก้ายสทิธิใ์หถ้่ายรูป สามารถเลอืกซือ้

เครือ่งดืม่และของหวานไดต้ามใจชอบ (ในกรณีทีท่่านตอ้งการเขา้ไปถ่ายรูปดา้นใน จะตอ้งซือ้เครือ่งดืม่จาก

ทางรา้น) 
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ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูจมิดกั 

 

 

 

ทีพ่กั STAZ HOTEL MYEONGDONG2 ,SEOUL หรอืเทยีบเทา่   

 

DAY 4   ศนูยโ์สมแหง่รฐับาล - ศนูยส์มนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง – วดัโชเกชา– ยา่นอนิซาดง – ดวิตีฟ้ร ี– ยา่น

เมยีงดง – เช็คอนิเวนสิเกาหล ีLAVENICHE MARCH AVENUE - อนิชอน (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ เมน ูคมิบบั 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยโ์สมแหง่รฐับาล (GINSENG)  

- เหตุผลทีเ่รยีกว่าศูนยโ์สมแห่งรัฐบาล เพราะโสมทุกชนดิทีน่ี่จะถูกควบคุมคุณภาพภายใตม้าตรฐานของ

รัฐบาล ซึง่แน่นอนวา่ไดรั้บการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่ถอืว่ามคีุณภาพดทีีส่ดุ

ในโลก มชีือ่เสยีงที่สุด ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้โสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศไทยถงึ 2 เท่า โสม

เกาหลถีอืเป็นยาบ ารงุรา่งกายหรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก้็ได ้ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE)  

- เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กัดจากนา้มันสน มสีรรคุณชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคุมอาหารและรักษา

สมดลุในรา่งกายไดเ้ป็นอยา่งด ี 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัโชเกซา   

- วัดทีเ่ป็นศูนยก์ลางของพุทธศาสนานกิายเซน ทีม่ชี ือ่เสยีงในประเทศเกาหลใีต ้ถงึแมจ้ะเป็นวัดทีต่ัง้อยู่

ทา่มกลาง ความวุน่วายของเมอืงหลวง แตภ่ายในวัดแหง่นี ้กลับมคีวามเงยีบสงบ และสวยงามไมต่่างไป

จากวัดอืน่ๆ ของประเทศเกาหลใีต ้
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เดนิทางไปยัง ยา่นอนิซาดง(INSA-DONG) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงทีเ่ป็นย่านเก่าแก่ทีส่ าคัญของเมอืงโซล 

ประกอบดว้ยถนนหลักอนิซาดงและมตีรอกซอกซอยแยกออกไปทัง้สองขา้งทาง ภายในตรอกเป็นรา้นอาหาร

แบบดัง้เดมิ โรงน ้าชา รา้นกาแฟ และแกลเลอรี ่ 

เทีย่ง   บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูไกตุ่น๋โสม (SAMGYETANG)  

น าทา่นเดนิทางสู ่ดวิตี ้ฟร ี(DUTY FREE)  

- ศนูยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญท่ีส่ดุในโซล ใหไ้ดช้อ็ปป้ิงสนิคา้แบรนด์

เนมชัน้น าแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เชน่ นาฬกิา , แว่นตา , 

เครื่องส าอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรูป หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ให ้

ท่านอสิระไดเ้ลอืกซือ้ไดอ้ยา่งเต็มที ่เป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนดด์ังกว่า 

250 แบรนด ์ทัง้เครือ่งส าอาง , น ้าหอม , กระเป๋า , สนิคา้แฟชัน่ต่างๆ 

เชน่ CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , FENDI , LOEWE , PRADA 

, MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA 

เป็นตน้ ไมไ่ดม้แีคเ่พยีงสนิคา้จากแบรนดต์า่งประเทศเทา่นัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลกี็มใีหเ้ลอืกหลากหลาย

ไมแ่พก้นั ราคาก็ถกูกวา่รา้นคา้ดา้นนอกและบางยีห่อ้ก็ถูกกว่าในประเทศไทยอกีดว้ย หากจะเขา้ไปช็อป

ป้ิงกนัทีห่า้งแหง่นี ้ใหพ้กพาสปอรต์และขอ้มลูตั๋วเครือ่งบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซือ้สนิคา้ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเมยีงดง (MYEONGDONG)  

- เปรยีบเสมอืนยา่นสยามสแควรบ์า้นเรา เมยีงดงไดช้ือ่ว่าเป็นแหล่งรวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ใน

แตล่ะวันจะ มวีัยรุน่เกาหลมีาเดนิชอ็ปป้ิงกนัอยา่งลน้หลาม ทา่นสามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งหลากหลาย

ทัง้เสือ้ผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เครือ่งส าอางซึง่เป็นทีรู่จั้กอยา่งดขีองคนไทย เชน่LANEIGE , ETUDE 

HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นตน้ เครือ่งประดับ , ซดีเีพลง 

, วซีดี ี, ดวีดีหีนังและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถงึของทีร่ะลกึทีม่รีูปดารานักแสดงคนโปรดของท่านอยูใ่น

สนิคา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ ทา่น สามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟตุได ้

ทีน่ี ้ 
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จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู่ เมอืงคมิโป เวนสิแห่งเกาหล ีเป็นแลนดม์ารค์ใหม่ใกลก้รุงโซล ที ่LAVENICHE 

MARCH AVENUE ทีน่ีต่ัง้ใจสรา้งขึน้มาธมีเวนสิ ใหท้า่นชมบรรยาการโรแมนตกิสไตล ์ เมอืงเวนสิ ชอ้ปป้ิง และ

เชค็อนิจดุถา่ยรปูสวยๆ และทีน่ีย่งัเป็นสถานทีถ่า่ยซรีีย่ห์ลายเรือ่งอกีดว้ย 

 

 

 

ค า่ อสิระในการรบัประทานอาหาร เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
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ทีพ่กั  INTERNATIONAL HOTEL YOUNGJONG, INCHEON หรอืเทยีบเทา่   

 

DAY 5   รา้นละลายเงนิวอน - อนิชอน – กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) (B/-/-)                                                                                                                                                                                                                                      

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ เมน ูคมิบบั 

น าทา่นเดนิทางสู ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต หรอื รา้นละลายเงนิวอน ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ชอ็กโกแลต ผลติภัณฑข์อง

ใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม 

เครือ่งส าอางโสม เป็นตน้ และยังมหีมอนสขุภาพ ,  กมิจ ิ, เปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี , ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี 

และ นมกลว้ย เป็นตน้ 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้

11.20    ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนมอืง โดย สายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ701 ** ส าหรับ

เทีย่วบนินี ้มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ **  

 **ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ** 

15.10 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร  

 

วันทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พักเดีย่ว 

31 พฤษภาคม – 04 มถินุายน 65 25,999 5,000 

07 – 11 มถินุายน 2565 25,999 5,000 

14 – 18 มถินุายน 2565 25,999 5,000 

21 – 25 มถินุายน 2565 25,999 5,000 

28 มถินุายน – 02 กรกฎาคม 65 25,999 5,000 

05 – 09 กรกฎาคม 2565 25,999 5,000 

09 – 13 กรกฎาคม 2565 25,999 5,000 

12 – 16 กรกฎาคม 2565 27,999 5,000 

19 – 23 กรกฎาคม 2565 25,999 5,000 

23 – 27 กรกฎาคม 2565 25,999 5,000 

26 – 30 กรกฎาคม 2565 25,999 5,000 
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** จอยแลนด ์17,999 บาท ** 

** ไมม่รีาคาเด็ก ส าหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 10,000 บาท **  

** (ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ)** 

**หากตอ้งการท ากรุป๊สว่นตวั สามารถสอบถามเจา้หนา้ทีไ่ด*้* 

 

ขอ้ส าคญั  

- อตัรานีย้ังไมร่วมคา่ทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ 

ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทัง้นี้ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นี้ได ้

ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บก่อนเดนิทางทกุทา่น ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 คน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหรอืมกีารเปลีย่นแปลงราคา โดย

จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

- กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงใหเ้ทา่น ัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กับนโยบายของโรงแรมนัน้ๆ 

(บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟ้กูในการเสรมิเตยีง) 

- อตัรานีเ้ฉพาะนกัท่องเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่าน ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  

ส าคญั!! :  กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้จากทีด่า้นหนา้

เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืงของรฐับาลเกาหลรีว่มกบัการทอ่งเทีย่วเกาหล ีในนามของรา้นรฐับาล 

ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นว่า รา้น

รฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งแวะชม จะซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั และถา้หากลูกคา้

ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 

100 USD / ทา่น / รา้น 

30 ก.ค. – 03 ส.ค. 2565 25,999 5,000 

02 – 06 สงิหาคม 2565 25,999 5,000 

13 – 17 สงิหาคม 2565 25,999 5,000 

16 – 20 สงิหาคม 2565 25,999 5,000 

23 – 27 สงิหาคม 2565 25,999 5,000 

27 – 31 สงิหาคม 2565 25,999 5,000 

30 สงิหาคม – 03 กนัยายน 65 25,999 5,000 

03 – 07 กนัยายน 2565 25,999 5,000 

06 – 10  กนัยายน 2565 25,999 5,000 

10 – 14  กนัยายน 2565 25,999 5,000 

13 – 17  กนัยายน 2565 25,999 5,000 



Page 13 of 17 

 

 

 

กรณีตอ้งการตดักรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรงเครือ่งส าอางค ์

หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดูงาน กรุณาตดิตอ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด กบั

เจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าราคาใหใ้หมท่กุคร ัง้  

 

การลงทะเบยีนเขา้-ออกประเทศเกาหลแีละไทย 

1. เง ือ่นไขการลงทะเบยีน K-ETA (ควรเผือ่เวลาในการพจิารณาอยา่งนอ้ย 10 วนั) 

- ทางบรษิทัฯ จะท าการลงทะเบยีน K-ETA ให ้หลงัจากไดร้บัเงนิมดัจ า หากลงทะเบยีนไมผ่า่นจะรฟีนัเงนิคนืใหโ้ดย

หกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ คอื คา่ธรรมเนยีมลงทะเบยีนและบรกิารลงทะเบยีน K-ETA 500 บาท และคา่มดัจ าต ัว๋ 

1,000 บาท 

- ทางบรษิทัฯ เป็นเพยีงตวัแทนในการลงทะเบยีน ตามขอ้มูลทีท่า่นใหม้าเทา่น ัน้ หากไมผ่า่นการอนุมตั ิไมส่ามารถ

เรยีกรอ้งเงนิคนืได ้

- การลงทะเบยีน K-ETA เป็นสว่นนงึในการคดักรองคนเขา้ - ออกเกาหลเีทา่น ัน้ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะมกีาร

คดักรองอกีคร ัง้ การท า K-ETA ไม่ไดเ้ป็นการการนัตวีา่จะตอ้งผ่านดา่น หากไม่ผ่านดา่ตรวจคนเขา้เมอืงก็ไม่

สามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืไดท้กุกรณี 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม คอื ส าเนาพาสสปอรต์ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน รูปถา่ยพืน้หลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ 

ขอ้มูลสว่นตวัทีต่อ้งใชใ้นการกรอกขอ้มูล 

2. เง ือ่นไขการลงทะเบยีนยกเวน้การกกัตวั  

- ผูท้ ีเ่ดนิทาง จะตอ้งไดร้บัวคัซนีดงัตอ่ไปนี ้: 

ASTRAZENECA/SINOVAC/SINOPHARM/MODERNA/PFIZER/ JOHNSON&JOHNSON ถงึจะไดร้บัการ

รองรบัการละเวน้การกกัตวั เมือ่ถงึประเทศเกาหล ี โดยประเทศเกาหลรีบัรองวคัซนีไขว ้โดยการฉดีเข็มที ่2 ตอ้ง

ไมเ่กนิ 180 วนั (ยกเวน้ JOHNSON&JOHNSON เข็ม 1 ไมเ่กนิ 180 วนั) หากเป็นเข็มบูสเตอร ์ตอ้งกอ่นเดนิทาง 

14 วนั 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม คอื เอกสารแสดงการไดร้บัวคัซนีเป็นภาษาองักฤษทีเ่ชือ่ถอืได ้เช่น วคัซนีพาสสปอรต์ เป็น

ตน้ 

3. เง ือ่นไขการลงทะเบยีนตรวจโควดิ 

- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ตอ้งตรวจกอ่นเดนิทางไมเ่กนิ 48 ช ัว่โมง ทา่นตอ้งยืน่ผลใหก้บัทาง

บรษิทั กรณีเป็นบวกหรอืตดิโควดิตอ้งมผีลตรวจและใบรบัรองแพทยใ์ชใ้นการยนืยนั เพือ่ท าการยา้ยวนัเดนิทาง 

หรอืเก็บเครดติการเดนิทาง อาจมกีารเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บันโยบายของสายการบนิและบรษิทัคู่

คา้ (ไมร่วมในคา่ทวัร)์ ตอ้งมใีบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ 

- การตรวจ RT-PCR ขาเขา้ประเทศเกาหล ีทางบรษิทัจะท าการทะเบยีนจองให ้แตท่า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเอง 

ประมาณ 80,000 วอน (ไมร่วมในคา่ทวัร)์ 

4. เง ือ่นไขการลงทะเบยีน THAILAND PASS เพือ่กลบัเขา้ประเทศไทย  

- ทา่นตอ้งมใีบเสร็จรบัเงนิ TEST&GO เราถงึจะบรกิารลงทะเบยีนให ้โดยจะตอ้งสง่ใหเ้จา้หนา้ทีอ่ยา่งนอ้ย 10 วนั

กอ่นเดนิทาง  

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม คอื ใบเสร็จรบัเงนิ TEST&GO(ไมร่วมในคา่ทวัร)์ และ เอกสารแสดงการไดร้บัวคัซนี 

- หากทา่นตอ้งการซือ้แพ็คเกจกบัทางบรษิทั กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

- คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและ

คา่ภาษีน ้ามันทกุแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่

เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิ

ขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

- รถรับสง่น าเทีย่วตามรายการ 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

- หัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

- คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง กรณีพัก 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) ในกรณี

มงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถึงประโยชน์

ของลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้ับลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น 

จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ 

- คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางตามกรมธรรม ์คา่รักษาพยาบาลวงเงนิทา่นละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ วงเงนิทา่นละ 

1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนัภัย ซึง่ไมร่วมประกนัสขุภาพ 

- คา่ลงทะเบยีน K-ETA 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

- คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

- คา่วซีา่ส าหรับพาสสปอรต์ตา่งชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งท าการยืน่เองเทา่นัน้ 

- คา่ใชจ้า่ยดา้นเอกสารสว่นตวั เชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 

- คา่เดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กวา่เวลานัดหมาย ทา่นตอ้งออกคา่เดนิทางดว้ยตนเอง 

- คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน  

- คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสายการบนิ และ 

รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
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- VAT 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

- อตัรานีย้ังไมร่วมคา่ทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ 

ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทัง้นี้ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นี้ได ้

ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บก่อนเดนิทางทกุทา่น ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- คา่ตรวจ RT-PCR ทีส่นามบนิอนิชอน วนัแรกทีถ่งึเกาหล ี(ราคาประมาณ 80,000 วอน หรอืประมาณ 2,800 บาทไทย) 

- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ตอ้งตรวจกอ่นเดนิทางไม่เกนิ 48 ชัว่โมง ทา่นตอ้งยืน่ผลใหก้ับทางบรษัิท 

กรณีเป็นบวกหรอืตดิโควดิตอ้งมผีลตรวจและใบรับรองแพทย์ใชใ้นการยนืยัน เพือ่ท าการยา้ยวันเดนิทาง หรอืเก็บเครดติการ

เดนิทาง อาจมกีารเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บันโยบายของสายการบนิและบรษัิทคูค่า้ และตอ้งมใีบรบัรองผลการ

ตรวจเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ 

 

 

เง ือ่นไขการจอง 

- กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมัดจ าครัง้ที ่1 ทา่นละ 6,000 บาท หลังจากสง่

เอกสารยนืยันการจอง 2 วนั ตวัอยา่งเชน่ ทา่นจองวนันี ้กรุณาช าระเงนิในวันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมัตทินัท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึว่า กรณีทีม่ีควิรอ (WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ 

เนื่องจากทกุพเีรียด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ

คา่บรกิาร เต็มจ านวน เทา่น ัน้  

- หลังไดรั้บการลงทะเบยีน K-ETA ผ่านแลว้ กรุณาช าระค่าทัวร์สว่นทีเ่หลอือย่างนอ้ย 20 วัน ก่อนออกเดนิทางหรือตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด หากทา่นไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษัิทก าหนด ทางบรษัิทจะถอืว่าทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง 

และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมัดจ าใหท้า่นใดไมว่า่สว่นในสว่นหนึง่ก็ตาม 

- กรณีลกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่า

ทวัรเ์ต็มจ านวน 100% 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

*ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 40 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 40%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้่ายตามจรงิ 

เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

- กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์เชน่ มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแตล่ะประเทศ หรอืการยกเลกิ

เทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษัิทจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลือ่นการเดนิทางในพเีรยีดถัดไปใหก้ับลกูคา้ โดยยดึตามนโยบายของ

สายการบนิและบรษัิทแลนดต์า่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิไดท้กุกรณี 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี่ยนชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 20 วัน ก่อนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียก

เก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับชว่งพีเรียดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย 

กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายการด าเนนิการ

ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

- กรณีลงทะเบยีน K-ETA ไมผ่า่น จะรฟีนัเงนิคนืใหโ้ดยหกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ คอืคา่ธรรมเนยีมลงทะเบยีน K-ETA 

500 บาท และคา่มดัจ าต ัว๋ 1,000 บาท 

 

หมายเหต ุ 

- กรณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิตอ่สอบถาม

เพือ่ยนืยันกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณี

ทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับฤดกูาล สภาพภูมกิาศ 

และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคญัเทา่นัน้ สิง่ส าคญั ทา่นจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อย่าง

นอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนีห้ากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้ส ิน้   
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- กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่วา่สว่นใด

สว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดนิทางใหท้่าน

อยา่งนอ้ย 3 หรอื 5 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

- อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื กลับ

สว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษ 

- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพัก

เดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิท  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

- มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มอี านาจในการตัดสนิใจหรือใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายการด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้

ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจดุหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

- เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบรษัิทจงึขอ

สงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรือ สว่นใดสว่นหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหว่าง

เดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนื

คา่ใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้

ทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่ม่สามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่นนีท้างบรษัิทจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

**เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้** 

 

 
โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
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ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


