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Code: IG14-KOR-ICN04-LoveHeartShaker-53XJ-Jun-Sep-17-20-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 (ไมร่วมคา่โรงแรม TEST AND GO ตดิตอ่ซือ้กบัเจา้หนา้ทีไ่ด)้ 

 

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

 

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

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบยีนเพือ่รบัหนา้กาก

อนามยั และมคัคเุทศกค์อยใหค้ าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 กอ่นออกเดนิทาง  

**กรณุาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัสนามบนิอยา่งนอ้ย 3 ช ัว่โมง เนือ่งจากตอ้งใชเ้วลาในการเช็คอนิ** 

  

DAY 2  กรงุเทพ (ดอนเมอืง) – อนิชอน - ซงโดเซ็นทรลัพารค์ – INCHOEN CHINA 

TOWN+DONGHWA VILLAGE – WOLIMDO - ปั่น REAL BILK YEONGJEONG (-/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                        

 

02.35    ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดย สายการบนิ 

AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ700   

**รวมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่งไมเ่กนิ 20 ก.ก. (ชิน้) และถอืขึน้เครือ่งได ้7 

ก.ก. 

**ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ** 

10.05    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้  

** ตามเวลาทอ้งถิน่ เร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกใน

การนัดหมายเวลา **  

 

ผูท้ ีเ่ดนิทาง จะตอ้งไดร้บัวคัซนีดงัตอ่ไปนี ้: 

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

จะไดร้บัการรองรบัการละเวน้การกกัตวั 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 : หลังทุกท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง ด่านควบคลุมโรค และตรวจรับสัมภาระ

เรยีบรอ้ย เมือ่ผา่นเขา้เกาหลแีลว้เจา้หนา้ทีจ่ะน าท่านตรวจ RT-

PCR TEST ตามนโนบายและระเบยีบการเขา้ประเทศของเกาหล ี

ก่อนจะน าท่านเช็คอนิเขา้โรงแรมเพื่อท าการรอผลตรวจ 3-5 

ชัว่โมง จงึจะสามารถเดนิทางท่องเทีย่วได ้ (ทา่นละ 80,000 

วอน หรอืประมาณ 2,800 บาทไทย ไมร่วมในคา่ทวัร)์ 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ เมนู JEUKBOKKEUM (หมูผดัซอส

เกาหล)ี 

เดนิทางสู่ ซงโดเซ็นทรลัพารค์ SONGDO CENTRAL 

PARK   

- สวนสาธารณะ ในบรเิวณพืน้ทีส่เีขยีวตรงกลาง ของยา่นธุรกจิระหว่างประเทศซงโด ในเมอืงอนิชอน 

จังหวัดค ในประเทศเกาหลใีต ้สวนสาธารณะทีไ่ดรั้บแรงบันดาลใจ ในการสรา้งจากเซนทรัลพารค์ 

ในมหานครนวิยอรก์ ของประเทศสหรัฐอเมรกิา  สวนแห่งนี้เปรยีบเสมอืน โอเอซสิธรรมชาตใินเมอืง 

ซึง่สรา้งความผสมผสาน ระหวา่งเทคโนโลย ีและสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิ
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น าทา่นเดนิทางไปยงั INCHOEN CHAINA TOWN  

- เกดิขึน้ชว่งปีเดยีวกบัการเปิดทา่เรอือนิชอน เมือ่ปีค.ศ. 1883 โดยมอบเป็นพืน้ทีพ่เิศษใหก้ับชาวจนี

ในยคุนัน้คอืราชวงศฉ์งิ(CHING DYNASTY) ในอดตีเคยมรีา้นขายของประเภทตา่งๆทีม่าจากเมอืงจนี 

แตใ่นปัจจบุนัรา้นสว่นใหญจ่ะเป็นรา้นอาหาร ถงึแมว้า่คนรุน่ปัจจบุนัในไชน่าทาวนแ์หง่นีจ้ะเป็นรุ่นที ่2 

หรอื 3 แลว้ แตก่็ยงัเป็นยา่นทีม่รีา้นอาหารทีม่กีลิน่อายความเป็นจนีอยูม่ากทีส่ดุ แลว้ยา่นนี้ยังเป็นไช

น่าทาวนเ์พยีงแหง่เดยีวในเกาหลดีว้ย  

จากนัน้พาชม หมูบ่า้นเทพนยิายเกาหล ีDONGHWA VILLAGE  

- ถนนเสน้เล็กๆ แต่น่าเดนิถ่ายรูปมาก เนื่องจากถนนเสน้นี้ เต็มไปดว้ยบา้นที่มีการเพนท์ก าแพง

หลากหลายสสีนัเต็มผนังบา้น ทัง้ก าแพงและทางเดนิต่างๆ ทีใ่หค้วามรูส้กึราวเหมอืนอยูใ่นโลกของ

เทพนยิายสดุโด่งดัง รวมถงึการต์ูนดสินีย ์ไมว่่าจะเป็น ปีเตอรแ์พน อลาดนิ หนูนอ้ยหมวกแดง จาก

หมูบ่า้นทีเ่คยเงยีบเหงากลับกลายเป็นหมูบ่า้นทีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วทัง้ชาวเกาหลเีอง หรอืแมก้ระทั่ง

ชาวตา่งชาตไิดอ้ยา่งมากมาย 

  

จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางไปยงัยา่น WOLIMDO เพือ่ ลอ่งเรอืเฟอรี ่ชมววิแมน่ ้ายา่น WOLIMDO  

พาทุกท่านสัมผัสบรรยากาศแปลกใหม ่ปั่น REAL BIKE (YEONGJONGDO SEASIDE RAIL BIKE) 

เปิดประสบการใหม่ในการท่องเทีย่ว ป่ันREAL BIKE ชมววิ ชมความงามของเมอืงอนิชอน สามารถ

มองเห็นถงึสะพานอนิชอน มคีวามยาวประมาณ 5.6 กโิลเมตร   
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ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บฟุเฟต ์BBQ (ป้ิงยา่งเกาหล)ี 

 

 

 

ทีพ่กั  INTERNATIONAL HOTEL, INCHOEN หรอืเทยีบเทา่   

 

DAY 3  สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– ภเูขานมัซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร ์– ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบ

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

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

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ เมน ูคมิบบั 

น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรเ์ลนด ์(EVERLAND)  

- สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศเกาหลใีต ้ตัง้อยูบ่นท าเลทีส่วยงามท่ามกลางหุบเขา ใน

เมอืงยงอนิ ทางตอนใตข้องเมอืงโซล ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ทีน่ี่ถูก

ออกแบบใหแ้ตกต่างกันในแต่ละโซน ไดแ้ก่ สวนสัตว์ , GLOBAL FAIR , EUROPEAN 

ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY 

นอกจากนี้ยังมสีวนสีฤ่ดู ซ ึง่ปลูกดอกไมป้ระจ าในแต่ละฤดูกาล และมกีารตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กับ

บรรยากาศของเทศกาลนัน้ๆ โดยมบีรษัิทซมัซงุ เป็นเจา้ของ ผูบ้รหิารจัดการสวนสนุกแห่งนี้ ดังนัน้

ความยิง่ใหญ่ตระการตา และ ปลอดภัย ไม่แพช้าตใิดในโลกแน่นอน ** โซนสวนน ้าจะเปิดเฉพาะ

ชว่งฤดรูอ้น** 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์(คปูองส าหรบัทานอาหาร) 

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

- 1 น 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลก มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ท่านสามารถชม

ทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพู

กกัซนั และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน่ ้าฮันกัง เป็นอกีหนึง่สถานที ่ทีส่ดุแสนจะ

โรแมนตกิ และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ทีน่ี่ยังคงไดรั้บความนยิมเสมอมา เพราะเป็นสถานทีค่ลอ้งกุญแจ

คู่รักทีย่อดนยิมของนักท่องเทีย่ว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชือ่ว่าหากไดม้าคลอ้งกญุแจดว้ยกัน

ทีน่ี ่และโยนลกูกญุแจลงไปจะท าใหรั้กกนัมัน่คง ยนืยาว ตราบนานเทา่นาน ** ยงัไมร่วมคา่ ขึน้ลฟิต ์

และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รักส าหรับคลอ้ง ท่านสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้**  **

ราคารวมคา่ขึน้ CABLE CAR แลว้** 
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น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล ี(COSMETIC GALLERY) เชน่ WATER 

DROP (ครมีน ้าแตก) , SNAIL CREAM (ครมีเมอืกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ)์ , ALOE VERA 

PRODUCT (ผลติภณัฑจ์ากสมนุไพร วา่นหางจระเข)้ เป็นตน้ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง ยา่นยอนนมัดง หรอื “ยอนทรลัปารก์” ทางรถไฟเกา่ทีห่ยดุใชแ้ลว้ถูก

เปลีย่นเป็นสวนสาธารณะแนวตรงพรอ้มทางเดนิทีส่วยงาม และตรอกซอกซอยทีท่อดยาวออกไปจาก

ถนนสายหลัก จะเต็มไปดว้ยรา้นกาแฟบรรยากาศสบายๆ รา้นเสือ้ผา้สตูดโิอศลิปะ และอืน่ๆ อกีรา้นที่

ไดรั้บความนยิมสงูมาก คอื มงัวอนดง ทรีามสิ ุอยูใ่นยา่นนีเ้ชน่กนั 

 

 

   

น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นฮงแด  

- ยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ(HONGIK UNIVERSITY) จงึเป็นศูนยร์วมเด็ก

วัยรุ่นและเด็กมหาวทิยาลัย เป็นอกีเสน้หนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟที่เป็น

เอกลักษณ์ แกลเลอรี ่รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมู่

วัยรุน่อาย ุ20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยงัไมแ่พงอกีดว้ย 

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

CROSS ทีจ่ าลองชานชาลา 9 เศษสามสว่นสี ่ชานชาลาทีอ่ยูใ่นสถานีรถไฟคงิสค์รอสลอนดอน ประเทศ

อังกฤษ ซึง่เป็นทางเชือ่มต่อระหว่างโลกมักเกิล้กับโลกเวทมนตร ์ซึง่อยูร่ะหว่างชานชาลาหมายเลข 9 

และ 10 ซึง่เดนิทางดว้ยรถไฟสายด่วนของฮอกวอตส ์ดา้นในใหท้่านไดส้ัมผัสกลิน่อายในการจ าลอง

ความเป็นเมืองเวทมนต์ เพลดิเพลนิกับมุมถ่ายรูปต่างๆ มชีุดคลุมกับผา้พันคอทัง้ 4 บา้น พรอ้มไม ้

กายสทิธิใ์หถ้่ายรูป สามารถเลอืกซือ้เครือ่งดืม่และของหวานไดต้ามใจชอบ (ในกรณีทีท่่านตอ้งการเขา้

ไปถา่ยรปูดา้นใน จะตอ้งซือ้เครือ่งดืม่จากทางรา้น) 
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ค า่   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูจมิดกั 

 

 

  

    เดนิทางไปยงั .. อนิชอน 

ทีพ่กั  INTERNATIONAL HOTEL, INCHOEN หรอืเทยีบเทา่   

 

DAY 4    ศนูยโ์สมแหง่รฐับาล – พพิธิภณัฑส์าหรา่ย - ศนูยส์มนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง –  พระราชวงั

เคยีงบกกงุ – จตรุสักวางฮวามนุ – คลองชอนกเยชอน -  ดวิตีฟ้ร ี– ยา่นเมยีงดง   (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ เมน ูคมิบบั 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยโ์สมแหง่รฐับาล (GINSENG)  

- เหตุผลทีเ่รยีกว่าศูนยโ์สมแห่งรัฐบาล เพราะโสมทุกชนดิทีน่ี่จะถูกควบคุมคุณภาพภายใตม้าตรฐาน

ของรัฐบาล ซึง่แน่นอนว่าไดรั้บการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึง่ถือว่ามี

คณุภาพดทีีส่ดุในโลก มชีือ่เสยีงทีส่ดุ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศไทย

ถงึ 2 เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยาบ ารงุร่างกายหรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก้็ได ้ 
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น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (KIMPAP)  

- จัดแสดงเรือ่งราวต่างๆของการท าสาหร่ายและประวัตคิวามเป็นมาตน้ก าเนดิของการผลติสาหร่าย

และขัน้ตอนการผลติสาหร่ายที่สดใหม่ทุกวัน ใหท้่านจะไดเ้ลือกชมิผลติภัณฑท์ี่ท าจากสาหร่าย

หลากหลายรสชาตใิหล้ิม้ลองและเลอืกซือ้เหมาะแกก่ารน ามาเป็น

ของฝาก เชน่ สาหร่ายอบแหง้ ,สาหร่ายยา่ง พเิศษ !! ใหท้า่นได้

ใสชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก” (HANBOK) และถ่ายรูปไว ้

เป็นทีร่ะลกึ 

น าท่านเดนิทางสู ่ศนูยส์มุนไพรน า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) 

เป็นผลติภัณฑ ์ที่สกัดจากนา้มันสน มสีรรคุณชว่ยบ ารุงร่างกาย ลด

ไขมนั ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกายไดเ้ป็นอยา่งด ี 

เทีย่ง    บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูไกตุ่น๋โสม (SAMGYETANG)  

น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัเคยีงบกกงุ (GYEONGBOKGUNG PALACE)  

- หรอืเรยีกอกีแบบหนึง่ว่า “พระราชวังคยองบกกุง” เป็นทัง้สัญญลักษณ์และแหล่งท่องเทีย่วยอดฮติ

ของกรุงโซล พระราชวังทีม่ขีนาดใหญ่และเก่าแกท่ีส่ดุในกรุงโซล สรา้งขึน้ในปี 1394 ในสมัยพระ

เจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน เดมิทนัีน้ภายในพระราชวังมอีาคารและต าหนักต่างๆมากกว่า 200 หลัง 

แต่เมือ่มกีารรุกรานของญี่ปุ่ น อาคารส่วนใหญ่ก็ไดถู้กท าลายลงเหลืออยู่เพยีงแค่ 10 หลังเท่านัน้ 

อย่างไรก็ตามพระราชวังเคยีงบกกุงนัน้ขึน้ชือ่ว่า เป็นพระราชวังทีส่วยงามทีสุ่ด เนื่องจากฉากหลัง

ของพระราชวังนัน้เป็นเขาพกูกัซาน จงึท าใหด้ยู ิง่ใหญอ่ลังการเป็นอยา่งมาก 

 

จากนัน้น าท่านชม จตรุสักวางฮวามุน GWANGHWAMUN SQUARE ตัง้อยูใ่จกลางเขตจงโรทีเ่ป็น

ศนูยก์ลางของประวัตศิาสตร ์600 ปีของกรงุโซล และออกแบบใหก้ลมกลนืกับทัศนียภาพทีส่วยงามของ

พระราชวังเคยีงบกกุง (GYEONGBOKGUNG) และภเูขาบกูักซานพืน้ทีเ่กอืบ 20,000 ตารางเมตรของ

กวางฮวามนุเชือ่มตอ่กบัประตกูวางฮวามนุและจตรัุสชองกเย  

น าท่านไปยัง คลองชองกเยชอน CHEONGGYECHEON STREAM เป็นล าธารทีไ่หลผ่านใจกลาง

กรุงโซล ซึง่เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจทีท่ันสมัย และเป็นอกีหนึง่สถานที่ท่องเทีย่วยอดนิยม ส าหรับ
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นักท่องเที่ยวทัง้ในและต่างประเทศ เมือ่มาเยือนยังกรุงโซล (SEOUL) ล าธารแห่งนี้มคีวามยาว 8.4 

กโิลเมตร หรอื 5.2 ไมล ์มจีุดเริม่ตน้จากชองกเยพลาซา่ (CHEONGGYE PLAZA) และไหลผ่านในใจ

กลางกรุงโซลจากทศิตะวันตกไปยังทศิตะวันออก และไปบรรจบกับล าธารชุงนังชอน ซึง่เชือ่มต่อกับ

แมน่ ้าฮนั 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ดวิตี ้ฟร ี(DUTY FREE)  

- ศูนยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษีที่ใหญ่ทีสุ่ดในโซล ใหไ้ดช้็อปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าแบบ NEW 

COLLECTION ! มากมาย เชน่ นาฬกิา , แวน่ตา , เครือ่งส าอาง , กระเป๋า , กลอ้งถา่ยรปู หรอืจะเป็น

โทรศัพทม์อืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซือ้ไดอ้ยา่งเต็มที ่เป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนดด์ังกว่า 250 แบ

รนด ์ทัง้เครือ่งส าอาง , น ้าหอม , กระเป๋า , สนิคา้แฟชัน่ต่างๆ เชน่ CHANEL , HERMES , MCM , 

DIOR , FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA 

VENETA เป็นตน้ ไม่ไดม้แีค่เพยีงสนิคา้จากแบรนดต์่างประเทศเท่านัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลกี็มใีห ้

เลอืกหลากหลายไม่แพก้ัน ราคาก็ถูกกว่ารา้นคา้ดา้นนอกและบางยีห่อ้ก็ถูกกว่าในประเทศไทยอกี

ดว้ย หากจะเขา้ไปชอ็ปป้ิงกนัทีห่า้งแหง่นี ้ใหพ้กพาสปอรต์และขอ้มลูตั๋วเครือ่งบนิไปดว้ยเพราะตอ้ง

ใชใ้นการซือ้สนิคา้ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเมยีงดง (MYEONGDONG)  

- เปรยีบเสมอืนยา่นสยามสแควรบ์า้นเรา เมยีงดงไดช้ือ่วา่เป็นแหลง่รวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่

ในแต่ละวันจะ มวีัยรุ่นเกาหลมีาเดนิช็อปป้ิงกันอย่างลน้หลาม ท่านสามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ย่าง

หลากหลายทัง้เสือ้ผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เครื่องส าอางซึง่เป็นที่รูจั้กอย่างดขีองคนไทย เช่น

LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นตน้ 

เครือ่งประดับ , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนังและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถงึของที่ระลกึทีม่รีูปดารา

นักแสดงคนโปรดของท่านอยูใ่นสนิคา้ อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิม้ลอง

ไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟตุไดท้ีน่ี ้ 
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ค า่  อสิระในการรบัประทานอาหาร เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

ทีพ่กั   STAZ HOTEL MYEONGDONG2 ,SEOUL หรอืเทยีบเทา่   

 

DAY 5    ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ู– สวนฮานลึ - รา้นละลายเงนิวอน - อนิชอน – กรงุเทพฯ (ดอน

เมอืง) (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                      

 

เชา้     บรกิารอาหารเชา้ เมน ูคมิบบั 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ู(RAISIN TREE)  

- ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 

เมตร เมล็ดพันธุข์องสมนุไพรฮ็อกเกตนามนูี ้เป็นทีน่ยิมของคนเกาหลรีุน่ใหม ่เพราะมผีลชว่ยดแูลตับ

ใหแ้ข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจาก

อาหารและยา 

น าทา่ชมความงามของ สวนฮานลึ (HANEUL PARK)  

- มพีืน้ที ่190,000 ตารางเมตร และตัง้อยู่สูงทีสุ่ดในบรรดาสวนทั ้ง 5 ดังนัน้ สวนแห่งนี้จงึไดช้ือ่ว่า 

ฮานลึ ทีแ่ปลว่าทอ้งฟ้าน่ันเอง หากจะขึน้ไปยังสวนนี้ตอ้งเดนิขึน้บันไดไปประมาณ 290 ขัน้ และที่

ไดรั้บความนยิมมากก็เพราะวา่สวนนีม้ทีัศนยีภาพทีส่วยงาม และสามารถเทีย่วไดท้กุฤด ู 

เทีย่ง    บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูBULGOGI 
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น าท่านเดินทางสู่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต หรอื รา้นละลายเงนิวอน ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อช็อกโกแลต 

ผลติภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม ลกูอมโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้ง

หนา้โสม เครือ่งส าอางโสม เป็นตน้ และยงัมหีมอนสขุภาพ ,  กมิจ ิ, เปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี , ชนิราเมง 

(มามา่เกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้

11.20    ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนมอืง โดย สายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ701  

 **รวมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่งไมเ่กนิ 20 ก.ก. (ชิน้) และถอืขึน้เครือ่งได ้7 ก.ก. 

**ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ** 

15.10  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร  

วันทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พักเดีย่ว 

31 พฤษภาคม – 04 มถินุายน 65 17,888 5,000 

07 – 11 มถินุายน 2565 19,888 5,000 

14 – 18 มถินุายน 2565 19,888 5,000 

21 – 25 มถินุายน 2565 19,888 5,000 

28 มถินุายน – 02 กรกฎาคม 65 19,888 5,000 

05 – 09 กรกฎาคม 2565 19,888 5,000 

09 – 13 กรกฎาคม 2565 19,888 5,000 

12 – 16 กรกฎาคม 2565 20,999 5,000 

19 – 23 กรกฎาคม 2565 19,888 5,000 

23 – 27 กรกฎาคม 2565 19,888 5,000 

26 – 30 กรกฎาคม 2565 19,888 5,000 

30 ก.ค. – 03 ส.ค. 2565 19,888 5,000 

02 – 06 สงิหาคม 2565 19,888 5,000 

13 – 17 สงิหาคม 2565 19,888 5,000 

16 – 20 สงิหาคม 2565 19,888 5,000 
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** จอยแลนด ์13,999 บาท ** 

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

** (ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ)** 

**หากตอ้งการท ากรุป๊สว่นตวั สามารถสอบถามเจา้หนา้ทีไ่ด*้* 

 

 

ขอ้ส าคญั  

- อตัรานีย้ังไมร่วมคา่ทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ 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  

- 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 รา้นรฐับาลทุกรา้น

จ าเป็นตอ้งแวะชม จะซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น

รฐับาล ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 100 USD / ทา่น / รา้น 

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) 

23 – 27 สงิหาคม 2565 19,888 5,000 

27 – 31 สงิหาคม 2565 19,888 5,000 

30 สงิหาคม – 03 กนัยายน 65 19,888 5,000 

03 – 07 กนัยายน 2565 19,888 5,000 

06 – 10  กนัยายน 2565 19,888 5,000 

10 – 14  กนัยายน 2565 19,888 5,000 

13 – 17  กนัยายน 2565 19,888 5,000 

20 – 24  กนัยายน 2565 19,888 5,000 

24 – 28  กนัยายน 2565 19,888 5,000 
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- ทางบรษิทัฯ จะท าการลงทะเบยีน K-ETA ให ้หลงัจากไดร้บัเงนิมดัจ า หากลงทะเบยีนไมผ่า่นจะรฟีนัเงนิคนืใหโ้ดย

หกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ   

1.1.1 กรณีทีจ่องกอ่น 30 วนักอ่นการเดนิทาง หากไมผ่า่น K-ETA หกัคา่มดัจ าต ัว๋ 1500 บาท และคา่

กรอก K-TEA 500 บาท 

1.1.2 กรณีจองหลงั 30 วนักอ่นการเดนิทาง หากไมผ่่าน หกัคา่มดัจ าต ัว๋ 4500 บาท และ คา่กรอก K-

ETA 500 บาท 

1.1.3 กรณีทีล่กูคา้ม ีK-ETA อยูแ่ลว้ ทางบรษิทัจะคนืคา่ธรรมเนยีม 300 บาท/ทา่น 

- 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 ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชน์

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 

กรณีเป็นบวกหรอืตดิโควดิตอ้งมผีลตรวจและใบรับรองแพทยใ์ชใ้นการยนืยัน 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 วัน ตัวอย่างเชน่ ทา่นจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อตัโนมัตทินัท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้ง

ท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่ีควิรอ (WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีด เรามทีี่

น่ังราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่บรกิาร เต็มจ านวน เทา่น ัน้  

- หลังไดรั้บการลงทะเบยีน K-ETA ผ่านแลว้ กรุณาช าระค่าทัวร์สว่นทีเ่หลอือย่างนอ้ย 20 วัน ก่อนออกเดนิทางหรือตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด หากทา่นไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษัิทก าหนด ทางบรษัิทจะถอืว่าทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมัดจ 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  

 กรณีทีจ่องกอ่น 30 วนักอ่นการเดนิทาง หากไมผ่า่น K-ETA หกัคา่มดัจ าต ัว๋ 1500 บาท และคา่

กรอก K-TEA 500 บาท 

 กรณีจองหลงั 30 วนักอ่นการเดนิทาง หากไมผ่่าน หกัคา่มดัจ าต ัว๋ 4500 บาท และ คา่กรอก K-

ETA 500 บาท 

 กรณีทีล่กูคา้ม ีK-ETA อยูแ่ลว้ ทางบรษิทัจะคนืคา่ธรรมเนยีม 300 บาท/ทา่น 

หมายเหต ุ 

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

เพือ่ยนืยันกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณี

ทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับฤดกูาล สภาพภูมกิาศ 
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และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคญัเทา่นัน้ สิง่ส าคญั ทา่นจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อย่าง

นอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนีห้ากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้ส ิน้   

- 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 ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ 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
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ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

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 

 


