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Code: II05-KOR-WinterSeoulSki-KXJ13-53XJ-Feb-Mar-19-22-A230105 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WINTER SEOUL SKI KOREA ทวัรเ์กาหล ี5 วนั 3 คนื 

เกาะนาม ิสวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์สกรีสีอรท์ ฟารม์สตรอเบอรร์ี ่

 

สมัผัสความโรแมนตกิแหง่เกาหล ี“เกาะนาม”ิ สนุกสดุเหวีย่ง สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ 

สมัผัสหมิะที ่ลานสกรีสีอรท์ ตามรอยหนังดัง กวนมนึโฮ เก็บสตรอเบอรร์ีส่ดใหมจ่ากฟารม์ 

เชค็อนิ N Seoul Tower พระราชวังถ็อกซกูงุ คลองชองกเยชอน ยา่นฮงแด ยา่นเมยีงดง 

ขีไ่มก้วาดถา่ยรปูสดุชคิ! กบั 943 King's Cross Cafe จัดเต็มอาหารเกาหลรีสชาตติน้ต ารับ  

 

เดนิทางโดยสายการบนิ Thai AirAsia X (XJ) 

น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 Kg. / Carry on 7 Kg.  
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วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

 (บาท) 

ราคาเด็ก   

(บาท) 

พักเดีย่ว / เดนิทาง

ทา่นเดยีว เพิม่  

(บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

01-05 กมุภาพันธ ์66 21,888  

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

(Infant ไมเ่กนิ 2 

ปี ราคา 4,500 

บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

4,500 

25  

10-14 กมุภาพันธ ์66 21,888 25  

17-21 กมุภาพันธ ์66 21,888 25  

24-28 กมุภาพันธ ์66 21,888 25  

03-07 มนีาคม 66 22,888 25  

10-14 มนีาคม 66 21,888 25  

17-21 มนีาคม 66  19,888 25  

 

 FLIGHT:  

DEPARTURE:       XJ700   BKK-ICN     03.10-10.30 

RETURN:             XJ701     ICN-BKK 11.45-15.45 

 

 

 

 

23.45น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน้ 4  เคาท์

เตอร ์สายการบนิ Thai AirAsia X (XJ) โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้น

เอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า 

 

 

 

 

 

03.10 น. น าทา่นเดนิทางออกสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ Thai AirAsia X (XJ) เทีย่วบนิที ่XJ700 

10.30 น.    เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2

ชัว่โมง กรณุาปรับ   นาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพธิี

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่)  

  วนัทีห่นึง่   ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ
              

 

  วนัทีส่อง   ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน – เมอืงชุนชอน – เกาะนา

ม ิ– เมอืงคยองกโีด –ลานสกรีสีอรท์  อาหาร เทีย่ง, เย็น                                                                                                                     
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น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชนุชอน จังหวัดคังวอน ทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมมากมาย เมอืง

นีอ้ยูท่างตอนเหนอื ตัง้อยูใ่นแอง่ทีเ่กดิจากแมน่ ้าโซยางและแมน่ ้าฮนั มทีะเลสาบขนาดใหญ่อยูร่อบเมอืง 

โดยเฉพาะทะเลสาบโซยังและทะเลสาบอุยอาม บรเิวณนี้มชี ือ่เสยีงจากเกาะเล็กๆ รมิแม่น ้า พาท่าน

เดนิทางไปยงัสถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดังในเมอืงชนุชอนคอื เกาะนาม ิ 

 

พาทกุทา่นเดนิชม เกาะนาม ิเป็นสถานทีโ่ดง่ดังมาจากซรีสีเ์กาหลเีรือ่ง Winter Sonata (2002) โดยใช ้

เกาะนามเิป็นสถานทีถ่า่ยท าฉากโรแมนตกิ ทีน่ีจ่งึกลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีคู่รั่กนยิมมาเทีย่วกนัตลอด

ทัง้ปี และหา้มพลาดทีจ่ะถา่ยภาพคูก่บัรปูปัน้อยา่ง เบยองจุน และชเวจอีู พระเอก-นางเอก จากซรียีเ์รือ่ง

ดังกล่าว ท าใหท้ีน่ี่ถูกขนานนามใหเ้ป็น "เกาะแห่งความรัก" เกาะนามมิพีืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ 270 ไร ่

และมลีักษณะเป็นรปูพระจันทรเ์สีย้ว เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วใกลก้รุงโซลทีย่ังรักษาความอดุมสมบรูณ์และ

ความบรสิทุธิข์องธรรมชาตไิวเ้ป็นอยา่งด ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้พาท่านไปสนุกสนานกบั ลานสกรีีสอร์ท ที่ตัง้อยู่ในจังหวัดคยองกีโด ซึง่อยู่ตดิกับกรุงโซล 

ในชว่งหนา้หนาวผูค้นสว่นใหญร่วมไปถงึนักทอ่งเทีย่วนยิมพากันมาท ากจิกรรมทีน่ี่ เพราะเป็นลานสกทีีม่ ี

พืน้ทีก่วา้งขวางอยา่งมาก และยงัแบง่ออกเป็นโซนตา่ง ๆ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิไปกับการเล่น สก ีสโนว์

บอรด์ และกจิกรรมอืน่ ๆ อกีมากมาย ใหท้่านไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัย *ลานสกอีาจเปลีย่นแปลงไปตาม

ความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยจะอยูใ่นระดับและพืน้ทีท่ีใ่กลเ้คยีงกัน* (ราคาทัวรไ์ม่

รวมคา่อปุกรณ์สก)ี 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น  (มือ้ที2่) เมนูทัคคาลบี ้Dak-kalbi หรอืไกผ่ัดเผ็ดเป็นอาหารเกาหลยีอดนยิมที่

ท าจากไกห่ั่นเตา๋หมกัในซอสโคชจัูง ทีม่มีันฝร่ังหวานกะหล ่าปลใีบเพรลิลต์น้หอมตน้ต ารับและสว่นผสม

อืน่ ๆ 

ทีพ่ัก :  SAMWON HOTEL 3* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่) 

  

น าท่านเดนิทางไปเก็บ สตรอเบอรร์ี ่(Four Season 

Strawberry Farm Yongin) ตามรอยภาพยนตด์ัง

อย่าง กวน มนึ โฮ สวนฟาร์มสตรอเบอรี่ช ือ่ดังของ

เกาหล ีเพราะฟารม์นี้เป็นของคุณลุงทีแ่สดงเป็นพ่อ

เพือ่นของนางเอกน่ันเอง หนา้หนาวนี้การไดไ้ปเก็บ

สตรอเบอรีเ่ป็นอกีหนึง่กจิกรรมทีน่่าสนใจอย่างมาก 

ใหท้กุทา่นไดเ้ก็บสตรอเบอรีก่นัสดๆจากตน้  

*ฟารม์สตรอเบอรร์ี่เปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยจะอยู่ในระดับ

และพืน้ทีท่ีใ่กลเ้คยีงกนั*  

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์

Everland  ถูกขนานนามว่า ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีสวน

สนุกเปิดในหุบเขาทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของประเทศ 

ภายในสวนสนุกประกอบไปดว้ยโซนต่าง ๆ 5 โซน 

ทัง้โซน American Adventure, Zoo Topia, Global 

Fair, Magic Land และ European Adventure การ

ทอ่งเทีย่วภายในสวนสนุกแหง่นี ้แนะน าว่า ควรขึน้รถ

บัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์

แฝดคูแ่รกของโลก ทีน่ีท่า่นจะพบวา่เจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสขุ และชมความ

น่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สารกับคนขับไดอ้ยา่งดไีมว่่าจะตัวใหญ่มากถงึใหญ่นอ้ย ท่านสามารถทดลอง

สนุกกับเครือ่งเล่นนานาชนดิ เชน่ รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัดชารป์ โรงหนังสามมติ ิบา้นผสีงิ 

หมนุตลีังกาสองตลบ เป็นตน้ (คา่ทัวรร์วมบตัรคา่เขา้สวนสนุกแลว้) 

  วนัทีส่าม เมอืงยงอนิ - ฟารม์สตรอเบอรร์ี ่– สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์–ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งั

เกาหล ี– ศนูยส์มนุไพร Hogaenamu Herb - ยา่นฮงแด   อาหาร เชา้, เทีย่ง, เย็น 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที4่) ทางบรษัิทมบีรกิารคปูองอาหารใหท้า่นละ 1 ใบ EVERLAND 

 

ถงึเวลาพาทกุทา่นตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ือ่ว่าใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี ศูนยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์ัง

เกาหล ีเชน่ ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ในราคาพเิศษ  

 

จากนัน้พาท่านไป อสิระชอ้ปป้ิง ยา่นฮงแด เป็นศูนยร์วมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวทิยาลัย มีรา้นกาแฟที่

เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี ่รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมู่

วัยรุน่อาย ุราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยงัไมแ่พงอกีดว้ย หรอื แนะน าทา่นเดนิเล่นไปถ่ายภาพที ่

934 King's cross คาเฟ่ ธมี"แฮรร์ี ่พอตเตอร"์ ซึง่ตัง้อยูใ่น ยา่นฮงแด เป็นคาเฟ่เกาหลทีีแ่ฟนๆ แฮรร์ี ่

หา้มพลาด พาเหล่าสาวกแฮรีไ่ดเ้ขา้ไปสัมผัสโลกพ่อมดมมุถ่ายรูปสวยๆพรอ้มพร็อบถ่ายรูปเก๋ๆ มากมาย 

(ราคาไมร่วมคา่เครือ่งดืม่ในคาเฟ่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที5่) เมนู BBQ ป้ิงยา่งเกาหลรีสชาตแิบบตน้ต ารับ ทานพรอ้มเครือ่งเคยีง 

ก็คอืผักกาดหอม กมิจ ิซอส และเกลอื นอกจากนีก้็มใีบงา หัวไชเทา้ดอง ถั่วงอก หัวหอม กระเทยีม และ 

ตน้หอมอกีดว้ย 

ทีพ่ัก :  L’ART HOTEL 3* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 

 

น าท่านแวะชอ้ปป้ิง ศูนย์โสมรัฐบาล ซึง่รับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึง่ถือว่ามี

คณุภาพดทีีส่ดุ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลถีอืเป็นยาบ ารุง

รา่งกายใหท้า่นซือ้เป็นของฝาก และ  

 

รา้นสมนุไพร Red Pine เป็นผลติภัณฑท์ีส่กัดจากน ้ามันสน ทีม่สีรรคุณชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ย

ควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกาย  

 

น าทา่นชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ย และ ลองท าคมิบบั พพิธิภณัฑจ์ัดแสดงเรือ่งราวตา่งๆของการท าสาหร่าย

และประวัตคิวามเป็นมาตน้ก าเนิดของการผลติสาหร่ายและขัน้ตอนการผลติสาหร่าย ใหท้่านลิม้ลอง

ผลติภณัฑท์ีท่ าจากสาหรา่ยและเลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝากอกีทัง้ยังมกีารสาธติวธิที าคมิบับใหทุ้กท่านได ้

ท าตามอกีดว้ย 

 

จากนัน้พาทกุทา่น เยีย่มชม พระราชวังถ็อกซู

กงุ Deoksugung Palace ตัง้อยูท่ีห่ัวมมุสีแ่ยก

ใจกลางเมืองที่ค ึกคักที่สุดของกรุงโซล ซึง่

เป็นเพยีงพระราชวังแห่งเดยีวทีล่อ้มรอบดว้ย

อาคา รสไตล์ต ะ วั นตกที่ เ พิ่ม ค ว าม เ ป็ น

เอกลักษณ์ของทวิทัศน์ได ้ไม่เพยีงแต่อาคาร

รูปแบบเกาหลีเท่านั้น ภายในพระราชวังยังมี

อาคารทรงยุโรปตะวันตกอีกดว้ย เป็นอาคาร

แบบโรมันและดา้นหนา้เป็นสวนสวยแบบ

สมมาตร ซึง่เป็นสวนแบบตะวันตกแหง่แรกในเกาหล ี 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที7่) เมนูชาบ ูชาบ ูสกุีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผักสด

ชนดิตา่งๆ และเนือ้หมสูไลดน์ ้าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการทานชาบ ูพรอ้มขา้วสวย  

วนัทีส่ ี ่  โซล -ศนูยโ์สมรฐับาล - รา้นสมนุไพร Red Pine - Seaweed Museum – พระราชวงัถ็อกซูกงุ 

– คลองชองกเยชอน –N Seoul Tower- ชอ้ปป้ิง Shinsegae ปลอดภาษ ี– ชอ้ปป้ิงยา่นเมยีงดง

    อาหาร เชา้, เทีย่ง, เย็น                                                                                                                                                                               
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  พาทุกท่านไปเดนิเล่นที่ใจกลางโซล คลอง

ชองกเยชอน Cheonggyecheon เป็นพื้นที่

พักผ่อนหย่อนใจที่ทันสมัย และเป็นอีกหนึ่ง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ล าธารแห่งนี้มีความ

ยาว 8.4 กโิลเมตร แมว้่าคลองตามธรรมชาตเิดมิ

จะถกูถม และกอ่สรา้งเป็นถนนลาดยาง ต่อมาดว้ย

โครงการปรับปรงุเมอืงใชร้ะยะเวลา 3 ปี คลองนีจ้งึ

ไดรั้บการขดุลอกปรับปรุงกลายเป็นคลองชองกเย

ชอนในปัจจุบันใหผู้ค้นไดเ้พลิดเพลนิ  พักผ่อน 

เดนิเลน่รับลม มกีจิกรรม การละเลน่ การแสดง  

 

จากนั้นน าท่ านสู่  ยอด เขา นัมซาน Namsan 

Mountain โดย shuttle bus  อันเป็นทีต่ัง้ของ

หอคอยเอ็นโซล ถ่ายภาพดา้นหนา้ N Seoul 

Tower ใหท้่าน  เพลดิเพลนิชมทัศนียภาพที่

สวยงามของแตล่ะฤดทูีแ่ตกตา่งกนั และใหท้า่นได ้

ถ่ายรูปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหลี ที่

นยิมมาคลอ้งกญุแจไวด้ว้ยกันระเบยีงทุกดา้นของ 

SEOUL TOWER จงึเต็มไปดว้ยกญุแจหลากหลาย

ส ี(ไมร่วมคา่ลฟิท)์  

 

จากนัน้พาท่าน ชอ้ปป้ิงที ่แหล่งชอ้ปป้ิงปลอดภาษี Shinsegae Duty Free ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม 

มากมาย อาท ินาฬกิา,แว่นตา,เครือ่งส าอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้่าน

อสิระไดเ้ลือกซือ้อย่างเต็มที่  และ ย่านเมียงดง 

เลือกสนิคา้เทรนดแ์ฟชั่นล่าสุดของเกาหลไีดท้ี่นี่

โดยเฉพาะสนิคา้วัยรุน่เชน่เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า 

เครือ่งประดับ ทัง้แบรนดเ์นม เชน่ EVISU, GAP, 

ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลี

โดยเฉพาะ เครือ่งส าอางเชน่ ETUDE HOUSE, 

SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 

ROJUKISS, LANEIGE อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟ 

รา้นอาหารตา่งๆ  
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เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที8่) เมนูจมิดัก (Jimdak) หรอืไกอ่บซอี ิ๊ววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลี

พืน้เมอืงดัง้เดมิ เป็นไกผั่ดรวมกับวุน้เสน้ มันฝร่ัง แครอท พรกิ และซอสด า ทานกับขา้ว หอมอร่อย รส

เผ็ดถงึเครือ่ง 

ทีพ่ัก :  L’ART HOTEL 3* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที9่)  อดุง้ เสน้กว๋ยเตีย๋วทีห่นาทีส่ดุของญีปุ่่ น เสน้อดุง้มสีขีาวทัง้หนาและ

นุ่มท าจากขา้วสาล ีอดุง้มเีสริฟ์ทัง้แบบเย็นและแบบรอ้น ตามความนยิมในแต่ละสภาพอากาศของแต่ละ

ฤดกูาล 

  

กอ่นเดนิทางกลับน าท่านแวะ ละลายเงนิวอนที ่Local Super Market ซึง่ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้

เกาหลไีดอ้กีรอบ โดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมีซ่นิราเมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิขนมช็อคโก ้

พาย น ้าจิม้ปรงุรสหมยูา่งเกาหล ีไกตุ่น๋โสมส าเร็จรปู ผลไมต้ามฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลับเมอืงไทย 

 

จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

11.45 น.   เดนิทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบนิ  Thai AirAsia X (XJ) เทีย่วบนิที ่XJ701 

15.45 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

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

 

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

ทัวรค์รัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเทา่นัน้ ถา้ลกูคา้ทา่นใดตอ้งการแยกตวัออก จากกรุ๊ปทวัร ์ไม่

ทอ่งเทีย่วตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จ าเป็นตอ้งขอคดิคา่ใชจ้า่ย เพิม่ 100 USD/ตอ่ทา่น  

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทยและเกาหลใีต ้(Update 01 พฤศจกิายน 2565)  
 

1. สง่หลกัฐาน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ทีไ่ดรั้บการอนุมตัแิลว้ของทา่นมาใหท้ีบ่รษัิท 

 โปรดตรวจสอบขอ้มลู K-ETA ของทา่นใหถ้กูตอ้ง กรณีเอกสารผดิทางบรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

2. ผูเ้ดนิทางตอ้งลงทะเบยีน Q CODE (Quarantine Covid19 Defense)  

  วนัทีห่า้ Local Super Market - ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน – ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ             

 อาหาร เชา้ 
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เงือ่นไขขา้งตน้ อาจมกีารยกเลกิ หรอื เปลีย่นแปลง บรษัิทฯ จะท าการแจง้ Update ใหท้า่นลกูคา้กอ่นการเดนิทาง 

 

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  

2.เอกสารจากการลงทะเบยีนผา่นการอนุมตัริะบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)  

 

 เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางประมาณ 

10 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 

โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้

ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

 

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 9,000 บาท  

 กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และหลักฐาน K-ETA พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีบรษัิทฯจ าเป็นตอ้งออกตั๋วกอ่นทา่น

จ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

 

**ส าคญั **ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง  (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า   6  เดอืนก่อนหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-

กลับและจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากว่า 3หนา้ ** )กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิท

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ   ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คืนเงนิค่าทัวร์โดยหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จรงิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 
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 *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 *คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถ

Upgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง กรณีหอ้งพักในเมอืง

ทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพ่ักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. คา่น ้าหนักกระเป๋าสายการบนิ Thai AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้

7 กโิลกรัม และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีสัมภาระเกนิ

ทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิท

ท าไว ้ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการ

แพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ท่านสามารถสั่งซือ้ประกันสุขภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกัน

ทั่วไป 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนัตามรายการทัวร ์

9. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนัตามรายการทัวร ์

10. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

11. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไป

แลว้ 

5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ขออนญุาตน าเก็บ ณ สนามบนิวนัแรก ทา่นละ 50,000 วอน ส าหรับหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความ

ประทับใจและน ้าใจจากทา่น 
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หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่าน

ลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่าน

ไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ15ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธิข์องโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม 

และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างชา้10วันก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการใหล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. ค่าประกันอบุัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มกีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรอง

ทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซือ้ประกันสุขภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิท

ประกนัทั่วไป 
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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

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 


