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ปใีหม.่.เกาหลี สดุฟิน สกหีมิะ  

5วัน 3คืน 
สุดฟิน..เล่นสกีท่ามกลางหิมะ - เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมาย 

สวนสนุกแห่งแรกของเกาหลี “SEOUL LAND”  
ใส่ชุดประจ าชาติเกาหลีฮันบก – ขึ้นหอคอยโซลทาวเวอร์ – ชมทุ่งดอกกุหลาบติดไฟ -ชิมสตรอเบอร์รี่ –  

ช้อปปิ้งจุใจย่านดัง เมียงดง,ทงแดมุน,ดิวตี้ฟรี,เอาท์เลต 
 

 

เดนิทาง  

29 ธนัวาคม – 02 มกราคม 2019 

30 ธนัวาคม – 03 มกราคม 2019 

 
 

 

 

 

 

 

เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) 

 

Day 1 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินอินชอน – เกาหลีใต้ 

13.00 น. คณะพร้อมกันที่  สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชีย

เอ็กซ์ (Thai Air Asia X)  โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยคอยความสะดวก ณ ส าหรับเช็คอินตั๋ว

เคร่ืองบินและสัมภาระให้แก่ท่าน • ตั๋วเคร่ืองบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ที่นั่งเป็นไปตามที่สายการ

บินจัดให้เท่านั้น (ไม่มีอาหารบริการบนเคร่ือง)• 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

16.00 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์  

เที่ยวบนิที ่XJ702 

23.35 น. เดนิทางถึง สนามบินอินชอน เกาหลีใต้  (เวลาท้องถ่ินเกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชม.) น าท่าน

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก BENIKIA WALMIDO BLISS HOTEL หรือเทียบเท่า 

Day 2 : 
สวนสนุกโซลแลนด์ – ไร่สตรอเบอร์รี่ – ลานสกีรีสอร์ท – ท าคิมบัพ + 

ใส่ชุดฮันบก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสนุกโซลแลนด์ (Seoul Land 서울랜드) สวนสนุกแห่งแรกของ

เกาหลี ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามล้อมรอบไปด้วยภูเขาชองกเย (Cheonggyesan) ตั้งอยู่ที่ เมืองค

วาชอน จ.คยองกีโด ติดกับกรุงโซล ด้านในของโซลแลนด์ มีบริเวณที่เรียกว่า 'World Square' 

ซึ่งเป็นสถานที่ที่เราสามารถยลโฉมสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมและสินค้าพื้นบ้านจากทั่วทุก

มุมโลกได้ สวนสนุกจะอยู่ในส่วนของ Seoul Grand Park และใกล้ๆ กันนั้น ยังมีสวนสัตว์

อย่าง Seoul Zoo ที่นี่เคยใช้ถ่ายท ารายการ Running Man สวนสนุกแห่งนี้มี 5 ธีมและมี

เคร่ืองเล่นกว่า 40 ชนิด เช่น Space Cruise, Black Hole 2000, Top Spin, Galaxy Train, 

Rapid Current Ride, Magic Carpet รวมถึง Adventure Theater, Movie Theater, Story 

Land และอ่ืนๆ อีกมากมาย ส่วนเคร่ืองเล่นที่เป็นที่นิยมที่สุดของที่นี่คือ รถไฟเหาะ Black 

http://bit.ly/2NMk5YE
http://seoulcafe2013.blogspot.com/2014/09/seoul-grand-park.html


Hole 2000 ที่วิ่งด้วยความเร็ว 100 กม/ชม.และ Top Spin ที่จะพาคุณหมุนรอบ 7 รอบแบบ 

non stop! และเคร่ืองเล่นอย่างสุดท้ายที่ถ้ามาที่นี่ ไม่เล่นไม่ได้แล้ว นั่นก็คือ Sky X อันนี้ต้อง

เรียกว่าวัดใจกันสุดๆ เหมือนการกระโดดบันจี้จัมพ์ แต่ค่าเล่นไม่รวมอยู่ในบัตร One Day Pass 

ส าหรับสวนสนุกโซลแลนด์ สามารถเที่ยวได้ทุกฤดูกาล ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม เป็น

เทศกาลดอกทิวลิป,เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เป็นเทศกาลดอกกุหลาบ,เดือนกันยายน-

ตุลาคม เป็นเทศกาดอกเบญจมาศและเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ เป็นเทศกาลหิมะ อิสระให้

ท่านได้สนุกสนานไปกับเคร่ืองเล่น,ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย. 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (หมูย่างเกาหลี) 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี เชิญลิ้มรสสตรอเบอร์ร่ีของเกาหลีสดๆ ในบรรยากาศ

ภายในไร่สตรอเบอร์ร่ีอย่างแท้จริง พบกับวิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร์ร่ีของเกาหลีว่ามีวิธีการ

ปลูกอย่างไร ให้ได้ผลสตรอเบอร์ร่ีที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ หวานหอมและชวนน่ารับประทาน

เป็นที่ช่ืนชอบของชาวเกาหลีและชาวต่างชาติและยังเป็นผลไม้ส่งออกของประเทศด้วย ชม

วิธีการปลูกการดูแลรักษา สามารถเลือกชิมสตรอเบอร์ร่ีได้จากภายในไร่ได้... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านสู่ ลานสกีรีสอร์ท ให้ทุกท่านสนุกสนานกับการเล่นสกี หรือ กระดานเลื่อนหิมะ 

สัมผัสหิมะและสถานที่อันงดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ (*ค่าใช้จ่ายติดต่อหัวหน้าทัวร์ 

ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่น ค่าเช่าชุดกันหนาว กรุณาเตรียมถุงมือ ผ้าพันคอ แว่นกัน

แดดและเคร่ืองกันหนาวให้พร้อม) อิสระให้ท่านได้เล่นหิมะตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่าน เรียนรู้วิธีการท าคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน 

โดยการน าข้าวสุก และส่วนผสมอ่ืนๆ หลาก

ชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผักโขม ไข่เจียว 

ปูอัด แฮม เป็นต้น แล้วแต่วัตถุดิบที่ท่าน

สะดวก วางแผ่บนแผ่นสาหร่ายแล้วม้วนเป็น

แท่งยาวๆ จากนั้นห่ันเป็นช้ินพอดีค า ชาว

เกาหลีนิยมรับประทานคิมบับระหว่างการ

ปิกนิก หรืองานกิจกรรมกลางแจ้ง หรือ

รับประทานเป็นอาหารกลางวันเบาๆ โดยเสิร์ฟกับหัวไชเท้าดองและ กิมจิ นอกจากนี้คิมบับยัง

เป็นอาหารน ากลับบ้านที่เป็นที่นิยมทั้งในเกาหลีและต่างประเทศ เชิญท่าน สวมชุดฮันบก 

(Hanbok) ซึ่งเป็นชุดประจ าชาติของประเทศเกาหลีใต้ ถ่ายรูปกับฉากจ าลอง 4 มิติซึ่งมีความ

สวยงามและประทับใจ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

เย็น รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (จิมดกั) 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก BLVD HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 



Day 3 : 

ศูนย์น้ ามันสน – ศูนย์เครื่องส าอางค์ – ตลาดปลานอร์ยางจิน – 

พระราชวังเคียงบ๊กคุง – หมู่บ้านบุกชอน – ช้อปปิ้งดิวต้ีฟรี – ย่านดัง

สุดฮิต“เมียงดง” DDP PLAZA (ชมดอกกุหลาบติดไฟLED) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ น้ ามันสนเข็มแดง ปัจจุบันชาวเกาหลีนิยมรับประทานเพื่อล้างสารพิษใน

ร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือด ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคหัวใจ โรคภูมิแพ้ 

น าท่านสู่ Cosmetic (ศูนย์เคร่ืองส าอางค์) ท่านสามารถชมการสาธิตวิธีใช้เคร่ืองส าอางค์ 

เคล็ดไม่ลับหน้าใสของสาวเกาหลี และเลือกซื้อเวชส าอางค์ช่ือดังของเกาหลีได้ในราคาท้องถ่ิน 

อาทิเช่น Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และอ่ืน ๆ อีกมากมาย เลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัย 

 น าท่านแวะ ตลาดปลานอร์ยางจิน 

(Noryangjin Market) ของกรุงโซล 

เป็นตลาดที่ขายอาหารทะเลหลากหลาย

ประเภทรวมทั้งอาหารทะเลเป็นๆ ปลา

,ปู,กุ้งมังกร,เป๋าฮ้ือ,ปลาหมึก ตลาด

แบ่งเป็น 2 โซน ตลาดเก่าและตลาดใหม่ 

ที่นี่ท่านสามารถเลือกหาอาหารทะเล

สดๆทานได้หรือจะเลือกซื้ออาหารทะเลไปฝากคนทางบ้าน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (บลูโกกิ) 

 น าท่านเข้าชม  พระราชวังเคียงบ๊กคุง (Gyeongbokgung Palace) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล 

เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังใหญ่ที่สร้างข้ึนโดยราชวงศ์โชซอน สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 1937 (ค.ศ. 

1394) โดยชอง โดจ็อน และได้กลายเป็นพระราชวังหลวง ส าหรับประทับว่าราชการของ

กษัตริย์และเหล่าเช้ือพระวงศ์ของเกาหลี พระราชวังมีเนื้อที่ 5.4 ล้านตารางฟุต โดยในช่วงต้น

ราชวงศ์โชซอนมีต าหนัก

อ า ค า ร ม า ก ถึ ง  200 

อาคาร กระทั่งปี พ.ศ. 

2135 ที่ ก องทัพญี่ ปุ่ น 

บุก รุกประ เทศ เกาหลี 

ต าหนักต่าง ๆ ได้ถูกทุบ

ท าลาย ถูกเผาทิ้งไปเป็น

จ านวนมาก ก่อนที่ จ ะ

ได้รับการบูรณะซ่อมแซม

และส ร้างพระราชวั ง ข้ึนมา ใหม่ ในแบบฉบับ เดิม  โดยในปั จจุบันมีต าหนักทั้ งสิ้ น                       

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1937
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B9%82%E0%B8%94-%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2135
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2135


10 ต าหนัก ค าว่า "เคียงบ๊กคุง" ในภาษาเกาหลี แปลว่า "พระราชวังแห่งพรที่ส่องสว่าง                            

(The Palace of Shining Blessings)" ภายในบริเวณของพระราชวังแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่

น่ า ส น ใ จ  “พ ร ะ ที่ นั่ ง คึ น จ อ ง ว อ ง  ( Geunjeongjeon)”แ ล ะ  “ศ า ล า เ คี ย ง ฮ ว ย รู 

(Hyangwonjeong)” ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณสระน้ า มีทัศนียภาพที่สวยงามมาก เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

 น า ท ่า น สู ่ ห มู ่บ ้า น บ ุก ช อ น ฮ ัน อ ก 

(Bukchon Hanok Village) หมู่บ้าน

สมัยโบราณของเกาหลีในยุคเก่าแก่ที่ยัง

อยู่ท่ามกลางตึกและบ้านแบบใหม่ของ

กรุงโซล เป็นอีกหนึ ่งสัญลักษณ์ของ

เกาหลี เดินชมบ้านขุนนางของเกาหลีใน

สมัยก่อนและบ้านดั้งเดิมกว่าร้อยหลัง

ตั้งแต่สมัยโชซอน ปัจจุบันหมู่บ้านนี้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีร้านค้า,เกสต์

เฮ้าส์,ร้านอาหาร,ร้านขายของที่ระลึกให้บริการกับนักท่องเที่ยว อิสระเดินเล่นถ่ายภาพ

ตามอัธยาศัย. 

 น าท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE SHINSAEGAE มีสินค้าแบรนด์เนมช่ือดัง ให้

ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อมากมาย อิสระตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย 

 น าท่านสู่ที่ ช้อปปิ้งยอดฮิตติดใจทุกวัย 

ตลาดเมียงดง (Myeong-dong) อิสระ    

ช้อปปิ้ง แหล่งรวบรวมความฮิปและเทรน

ใหม่ๆ ราคาระดับกลางถึงสูงเมือ่เทียบกับ

ตลาดทงแดมุน ห้างบูติกหลากยี่ ห้อ

ตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้าน

เสื้อผ้ามีสไตล์ห้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเท้า ร้านท าผม ร้าน

เคร่ืองประดับ ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม ฯลฯ (อิสระอาหารเย็น

ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง)   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5


 น าท่านชมการจัดแสดง LED ROSE GARDEN ดอกกุหลาบที่ติดไฟ LED มาประดับกว่า 

25,550 ดวง ที่ Dondaemun Design Plaza หรือ DDP เป็นกลุ่มอาคารรูปทรงแปลกใจกลาง

กรุงโซล ตั้งอยู่กลางศูนย์รวมแฟช่ันของเมืองดงแดมุน โดยเป็นพื้นที่จัดนิทรรศการระดับโลก

มากมาย มีทั้งห้องประชุม พื้นที่ในส่วนของการจัดงานแสดงแสดงโชว์สินค้าต่าง ๆ และยัง

เป็นสถานที่ส าคัญส าหรับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และถ้าหากใครเคยดูซี

รีย์เกาหลียอดฮิตอย่าง You Who came From the star (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) คงจะ

พอคุ้นตากับสถานที่ แ ห่งนี้ 

เพราะเขาได้มาถ่ายท าฉากใน ซี

รีย์ในที่แห่งนี้กันหลายฉากมาก 

หรือจะเป็นเพลง Come Back 

Home ของศิลปินเกาหลี วง 

2NE1 ก็มาถ่ายท า MV ที่แห่งนี้

เช่นกัน อิสระถ่ายรูปและเดิน

เล่นตามอัธยาศัยจนถึงเวลานดั

หมาย 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก BLVD HOTEL หรือเทียบเท่า 

Day 4 : 

ฮ็อกเกตนามู – ศูนย์โสม – ดิวต้ีฟรี – N Tower – โรงงานอเมทิส – 

Ara Waterfall & Maru Sky Walk – ฮุนไดพรีเมี่ยมเอาท์เลต – หมู่บ้าน

เทพนิยาย+ไชน่าทาวน์ – ร้านละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – 

กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเข้าฟังสรรพคุณ “ฮ็อกเกตนามู” ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่

ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ าทะเล50-800เมตรเมล็ดของพันธุ์ฮ๊อตเกตนี้...ชาว

เกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง 

 น าท่านรู้จัก สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มี

การผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ1ของโลกคุณประ โยชน์นานัปการเช่น เสริมความ

แข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยบ ารุงหัวใจป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ 

 น าท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE มีสินค้าแบรนด์เนมช่ือดัง ให้ท่านได้เลือกชม

และเลือกซื้ออาทิ LOUIS VUITTON, FENDI, PRADA, หรือเคร่ืองส าอาง ฯลฯ 

 

 



 น าท่านถ่ายรูปคู่หอคอย N SEOUL TOWER (นัมซานทาวเวอร์) กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอย

เมืองที่สูงที่สุดในโลกสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมืองหลวง 

ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา  ตามความเช่ือของหนุ่มสาวชาว

เกาหลีว่าการล๊อกแม่กุญแจคู่รักที่ภูเขานัมซาน 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (เมนู ไก่ตุ๋นโสม) 

 น าท่านชมโรงงานเจียระไนพลอย อเมทิส(Amethyst) แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง

พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อตามอัธยาศัย 

  

น าท่านเดินทางสู่ Ara Waterfall 

& Maru Sky Walk  ชมความ

สวยงามของน้ าตกจ าลอง และ

เดินเล่นบนสกายวอล์คกระจก 

อิส ร ะ ถ่ า ย รูป แล ะ ชมวิ วตาม

อัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 
 

 น าท่านเดินทางสู่ ฮุนไดพรีเมี่ยมเอาท์เลต (Hyundai Outlet) ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์

เนมราคาถูกมากกว่า 50 ร้านค้า อิสระเลือกซื้อของเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย จนถึงเวลา

นัดหมาย 

 น าท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านเทพนิยาย 

(DONGHWA MAEUL) ได้ถูกเนรมิตและ

ตกแต่ ง ใ ห้หมู่ บ้ านที่ แสนธรรมดา ใ ห้

กลายเป็นหมู่บ้านแห่งเทพนิยาย โดยน า

นิยายที่ทุกท่านคุ้นเคยหลายเร่ืองมาวาด

ภาพตกแต่งรอบๆหมู่บ้านแห่งนี้ เช่น ปี

เตอร์แพน สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้ง 7 อะลา

ดินกับตะเกียงวิเศษ หนูน้อยหมวกแดง  



ให้ท่านได้ถ่ายภาพได้เกอืบทุกมุม หันไปทางไหนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกและในบริเวณ

ใกล้กันท่านจะได้พบกับย่าน ไชน่าทาวน์ เป็นชุมชนของชาวจีนที่ถือก าเนิดจากการเปิดท่าเรือ

อินชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดีตนับเป็นพื้นทีส่ าคัญในการขนส่งและค้าขายสินค้าจากประเทศ

จีน ส าหรับปัจจุบันนี้ชาวจีนที่ยังคงอาศัยอยู่เป็นรุ่นที่ 2 หรือรุ่นที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิก 

แต่กลิ่นไอและการด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของคนรุ่นก่อนยังคงมีให้เห็น รวมไปถึงการได้มี

โอกาสได้ลิ้มลองรสชาติอาหารจีนที่มีให้เลือกสรรหลายร้านที่อินชอนไชน่าทาวน์แห่งนี้  ก่อน

อ าลาเกาหลี แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่าย 

ขนมต่างๆ  ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก กระดูกม้าเจจูโด ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของ

โสม ในรูปขนมโสม ชาโสม เคร่ืองส าอางโสม เป็นต้น หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้

เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ตุ๊กตา Ddung  เป็นต้น สมควรแก่เวลา พาทุกท่านเดินทาง

สู่สนามบิน 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  (เมนูชาบูชาบู) 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อท าการเช็คอินก่อนข้ึนเคร่ืองประมาณ 2-3 ชม.เพื่อ

หลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึน เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและ

อ่ืนๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลา

อย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถข้ึนเคร่ืองกลับตาม

วันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์. 

Day 5 : สนามบินอินชอน – สนามบินดอนเมือง 

01.05 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์  เที่ยวบินที่  XJ703 (ไม่มีอาหารบริการ

บนเคร่ือง) 

04.40 น. คณะเดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

Let us be your Travel Companion 
 

UnithaiTrip 
 

 
 



อัตราค่าบริการ 
 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่ม 

29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2562 (ช่วงปีใหม่) 25,999 +8,000 

30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2562 (ช่วงปีใหม่) 25,999 +8,000 

ปล.ทัวร์ราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก/ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป(ทิปหัวหน้า

ทัวร์ข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของท่าน) 

* ท่านใดมีไฟล์ทบนิภายในประเทศต่อโปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง* 
 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอัน

เนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณี

อ่ืนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็น

ผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอ่ืน

ที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ...กรุณา

อ่านรายการและเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจองทัวร์หรือช าระเงินจากนั้นจะถือว่าลูกค้ารับทราบตาม

ข้อก าหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆข้ึน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 

 

 ราคานี้เปน็ราคาส าหรับนกัท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 

โปรดเช็ค) 

 ช่างภาพ มีช่างภาพมาถ่ายรูปและเป็นผู้ช่วยหัวหน้าทัวร์และไกดเ์พื่อการบริการตามร้านอาหาร สถานที่

ท่องเที่ยว วนัสุดท้ายช่างภาพจะน าภาพมาเสนอให้ลูกค้าช่วยซื้อ เพราะช่างภาพมาแบบอาสาสมัครเพื่อหา

รายได้เลี้ยงชีพ ไม่เป็นการบังคับ 

 ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้กับคณะนักเรียนประถมถึงปริญญาตรี ขายตรง โทรคุย เพื่อหาข้อตกลงร่วมกนั 

 ราคาพิเศษ...เพื่อนักเดินทางท่องเที่ยวโดยสุจริต ไม่ประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปท างาน หรือ

เพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเที่ยว  หรือ ลูกค้าไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน หรือลูกค้าเป็นชาวมุสลิมทั้งคณะ 

(ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งเพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)  ลูกค้าที่ต้องใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจ าตัว

บางอย่าง หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ต้องแจ้งเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน)  ถ้าลูกค้า

ต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ที่เกาหลี ขอคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเองท่านละ 200-300USD 

ต่อท่าน 

 

 หากลูกค้าเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามที่โปรแกรมก าหนด  ลูกค้ากรุณาเตรียมอาหาร

ของท่านมาเพิ่มเติมที่มื้ออาหาร เนื่องจากร้านอาหารแต่ละร้านจะมีข้อจ ากัดเร่ืองวัตถุดิบ โดยส่วนมากจะจัดให้

เป็น ไข่ดาว ข้าวผัด ผัดผัก และมาม่าเท่านั้น หากลูกค้ามีความประสงค์ทานอาหารนอกเหนือจากที่ทางร้านจัด

ให้ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมด้วยตัวเอง 

 



ข้อแนะน า  

 หากท่านมีปัญหาเรื่องอาหารกรุณาแจ้งทางผู้จัดทราบล่วงหน้า 

 ห้ามน าผลไม้และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศเกาหลีใต้ หากพบจะต้องเสียค่าปรับ 

 เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะน า ตลอดทริปจะต้องดูแล

กระเป๋ายกข้ึนลงห้องด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันหลายกรณีที่อาจเกิดข้ึนได้)  ควรจัดสัมภาระให้มีน้ าหนัก

ไม่เกิน 10-15 กก. ต่อช้ิน  สายการบินจ ากัดน้ าหนักเพียงท่านละ 20 กก. และถือข้ึนเคร่ืองได้อีกท่านละ 1 

ช้ิน 7 กก. (ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) 

 กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัย

ของสายการบิน 

 ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย  เช่น เงิน อัญมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป 

อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารทีแ่ลกเปลี่ยนเป็นเงินได้  เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง เก็บติดตัวเสมอ 

 สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกค้าข้ึนเคร่ือง ”  กรุณารอที่ประตูข้ึนเคร่ืองอย่างน้อย 30 

นาที ก่อนเวลาเคร่ืองออก 

 น าเสื้อแจ็คแก็ตติดตัวข้ึนเคร่ืองด้วย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผ่อนที่อบอุ่น  (ส าหรับ มือใหม่ 

หรือ คนกลัววันแรกๆ จะ jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะน า :  นอนให้มาก

ที่สุด หรือ ทานยาแก้เมา เพราะมีมีฤทธิ์ท าให้นอนหลับ ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา และดื่มน้ ามากๆ) 

 

* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ซื้อแบบใช้วิธี RANDOM คือสุ่มเลือกที่โดยระบบสายการบิน * 

 

สายการบิน  การจัดที่นั่งบนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

แต่จะท าการ Request ให้ได้เท่านั้น งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบ 

คืนเงินบางส่วน  หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศเกาหลี จากเจ้าหน้าที่แรงงาน

ไทยหรือเ จ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเกาหลี ทางผู้จัดและทาง

สายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลี

เรียกเก็บ  ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน  

ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

 

โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง 

มากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และหนังสือเดินทางเหลือหน้ากระดาษเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนได้ประทับตรา หนังสือ

เดินทางอยู่ในสภาพที่ดี (ไม่ช ารุด) พร้อมเดินทาง !  การเช็คอินตั๋วเดินทางที่เคาน์เตอร์สายการบิน   

เดินทางขัน้ต่ าปกติ  20  ท่านผู้ใหญ่ (ที่นั่งจ ากัด จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าต๋ัว) หาก

ต่ ากว่าก าหนดและ  ผู้เดนิทางทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทีจ่ะ

ประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ 

*ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมกีารปรับข้ึนของภาษีน้ ามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบนิ คิด

อัตรา ณ วันที่  01/11/17* 

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

และตารางบินของสายการบิน 



ในกรณีทีไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ปแต่ต้องการจอยทัวร์ หรือ ซื้อจอยต๋ัวกรุ๊ปราคาพิเศษ โปรดโทรเช็ค 

หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ  ช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ 

(หากที่นั่งในวันที่ต้องการ “ ว่างและยืนยนั “ ) 

เด็ก 2-7 ปี :  ห้องพัก = ผู้ใหญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง |  เด็ก 8-12 ป ี เตียงเสริมหรือห้องครอบครัว 

ทารก หมายถึง ผู้โดยสารที่มีอายุต่ ากว่า 24 เดือน ณ วันที่เดินทางไปและวันเดินทางกลับ กรุณาติดต่อเพื่อขอ

ราคาพิเศษ เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนั่งบนหน้าตักของผู้ใหญ่ โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึ่งคนต่อผู้ใหญ่

สองคนเท่านั้น และห้ามมิให้น ารถเข็นเด็ก หรือที่นั่งส าหรับเด็กข้ึนบนเคร่ืองบิน จ านวนเด็กทารกต่อเที่ยวบินถูก

จ ากัดไว้เพื่อความปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการน าเด็กทารกเดินทางไปกับท่าน  ส่วนผู้จัด เรา

ค านึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง 

ผู้ทุพลภาพ/มีปัญหาด้านสุขภาพหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบิน

และผู้ให้บริการ  เพราะอาจไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ข้ึนเคร่ืองบินได้  เข่นน้ ายา เข็มฉีดยา เคร่ืองใช้

แบตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหายใจ  

สตรีมีครรภ์ ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซื้อทัวร์  เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผู้ให้บริการ  โดยทั่วไป 

- อายุครรภ์ไม่ถึง 27 สัปดาห์ : ต้องลงนามยินยอมในเอกสารจ ากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมือ่

ท าการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 

- อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย์  ยืนยันสัปดาห์ที่ตั้งครรภ์และ

ก ากับวันที่ไม่เกินสามสิบ (30) วันนับจากเที่ยวบินขาออกที่ก าหนดหรือเที่ยวบินขาเข้าที่ก าหนด และต้องลงนาม

ยินยอมในเอกสารจ ากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน  เมือ่ท าการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ท า

การเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 

- อายุครรภ์ต้ังแต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป: สายการบนิปฏิเสธการให้บริการ 

 

เงื่อนไข 

 เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเคร่ืองออกสาม (3) ช่ัวโมง  เคาน์เตอร์ จะปิดให้บริการก่อนเวลาออก

เดินทาง (90) นาที  ผู้โดยสารจ าเป็นต้องด าเนินการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณี

ใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารที่ท่านได้ช าระไปแล้ว  

 ไม่แสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวท่านต่อพนักงานของสายการบิน 

 ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ย่างครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสารการเดินทางที่ช ารุดไม่สมบูรณ์จัดว่าเป็นเอกสารทีไ่ม่

ถูกต้อง)  

ส าหรับท่านต้องมีตราอนุญาตเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซึ่งจ าเป็นต่อการเดินทางไปยังสถานที่

ต่างๆ   หรือ  เอกสารการเจ้งเข้าแจ้งออก   หรือ  เอกสารด้านการท างาน Work Permit 

 กระท าการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน 

หรือดูหมิน่ เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไม่ว่าโดยการกระท าหรือโดยวาจา 

 หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางหรือข้ึนเคร่ืองบิน 

 หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเนื่องจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการที่เป็น

อันตรายอย่างเห็นได้ชัดในทางการแพทย์ และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดย

เหตุผลทางการแพทย์ หรือเงื่อนไขทางการแพทย์ของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้โดยสารอ่ืน 

 



ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ : ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการ โดยจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เพื่อให้

สอดคล้องกับสถานการณ์จริง  เช่น ภูมิอากาศ รถติด ร้านอาหารปิด หรือเหตุผลอ่ืนๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า โดยจะปรับเปลี่ยนตามที่เห็นสมควรโดยสมเหตุสมผล 

 

อัตราค่าบริการรวม   

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด ไปกลับแบบหมู่คณะ (ตามวันเวลาที่ระบุในตั๋วเคร่ืองบิน) 

 ค่าที่พัก (ห้องละ  2-3  ท่าน)  

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 บัตรเข้าชมสถานที่ 

 ค่ารถน าเที่ยว 

 ค่าผู้น าทัวร์หรือไกด์จากเกาหลี อ านวยความสะดวก  

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. (ไม่เกินท่านละ 1ช้ิน และถือข้ึนเคร่ืองได้อีก 5-7 กก. ตามขนาดที่ก าหนดของ

สายการบิน)  ค่าน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. (ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยน โดยยึดนโยบายสายการบินเป็น

หลัก) (ไม่เกินท่านละ 1 ช้ิน และถือข้ึนเคร่ืองได้อีก 7 กก. ตามขนาดที่ก าหนดของสายการบิน)  

 ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (ข้ันต่ าวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ 

อายุต่ ากว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 75 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยทุกกรณี โรคประจ าตัวหรือการถูก

ฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย) 

โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซึ่งโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ใน

ระดับเดียวกัน ปกติผู้จัดจะแจ้งให้ทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 5-7 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียม

ตัวการเดินทาง รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกนั ห้องพัก

เดี่ยว (Single) ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ  3 ท่าน  (Triple Room หรือ  Family Room) ห้องพัก

อาจจะไม่ติดกัน บางเมืองห้องจะเป็นแบบพื้นเมือง (Ondol) บางเมือง ห้องมีขนาดกะทัดรัด ไม่มีอ่างอาบน ้า บาง

เมือง ห้องกว้าง มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบ ช่วงการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair, Convention) เป็น

ผลให้ราคาโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม ผู้จัดขอสงวนสิทธิในการจัดที่พักนอกเมืองตามความ

เหมาะสม 

เมนูอาหาร  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับสถานการณ์  เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของ

เที่ยวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนท้องถนน  วันเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  หรือด้วยสาเหตุต่างๆ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง   

 

ราคาค่าบริการไม่รวม :  

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าท าหนังสือ

เดินทาง ค่าซักรีด   

× ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท่านละ 1,500 บาท (ช าระพร้อมค่าทัวร์)  

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน  

× ค่าสัมภาระที่เกินช้ินหรือน้ าหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติไม่เกินท่านละ 15 กก. / 1 ช้ิน และถือข้ึนเคร่ืองได้

อีก 5-7 กก. ตามขนาดที่ก าหนดของสายการบิน)  

× ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือต่างชาติ   



× ค่าภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%    

เนื่องจากการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง และความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผู้โดยสารนั้นมี

จ ากัด ดังนั้นจึงแนะน าให้ซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม ซึ่งมีความคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทาง

และยกเลิกการเดินทาง ล่าช้า เสียหายและสูญหายอันเกิดกับกระเป๋าเดินทางและสิ่งของอ่ืน และซื้อประกันสุขภาพ

เพิ่มเติม โดยจะซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมจากบริษัทประกันภัยที่ท่านรู้จัก ซึ่งไม่จ าเป็นว่าต้องเป็นบริษัทเดียวกันกับ

ประกันภัยที่ทางผู้จัดจัดให้ เพื่อความมั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได้ 

เนื่องจากหากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก  

 

หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ

ประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลง

เวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความ

ล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 

เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือ

เหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น)   

โปรดเข้าใจและรับทราบว่า  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 

 

เงื่อนไขในการจอง :  ขอเก็บเต็มจ านวน ต่อท่านเพราะเป็นราคาพิเศษ 

 ** ต้องด าเนินการโอนเงินทันที ภายใน 24 ช่ัวโมง นับจากที่ท าการจองและได้รับการยืนยันการจอง หากไม่ช าระ

ตามก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนที่รออยู่ การช าระไม่ครบ ทางผู้จัดถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

โดยไม่มีเงื่อนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด 

ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก 

**** เมือ่ตกลงช าระเงินมาแล้ว ทางผู้จดัจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ 

ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไวท้ั้งหมดนี้แล้ว **** 

 
 

 



การส ารองที่นั่งและการใส่ช่ือในระบบส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาของหนังสือเดินทาง (Passport) ที่

ชัดเจน หรือ ส่งรายละะรายละเอียดที่สายการบินต้องการ (ภาษาอังกฤษ) เช่น ค าน าหน้าช่ือ ช่ือและนามสกุล วัน

เดือนปีเกิด เลขที่พาสปรอต วันหมดอายุ ( โดยเซ็นต์ช่ือและเขียนยืนยันรับรองเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทาง

ผู้จัด) หากไม่มีการส่งข้อมูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้จัด และเกิดการออกช่ือนามสกุล

ในตั๋วหรือบัตรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผู้โดยสายจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใหม่ที่จะเกิดข้ึนทั้งหมด และ

สายการบินไม่มีระบบเสียค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขตัวสะกดค าน าหน้าช่ือ / ช่ือ / นามสกุล หรือ การเปลี่ยนชือ่ผู้เดินทาง 

 

ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนท าให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น มีลูกค้ากลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทาง

กะทันหัน ทางสายการบินเรียกที่นั่งคืนด้วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผู้จัดจะพยายามหาโปรแกรมอ่ืนใน

ราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเช่ือมั่นว่า

ผู้จัดได้พยายามอย่างสุดความสามารถ  โดยลูกค้าจะไม่ยกเหตุข้อนี้มาเป็นข้อเรียกร้องใดๆ กับผู้จัด  หากลูกค้า

ประสงค์รับเงินคืน ทางผู้จัดยินดีคืนเงิน  การคืนเงินทุกกรณี  ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ 

หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ท าการของผู้จัดอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการ

คืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ  

และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน  

การยกเลิกการจอง การยกเลิกการจองนั้น จะยึดเงินเต็มจ านวน (การเดินทางที่ต้องซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทาง

สายการบิน  หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  รวมทั้งการการันตีค่าห้องพัก การการันตีแพ็กเกตท

ทัวร์ จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด) 

 

ข้อมูลส าหรับผู้เดินทาง    

1. คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง  

2. เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ต้องมีหน้าว่างส าหรับประทับตราอย่างน้อย 2 

หน้าเต็ม) เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง   เนื่องจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจปฏิเสธ

การเดินทางของท่าน 

3. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจ าตัวคนต่างด้าว (3) 

ใบส าคัญถ่ินที่อยู ่(4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้าม)ี (5)รูปถ่ายสี 2 นิ้วท่านละ1รูป   

ผู้จัดจะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวผู้เป็น

เจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) สิทธิ์การออกวีซ่าข้ึนอยู่กับ

สถานทูตเท่านั้น 

4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขที่

หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่มิได้ส่งหน้าส าเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมทั้ง

หน้าเปลี่ยนชือ่นามสกุล ถ้ามี) ให้กับทางผู้จัด  

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเดนิทางท่องเที่ยวกับเรา 

จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน 

แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเคร่ืองบินและที่พักในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวม

ทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความ

ประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม) หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไป



ติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ ท าหลังจากที่รายการเสร็จสิ้นในแต่ละวันแล้ว ไม่เป็นเหตุที่ทางผู้จัด จะตัดการ

ให้บริการท่านแต่อย่างใด  

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจ าตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือ

ท้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อ

หาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราค านึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง)   

 

ขอสงวนสิทธิไ์ม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลใีต้เพื่อไปท างาน  

หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเที่ยว และหากพบวา่ตั้งใจจะลักลอบ เราจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่เกาหลทีราบ 

 

การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดนิทางอาจเกิดการเปลีย่นแปลง  ดังนี้ รายการท่องเที่ยว เมนูอาหาร 

โรงแรมที่พัก รถทัวร์ในแต่ละวันที่ได้จัดเตรียมไว้ (ทั้งช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ์ใน

การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามที่จะตามรายการสรุปให้ตรงมากที่สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่

ใกล้กันมากที่สุด 

 

ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย 

อุบัติเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาต ิการก่อจลาจล การปฎิวัติ  และ

อ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม  

 

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ

จากสายการบิน (ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบ

เที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่

นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น  โดยจะปฏิบัติตาม

เงื่อนไขและข้อจ ากัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน) บริษัทขนส่ง รถโดยสาร เรือบริการ หรือ หน่วยงานที่

ให้บริการที่จะส่งผลท าให้เสียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเที่ยวทัวร์บางรายการหรือทั้งหมด ผู้เดินทางไม่สามารถ

เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่

บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น ขอให้ทราบว่า ผู้จัดจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน  

 

มัคคุเทศก์ พนกังานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนผู้จดั  นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากบัเท่านั้น 

 

ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระค่าทัวร์ในลักษณะ

เหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท า

ที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอืน่ๆ  

ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็นต้น 

 



ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผู้จัดหรือตัวแทนของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา 

เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นว่าผู้โดยสารประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอ่ืนๆ หรือ

ทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหนา้ที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามค าช้ีแจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) 

ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวด าเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการ

ยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ 

 

การช้อปปิ้งการเลือกซื้อของนักท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศเกาหลี

ใต้ ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่คนไทยช่ืนชอบ โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้งยังสถานที่ต่างๆ โดยการ

เลือกซื้อของทุกอย่างเป็นเร่ืองการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ และทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกการซื้อของ

ท่าน กระเป๋าลูกค้าต้องยอมรับในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้อประกันเพิ่ม 

เกี่ยวกับสัมภาระกระเป๋า เพราะสายการบินมีก าหนดการจ ากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทัวร์จะไม่

รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า อุบัติเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้น  ซึ่งลูกค้าต้องเข้าใจว่า โดยปกติ

ทุกฝ่าย เช่น คนขับรถ  มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแม้จะพยายามในการดูแลและระวังเร่ืองสัมภาระกระเป๋า

เดินทางลูกค้า ผู้ร่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการเดินทางนี้ทุกประการ และในกรณีมีข้อ

พิพาท ให้ถือค าตัดสินของผู้จัดเป็นที่สิ้นสุด 

 


