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เกาหลี 5D2N By XJ 

ถกู!! น ใหต้ายเถอะโรบ้ิ

 

 ☞ ท่องแดนเทพนิยาย ดงฮวามาอึล ถ่ายรปูกบัเหลา่การต์นูดิสนีย ์  

 ☞ ชมเสน่หข์อง อินชอนไชน่าทาวน ์

 ☞ กราบไหวข้อพร ณ วดัวาวจูองซา วดัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสดุในเกาหลี 

 ☞ สนกุสดุมนัสก์บัเครือ่งเลน่ท่ีสวนสนกุ LOTTE WORLD 

 ☞ คลอ้งกญุแจรกัสดุแสนโรแมนติก ณ หอคอยโซลทาวเวอร ์ 

 ☞ ชอ้ปป้ิงชิวส์ๆ  ยา่นฮงแด ตลาดสดุฮิตของวยัร ุน่เกาหลี 

 

23.30 น. 📢 คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์4 สายการ

บิน Air Asia X (XJ 700) เจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านกอ่นขึน้

วนัแรก          กรงุเทพฯ –อินชอน 
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เคร่ือง (หวัหนา้ทวัรแ์นะน าการเดินทาง) สายการบิน Air Asia X (XJ 700) น ้าหนกักระเป๋า 20 

กก./ท่าน ทัง้ขาไปและขากลบัหากตอ้งการซ้ือน ้าหนกัเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย) 

 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
02.40 น. ✈บินลดัฟ้าส ูส่าธารณรฐัเกาหลีใต ้ดว้ยสายการบิน AirAsiaX (XJ) เที่ยวบิน XJ700 

10.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศ

ไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ย 

   เดินทางส ู่ หมู่บา้นเทพนิยาย หรือ DONGWHA MAEUNL แต่

ก่อนเป็นหมู่บ ้านท่ีแสนธรรมดา จนกระทัง่ได ้ถูกเนรมิตและ

ตกแต่งใหก้ลายเป็นหมู่บา้นเทพนิยาย โดยน านิยายท่ีทกุท่าน

คุน้เคยหลายเร่ืองมาวาดภาพตกแตง่รอบๆหมู่บา้นแห่งนี้ เช่น ปี

เตอรแ์พน สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้ง 7 อะลาดินกบัตะเกียงวิเศษ 

หนนูอ้ยหมวกแดง ฯลฯ อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการเก็บ

ภาพสวยๆ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ อินชอนไชน่าทาวน ์ เป็น

ชมุชนของชาวจีนท่ีถือก าเนิดจากการเปิดท่าเรืออินชอน ในอดีต

วนัท่ีสอง  อินชอน – หม ู่บา้นเทพนิยาย – ไชน่าทาวน ์– วดัวาวจูองซา    

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการกอ่นเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 60 นาที  

     และ ผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึน้เคร่ืองกอ่นเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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นบัเป็นพ้ืนท่ีส าคัญในการขนส่งและคา้ขายสินคา้จากประเทศจีน ส าหรับปัจจบุันนี้ชาวจีน ท่ียังคง

อาศัยอยู่เป็นร ุ่นท่ี 2 หรือร ุ่นท่ี 3 นบัจากท่ีมีการบกุเบิก แตก่ลิ่นไอและการด ารงไวซ่ึ้งวัฒนธรรมของ

คนรุ่นก่อนยังคงมีใหเ้ห็น รวมไปถึงการไดม้ีโอกาสไดล้ิ้มลองรสชาติอาหารจีนท่ีมีใหเ้ลือกสรรหลาย

รา้นท่ีอินชอนไชนา่ทาวนแ์ห่งนี้  

เท่ียง  🍴 รบัประทานอาหารกลางวนั เมน ูจาจงัเม่ียน 

  น าท่านเท่ียวชม วัดวาวจูองซา (WAUJEONGSA 

TEMPLE) เป็นวัดเก่าแก่ท่ีตั้งอยู่กลางภเูขาลอ้มรอบดว้ย

ธรรมชาตท่ีิสวยงามท าใหท่ี้นี ่เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีนิยมอีก

ท่ีหนึ่งเลย เมื่อเขา้ไปจะเห็นเศียรพระพทุธรปูไม้สลัก

ขนาดใหญ่มากสีทองอร่าม ซ่ึงเป็นสญัลักษณ์ท่ีส าคญัของ

วัดนี้ เศียรพระพทุธรปูนี้มีความสงูถึง 8 เมตร วางตัง้อยู่

บนกองหินขนาดใหญ่ ถา้มองจากระยะไกลกองหินนี้จะด ู

เหมือนล าตวัของพระพทุธรปู แต่ความจริงแลว้มีแค่เศียร

พระเท่านั้นท่ีท ามาจากไม ้โดยเศียรพระพทุธรปูท่ีนี่ไดร้ับ

การบนัทึกลงกินเนสบุ๊คใหเ้ป็นรปูสลกัจากไมท่ี้มีขนาดใหญ่

ท่ีสดุในโลกดว้ย ดา้นหนา้ของเศียรพระพทุธรปูจะเป็นสระ

น า้ ซ่ึงมีพระองคเ์ล็กๆวางอยู่รอบๆสระ ยาวไปจนถึงกองหินท่ีเป็นฐานของเศียรพระพทุธรปู บริเวณ

รอบๆวัดก็มีรปูป้ันหินสลักเณรนอ้ยนัง่พนมมือ และมีเหรียญ วางบนหน้าตัก หรือบนตัวรปูป้ัน

เหมือนบา้นเราเลย ตอ่ไปก็จะพบกบัรปูป้ันหินสลกัดเูหมือนจะเป็นนกฮกูแม่กบัลกู มีเจดียท์ าดว้ยกอ้น

หินดแูปลกตาไปอีกแบบ เมื่อเดินเขา้สู่โบสถซ่ึ์งอยู่บนเนินเขา จะพบกบัท่ีประดิษฐานพระนอนขนาด

ใหญ่ท่ีแกะสลกัมาจากไมซ่ึ้งน ามาจากอินเดีย และมีความเก่าแก่ และศักดิ์สิทธ์ิมากทีเดียว ส่วนบนสดุ

มีพระพทุธรปูปางสมาธิสีทององคใ์หญ่ประดิษฐานอยู่ 

เยน็ 🍴รบัประทานอาหารเยน็ดว้ยเมน ูคาลบ้ี 

จากนัน้ น าท่านเดินทางส ู่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 3 ดาว★★★ 

 

เชา้  🍴บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้เดินทางไปสนกุสนานตอ่กบัสวนสนกุท่ีขึ้นชื่อของเกาหลีท่ี

นอกจาก EVERLAND แลว้  ก็ยังมีสวนสนกุ LOTTE  WORLD ท่ี

ไดร้ับความนิยม ไม่แพก้นั สวนสนกุ LOTTE WORLD เป็นสวน

สนกุในร่มท่ีใหญ่ท่ีสดุและมีชื่อเสียงท่ีสดุแห่งหนึ่งของเกาหลี และ

ถือไดว่้าเป็นสวนสนกุในร่มท่ีมีชื่อเสียงท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก สวน

สนกุ LOTTE WORLD จะมีโซนสวนสนกุลางแจง้ ท่ีสรา้งเป็นเกาะ

อยู่กลางทะเลสาบ ภายในรายลอ้มไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้ ชอ้ป

ป้ิงมอลล ์ซปุเปอรม์าร์เก็ต และอ่ืนๆอีกมากมาย หลังจากท่ีทกุ

ท่านไดส้นุกสนานกับการเล่นเคร่ืองเล่นกันพอแลว้ น าท่านสู ่

วนัท่ีสาม  สวนสนกุ LOTTE WORLD – ศนูยเ์ครือ่งส าอาง – ศนูยโ์สมรฐับาล – DUTY FREE- 

ตลาดเมียงดง 
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Cosmetic Center ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชม เคร่ืองส าอางแบรนดงัหลายย่ีหอ้ อาทิเช่น ครีมน า้แตก

ท่ีโดง่ดงั ครีมหอยทาก โลจคิูส 

เท่ียง  🍴รบัประทานอาหารกลางวนั เมน ูบลโูกกิ 

จากนัน้น าท่านเขา้ชม ศนูยโ์สมรฐับาล ซ่ึงรัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปีซ่ึงถือ

ว่า เป็นโสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุ ชมวงจรชีวิตของโสม พรอ้มใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชมโสมท่ีมีคณุภาพ

ดีท่ีสดุในเกาหลี พาท่านชอ้ปป้ิงกนัตอ่กบัสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวต้ีฟรี ท่ีนี่มีสินคา้ชัน้น าใหท้่านเลือก

ซ้ือมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น า้หอม เสื้อผา้,เคร่ืองส าอาง,กระเป๋า,นาฬิกา,เคร่ืองประดับ 

หลงัจากท่ีทกุท่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมสินคา้ปลอดภาษีกบัเรียบรอ้ยแลว้  

น าพาทกุท่านไปสถานท่ีท่ีทกุท่านรอคอย ใหท้กุท่านอิสระในการ

เดินช็อปป้ิงแบบสดุเหว่ียง สดุมันส์ท่ี ตลาดเมียงดง เป็น

แหลง่ช็อปป้ิงขึน้ชื่อและสถานท่ีรวมแฟชัน่ ชัน้น าของกรงุโซลหรือ

ท่ีคนไทยรูจ้ักกันในชื่อสยามสแควร์เกาหลี ท่านจะพบกับสินคา้

วัยร ุ่นมากมายหลากหลายย่ีหอ้ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองส าอางย่ีหอ้

ดงัๆอย่าง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE 

HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื้อผา้แฟชัน่มีสไตล์, รองเทา้สน้สงู

นา่รักๆ, รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ ,  นอกจากนี้ยังมีรา้นอาหารและรา้นคาเฟ่ นา่รักๆซ่ึงท่ีนี่จะมีวัยร ุ่นหนุม่

สาวเกาหลีไปรวมตวักนัมากมายในแตล่ะวัน เพื่อใหท้กุท่านไดม้ีเวลาชอ๊งป้ิง  

เยน็  🍴รบัประทานอาหารเยน็ดว้ยเมน ูชาบ ูชาบ ู

จากนัน้ น าท่านเดินทางส ู่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 3 ดาว★★★ 

 

 

เชา้  🍴บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านสู่ ศนูยส์มนุไพรบ ารงุตบั ฮ็อตเกนาม  ูตน้ไมช้นิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภเูขาท่ี

ปราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน า้ทะเล50-800เมตร ชาวเกาหลีร ุ่นใหม่นิยมน ามารับประทาน

เพ่ือช่วยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถกูท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ 

บหุร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา จากนั้นน าท่านสู่ ศนูยน์ ้ามนัสนเข็มแดง ปัจจบุันนิยมมา

รับประทานเพ่ือลา้งพิษในร่างกาย ลา้งไขมันในเสน้เลือดทัว่ทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอดุตันในเสน้

เลือด ,โรคหวัใจ,โรคภมูิแพ ้เป็นตน้ จากนัน้น าท่าน  

เท่ียง  🍴รบัประทานอาหารกลางวนั เมน ูบารบี์คิวบฟุเฟ่ต ์

จากนัน้น าท่าน เดินทางสู่ หอคอยโซลทาวเวอร ์ตัง้อยู่ ณ ภเูขานมัซานภเูขาเพียงลกูเดียวใจกลาง

เมืองหลวงกรงุโซลเป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองท่ีสงูท่ีสดุในโลกมีความสงูถึง 480 เมตรเหนือ

ระดับน า้ทะเล อิสระใหท้่านเดินเล่นถ่ายรปู ชมทัศนียภาพกรงุโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 

องศาและท่านสามารถคลอ้งกญุแจคูร่กัตามความเชื่อได ้(อิสระไมร่วมลิฟท)์ 

วนัท่ีสี่ ศนูยส์มนุไพร ฮอ๊ตเกนาม ู– น ้ามนัสนเข็มแดง – หอคอยโซลทาวเวอร ์– ฮงแด – 

Supermarket-สนามบินอินชอน 
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 จากนัน้น าท่านเดินเท่ียวย่าน ฮงแด เป็นย่านชอ้ปป้ิงบริเวณดา้นหนา้ของมหาวิทยาลัยฮงอิก

(Hongik University) จึงเป็นศนูยร์วมเด็กวัยร ุ่นและเด็กมหาวิทยาลยั เป็นอีกเสน้หนึ่งท่ีมีบรรยากาศโร

แมนติก อีกทั้งยังมีรา้นกาแฟท่ีเป็นเอกลักษณ์ แกลเลอร่ี รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้ แฟชัน่คลับ ตลาด

ศิลปะ และรา้นอาหารท่ีน่าสนใจในหมู่วัยร ุ่นอาย ุ20-30 ปีท่ีนิยมมาเดินเล่น ราคาของสินคา้และ

รา้นอาหารตา่งๆก็ยังไม่แพงอีกดว้ย จากนัน้พาท่าน ละลายเงินวอนท่ี (SUPER MARKET) ซ่ึงท่าน

สามารถเลือกซ้ือสินคา้ พ้ืนเมืองเป็นการส่งทา้ยก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อดูง้ กิมจิ 

ลกูอมแปลกๆ ช็อคโกแลต  ผลไม ้ในราคาพิเศษ จนไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู ่สนามบินอินชอน 

 

 

 

01.05 น. น าท่านเดินทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินท่ี XJ703 

04.40 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

///////////////////////////////////////////////// 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการสลบัสบัเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทัง้น้ีโดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผ ูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

และหากลกูคา้ท่านใดจะตอ้งมีการจองตัว๋เครือ่งบินภายในประเทศ รถโดยสารภายในประเทศ หรอืรถไฟ

กรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีของบรษิทัทราบก่อนจองทกุครัง้ ไม่เช่นนัน้บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทกุ

กรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายกุารใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 

วนัท่ีหา้ สนามบินอินชอน – สนามบินดอนเมือง 
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อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผ ูใ้หญ่ หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผ ูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

11 – 15 OCT 18 16,900 16,900 5,000 

12 – 16 OCT 18 16,900 16,900 5,000 

19 – 23 OCT 18 16,900 16,900 5,000 

 

ค่าบรกิารขา้งตน้รบัเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ และยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ท่านละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  ท่ีสนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง* 

ในสว่นหวัหนา้ทวัร ์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

หมายเหต ุ

1. รบัเฉพาะผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว คา่ทวัรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดั

ไดช้ าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้่วม

เดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตใุดหรือไดร้ับการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจาก

ประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ัดขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้ง

ค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน***และทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ราคาน้ีเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ 

ถา้หากเป็นชาวต่างชาติ จะตอ้งเพ่ิมจากราคาค่าทวัรป์กติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น 

เด็กนกัเรียน นกัศึกษา  ธรุกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  หรือชาวต่างชาติ จะตอ้งสอบถาม

ราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหา

ตา่งๆ ตลอดจนขอ้แนะน ากรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบหากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรบัฝากของจากผูอ่ื้น

เพ่ือท่ีจะน าไปยังประเทศนั้นๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าตอ้งไม่เป็นสิ่งของผิด

กฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตเจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือ

สิ่งของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง

ผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรปู และช่วยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสดุทา้ย

ชา่งภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหนา่ยกบัลกูทวัร ์หากว่าท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แตถ่า้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ง

ซ้ือ เพราะทางบริษทัทวัรไ์มม่ีการบงัคบัลกูทวัรซ้ื์อแตอ่ย่างใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวรค์รั้งนี้มีวัตถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทัวร ์

โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง เช่น น า้มันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่า

ด าเนนิการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ตอ่ท่าน 
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ราคาทวัรร์วม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเสน้ทางที่ระบใุนรายการชัน้ทศันาจรไป-กลบัพรอ้มคณะ 

 คา่อาหารทกุมื้อตามท่ีระบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆตามรายการ 

 คา่ท่ีพกัตามระบใุนรายการพกัหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบหุรือเทียบเท่า 

 คา่รถรบั-สง่และน าเที่ยวตามรายการ 

 คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี 

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. 

 คา่หวัหนา้ทวัรผ์ูช้  านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในตา่งประเทศ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดินทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาทิคา่ท าหนงัสือเดินทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตวั, คา่ซักรีด, มินบิารใ์นหอ้ง, รวมถึงคา่อาหาร

และเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนอืรายการ(หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิมกรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทวัรแ์ลว้จ่ายเพิ่มเอง

ตา่งหาก) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง  

(ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน) ช าระท่ีสนามบินดอนเมืองในวนัเดินทาง 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย3% 

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 

 คา่วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีมีประกาศใชวี้ซ่า 

 คา่วีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้วกรณุาเตรียมเอกสารคือ 

1) พาสปอรต์ 

2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 

3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 

4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  

5) สมดุบญัชีเงนิฝาก(ถา้มี)  

6) รปูถ่ายส2ี นิว้ 2 รปูแลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนนิการย่ืนวีซ่าใหท้่านโดยจ่ายค่าบริการตา่งหาก 

ส าหรบัหนงัสือเดินทางตา่งดา้วเจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะย่ืนวีซ่า 

เง่ือนไขการจอง 

 การช าระเงนิหากช าระมดัจ าครัง้แรก 10,000 บาท 

 คา่ทวัรส์ว่นที่เหลือตอ้งช าระกอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 35 วัน 
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การยกเลิก 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิคา่มดัจ าทกุกรณี  

 กรณีท่ีท่านมีการเปลี่ยนแปลงใดๆตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบลว่งหนา้ 30 วันและถา้มีคา่ใชจ้่ายเกิดขึน้อาทิ

คา่เปลี่ยนชื่อทางบริษทัฯจะเก็บคา่ใชจ้่ายเพ่ิมตามจ านวนเงนิท่ีเกิดขึน้จริง 

 ระหว่างการเดินทางถา้ท่านไมไ่ดท้่องเท่ียวพรอ้มคณะหรือถอนตวัออกจากคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไมอ่าจ

เรียกรอ้งเงนิหรือบริการบางสว่นที่ขาดไปได ้

 ในกรณีผูเ้ดินทางไมผ่า่นการตรวจพิจารณาในการตรวจเขา้-ออกเมืองทัง้ประเทศไทยและเกาหลีอนั

เนือ่งมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายการหลบหนเีขา้ออกเมืองเอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้งหรือ

การถกูปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆทางบริษทัจะไมร่บัผิดชอบและไมคื่นคา่ใชจ้่ายตา่งๆไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น 

 ถา้สถานท่ีท่องเท่ียวปิดไมส่ามารถเขา้ชมไดท้างบริษทัฯจะจดัสถานท่องเท่ียวอ่ืนทดแทนใหต้ามความเหมาะสม

โดยไมม่ีคา่ชดเชยใดๆจากทางบริษทัฯ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวอนัเนือ่งจากเหตสุดุวิสยัเพ่ือความเหมาะสมของหมู่

คณะทัง้นีจ้ะถือเอาผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 หนงัสือเดินทางของท่านตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน 

 ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี

ระบใุนรายการบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไมว่่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

 

ความรบัผิดชอบ 

 ทางบริษทัฯในฐานะตวัแทนของสายการบินและยานพาหนะอ่ืนๆพรอ้มทัง้โรงแรมและส านกังานจดัน าเที่ยว

เพื่อใหบ้ริการแกน่กัทศันาจรจะไมร่บัผิดชอบใดๆตอ่การไดร้บับาดเจ็บสญูหายเสียหายหรือคา่ใชจ้่ายตา่งๆซ่ึงอาจ

เกิดขึน้จากความลา่ชา้การยกเลิกเท่ียวบินอบุตัเิหตภุยัทางธรรมชาตกิารนดัหยดุงานปัญหาทางการเมือง 
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 ** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลกูคา้ท่ีมีวัตถปุระสงคเ์พ่ือท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านัน้หากทา่นถกู

เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและเกาหลีใตป้ฏิเสธการเขา้-ออกเมืองถือเป็นเหตผุลท่ีอยู่นอกเหนอื

ความรบัผิดชอบของทางบริษทัทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนคา่ใชจ่้ายใดๆทัง้ส้ินแกท่่าน  * 

 

 

  

จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผ ูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศ

เกาหลีไม่เกิน 90 วนั ไมว่่าจะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยีย่มญาติ หรอืธรุกิจ จะตอ้งยืน่

เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคณุสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัต่อไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายมุากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศเกาหลีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิ่งท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลีได ้

(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ช่ือ ท่ีอย ู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนร ูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ)

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลีทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

หมายเหต ุ

จ านวนผูเ้ดินทางขัน้ต า่ผูใ้หญ่ 25 ท่านขึน้ไป 

 เที่ยวบินราคาและรายการท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผู้

เดินทางเป็นส าคญั 

 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือนและบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจดุประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่านัน้ 

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้นหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การกอ่จลาจลหรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หนา้ท่ีกรม

แรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนอืความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้นหากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไมค่รบอาทิไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมื้อเพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก

เดินทางแลว้ 

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้นหากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษกรณีท่ีท่านไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงนิไดเ้มื่อท่าน

ตกลงช าระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯทางบริษทัฯจะถือว่าทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
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****ประกาศจากสายการบิน AIR ASIA X**** 

ในกรณีท่ีลกูคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน AIR ASIA X แลว้ไม่ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง

ของประเทศเกาหลีใต ้ ท าใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตวักลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการเปลี่ยน

ตัว๋ขากลบัรวมถึงค่าบรกิารอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดว้ยฉะนัน้ลกูคา้ตอ้งเป็นผ ูร้บัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนท่ี

ประเทศเกาหลีเรยีกเก็บ ทางผ ูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทกุกรณี ลกูคา้

อาจจะตอ้งรบัผิดชอบค่าปรบัท่ีประเทศเกาหลีเรยีกเก็บหรอืลกูคา้ตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไป

ท่ีมีท่ีนัง่ว่างหรอืตามวนัเดินทางของตัว๋เครือ่งบิน ทัง้น้ีแลว้แต่ ทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของ

ประเทศเกาหลี  สายการบินและทางผ ูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 

หมายเหต ุ: เรยีนใหท้ราบว่า หลงัจากผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใตแ้ลว้นัน้ทางทวัรจ์ะออกเดินทาง

ท่องเท่ียวหลงัเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 

***ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายใหค้ณะรอ สว่นท่านใดท่ีติดด่านตรวจคนเขา้เมือง หากท่านสามารถผา่นเขา้เมือง

ไดจ้ะตอ้งเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง และไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเดินทางจากทวัรไ์ด ้เพ่ือความ

เป็นระเบียบและคณะไดท่้องเท่ียวอยา่งเต็มเวลา ขออภยัในความไม่สะดวก*** 

 

 


