
 

 

รหัสทัวร JWL1903088 
ทัวรเกาหลี PRO KOREA RASPBERRY ตกปลาน้ําแข็ง 
5 วัน 3 คืน (XJ) 
เกาะนาม ิ  ตกปลาน้ําแข็ง ICE FISHING(ไมรวมอุปกรณตกปลา) 
สกีรีสอรท   THE GARDEN OF MORNING CALM   สวนสนุกเอเวอรแลนด 
สตรอวเบอรรี่ฟารม   พระราชวังถ็อกซูกุง   COSMETIC ตลาดอิกซอนดง 
หอคอย N SEOUL TOWER(ไมรวมคาลิฟท) 

 



 

 

วันที่1 กรุงเทพฯ 
23.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินดอนเมือง 

เคานเตอรสายการบินAIR ASIA X (XJ) พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวก  

02.40 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบินAIR ASIA X เที่ยวบินที่ 
XJ700 (ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบรติการบนเครื่องบิน ใชระยะเวลา
ในการเดินทางประมาณ 5.25 ชั่วโมง) 

 (ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากตองเปนไปตามระบบของสาย
การบิน) 

 
 

**หากตองการอัพเกรดที่นั่งรบกวนแจงเซลลท่ีทานติดตอเพื่อทําการเช็คที่นั่ง อัตราการ
ใหบริการดังนี้** 
 

 

 
 
 

 

  



 

 

วันที่2 อินชอน - เกาะนามิ - ตกปลานํ้าแข็ง - THE GARDEN OF MORNING CALM 
10.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานชาติอนิชอน ประเทศเกาหลีใต 

(เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.)หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว  
จากน้ันนําทานสู ทาเรือเฟอรรี่ เพ่ือขามฟากไปยัง เกาะนามิ ตั้งอยูกลางทะเลสาบ
ซองเพียง ชื่อ “นามิ” ตั้งขึ้นเพื่อเปนเกียรติแกนายพลนามิ เกาะนามิน้ันเรียกตัวเอง
วา NAMINARA REPUBLIC และเรียกตั๋วเรือขามฟากและตั๋วเขาชมเกาะวาวีซา 
ทําใหรูสึกเสมือนขามมาเที่ยวรัฐๆ หน่ึงที่เปนเอกเทศออกมาจากเกาหลี บนเกาะจะ
มีบรรยากาศรมรื่น เต็มไปดวย ตนสน ตนเกาลัด ตนแปะกวยตนซากุระตนเมเปم�ล 
และตนไมดอกไมอ่ืนๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีใหชมกันทุกฤดูกาล เปนสถานที่
โรแมนติก สําหรับคูรักหนุมสาว และที่พักผอนหยอนใจของครอบครัวที่นี่เคยเปน
หนึ่งในสถานที่ถายทําละครเกาหลี WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสาย
ลมหนาว และภาพยนตไทยเร่ือง กวนมึนโฮ ใครที่อยากแชะรูปคูกับเบยองจุน และ
ทิวสนที่เรียงตัวสวยงามทอดยาวไปจนสุดลูกหูลูกตา ตองไมพลาดที่จะมาเยือนที่น่ี
สักครั้ง พิเศษ ปم�นจักรยานชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติก อิสระใหทานถายรูปได
ตามอัธยาศัย ไดเวลาสมควรนั่งเรือกลับมายังฝم�ง..จากน้ันนําทานรวมกิจกรรม ตก
ปลานํ้าแข็ง ซึ่งเปนการตกปลาเทราตภูเขาที่ตองเจาะนํ้าแข็งลงไปใหเปนรูวงกลม 
กอนจะหยอนเบ็ดและรอใหปลาวายเขามากินเหยื ่อ โดยกิจกรรมนี ้จะมีแยก
ออกเปนโซนตางๆ ทั้งสําหรับผูที่ตองการจับปลามือเปลา โซนสําหรับนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ โซนสําหรับเด็ก รวมถึงยังมีกิจกรรมอื่นๆ ใหรวมสนุกอีกมากมาย 
อาทิเช น กิจกรรมบนลานหิมะและนํ ้าแข็ง กิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรม 
นิทรรศการประติมากรรมนํ้าแข็ง ฯลฯ(ไมรวมคาอุปกรณตกปลา คาเครื่องเลน 
คากิจกรรมทุกชนิด)** 
หมายเหตุ : เน่ืองดวยเทศกาลตกปลานี้จะจัดขึ้นชวงประมาณกลางเดือน ม.ค. 
ถึงตนเดือน ก.พ. ซึ่งยังไมระบุวันที่ในการจัดเทศกาล วันเวลาอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง ขึ ้นอยู กับสภาพอากาศในปนั ้นๆ หากไมสามารถไปตกปลา
นํ้าแข็งได ในกรณีที่นํ้าแข็งยังไมสามารถลงไปยืนตกปลาได  หรือหากเกิดเหตุ
สุดวิสัยขัดของอื่นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม 



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...เมนู ไกผัดซอส ดักคาลบี ้
จากนั้นนําทานตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟสุดอลังการประจําฤดูหนาวที่สวน 
THE GARDEN OF THE MORNING CALM สวนนี ้ไดรับฉายาของประเทศ
เกาหลีที่ไดชื่อวาเปนดินแดนแหงความสงบยามเชา สวนดอกไมที่งดงามและกวาง
ใหญ เปดใหบริการแกนักทองเที่ยวตลอดทั้งป โดยสวนนั้นตั้งอยูในเขตเมืองใน
เมืองคาพยอง ดวยขนาดพื้นที่กวา 330,000 ตารางเมตร โดยแบงพื้นที่ออกเปน
ทั้งหมด 6 สวนหลักคือ Hakyung Garden, Hometown House Garden, 
Bonsai Garden, Moonlight Garden, Sky Path และ Garden of Eden 
เนื่องจากสวนแหงนี้เต็มไปดวยดอกไมนานาพรรณที่สงกลิ่นหอมหวานอบอวลไป
ทั่วทั้งสวน รวมถึงตนสนมากมายท่ีมอบทัศนียภาพแหงความงามที่ไมเหมือนที่ไหน 
จึงถือไดวาเปนสวรรคสําหรับคนที่ชื่นชอบการถายภาพ ครอบครัว คูรักและผูที่ชื่น
ชอบธรรมชาติ ที่มักจะมาพักผอนรวมทั้งถายภาพสวยๆของที่นี่เสมอ ที่นี่ยังเปน
สถานที่ถายทําในซีรียชื่อดัง You're beautiful อีกดวย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร... BULGOGI หมูหมักสไตลเกาหลี มี
รสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอย โดย นา หมูลงในกระทะพรอมนา ซุปปรุงรส เมื่อสุก
รับประทานพรอมเครื่องเคียงและขาวสวย 

  พักที่ SUWON PACIFIC หรือเทียบเทา 
 

 
  
 
 
 
 



 

 

วันที่3 ลานสกีรีสอรท - สตรอวเบอรรี่ฟารม - สวนสนุกเอเวอรแลนด – 
                ตลาดอิกซอนดง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
จากนั ้นพาทานเดินทางสู  ลานสกีรีสอรท ทุกทานจะไดสัมผัสหิมะและเก็บ
บรรยากาศเปนที่ระลึกกอนจะไปสนุกกับการเลนสกี ซึ่งลานสกีแหงนี้มีความพิเศษ
ดวยเนินหิมะที่มีความสูงไมตํ่ากวา 1 กิโลเมตรขึ้นไป กลาวกันวาเปนสวรรคของนัก
สกีมือใหม แตในขณะเดียวกันก็มีทางวิ ่งสําหรับมืออาชีพ มีเนินรูปตัวเอสเปน
ตัวเช่ือมระหวางยอดเนินและพื้นดานลางมาใหทานไดโชวฝมือกันเต็มที ่

(** ไมรวมคาเขาลานสกี คาเชาชุด+อุปกรณสกีและครูฝก **) 
**การเตรียมตัวกอนเลนสกี ควรเตรียม เส้ือแจ็คเก็ตกนัน้ําหรือผารม กางเกงรัดรูป 
ถุงมือสกี ผาพันคอ แวนกันแดด เปนตน ขอคําแนะนําและฝกวิธีการเลนจากไกด

ทองถิ่นกอนลงสนามจริง เพ่ือความปลอดภัยของทานเอง** 
**ในกรณีที่ลานสกีกลางแจงปด เราจะพาทานสูลานสกีในที่รม ONEMOUNT SNOWPARK 

แหลงทองเที่ยวใหมลาสุดใกลกรุงโซล มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย เชน FITNESS 
&GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING MALL หากทานใดที่ไมสนใจเลน SNOW 

PARK สามารถเดินชอ็ปปم�งไดตามอัธยาศัย มีทั้ง H&M, ADIDAS และมีแบรนดชั้นนําอีก
มากมาย นอกจากน้ียังสามารถเลนเครือ่งเลนหลากหลายชนิดทั้ง บนัจี้จัมพ, ไมลากเลื่อน, มา

หมุน, สไลเดอร (ไมรวมบัตรเขา) 
 
จากน้ันนําทานเดินทางสู สตรอวเบอรรีฟารม ใหทานไดชิมสตรอวเบอรรีสด ๆ ฉ่ํา 
ๆ พรอมทั้งเรียนรูวิธีการปลูกสตรอวเบอรรีของชาวเกาหลีใหไดผลผลิตดีและ
รสชาติหวานหอมชวนรับประทาน ซึ่งทานจะสามารถซื้อความอรอยกลับไปเปน
ของฝากใหคนทางบานไดดวย (**หมายเหตุ : การเก็บขึ้นอยูกับจํานวนตามที่ชาว
เกษตรกําหนด และขึ้นอยูกับผลิตผลในแตละสัปดาห) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร..เมนูบารบีคิวปم�งยางสไตลเกาหลี 
จากนั้นนําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด เปนสวนสนุกกลางแจงของ
ประเทศเกาหลีใต สวนสนุกนี้ถูกขนานนามวา ดิสนียแลนดเกาหลี เปนสวนสนุก
กลางแจงทีต่ั้งอยูทามกลางหุบเขา ทานจะไดน่ังกระเชาลิฟทและทองไปกับโลกของ



 

 

สัตวป�าซาฟารี ชมไลเกอร (สิงโตผสมกับเสือ) แฝดคูแรกของโลก ที่นี่ทานจะพบวา
เจาป�าสิงโต และเสือสามารถอยูดวยกันไดอยางเปนสุข ชมความนารักของหมีที่
สามารถสื่อสารกับคนขับรถไดเปนอยางดี เขาสูดินแดนแหงเทพนิยาย สวนดอกไม
สี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไมเปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด อาทิ
เชน สเปสทัวร รถไฟเหาะ หนอนสะบัด และไฮไลคที่พลาดไมไดของสวนสนุกแหงน้ี 
รถไฟเหาะรางไม ชมกิจกรรมและการแสดงตาง ๆ มากมาย จากนั้นพาทาน
หมูบานโบราณ 100 ป  อิกซอนดง (Ikseon-Dong) ความเกของยานนี้คือ ที่น่ี
เปนหมูบานโบราณ Hanok Village  อายุกวา 100 ป แตในอาณาเขตเล็กๆ น้ี 
กลับมีคาเฟ�และรานขายของกระจุกกระจิกซอนตัวอยูตามตรอกซอกซอย  ทั้งของ
เลนโบราณ เครื่องประดับ รานกาแฟ จากหมูบานเกาจึงกลายเปนแหลงแฮงกเอาต
ใหมไปโดยปริยาย เอกลักษณของอิกซอนดงคือบานเรือนเกาแกที่ตัวบานกอดวย
อิฐสีนํ ้าตาลวางเรียงเปนกอน  หลังคาเตี้ย และทางเดินแสนแคบ ซึ่งแตละราน
นําเอาความวินเทจนี้มาดัดแปลงใหตัวรานนาสนใจมากขึ้น ดวยการติดกระจกใส 
เพนตผนัง ใหเราไดเดินไปแวะถายรูปตามจุดตางๆ ไปดวย ซึ่งรานดังๆ ของอิก
ซอนดงตองยกใหคาเฟ�ที่มีคาแรกเตอรเฉพาะตัว อาทิ (ทงแบคยางกวาจอม) ราน
แพนเคกคิวยาวเหยียดที่ทํากันแบบชิ้นตอชิ้น ใครมีเวลามากหนอยแนะนําใหลอง
ตอคิว รานเกี ๊ยวเล็กๆ แตอรอยมากอยาง Chang Hwa Dang รวมถึงคาเฟ�
ภาพยนตร คาเฟ�การตูน ฯลฯ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร...เมนู ชาบู ชาบูสไตลเกาหลี คลายการ
ตมรวมมิตรสุกี ้หมอไฟ ประกอบไปดวยเนื้อหมูสไลด ผัก เห็ด และวุนเสน
เกาหลี เปนอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตในเกาหลี และยังเปนอาหารพื้นเมืองที่มีมา
อยางยาวนานอีกดวย 

 พักที่ HAEDAMCHAE STAY HOTEL หรือเทียบเทา 
 

 



 

 

วันที่4 COSMETIC - ศูนยโสมเกาหลี - พระราชวังถ็อกซูกุง-ดิวตี้ฟรี-หอคอย N SEOUL 
TOWER(ไมรวมคาลิฟท)-ชอปปم�งยานเมียงดง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
จากน้ันนําทานแวะชอปรานเครื่องสําอางคยอดนิยม COSMETIC OUTLET 
สวรรคของนักชอป เพ่ือเลือกซื้อกลับไปเปนของฝาก มีใหเลือกมากมาย
หลากหลายแบนด ไมวาจะเปนสกินแครบํารุงผิว ครมีหอยทาก ครีมน้ําแตก ครีม
ขัดขี้ไคล สแตมเซลล โบท็อกซ และยังมีสินคาอีกมากมาย อาทิเชน ครีมวานหาง
จระเข ยายอมผม แฮนดครมี ยาสระผม เปนตน   
จากน้ันนําทานออกเดินทางไปยัง ศูนยโสมเกาหลี(GINSEN CENTER) สมุนไพร
ที่ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบทางเดินอาหาร ปอด ทําใหรายกายสดชื่น 
และเพิ่มพละกําลัง มีสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ โลหิตจาง เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ความเครียด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป�องกันมะเร็ง 
จากน้ันนําทานสู พระราชวังถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace) ตั้งอยูที่หัวมุมสี่
แยกใจกลางเมืองที่คึกคักที่สุดของกรุงโซล ซึ่งเปนเพียงพระราชวังแหงเดียวที่
ลอมรอบดวยอาคารสไตลตะวันตกที่เพิ่มความเปนเอกลักษณของทิวทัศนได เปน
พระราชวังที่เล็กที่สุดในบรรดา 5 พระราชวังของเกาหลี มีจุดเดนคืออาคารภายใน
พระราชวังน้ันเปนการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตก 
(ทุกๆวันเวลา 11.00, 14.00 และ 15.00 จะมีการเดินผลัดเปลี่ยนเวรยามรักษา
ประตู แตหากวันไหนสภาพอากาศไมดีก็จะไมมีการเดินเปลี่ยนเวรยาม)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...เมนูไกตุนโสม(SAMGYETANG) 
เปนอาหารเกาหลีสูตรดั้งเดิม นําไกทั้งตวัไปตุนกับรากโสม  

  จากน้ันนําทานสูความโรแมนติก ณ หอคอยเอ็นโซล(N Seoul Tower)ไมรวมคา
ลิฟต เปนหนึ่งในแหลงทองเที่ยวสําคัญของโซล เปดใหเขาชมเมื่อ ป ค.ศ. 1980 
เปนหอคอยสําหรับชมเมือง ตั้งอยูในกรุงโซล หรือบางครั้งเรียก หอคอยนัมซัน 
(Namsan Tower) เพราะตั้งอยูบนภูเขานัมซัน เปนหอคอยที่มีความสูงจากฐาน
ประมาณ 236.7 เมตร และไดรับการ renovate ใหมป 2005 จึงไดชื่อใหมเปน 
N Seoul Tower โดย N ที่เพิ่มขึ้นมาน้ันยอมาจาก new look หรือ รูปแบบใหม 
โดยมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการตางๆ ทั้งการใหแสงไฟที่หลากหลายและ



 

 

สวยงามขึ้น รวมถึงภายในที่ตกแตงใหม โดยมีรานอาหารบนหอคอยที่จะหมุน
ครบรอบทุกๆ 48 นาที จุดไฮไลทที่พลาดไมไดเลยเมื่อมาเที่ยว Seoul Tower 
น่ันก็คือ สถานที่คลองกุญแจช่ือดัง  Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อวาคูรัก
ที่มาคลองกุญแจที่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล โดยที่จะเขียนขอความหรือ
ชื ่อของคูรักไวบนแมกุญแจ แลวนําไปคลองไวกับราวเหล็กบริเวณฐานของ N 
Seoul Tower ยังเปนสถานที่ถายทําละครเกาหลีแนวนารักๆเรื่อง“กับดักหัวใจ
ยัยแมมด” อิสระใหทุกทานไดเดินเลนและถายรูปคูหอคอยตามอัธยาศัยหรือคลอง
กุญแจคูรัก จากนั้นนําทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี(DUTY FREE) ที่นี่มี
รานคาปลอดภาษชีั้นนําที่ใหญที่สุดในโซล แหลงรวมสินคาใหเลือกซื้อมากมายกวา 
500 ชนิด อาท ิน้ําหอม เส้ือผา เครื่องสําอาง กระเป�า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ    
จากนั้นนําทานเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง ยานเมียงดง แหลงละลายทรัพยใน
ดวงใจของสาวๆหลายคน หรือ สยามสแควรเกาหลี ตลาดน้ีกาวลํ้านําสมัยเพยีงใด
ทานจะตองมาที่เมียงดงแหงน้ี พบกับสินคาวัยรุน อาทิ เสื้อผาแฟชั่นแบบอินเทรน 
เครื่องสําอางดังๆ ของเกาหล ีพบกับความแปลกใหมในการชอปปم�งอีกรูปแบบหน่ึง 
ซึ่งเมียงดงแหงน้ีจะมีวัยรุนหนุมสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่น่ีกวาลานคนในแตละวัน 
และเปนยานที่เต็มไปดวยสตรีทฟู�ดหนาตานารับประทานมากมาย เชน ไกผัดซอส 
คเยรันปง ตอกบกกีไสชีสทอด ปลาหมึกทอด ซีฟู�ดทอด หอยเชลลอบชีส กุงเผาอบ
ชีส ไกยางเมียงดง แพนเคกสไตลเกาหล ีฯลฯ  

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาชอปปم�ง
ของทาน 

 พักที่ HAEDAMCHAE STAY HOTEL หรือเทียบเทา 
 

 
 



 

 

วันที่5 ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง - ศูนยสมุนไพรเกาหล ี- ยานชอปปم�งอีแด -ซุปเปอรมาร
เก็ต-กรุงเทพฯ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานเรียนรูการทําผลิตภัณฑที่สกัดจาก นํ้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) มี
สรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมันที่อุดตันในเสนเลือด และรักษาสมดุลใน
รางกาย  จากน้ันนําทุกทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรเกาหลี(ฮอกเกนามู) ใหทานได
รับชมรบัฟงขอมูลสําคัญของสมุนไพรบํารุงตับ ซึ่งแพรหลายและเปนที่นิยมมาก
ภายในประเทศเกาหลีใต มีผลิตภัณฑหลากหลายรุสมุนไพรที่คัดเลือกและดูแล
อยางพิถีพิถัน อิสระใหทานไดเลือกชมและ เลือกซื้อสินคากลับไปเปนของฝาก  

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร..เมนูจิมดักไกตุนกับซอสสไตลเกาหล ี
 จากนั้นนําทานไปยังยานชอปปم�งอีแดหรือแถวบริเวณมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา เปน

ยานชอปปم�งสินคาแนววัยรุนแฟชั่นวัยใสสไตลเกาหลี  สินคาราคาไมแพง ทั้งยังมี
สินคาหลากหลายแนวใหเดินเลือก ไมวาจะเปน ของจุกจิกนารักๆกิ๊ฟชอปเกๆ 
เครื ่องประดับ เสื ้อผา  แวนตา กระเป�า รองเทา อุปกรณเกี ่ยวกับโทรศัพท 
เครื่องสําอางตางๆ รานคายาวเหยียดสองขางทาง จากนั้นนําทานเพลิดเพลินกับ
การแวะซื ้อของฝากที่ ซุปเปอรมารเก็ต ซื ้อของ(ละลายเงินวอน 5 แถม 1) 
สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบและรากฝอย
ของโสม ในร ูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม 
เครื่องสําอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เปบโปโร(ป�อกกี้เกาหลี) ชินราเมง(มามา
เกาหลี) เปนตน  

13.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินนานชาติอนิชอน  
16.25 น. ออกเดินทางจากประเทศเกาหลีใต กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน AIR ASIA X 

เที่ยวบินที่ XJ709 (ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 5.25 ชั่วโมง) 

20.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

 
 



 

 

สําคัญ  กรุณาอานเงื่อนไขแนบทายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสูงสุดแกตัวทานเอง หากชําระเงิน
แลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขแลวและไมสามารถ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ได 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ผูใหญ เด็ก พักเด่ียว 
02-06 ม.ค. 2563 17999 17999 5900 
03-07 ม.ค. 2563 17999 17999 5900 
04-08 ม.ค. 2563 16999 16999 5900 
08-12 ม.ค. 2563 18999 18999 5900 
09-13 ม.ค. 2563 17999 17999 5900 
10-14 ม.ค. 2563 17999 17999 5900 
14-18 ม.ค. 2563 16999 16999 5900 
15-19 ม.ค. 2563 18999 18999 5900 
22-26 ม.ค. 2563 18999 18999 5900 
23-27 ม.ค. 2563 18999 18999 5900 
24-28 ม.ค. 2563 18999 18999 5900 

29ม.ค.-02ก.พ. 2563 17999 17999 5900 
30ม.ค.-03ก.พ. 2563 17999 17999 5900 
31ม.ค.-04ก.พ. 2563 17999 17999 5900 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี�ยนหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
    อันเนื�องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สาย

การบนิหรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทั �งนี�จะคาํนงึถงึความปลอดภัย ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง
เป็นสําคญั 

         ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนื�องมาจากไดร้บัทราบเงื�อนไขกอ่นการ
เดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�เร ิ�มและจบการใหบ้รกิาร ที� สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ั�น  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวัดหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั�วเครื�องบนิ หรอื
ยานพาหนะอื�น ๆ เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิดอนเมอืง ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
เนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนือจากโปรแกรม 

 



 

 

 
ราคาเด็กทารก 
อายุตํ่ากวา 2ป 5,900 บาท 

JoinLand 7,900 บาท 
 

 
 
**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อนํ้าหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง

10วันเทานั้นพรอมชาํระคานํ้าหนัก** 
-       ซื้อนําหนักเพ่ิม         5 กก.   ชําระเพ่ิม    600  บาท 
-       ซื้อนํ้าหนักเพ่ิม       10 กก.   ชําระเพ่ิม 1,000 บาท 
-       ซื้อนํ้าหนักเพ่ิม       20 กก.   ชําระเพ่ิม 2,000 บาท 

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปบริบูรณ ณ วัน
เดินทางไปและกลับ 

ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น  
(แตสามารถเปลี่ยนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน) 

 
ชําระที่สนามบินในวันเช็คอิน สวนคาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 

ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืคาทิป ในกรณีไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง(ต.ม.)  
ในการเขา-ออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต                  

 ขอควรทรา 
 
 
 
 
 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 70,000 วอน หรอื 2,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 
 



 

 

 
              เงื่อนไขการเดินทาง 
 

 ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง(ต.ม.)ในการ
เขา-ออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต อันเนื่องจากการกระทําที่สอไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเขาออกเมือง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆทุก
กรณี ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายตางๆทั้งสิ้น เน่ืองจากทางบริษัท
ไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น ถาหากเปน
ชาวตางชาติ จะตองเพ่ิมจากราคาคาทัวรปกติอีก 100 USD(เงินไทย3,500บาท)   
และหากเปนชาวตางชาติชาวเกาหลี จะตองเพ่ิมจากราคาทัวรปกติอีก 300 USD(
เงินไทย10,500บาท) 

 กรณีตัดกรุปเหมาที่เปน เด็กนักเรียนระดับอนุบาล, ประถม, มัธยมและโรงเรียนกวด
วิชา นักศึกษาทุกระดับชั้น ครูอาจารย ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางและอาหารเสริม 
กลุมธุรกิจขายของออนไลน หมอพยาบาล ชาวตางชาติ หรือกรุปที่มีการดูงานตอง
สอบถามราคาใหมทุกครั้ง 

 ทัวรนี้จัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทานั้น 
หากทานไมสามารถรวมทัวรทุกวัน หรือแยกตัวออกจากกรุปทัวร โดยไมลงรานชอป
ปم�ง เชน คอสเมทิส, ดิวตี้ฟรี, อะเมทิส, ซุปเปอรมารเก็ต, ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี, 
ศูนยสมุนไพรเกาหลี, นํ้ามันสนเข็มแดง ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยก
ทองเที่ยวเอง 350 USDตอทาน 

 ทัวรนี้จัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทานั้น 
หากทานไดไมสามารถรวมทัวรทุกวัน แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชตั๋ว
เครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ หากทานไมแจงและปรากฏวา ทานไมรวมทัวรใน
บางวัน ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD (กอนซื้อ
ทัวร จะตองแจงความประสงคที่เปนจริง เพื่องทางผู จัดจะไดคิดคาบริการที่
เหมาะสม) 

 



 

 

 
  
เงื่อนไขพิเศษเพ่ิมเติมสําคัญ! 

 
 เงื่อนไขการออกเดินทาง 
ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี้ 

กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 15 ทาน  หากมีผูเดินทางไมถึงที่กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ในการเพ่ิมคาทัวร หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลทบิน
ภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหนากอนทางบริษัทฯ จะไมรีบผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุก
ครั้ง 
 การออกตั๋วโดยสายภายในประเทศ 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก

กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอ
แนะนําใหทานซื ้อตั ๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน
เนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลานี้ อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออกเดินทางประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง หาก
ไมม่ันใจกรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง  
 หากกรุปคอนเฟรมแลวไมสามารถเลื่อนการเดินทางได  
หากกรุปคอมเฟรมเดินทางแลวนั้น ทานจะไมสามารถเลื่อนการเดินทางได ไมวาจะเกิด

เหตุการณใดๆ ตอทานก็ตาม อันเนื่องมาจาก การคอนเฟรมของกรุปนั้นประกอบจาก
ตัวเลขการจองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจายเพ่ิมเติม
ขึ ้น หรืออาจทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังนั ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิ



 

 

อนุญาตใหเลื่อนวันเดินทางใดๆ ไดทั้งสิ้นและเก็บคาใชจายทั้งหมดตามจํานวนเงินของ
ราคาทัวร  
 การชําระเงินหมายถึงการยืนยันจํานวนผูเดินทาง ไมสามารถปรับเปลี่ยนได   
การชําระเงินเขามานั้น หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามที่ทานได

จองเขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนของผูเดินทางได 
และหากมีความจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจายที่
ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางนอยที่สุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ทั้งนี้
ทั้งนั้นใหเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  
 
 

อัตราคาบริการรวม 
 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามที่ระบุ Economy Class คาภาษีสนามบนิ คาภาษีน้ํามัน  
(ยกเวนหากมีการประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากทาน
ภายหลัง) และเนื่องจากเปนตั๋วกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได ทั้งนี้เปนไป
ตามเงื่อนของสายการบิน 

 น้ําหนักกระเป�า โหลดใตทองเครื่องทานละ 20 กิโลกรัม 1 ใบ และกระเป�าถือขึ้นเครื่อง 1 
ใบ  

ไมเกิน 7 กิโลกรัม 
 คารถโคชปรับอากาศ ตามวันที่ระบ ุ 
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คามัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวรดูแลตลอดเสนทาง (ไมรวมคาทิป) 
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท   

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 
 



 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 
 

     คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม  

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
     คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซา 
     คาน้ําหนักกระเป�าที่เกินกวาที่สายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวามาตรฐาน  
   คาภาษีนํ ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว 
       คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
  คาทิปคนขับรถและมัคคุเทศนทองถิ่น(ถามี) ทานละ 70,000 วอน/ทรปิ 
      (ชําระที่สนามบินในวันเช็คอิน) คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
 
 

 เงื่อนไขการใหบริการ 
 

 เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่ 
- การชําระมัดจําและชําระสวนที่เหลือ 
  กรุณาสํารองที่นั่งและชําระมัดจํา จํานวน 10,000 บาท ตอทาน เพื่อสํารองสิทธิ์
ในการเดินทาง และชําระสวนที่เหลือทั้งหมดกอนออกเดินทาง 30 วัน มิเชนนั้น บริษัทฯ 
จะถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตทิานจะโดนยึดมัดจําโดยทีท่านจะไมสามารถ
เรียกรองใดๆ คืนได อันเนื่องมาจากบริษัทฯ จําเปนที่จะตองสํารองจายคาใชจายในสวน
ของที่พักและตั๋วเครื่องบินไปกอนหนานั้นแลว หากทานสํารองที่นั่งนอยกวา 30 วัน ทาง
บริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจองแลว กรุณาเตรียมเอกสาร
สําหรับการเดินทางใหพรอม เชน หนาพาสปอรตเพื่อออกตั๋วหรือคําขอพิเศษเพิ่มเติม
ตางๆ  ใหแกพนักงานขาย และหากทานชําระเงินเขามาไมวาจะบางสวนหรือทั้งหมด 
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
 



 

 

- จํานวนคนในการออกเดินทาง 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

หากมีผูเดินทางนอยกวา 15 ทาน ซึ่งทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ 
จะแจงทานลวงหนาอยางนอย 7-10 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออก
เดินทางได ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอื่นใหทานหากทาน
ตองการ 

 
- การรบัการดูแลเปนพิเศษ 

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการ
ลวงหนาได เนื่องจากการขอใชวีลแชรในสนามบินนั้น ตองมีขั้นตอนในการขอลวงหนา 
และบางสายการบินอาจมีการเร ียกเก็บคาใช จ ายทั ้งทางสนามบินในไทยและใน
ตางประเทศ ซึ่งผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหนาท่ีไดโดยตรงกอนทําการจองและหาก
ในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ เชน ผูที่นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและผูทีม่ี
โรคประจําตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปน
หมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
- การถูกปฏิเสธในการเขาหรือออกประเทศ 
  ในกรณีที่กองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ 
ไมวาจะเปนประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวร
ไมวาจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งการตรวจคนเขาเมืองนั้นเปนสิทธิ์ของเจาหนาที่ของรัฐของ
ประเทศนั้นๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหนา
ทัวร ไมมีสิทธิ์ที่จะชวยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอํานาจการตัดสินใจเปนของเจาหนาที่
ทางกองการตรวจคนเขาเมืองโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคที่ทําธุรกิจ
เพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย 
และหนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือนและมีหนาแสตมป�ไมนอยกวา 
5 หนากระดาษ 



 

 

- การงดเวนการรวมทริปบางรายการ 
  หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานที่ในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอ่ืน 
ทานจะไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดทั้งสิ้น บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคที่จะ
สละสิทธิ์และไมรวมเดินทางพรอมคณะ 
 

    เงื่อนไขการยกเลิกการจอง 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน (แตทานสามารถ

เปลี่ยนชื่อผูเดินทางไดตามเงื่อนไขของแตละสายการบินกอนการเดินทาง)  
 

    เงื่อนไขพิเศษเพ่ิมเติม  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม 
หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน
เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํา
สิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 รายการทองเที่ยวนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง 
หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับ
ใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดย
มีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความ



 

 

ประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถ
รับประกันได  

 มัคคุเทศก หัวหนาทัวร พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญา
ใด ๆ ทั ้งสิ ้นแทนผู จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู มีอํานาจลงนามและมี
ประทับตราของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได เนื่องจากเปนการจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออก
เมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การ
เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื ่อ เลขที ่หนังสือเดินทาง และอื ่นๆ เพื ่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสงใหผิด 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่
เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ 
การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

 ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ น้ัน
แตกตางกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาใหเหมาะสมที่สุด  

 
เอกสารที่ลูกคาตองเตรียมไปวันเดินทาง 

จากการที่รัฐบาลประเทศเกาหลีใต ประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใตใหกับคนไทย 
ผูท่ีจะเขาประเทศไดน้ัน จะตองผานการพิจารณาจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองกอนจึงจะ
สามารถเขาประเทศได (เชนเดียวกับผูที่ยื่นขอวีซากับทางสถานทูตฯ) ทางเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงคในการเขาประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่นํามา 



 

 

เชน ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรือเอกสารอ่ืนๆ สําหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะตองใชใน
การพิจารณาไดแก 
(1)  ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลีใต(ทางบริษัทฯเตรียมให) 
(2)  สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักใน
ประเทศเกาหลีใตได (เชน เงินสด บัตรเครดิต)  
(3)  ชื่อ-ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลีใต เชน โรงแรมที่
พัก (ทางบริษัทฯ เตรียมให)  
(4)  กําหนดการเดินทาง ในชวงระยะเวลาที่พํานักในประเทศเกาหลีใต (ทางบริษัทฯ

เตรียมให) 
คุณสมบัติการเขาประเทศเกาหลีใต (สําหรับกรณีการเขาประเทศดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

(1)  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูอยางนอย 6 เดือน 
(2)  กิจกรรมใด ๆ ที่จะกระทําในประเทศเกาหลีใตจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และ
เขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
(3)  ในขั้นตอนของการขอเขาประเทศ จะตองระบรุะยะเวลาการพํานักไมเกิน 90 วัน 
(4)  เปนผูที่ไมมปีระวตัิการถูกสงตวักลับจากประเทศเกาหลีใต มิไดอยูในระยะเวลาของ
การถกูปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย คุณสมบัติที่จะถกูปฏเิสธไมใหเขาประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


