
 

 

รหัสทัวร JWL2000738 

ทัวรเกาหลี PRO KOREA AZALEA BLOSSOM 5 วัน 3 คืน (XJ) 
ชมดอกอาซาเลีย ดอกกุหลาบพันป- BUCHON UNDERGROUND MARKET -คิมบับ+ชุดฮัน
บก+สวนสนุกเอเวอรแลนด- COSMETIC- BEAUTY IN SIDE-ยานฮงแด - ยานอิกซอนดง-ดิวตี้
ฟรี-ช็อปปم�งยานเมียงดง– ฮุนไดเอาทเลท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
 

23.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินดอนเมือง 
เคานเตอรสายการบินAIR ASIA X (XJ) พบเจาหนาที่ของบริษทัฯ คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวก  

 

วันที่ 2 สนามบินดอนเมือง – อินชอน – Azalea Festival (ดอกอาซาเลีย) -  
BCHON UNDERGROUND MARKET 

 
02.40 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบินAIR ASIA X เท่ียวบินที ่

XJ700 (ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบรติการบนเครื่องบิน ใชระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 5.25 ชั่วโมง) 

                (ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากตองเปนไปตามระบบของ
สายการบิน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

**หากตองการอัพเกรดที่นั่งรบกวนแจงเซลลที่ทานติดตอเพื่อทําการเช็คที่นั่ง อัตราการ
ใหบริการดังนี้** 



 

 

 

 

10.05 น. เดินทางถึงสนามบนินานชาติอนิชอน ประเทศเกาหลีใต 
(เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.)หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...BULGOGI หมูหมักสไตลเกาหลี มี
รสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอย โดยนําหมูลงในกระทะพรอมนํ้าซุปปรุงรส เม่ือสุก
รบัประทานพรอมเครื่องเคียงและขาวสวย...จากนั้นนําทานไปชม ชมดอกอาซาเลีย 
หรือ ดอกกุหลาบพันป ที่มีลักษณะคลายกับดอกเฟم�องฟ�าของไทย โดยจะบานใน
ทกุๆฤดูใบไมผล ิชวงที่ดีที่สุดของการจัดงานเทศกาลคือ ชวง เมษายน -พฤษภาคม 
การจัดงานเทศกาลก็จะจัดขึ้นบริเวณบนเนินเขาเล็กๆที่ปลูกดอก               อาซา
เลียไวเต็มทุกพื้นที ่เมื่อถึงชวงเวลาจัดงาน กท็ําใหเนินเล็กๆกลายเปนทุงดอกไมสี
ชมพูมวง หวานไปทั่วบริเวณ ซึ่งความสวยของดอกอาซาเลียนั้นก็สวยงดงามสะดุดตา
สะกดใจไดไมแพดอกพ็อตโกตหรือซากรุะเกาหลีเลยทีเดียว 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากนั้นนําทานช็อปปم�ง Bupyeong Underground Shopping Mall เปนแหลง                
ชอ็ปปم�งแหงหนึ่งในกรุงโซลที่สะดวกสบายเรื่องการเดินทาง
เพราะอยูใตดินและติดกับสถานีรถไฟฟ�าใตดิน เดินออกมา
จากรถไฟฟ�าก็จะเจอรานคา ลักษณะเหมือนตลาด แตเปน
ตลาดนัดติดแอรใหอารมณเหมือนเดินอยูในยานประตูนํ้า
บานเรา มีขนาดคอนขางใหญ โดยโซนชอ็ปปم�งจะแบง
ออกเปนทั้งหมด 7 โซนดวยกัน ตัง้แตโซน A ไปจนถึงโซน G มีรานคาตางๆใหเลือกเดิน
กันเพลินๆ ไมวาจะเปน เครื่องสําอางค เสื้อผาแฟชั่น ชายหญิง กระเป�า เครื่องประดบั 
หมวก นาฬิกา รองเทา รานคาสวนใหญเปนรานคาไมมีแบรนดแบบตลาดๆนัด ตอราคา
กันได สินคาราคาไมแพง สินคามีหลากหลาย ทั้งแฟชั่นวัยรุน สินคาของผูใหญวัยทํางาน  
ของเบ็ดเตล็ดกิ๊ฟช็อปนารักๆลูกคาที่นี่จึงมีมากมายหลากหลายวัย  รานคาที่เปดขายก็มี
มากถึง 1,400 รานใหนักชอ็ปไดละลายทรัพยในกระเป�า ที่นี่ก็มีรานอาหารที่เปดไวคอย
บริการนักทองเที่ยวดวย ทําใหที่นี่เปนแหลงยอดนิยมท่ีผูคนมักจะมาเดินจับจายกัน 
โดยเฉพาะชวงเย็นๆเปนชวงเวลาที่หลาย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร... TAKKALBI บารบีคิวผดัซอส โดยเปนการนํา
ไกบารบคีิว ขาวเหนียว มันหวาน ผักตางๆ ลงผัดรวมกับซอสพริกไทยแดง 

พักที่ SUWON PACIFIC หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 3 คิมบับ+ฮันบก – สวนสนุกเอเวอรแลนด – COSMETIC – BEAUTY IN SIDE 
- ยานฮงแด 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

จากนั้นนําไปเรียนรูการทํา ทําคิมบับ (ขาวหอสาหราย) 
อาหารงาย ๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คมิ แปลวา 
สาหราย บับ แปลวา ขาว จะเปนแทงยาวๆ แลวเขาก็จะ
หั่นเปนชิ้นๆพอดีคํา จิ้มกะซีอ้ิวคังจังเกาหลีหรือวาซาบิก็
ได และทานไดแตง ชุดพื้นเมืองเกาหล ี“ ฮันบก “ พรอม
กับถายรปูเปนที่ระลึก เพราะ ฮันบก เปนเครื่องแตงกาย



 

 

ประจําชาติเกาหลีที่ท่ีสวมใสในชีวิตประจําวันเปนเวลาพันปมาแลว กอนที่วัฒนธรรม
การแตงกายแบบตะวันตกจะไดเขามาในเกาหล ีแตในปจจุบันชุดประจําชาติฮันบก จะ
ใชสวมเฉพาะในโอกาสพิเศษตาง ๆ เชน งานมงคลสมรส วันขึ้นปใหม วันขอบคุณ
พระเจา   
จากนั้นนําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด เปนสวนสนุกกลางแจงของประเทศ
เกาหลีใต สวนสนุกนี้ถูกขนานนามวา ดิสนียแลนดเกาหลี เปนสวนสนุกกลางแจงที่
ตั้งอยูทามกลางหุบเขา ทานจะไดนั่งกระเชาลิฟทและทองไปกับโลกของสัตวป�าซาฟารี 
ชมไลเกอร (สิงโตผสมกับเสือ) แฝดคูแรกของโลก ที่นี่ทานจะพบวาเจาป�าสิงโต และ
เสือสามารถอยูดวยกันไดอยางเปนสุข ชมความนารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับ
คนขับรถไดเปนอยางด ีเขาสูดินแดนแหงเทพนิยาย สวนดอกไมสี่ฤด ูซึ่งจะปลูก
ดอกไมเปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด อาทิเชน สเปสทัวร 
รถไฟเหาะ หนอนสะบัด และไฮไลคที่พลาดไมไดของสวนสนุกแหงนี้ รถไฟเหาะรางไม 
ชมกิจกรรมและการแสดงตาง ๆ มากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร..เมนูบารบีคิวปم�งยางสไตลเกาหลี 
จากนั้นนําทานแวะชอปรานเครื่องสําอางคยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค
ของนักชอป เพ่ือเลือกซื้อกลับไปเปนของฝาก มีใหเลือกมากมายหลากหลายแบรนด 
ไมวาจะเปนสกินแครบาํรุงผิว ครีมหอยทาก ครีมนํ้าแตก ครีมขัดขี้ไคล สเตม็เซลล 
โบท็อกซ และยังมีสินคาอีกมากมาย อาทิเชน ครีมวานหางจระเข ยายอมผม แฮนดค
รีม ยาสระผม เปนตน จากนั้นนําทานเดินทางไปตามรอยซีรีย BEAUTY INSIDE 
แถวฮงแดกับธีมเวดดิ้งเอาใจคนชอบถายรูปแนวโรแมนติก ประดบัประดาดวยดอกไม
เสมือนคุณกําลังเปนเจาสาวในงานวิวาห  
นําทานเดินทางไป ยานฮงแด (Hongdae) เปนยานชอปปم�งบริเวณดานหนาของ
มหาวิทยาลัยฮงอิก (Hongik University) จึงเปนศูนยรวมเด็กวัยรุนและเด็ก
มหาวิทยาลัย เปนอีกเสนหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีรานกาแฟที่เปน
เอกลักษณ แกลเลอรี่ รานคาจําหนายสินคาแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารที่
นาสนใจในหมูวัยรุนอาย ุ20-30 ปที่นิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและรานอาหาร
ตางๆก็ยังไมแพงอีกดวย ซึ่งจะคึกคักเปนพิเศษตั้งแตชวงบายเปนตนไป เพราะรานคา



 

 

แตละรานจะทยอยเปดใหบริการ ของท่ีขายกันเยอะสวนใหญก็จะเปนสินคาแฟชั่น เชน 
เส้ือผา กระเป�า รองเทา ของกิ๊ฟช็อป เครื่องเขียนและที่เยอะไมแพกันก็คือขนมตาง ๆ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร...ขาวยําเกาหลี 
พักที่   GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา 
 
  
  
 
 
 
 
 

วันที่ 4 ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง - ศูนยโสมเกาหลี - ยานอิกซอนดง - ศูนยสมุนไพร
เกาหลี - อเมทิส - ดิวตี้ฟร ี- ชอปปم�งยานเมียงดง 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเรียนรูการทําผลิตภัณฑที่สกัดจาก นํ้ามันสนเข็มแดง (RED PINE)                         
มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมันท่ีอุดตันในเสนเลือด และรักษาสมดุลใน  
จากนั้นนําทานออกเดินทางไปยัง ศูนยโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรที่
ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบทางเดินอาหาร ปอด ทําใหรายกายสดชื่น และ
เพ่ิมพละกําลัง มีสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ โลหิตจาง เบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง ความเครยีด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป�องกันมะเร็ง นําทานไป 
ชอ็ปปم�ง ถายรปู ยานอกิซอนดง (Ikseondong) เปนเกาแกมากกวา 100 ป ยังคง
เต็มไปดวยกลิ่นอายในอดีต ไมวาจะเปนบานเรือนแบบฮันอก            (บานโบราณ
เกาหลี) กําแพงผังบานที่กอดวยอิฐบล็อคสีนํ้าตาลแดง มีการปรับ เปล่ียนใหทันยุค 
ทันกระแส แตยังคงความวินเทจอยูในตัว ท่ีเต็มไปดวยเสนหของอาคาร บานเรือน 
แมวาหลายหลังเปลี่ยนมาเปนคาเฟ� รานอาหาร รานกาแฟ ท่ีพัก ไดอยางกลมกลืม 
มุมถายรูปเยอะมาก มุมไหนก็เก มุมไหนก็สวยใหฟลเกาหลีวินเทจ ยานนี้จะเรียกวา



 

 

เปนแหลงรวมรานอรอย รานกาแฟนานั่งอกียานนึงก็วาได เพราะหลายๆรานดังใน 
sns,แมคกาซีนของเกาหลีเยอะมากกก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...เมนูไกตุนโสม(SAMGYETANG) 
เปนอาหารเกาหลีสูตรดั้งเดิม นําไกทั้งตัวไปตุนกับรากโสม  
จากนั้นนําทุกทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรเกาหลี (ฮอกเกนาม)ู ใหทานไดรบัชมรบั
ฟงขอมูลสําคัญของสมุนไพรบํารุงตับ ซึ่งแพรหลายและเปนที่นิยมมากภายในประเทศ
เกาหลีใต มีผลิตภัณฑหลากหลายรุสมุนไพรที่คัดเลือกและดูแลอยางพิถีพิถัน อิสระ
ใหทานไดเลือกชมและ เลือกซื้อสินคากลับไปเปนของฝาก   
จากนั้นนําทานสู อเมทีสต (Amethyst) ซึ่งเปนพลอยสีมวงในรูปแบบเครื่องประดับ 
ไมวาจะเปนสรอยคอ แหวน เข็มกลัด ขอมือ จี้ มีใหเลือกหลากหลาย 
ชนิด จากนั้นนําทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษ ีดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มรีานคา
ปลอดภาษชีั้นนําที่ใหญที่สุดในโซล แหลงรวมสินคาใหเลือกซื้อมากมายกวา 500 
ชนิด อาท ินํ้าหอม เส้ือผา เครื่องสําอาง กระเป�า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ    
จากนั้นนําทานเพลิดเพลินกับการช็อปปم�ง ยานเมียงดง แหลงละลายทรัพยในดวงใจ
ของสาวๆหลายคน หรือ สยามสแควรเกาหลี ตลาดนี้กาวลํ้านําสมัยเพียงใดทาน
จะตองมาท่ีเมียงดงแหงนี้ พบกับสินคาวัยรุน อาทิ เส้ือผาแฟชั่นแบบอินเทรน 
เครื่องสําอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหมในการชอปปم�งอกีรูปแบบหนึ่ง 
ซึ่งเมียงดงแหงนี้จะมีวัยรุนหนุมสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กวาลานคนในแตละวัน 
และเปนยานที่เต็มไปดวยสตรีทฟู�ดหนาตานารับประทานมากมาย เชน ไกผัดซอส 
คเยรันปง ตอกบกกีไสชีสทอด ปลาหมึกทอด ซีฟู�ดทอด หอยเชลลอบชีส กุงเผาอบชีส 
ไกยางเมียงดง แพนเคกสไตลเกาหลี ฯลฯ 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาช็อปปم�ง 
พักที่  GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 5 ซุปเปอรมารเก็ต - กรุงเทพ 

 
เชา รับประทานอาหาร อูดงนิยมรับประทานทานรอน ๆ ในซุปใส  

จากนั้นนําทานเพลิดเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอรมารเก็ต ซื้อของ(ละลาย
เงินวอน 5 แถม 1) สาหราย ขนมตาง ๆ ช็อกโกแลตหิน ซเีรียลช็อกโก ผลติภัณฑของ
ใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครมีลางหนาโสม 
เครือ่งสําอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจ ิเปบโปโร(ป�อกกี้เกาหลี) ชนิราเมง(มามาเกาหล)ี 
เปนตน 

 นําทานเดินทางสู สนามบินนานชาติอนิชอน 
11.15 น. ออกเดินทางจากประเทศเกาหลีใต กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน AIR ASIA X 

เท่ียวบินที ่XJ701 (ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 5.25 ชั่วโมง) 

15.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

 
 
สําคัญ  กรุณาอานเงื่อนไขแนบทายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสูงสุดแกตัวทานเอง หากชําระเงิน
แลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขแลวและไมสามารถ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี�ยนหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

อนัเนื�องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิหรอื
เหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทั �งนี�จะคํานงึถงึความปลอดภัย ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนื�องมาจากไดร้บัทราบเงื�อนไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

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

 
 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั�วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะอื�น ๆ 
เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิดอนเมอืง ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที�

นอกเหนอืจากโปรแกรม 
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรม 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ผูใหญ เด็ก พักเด่ียว 

03-07 พ.ค. 2563 12999 12999 6900 

06-10 พ.ค. 2563 13999 13999 6900 

07-11 พ.ค. 2563 12999 12999 6900 

08-12 พ.ค. 2563 11999 11999 6900 

ราคาเด็กทารก 
อายุตํ่ากวา 2ป 

5,900 บาท 

JoinLand 8,900 บาท 

 
 
 
 
**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อนํ้าหนักเพิ่ม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10
วันเทานั้นพรอมชําระคานํ้าหนัก** 
-       ซื้อนําหนักเพิ่ม         5 กก.   ชําระเพิ่ม    600  บาท 
-       ซื้อนํ้าหนักเพิ่ม       10 กก.   ชําระเพิ่ม 1,000 บาท 
-       ซื้อนํ้าหนักเพิ่ม       20 กก.   ชําระเพิ่ม 2,000 บาท 
ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทาง
ไปและกลับ 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น  
(แตสามารถเปลี่ยนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน) 

 

 
 

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

ทา่นละ 50,000 วอน หรอื 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น 

 



 

 

ชําระที่สนามบินในวันเช็คอิน สวนคาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืคาทิป ในกรณีไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง(ต.ม.)  
ในการเขา-ออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต      
             
 
              เงื่อนไขการเดินทาง 

 
 ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมอืง(ต.ม.)ในการเขา-ออก

ทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การ
หลบหนีเขาออกเมือง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆทกุกรณี ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบและ
ไมคืนคาใชจายตางๆทัง้ส้ิน เนื่องจากทางบริษทัไดทําการจองและถกูเก็บคาใชจายแบบเหมา
จายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ราคานี้เฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทานัน้ ถาหากเปนชาวตางชาติ 
จะตองเพิ่มจากราคาคาทัวรปกติอีก 100 USD(เงินไทย3,500บาท)   และหากเปน
ชาวตางชาติชาวเกาหล ีจะตองเพิ่มจากราคาทวัรปกติอีก 300 USD(เงินไทย10,500บาท) 

 กรณีตัดกรุปเหมาที่เปน เด็กนกัเรียนระดับอนุบาล, ประถม, มัธยมและโรงเรียนกวดวิชา 
นักศกึษาทกุระดับช้ัน ครูอาจารย ธุรกิจขายตรงเคร่ืองสําอางและอาหารเสริม กลุมธุรกิจขาย
ของออนไลน หมอพยาบาล ชาวตางชาต ิหรือกรุปที่มีการดูงานตองสอบถามราคาใหมทกุครั้ง 

 ทัวรนี้จัดใหเฉพาะลกูคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทานั้น หากทาน
ไมสามารถรวมทัวรทุกวัน หรือแยกตัวออกจากกรุปทัวร โดยไมลงรานชอปปم�ง เชน คอสเมทสิ
, ดิวตี้ฟร,ี อะเมทิส, ซปุเปอรมารเก็ต, ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี, ศูนยสมุนไพรเกาหล,ี 
นํ้ามันสนเข็มแดง ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 350 USDตอทาน 

 ทัวรนี้จัดใหเฉพาะลกูคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทานั้น หากทาน
ไดไมสามารถรวมทัวรทุกวัน แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชต๋ัวเคร่ืองบินและที่พกัใน
ราคาพิเศษ หากทานไมแจงและปรากฏวา ทานไมรวมทัวรในบางวัน ทางบริษัทจะคิดคา
ดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD (กอนซื้อทัวร จะตองแจงความประสงคที่เปน
จริง เพื่องทางผูจัดจะไดคิดคาบริการที่เหมาะสม) 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบนิ หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  



 

 

 (พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเลก็นอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ่งหายไป มกีระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ 
เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนญุาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ
เดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอ
กรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไป
อางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษทัเร็วที่สุด เพื่อยนืยันการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตรโดยสาร 
ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเคร่ืองบิน) เรียบรอย
แลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรยีกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญ
ตั๋วเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
กระบวนการและขัน้ตอนของแตละคณ 

 
ขอความสําคัญ โปรดอานอยางละเอียด 

ในกรณีที่ลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต แลวไมสามารถผาน เขา-ออก นอกประเทศได 
ทําใหลูกคาตองถูกสงตวักลับเขาประเทศไทย จึงมีคาใชจายท่ีเกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลบั และ
รวมถึงคาบริการอื่นๆท่ีเกิดขึ้นดวย ฉะนั้น ลูกคาจะตองเปนผูรบัผิดชอบในคาใชจายที่เกิดข้ึนที่ทาง
ประเทศนั้นๆเรียกเกบ็ ทางผูจัดและทางสายการบนิจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี 
หรือตองรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปที่มีที่นั่งวาง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน 
ทั้งนี้ ขึ้นอยูทางเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีใตและสายการบินเปนผูพิจารณา 
ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได   ** ตม. ตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใตจะมีการสุม
ตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ ในการที่ทางตรวจคนเขาเมืองเรียกสัมภาษณนั้น ขึ้นอยูกับ
ทางตรวจคนเขาเมืองเปนผูพิจารณา และอยูในดุลพินิจของทางเจาหนาท่ี ตม. ทางบริษัททวัรไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได 
 

 

 

 

 



 

 

 
เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมสําคัญ! 

 
 เงื่อนไขการออกเดินทาง 
ในแตละเสนทางจะมกีารกําหนดผูเดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี้ 

กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 15 ทาน  หากมีผูเดินทางไมถึงที่กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ในการเพิ่มคาทัวร หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลทบนิ
ภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหนากอนทางบริษัทฯ จะไมรีบผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุกคร้ัง 

 
 การออกตั๋วโดยสายภายในประเทศ 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก

กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอแนะนาํ
ใหทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อันเนื่องมาจากหาก
เกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของสาย
การบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึง สายการบิน
พิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเปนเหตุผล
เชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลานี้ อยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง 
บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออกเดินทางประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง หากไมมั่นใจกรุณา
สอบถามพนักงานขายโดยตรง  

 
 หากกรุปคอนเฟรมแลวไมสามารถเลื่อนการเดินทางได  
หากกรุปคอมเฟรมเดินทางแลวนั้น ทานจะไมสามารถเลื่อนการเดินทางได ไมวาจะเกิด

เหตุการณใดๆ ตอทานก็ตาม อันเนื่องมาจาก การคอนเฟรมของกรุปนั้นประกอบจากตัวเลข
การจองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น หรือ
อาจทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตใหเลื่อน
วันเดินทางใดๆ ไดทั้งสิ้นและเก็บคาใชจายทั้งหมดตามจํานวนเงินของราคาทัวร 



 

 

 การชําระเงินหมายถึงการยืนยันจํานวนผูเดินทาง ไมสามารถปรับเปลี่ยนได   
การชําระเงินเขามานัน้ หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามที่ทานได

จองเขามา หากทานชาํระเงินเขามาแลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนของผูเดินทางได 
และหากมีความจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจายที่ทาง
บริษัทเสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางนอยที่สุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ทั้งนี้ทั้งนั้น
ใหเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  
 
 

อัตราคาบริการรวม 

 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบัตามที่ระบุ Economy Class คาภาษีสนามบนิ คาภาษีนํ้ามัน  

(ยกเวนหากมีการประกาศปรบัขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมจากทาน
ภายหลัง) และเนื่องจากเปนตั๋วกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได ทั้งนี้เปนไปตาม
เงื่อนของสายการบิน 

 นํ้าหนักกระเป�า โหลดใตทองเครื่องทานละ 20 กิโลกรัม 1 ใบ และกระเป�าถือขึ้นเครื่อง 1 
ใบ ไมเกิน 7 กิโลกรัม 
 คารถโคชปรบัอากาศ ตามวันที่ระบ ุ 
 โรงแรมท่ีพักตามที่ระบุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คามัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวรดูแลตลอดเสนทาง (ไมรวมคาทิป) 
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท   

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 

 
 
 
 



 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 
 

 
     คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม  

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
     คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาพาสปอรตตางดาว 
     คานํ้าหนักกระเป�าที่เกินกวาที่สายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวามาตรฐาน  
 คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 คาทิปคนขับรถและมัคคุเทศนทองถิ่น(ถาม)ี ทานละ 50,000 วอน/ทริป 
      (ชําระที่สนามบินในวันเช็คอิน) คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 

 
 

 เงื่อนไขการใหบริการ 
 

 เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ 
- การชําระมัดจําและชําระสวนที่เหลือ 
  กรุณาสํารองที่นั่งและชําระมัดจํา จํานวน 10,000 บาท ตอทาน เพื่อสํารองสิทธิ์ใน
การเดินทาง และชําระสวนที่เหลือท้ังหมดกอนออกเดินทาง 30 วัน มิเชนนั้น บริษัทฯ จะถือ
วาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติทานจะโดนยึดมัดจําโดยที่ทานจะไมสามารถ
เรียกรองใดๆ คืนได อันเนื่องมาจากบริษัทฯ จําเปนที่จะตองสํารองจายคาใชจายในสวนของ
ที่พักและตั๋วเครื่องบินไปกอนหนานั้นแลว หากทานสํารองที่นั่งนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ 
เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันท ีหลังจากทําการจองแลว กรุณาเตรียมเอกสารสําหรับการ
เดินทางใหพรอม เชน หนาพาสปอรตเพ่ือออกตั๋วหรือคําขอพิเศษเพ่ิมเติมตางๆ  ใหแก
พนักงานขาย และหากทานชําระเงินเขามาไมวาจะบางสวนหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
- จํานวนคนในการออกเดินทาง 



 

 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางหาก
มีผูเดินทางนอยกวา 15 ทาน ซึ่งทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ จะแจง
ทานลวงหนาอยางนอย 7-10 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออกเดินทางได ทาง
บริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงนิทั้งหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอื่นใหทานหากทานตองการ 
- การรบัการดูแลเปนพิเศษ 

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณาแจง
บริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการลวงหนา
ได เนื่องจากการขอใชวีลแชรในสนามบินนั้น ตองมีขั้นตอนในการขอลวงหนา และบางสาย
การบินอาจมีการเรียกเก็บคาใชจายท้ังทางสนามบินในไทยและในตางประเทศ ซึ่งผูเดินทาง
สามารถสอบถามกับเจาหนาที่ไดโดยตรงกอนทําการจองและหากในคณะของทานมีผูตองการ
ดูแลพิเศษ เชน ผูท่ีนั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและผูท่ีมีโรคประจําตัวหรือไมสะดวกใน
การเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
- การถูกปฏิเสธในการเขาหรือออกประเทศ 
ในกรณีที่กองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ ไมวาจะ
เปนประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรไมวาจะ
กรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งการตรวจคนเขาเมืองนั้นเปนสิทธิ์ของเจาหนาที่ของรัฐของประเทศนั้นๆ 
และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหวัหนาทัวร ไมมีสิทธ์ิที่จะ
ชวยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอํานาจการตัดสินใจเปนของเจาหนาที่ทางกองการตรวจ
คนเขาเมืองโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคที่ทําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยว
เทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย และหนังสือเดินทาง
จะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือนและมีหนาแสตมป�ไมนอยกวา 5 หนากระดาษ 

- การงดเวนการรวมทริปบางรายการ 
  หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานที่ในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอ่ืน 
ทานจะไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดทั้งสิ้น บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคที่จะสละ
สิทธิ์และไมรวมเดินทางพรอมคณะ 



 

 

    เงื่อนไขการยกเลิกการจอง 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น (แตทานสามารถเปลี่ยน

ชื่อผูเดินทางไดตามเงื่อนไขของแตละสายการบินกอนการเดินทาง)  
 

    เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเกบ็คาภาษนีํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หาก
สายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน
เนื่องจากสาเหตุตางๆ 

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

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง  

 เม่ือชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษทัฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 รายการทองเที่ยวนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบรษิัทฯ อีกครั้งหนึ่ง 
หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบั
ใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความ
ประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถ
รับประกันได  

 มัคคุเทศก หัวหนาทัวร พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด 
ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามและมีประทับตรา
ของบริษัทฯ กํากับเทานั้น 



 

 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได เนื่องจากเปนการจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณทีี่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออก
เมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การเขา
ออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณอีื่นๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน 
ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอม
การชําระเงินมัดจําหรือสงใหผิด 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่
เพ่ิมข้ึนของนักทองเท่ียวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัติเหต ุความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสัยอื่น เปนตน 

 ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ นั้น
แตกตางกัน ซ่ึงทางบรษิัทฯ จะพยายามจัดหาใหเหมาะสมท่ีสุด  

 
เอกสารที่ลูกคาตองเตรียมไปวันเดินทาง 

จากการที่รัฐบาลประเทศเกาหลีใต ประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใตใหกับคนไทย ผู
ที่จะเขาประเทศไดนั้น จะตองผานการพิจารณาจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองกอนจึงจะ
สามารถเขาประเทศได (เชนเดียวกับผูท่ียื่นขอวีซากับทางสถานทูตฯ) ทางเจาหนาที่ตรวจคน
เขาเมืองจะสอบถามถึงวัตถปุระสงคในการเขาประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่นํามา เชน ตั๋ว
เครือ่งบินขากลับ หรือเอกสารอื่นๆ สําหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะตองใชในการ
พิจารณาไดแก 
(1)  ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลีใต(ทางบริษัทฯเตรียมให) 
(2)  สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักใน
ประเทศเกาหลีใตได (เชน เงินสด บัตรเครดติ)  



 

 

(3)  ชื่อ-ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลีใต เชน โรงแรมท่ีพัก 
(ทางบริษัทฯ เตรียมให)  
(4)  กําหนดการเดินทาง ในชวงระยะเวลาที่พํานักในประเทศเกาหลีใต (ทางบริษัทฯเตรียม

ให) 
คุณสมบัติการเขาประเทศเกาหลีใต (สําหรับกรณกีารเขาประเทศดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

(1)  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูอยางนอย 6 เดือน 
(2)  กิจกรรมใด ๆ ท่ีจะกระทําในประเทศเกาหลีใตจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และ
เขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
(3)  ในขั้นตอนของการขอเขาประเทศ จะตองระบรุะยะเวลาการพํานักไมเกิน 90 วัน 
(4)  เปนผูที่ไมมีประวัติการถกูสงตัวกลับจากประเทศเกาหลีใต มิไดอยูในระยะเวลาของการ
ถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย คุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


