
 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัทวัร ์AKR07-03 

SUPER SAVE COUNTDOWN IN KOREA BY XJ 
สนุกสนานกบัการเล่นสก ีชิมสตรอเบอร่ีสด ๆ จากไร่ 
ท่องโลกซาฟารีและสุดเหวีย่งกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด @ EVERLAND 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

23.00 น. 📢 คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสายขาออกระหวา่งประเทศ ช้ัน 4 เคาเตอร์ D , 
E ประตู 3 สายการบิน AIR ASIA (XJ) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

 

02.45 น. ✈น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้โดยสายการบิน AIR ASIA เท่ียวบินที ่XJ700  
10.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต ้รถโคช้พาท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวน
ยองจองหรือสะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกวา่ 4.42 กม.และมียอดโดมสูง 107 เมตร 
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว เจ้าหน้าที่น าท่านตรวจ RT-PCR TEST ตามนโยบาย
และระเบียบการเข้าประเทศเกาหลใีต้ (ทัวร์ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR TEST ท่านละ 80,000 วอน)  
**อาจมีการเปล่ียนแปลง ท้ังน้ีขึ้นอยู่กบัประกาศการจากทางรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้** 

กลางวนั 🍴 บริการอาหารกลางวนั  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี ลูกสตรอเบอร์ร่ีลูกโตๆ ให้ท่านไดชิ้มสตรอ
เบอร์ร่ีสดๆหวานฉ ่าจากไร่ นอกจากน้ีท่านยงัสามารถซ้ือกลบัมาฝากคนท่ีท่านรักท่ี
เมืองไทยไดด้ว้ย โดยจะมีการแพค็ใส่กล่องสวยงามและส่งใหท่้านวนัสุดทา้ย  

น าท่านเดินทางสู่ลานสกี ให้ท่านไดส้นุกกบัการเล่นสกี บนลานสกีขนาดใหญ่ (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์
การเล่นสก,ี สกลีฟิท์, สโนว์สเลด ประมาณ 50,000 วอน และไม่รวมกอนโดล่าประมาณ 15,000 วอนส าหรับท่าน
ท่ีเล่นเก่งแล้วสามารถไถลจากบนยอดเขาลงมาได้ **กอนโดล่า หรือ เคเบิล ขึ้นอยู่กับสถานท่ีว่ามีให้บริการ
หรือไม่**)  อิสระใหท่้านไดส้นุกกบัการเล่นสกี  ซ่ึงปลอดภยัไม่มีอนัตราย เตรียมตวัก่อนเล่นสกีควรเตรียมถุงมือ
สกีผา้พนัคอแว่นกนัแดดเส้ือแจ๊คเก็ตกนัน ้า หรือผา้ร่มและกางเกงรัดรูปขอค าแนะน าและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์
ทอ้งถ่ินก่อนลงสนามจริงเพื่อความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั 

วนัแรก         กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 

วนัที่สอง       สนามบินอนิชอน - ไร่สตรอเบอร์ร่ี - สนุกสนานกบัการเล่นสก ี

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น  🍴 บริการอาหารเย็น 
พกัที่   ★★★ โรงแรมมาตรฐาน ระดับ 3 ดาว ★★★ 

 
เช้า  🍴 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทาง สู่ วดัวาวูจองซา ตั้งอยูท่ี่เมือง ยงอิน จงัหวดั เคียงคิโด สร้างเม่ือปี ค.ศ. 1970 โดยนกับวชแฮต๊อก 
เป็น วดันิกายหินยาน เป็นวดัเก่าแก่ ท่ีตั้งอยูก่ลางภูเขา ท าใหไ้ดเ้ห็นววิธรรมชาติท่ีลอ้มรอบไดอ้ยา่งสวยงาม 
ไฮไลท์ของวดันีคื้อ เศียรพระพุทธรูปไม้สลกัขนาดใหญ่มากสีทองอร่าม มีความสูงถึง 8 เมตร วางตั้งอยูบ่นกอง
หินขนาดใหญ่ ถา้มองจากระยะไกลกองหินน้ีจะดูเหมือนล าตวัของพระพทุธรูป แต่ความจริงแลว้มีแค่เศียรพระ
เท่านั้นท่ีท ามาจากไม ้ โดยเศียรพระพทุธรูปท่ีน่ีไดรั้บการบนัทึก
ลง กินเนสบุ๊ค ใหเ้ป็น “รูปสลกัจากไมท่ี้มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก” 
นอกจากน้ียงัมี พระพทุธรูปปางไสยาสนแ์กะดว้ยไมส้นท่ีน ามา
จากประเทศอินโดนีเซียสูง 3 เมตรยาว 12 เมตร มีเจดียท์  าดว้ยกอ้น
หินดูแปลกตา และท่ีวดัแห่งน้ียงัเป็นท่ีเกบ็รัษาระฆงัท่ีใชตี้ในพิธี
เปิดกีฬา โอลิมปิค ในปี ค.ศ. 1987 อีกดว้ย 

 

 น าท่านเดินทางสู่สวนสนุก EVERLAND ซ่ึงถูกขนานนามวา่ ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่
ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษทัซัมซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้ลิฟท ์และท่องไป
กบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์  ท่ีน่ีท่านจะพบเจา้ป่าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกบั

วนัที่สาม วดัวาวูจองซา - สวนสนุก EVERLAND- LINE FRIEND - โซล – ศูนย์เคร่ืองส าอาง – หอคอยโซลทาว
เวอร์ - ตลาดฮงแด 



 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ หนอนสะบดั รถไฟเหาะรางไม ้ซ่ึงเป็นไฮไลคข์องสวนสนุกแห่งน้ี และ
ชมสวนดอกไมซ่ึ้งก าลงับานสะพร่ังอวดสีสนัเตม็สวน (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบไม่จ ากดั
จ านวนรอบและในสวนสนุกเอเวอร์แลนดท่์านจะไดพ้บกบั LINE FRIEND STORE ซ่ึงภายในจะเป็นสินคา้ท่ี
ออกแบบตามตวัสต๊ิกเกอร์ใน แอพพลิเคชัน่ไลน์ ไม่ว่าจะเป็น ตุ๊กตา ซองใส่พาสปอร์ต ร่ม  สมุดโน้ต แกว้น ้ า 
สร้อยคอ และอ่ืนๆอีกมากมาย ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ และบริเวณหนา้ร้านก็ตกแต่งสวยงาม มีหมี BROWN 
และกระต่าย CONY อยูบ่ริเวณหนา้ตึกใหไ้ดถ่้ายรูปเล่นอีกดว้ย 

 
 

กลางวนั 🍴 บริการอาหารกลางวนั 
จากน้ัน เดนิทางกลบัสู่กรุงโซลน าเดินทางสู่ ศูนย์เคร่ืองส าอาง ใหท่้านชมและเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางและเวชส าอางแบรนด์

ชั้นน าของเกาหลี ท่ีCOSMETIC ยี่ห้อคุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแลว้ให้ความส าคญักบัเร่ือง
ผวิหนา้ค่อนขา้งมากโดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผวิพื้นฐาน Skin Care และเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพร  
 

น าท่านสู่ หอคอยโซลทาวเวอร์ ณ เขานมัซาน ภูเขาเพียงลูกเดียว
ใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล1 ใน17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดใน
โลก ใจกลางเมืองหลวงชมทศันียภาพกรุงโซลและชานเมือง
แบบรอบทิศ360 องศาและท่านสามารถคลอ้งกุญแจคู่รักตาม
ความเช่ือได ้(ราคาทวัร์ไม่รวมค่ากญุแจและค่าข้ึนลิฟท)์  

 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด (Hongdae) หรือ ยา่นมหาวิทยาลยัฮงอิก วอลค์ก้ิง สตรีท (Hongik University Street) 
เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบริเวณดา้นหนา้ของมหาวิทยาลยัฮงอิก ศูนยร์วมเด็กวยัรุ่น เด็กมหาวิทยาลยั และวยัท างาน นิยม
มาเดินเล่น ราคาของสินคา้และร้านอาหารต่างๆ ก็ไม่แพง ซ่ึงจะคึกคกัเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป เพราะ



 

 

 

 

 

 

 

 

ร้านคา้แต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ ของท่ีขายกนัเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินคา้แฟชัน่ เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า 
รองเทา้ ของก๊ิฟชอ้ป เคร่ืองเขียน และท่ีเยอะไม่แพก้นักคื็อขนมต่างๆ 

เย็น  🍴 บริการอาหารเย็น  

พกัที่   ★★★ โรงแรมมาตรฐาน ระดับ 3 ดาว ★★★ 

 

เช้า  🍴 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านรู้จกัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูกน ามาใชเ้พื่อสุขภาพเป็นเวลา
นานากว่า 2,000ปีในต ารายาแผนโบราณจีนระบุว่าโสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแขง็แรงให้แก่ระบบย่อย
อาหารและปอดช่วยท าให้จิตใจสงบและเพิ่มพละก าลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทยช่์วยบ ารุงหัวใจ
ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือดเสริมประสิทธิภาพทางเพศลดและป้องกนัมะเร็งและเร็วๆน้ีโสมเกาหลีอาจจะไดจ้ด
ทะเบียนมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกทุกวนัน้ีผลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับผูท่ี้ค  านึงถึงสุขภาพใน
ปัจจุบนั จากนั้นน าท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกนัท่ี ศูนย์สมุนไพร เป็นสมุนไพร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามา
รับประทานเพื่อช่วยดูแลตบัให้สะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล์ น าท่าน
เดินทางไปดูแลสุขภาพต่อกบั น ้ามันสนเข็มแดง ผลิตภณัฑท่ี์สกดัจากน ้ ามนัสนท่ีมีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกายลด
ไขมนัช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย 

จากนั้น น าท่านชมความสวยงามและทรงคุณค่าของ พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) เป็น 1 ใน 5 
พระราชวงัหลวงเก่าแก่กวา่ 600 ปี ค าวา่เคียงบกกุงนั้นหมายถึง พระราชวงัแห่งพรท่ีมีแสงสวา่ง พระราชวงัเคียง
บกกุงนั้นข้ึนช่ือว่าเป็นพระราชวงัไมโ้บราณท่ีมีขนาดใหญ่ มีความเก่าแก่และสวยงามท่ีสุด เป็นทั้งสัญญลกัษณ์
และแหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตของกรุงโซล สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1394 ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน เดิมทีนั้น
ภายในพระราชวงัมีอาคารและต าหนกัต่างๆ มากกว่า 200 หลงั แต่เม่ือมีการรุกรานของญ่ีปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็
ไดถู้กท าลายลงเหลืออยูเ่พียงแค่ 10 หลงัเท่านั้น  

วนัที่ส่ี ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพร - น า้มันสนเข็มแดง – พระราชวงัเคยีงบกกงุ - พพิธิภัณฑ์สาหร่าย+ คมิบับ 
+ใส่ชุดฮันบก – Duty Free - ตลาดเมียงดง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั 🍴 บริการอาหารกลางวนั 

 น าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซ่ึงท่านจะได้เรียนรู้การท าสาหร่ายของชาวเกาหลี 
ประวติัความเป็นมาและความผูกผนัท่ีชาวเกาหลีท่ีมีต่อสาหร่าย ทดลองท า คิมบับ หรือขา้วห่อสาหร่าย อาหาร
ยอดนิยมอยา่งหน่ึงท่ีชาวเกาหลีนิยมรับประทาน นอกจากน้ีท่ีน่ียงัมีบริการถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกและเก็บภาพแห่ง
ความประทบัใจใน ชุดฮันบก ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลีอีกดว้ย 

จากน้ัน ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ ห้างปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนม
น าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิดรวมทั้งสินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยม 

จากน้ัน น าท่านช้อปป้ิงตลาดดังท่ีสุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ
สยามสแควร์เกาหลี หากท่านตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลี
เป็นอยา่งไรกา้วล ้าน าสมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมาท่ีเมียงดงแห่งน้ี
พบกบัสินคา้วยัรุ่นอาทิเส้ือผา้บุรุษ-สตรีเคร่ืองส าอางดงัๆอาทิ 
ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 
ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือซ่ึงราคา
ถูกกวา่ท่ีเมืองไทย 2-3 เท่า 

เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 
พกัที่   ★★★ โรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาว ★★★ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
เช้า 🍴 บริการอาหารเช้า เมนู อุด้ง  

น าท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี SUPERMARKET สาหร่าย ขนมต่างๆ  ช็อกโกแลต็หินซีเรียลช็อก
โก  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม 
เคร่ืองส าอางโสม เป็นตน้  และยงัมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี)นมกลว้ย  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบินอนิชอน 
11.15 น. ✈น าท่านเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เท่ียวบินที ่XJ701 
15.15 น. เดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

 

 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง 

ธันวาคม 2565 หยุดปีใหม่ 

ราคา / ท่าน 

ผู้ใหญ่ เดก็ พกัเดีย่ว (เพิม่) 

30 ธ.ค. 65 - 03 ม.ค. 66 29,999.- 29,999.- 7,500.- 
 

** อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม ค่าตรวจ RT – PCR / ATK TEST / TEST & GO   
ทั้งของประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้  **  

โปรแกรมการเดนิทางอาจมีการสลบัสับเปลีย่น หรือเปลีย่นแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ท้ังนีโ้ดยค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นส าคญั 
และหากลูกค้าท่านใดจะต้องมีการจองตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ 

รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัททราบ ก่อนจองทุกคร้ัง  
ไม่เช่นนั้นบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบ ทุกกรณหีากมีการเปลีย่นแปลงใดๆ 

***หนังสือเดนิทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน*** 

 

วนัที่ห้า  SUPERMARKET – สนามบินอนิชอน – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

** ในกรณท่ีีผู้เดนิทางถูกปฎเิสธ K-ETA (Electronic Travel Authorization ) ทางบริษัททัวร์ จะคืนค่าตั๋วตาม
ดุลยพนิิจของทางสายการบิน ส่วนค่าบริการอ่ืนๆคดิตามความจริง **  

 

โปรแกรมทัวร์ไม่มีราคาเด็ก ทารกต้องมีอายุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวถือพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน กรณถืีอพาสปอร์ตต่างชาติช าระเพิม่ 3,000 บาท 
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท ต่อท่าน *ช าระที่สนามบินก่อนออกเดนิทาง* 

ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บงัคบั** ตามมาตรฐานการให้ทิป วนัละ 50 บาท / ท่าน / วนั 
 

หมายเหตุ 
1. รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสาย

การบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดั
ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้ งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานี้เฉพาะ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเท่าน้ัน ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาท่ีเป็น
พนักงานบริษัททัวร์ ครู อาจารย์ เด็กนักเรียน นักศึกษา  ธุรกิจขายตรง ธุรกิจเคร่ืองส าอางค์ ธุรกิจอาหารเสริม หมอ  พยาบาล  
หรือชาวต่างชาติ จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกคร้ัง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบหากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพื่อท่ีจะน าไปยงัประเทศนั้นๆ  หรือ
น ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นว่าตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้น
ประหารชีวิตเจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็น
หลกั 

4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ยช่างภาพจะน าภาพถ่าย
มาจ าหน่ายกบัลูกทวัร์ หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ เพราะทางบริษทัทวัร์ไม่มีการบงัคบั
ลูกทวัร์ซ้ือแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

5. ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลงร้านชอ้ปป้ิง 
เช่น น ้ ามนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อ
ท่าน 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. หากลูกคา้ท าจองเกิน 20 ท่าน ท่านท่ี 21 เป็นตน้ไปช าระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบวา่คณะเดียวกนัจองเกิน 20 ท่าน แมว้า่ท่านจะจอง
ทวัร์มาคนละบริษทักต็าม ขอสงวนสิทธ์ิใหช้ าระเพิ่มตามเง่ือนไขของบริษทั 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. จ านวน 1 ใบ 
  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
แต่ละโรงแรมจะมีการวางผงัห้องพกัแต่ละประเภทแตกต่างกนั จึงท าให้ห้องพกัแต่ละประเภทไม่ได้อยู่ติดกนัหรืออยู่คนละชั้น บาง
โรงแรมอาจไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน หากตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพบั หรือ SOFA 
BED  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเป็น พกั 2 ท่าน 1 หอ้ง และ พกัเด่ียว 1 หอ้ง ไม่วา่กรณีใดใด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเกบ็ค่าบริการค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มกบัผูเ้ขา้พกั 
  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า
ซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้
บริการ) 
 ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์จดั เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม 
 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระท่ีสนามบินในวันเดนิทาง ในส่วน
หัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บงัคบั** ตามมาตรฐานการให้ทิป วนัละ 50 บาท / ท่าน / วนั 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน า้มันและภาษีสนามบิน ในกรณทีี่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา  
 ค่าตรวจ RT – PCR / ATK TEST / TEST & GO ทั้งของประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้ 
 ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเกบ็ค่าวีซ่า 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 15,000 บาท พร้อมหนา้พาสฯ ภายใน 2 วนั หลงัจากท าการจอง และช าระค่า
ทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 35 วนั กรณีไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนด ไม่ว่ากรณีใดใดจะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ  
2. หากลูกคา้ท าจองเกิน 20 ท่าน ท่านท่ี 21 เป็นตน้ไปช าระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบวา่คณะเดียวกนัจองเกิน 20 ท่าน แมว้า่ท่านจะ
จองทวัร์มาคนละบริษทักต็าม ขอสงวนสิทธ์ิใหช้ าระเพิ่มตามเง่ือนไขของบริษทั 
3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

การยกเลกิ 
เน่ืองจากราคาน้ีตัว๋เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เตม็ 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้าผู้จอง
ยกเลกิจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เม่ือส่งรายช่ือออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้วไม่สามารถเปลีย่นผู้เดินทางได้ ไม่
ว่ากรณีใดใดทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ 
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล 
หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหา
น้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

7.  ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียว
ในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

14. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 

 

 
 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศเกาหลใีห้กบัคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศเกาหลไีม่เกนิ 90 วนั ไม่ว่า
จะด้วยวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยนัการมี
คุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหล*ี ดงัต่อไปนี ้
- พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน 
- ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหลทีางทัวร์จัดเตรียมให้ 
- ส่ิงที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลไีด้ (เช่น เงินสด บัตร

เครดิต เป็นต้น) 
- ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ)ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
- ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลทีางทัวร์จัดเตรียมให้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

****ประกาศจากสายการบิน AIR ASIA**** 
ในกรณีท่ีลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Air Asia แล้วไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้ ท า
ให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้นด้วย
ฉะน้ันลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นท่ีประเทศเกาหลีเรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ลูกค้าอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศเกาหลีเรียกเก็บหรือลูกค้าต้องรอกลับประเทศไทยใน
เที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน ทั้งนี้แล้วแต่ ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลี   
สายการบินและทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
 

หมายเหตุ : เรียนให้ทราบว่า หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้แล้วน้ันทางทัวร์จะออกเดินทางท่องเท่ียวหลังเวลา
ประมาณ 1 ช่ัวโมง 

***ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ส่วนท่านใดที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่านสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไป
พบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพ่ือความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็ม
เวลา ขออภัยในความไม่สะดวก** 

 

มาตรการท่องเที่ยวแบบ NEW NORMAL 
ก่อนออกเดนิทางออกนอกประเทศไทย 
1.ติดตั้งแอพลิเคชัน่ หมอพร้อม 
2.มีวคัซีนพาสปอร์ต (ลงทะเบียนในแอพฯหมอพร้อม) 
3.ไดรั้บวคัซีนครบถว้น 2 เขม็แลว้และตอ้งไดรั้บเขม็ท่ี 2 อยา่งนอ้ย 14 วนั ก่อนการเดินทาง และเขม็ท่ี 2 ตอ้งฉีดไม่เกิน 180 วนั 
หากเกินตอ้งไดรั้บวคัซีนเขม็ท่ี 3 อยา่งนอ้ย 14  วนัก่อนการเดินทาง 
4.มีผลตรวจโควิดโดยวิธี  RT-PCR  เป็นลบ โดยผลออกภายใน 48 ชัว่โมงก่อนออกเดินทาง *ต้องส่งเอกสารให้ทางบริษัทด้วย* 
(ออกเอกสารรับรองผลตรวจเป็นภาษาองักฤษหรือเกาหลีเท่านั้น) (ค่าใชจ่้ายไม่รวมในค่าทวัร์) รายละเอียดท่ีจ าเป็นตอ้งระบุบน
เอกสาร: 1.ช่ือ-นามสกุล (จ าเป็นตอ้งตรงตามหนงัสือเดินทาง)  2.วนัเดือนปีเกิด 3.ประเภทการตรวจ (ภาษาองักฤษหรือเกาหลี
เท่านั้น)  4.ผลการวินิจฉยั 5.วนัท่ีรับการตรวจ 6.วนัท่ีออกเอกสาร 7.ช่ือโรงพยาบาลผูต้รวจ ** ในกรณีผูเ้ดินทางไม่ยืน่ผลตรวจ 
COVID-19 แบบ PCR ท่ีมีผลเป็นลบอาจถูกปฏิเสธการข้ึนเคร่่ืองโดยสายการบิน 
5.ลงทะเบียน THAILAND PASS  ก่อนกลบัประเทศไทยอยา่งนอ้ย 7 วนั เพื่อรับ QR CODE เพื่อแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีฯ ตอนขาเขา้
ประเทศไทย 
 

ระหว่างเดนิทาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

-หากตอ้งตรวจโควิดหลงัจากถึงประเทศตน้ทางตามมาตรการเขา้-ออกประเทศโดยมีเจา้หนา้ท่ีฯ มาท าการตรวจ RT-PCR  
(ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์) 
 

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วนัที่ 1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป มีดงันี ้
กลุ่ม 1 - ผู้ได้รับวคัซีนครบตามข้อก าหนด 
- ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass 
- แนบเอกสารประกอบ ไดแ้ก่ หนงัสือเดินทาง เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซีน และหลกัฐานการมีประกนัท่ีครอบคลุมการ
รักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต ่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ส าหรับชาวต่างชาติ) 
(ไม่ตอ้งตรวจหาเช้ือโควิด-19 ทั้งก่อนเดินทางและเม่ือเดินทางถึงประเทศไทย) 
กลุ่ม 2 - ผู้ไม่ได้รับวคัซีน/ได้รับวคัซีนไม่ครบตามข้อก าหนด 

กรณ ี(1) หากมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบออกภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการเดินทาง 
- ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass 
- แนบเอกสารประกอบ ไดแ้ก่ หนงัสือเดินทาง ผลตรวจ RT-PCR ท่ีออกภายใน 72 ชัว่โมงก่อนการเดินทาง (ตอ้งแนบบน 
Thailand Pass เท่านั้น) 
- แนบหลกัฐานการมีประกนัท่ีครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต ่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ส าหรับชาวต่างชาติ) 
(ไม่ตอ้งเขา้รับการตรวจหาเช้ือโควิด-19 เม่ือเดินทางมาถึงประเทศไทย) 

กรณ ี(2) เข้ารับการกกักนั 
- ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass 
- แนบเอกสารประกอบ ไดแ้ก่ หนงัสือเดินทาง หลกัฐานการช าระเงินค่าโรงแรมส าหรับกกักนั (Alternative Quarantine) จ านวน 5 
วนั (พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 1 คร้ัง) 
- แนบหลกัฐานการมีประกนัท่ีครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต ่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ส าหรับชาวต่างชาติ) 
- รับการตรวจ RT-PCR ในวนัท่ี 4-5 (ไม่ตอ้งตรวจก่อนเดินทางมาไทย) 
 

หมายเหตุ : แต่ละประเทศมีเง่ือนไขให้นักท่องเท่ียวจะต้องมีประกันสุขภาพและประกันการเดินทางที่แตกต่างกัน (ค่าประกันไม่
รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าใช้จ่ายขึน้อยู่แต่ละประเทศน้ันๆ) และเง่ือนไขต่างๆข้างต้นสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยึดตามประกาศของทางรัฐฯและประเทศที่เดินทางเป็นหลัก ทางบริษัทฯจะค านึงถึง
ความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ  *กรุณาอ่านเง่ือนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจองทัวร์หรือช าระ
เงิน*  จากน้ันจะถือว่าผู้เดนิทางรับทราบตามข้อก าหนด หากเกดิความเสียหายใดๆขึน้ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบทุกกรณ ี

 


