
 
 
 

PRO KOREA AZALEA BLOSSOM 5D3N 
(AIR ASIA X) 

นํา้หนกักระเป๋า 20 กก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ชมดอกอาซาเลยี ดอกกหุลาบพนัปี- 
BUCHON UNDERGROUND MARKET-คมิบบั+ชุดฮนับก 
สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด-์ COSMETIC-BEAUTY IN SIDE- 

ยา่นฮงแด- ยา่นอกิซอนดง-ดวิตีฟ้ร-ี 
ช็อปป้ิงยา่นเมยีงดง–ฮนุไดเอา้ทเ์ลท 

 



วนัที1่ กรงุเทพฯ 
23.00น. คณะพรอ้มกัน  ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศสนามบนิดอนเมอืง  

เคานเ์ตอรส์ายการบนิAIR ASIA X (XJ)พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ  คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

วนัที2่ สนามบนิดอนเมอืง–อนิชอน–Azalea Festival (ดอกอาซาเลยี) -

BUCHON UNDERGROUND MARKET 
02.40 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต้โดยสายการบนิAIR ASIA X เทีย่วบนิที่ 

XJ700(ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ บรตกิารบนเครือ่งบนิ  ใชร้ะยะเวลา
ในการเดนิทางประมาณ 5.25 ชัว่โมง) 

 (ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่ง  เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสาย
การบนิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**หากตอ้งการอัพเกรดทีน่ั่งรบกวนแจง้เซลลท์ีท่า่นตดิตอ่เพือ่ทําการเชค็ทีน่ั่ง อัตราการ
ใหบ้รกิารดังนี*้* 

 

 

10.05 น. เดนิทางถงึสนามบนินานชาตอินิชอนประเทศเกาหลใีต ้
(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.)หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...BULGOGIหมหูมักสไตลเ์กาหลี  มี
รสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย  โดยนําหมลูงในกระทะพรอ้มน้ําซปุปรงุรส  เมือ่สกุ
รับประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้วสวย ...จากนัน้นําทา่น ไปชมชมดอกอาซา
เลยีหรอื ดอกกหุลาบพนัปี  ทีม่ลีักษณะคลา้ยกับดอกเฟ่ืองฟ้าของไทย  โดยจะ
บานในทกุๆฤดใูบไมผ้ลิ  ชว่งทีด่ทีีส่ดุของการจัดงานเทศกาลคอื ชว่ง เมษายน-
พฤษภาคมการจัดงานเทศกาลก็จะจัดขึน้บรเิวณบนเนนิเขาเล็กๆทีป่ลกูดอกอาซา
เลยีไวเ้ต็มทกุพืน้ที ่เมือ่ถงึชว่งเวลาจัดงาน ก็ทําใหเ้นนิเล็กๆกลายเป็นทุง่ดอกไมส้ี

ชมพมูว่ง หวานไปท่ัวบรเิวณ ซึง่ความสวยของดอกอาซาเลยีนัน้ก็สวยงดงามสะดดุ
ตาสะกดใจไดไ้มแ้พด้อกพ็อตโกตหรอืซากรุะเกาหลเีลยทเีดยีว 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้นําทา่นช็อปป้ิง Bupyeong Underground Shopping Mallเป็นแหลง่ช็อป
ป้ิงแหง่หนึง่ในกรงุโซลทีส่ะดวกสบายเรือ่งการเดนิทาง
เพราะอยูใ่ตด้นิและตดิกับสถานรีถไฟฟ้าใตด้นิ  เดนิ
ออกมาจากรถไฟฟ้าก็จะเจอรา้นคา้  ลักษณะเหมอืน
ตลาดแตเ่ป็นตลาดนัดตดิแอรใ์หอ้ารมณ์เหมอืนเดนิอยู่
ในยา่นประตน้ํูาบา้นเรา  มขีนาดคอ่นขา้งใหญ่  โดย
โซนช็อปป้ิงจะแบง่ออกเป็นทัง้หมด  7 โซนดว้ยกัน  
ตัง้แตโ่ซน A ไปจนถงึโซน  G มรีา้นคา้ตา่งๆใหเ้ลอืก
เดนิกันเพลนิๆ  ไมว่า่จะเป็น  เครือ่งสําอางค์  เสือ้ผา้
แฟชัน่  ชายหญงิ  กระเป๋า  เครือ่งประดับ  หมวก  นาฬกิา  รองเทา้  รา้นคา้สว่นใหญเ่ป็น
รา้นคา้ไมม่แีบรนดแ์บบตลาดๆนัด  ตอ่ราคากันได ้  สนิคา้ราคาไมแ่พง  สนิค ้ามี
หลากหลาย  ทัง้แฟชัน่วยัรุน่  สนิคา้ของผูใ้หญว่ยัทํางาน   ของเบ็ดเตล็ดกิ๊ฟช็อปน่ารักๆ
ลกูคา้ทีน่ีจ่งึมมีากมายหลากหลายวยั   รา้นคา้ทีเ่ปิดขายก็มมีากถงึ  1,400 รา้นใหนั้กช็

อปไดล้ะลายทรัพยใ์นกระเป๋าทีน่ีก็่มรีา้นอาหารทีเ่ปิดไวค้อยบรกิารนักทอ่งเทีย่วดว้ย ทํา
ใหท้ีน่ีเ่ป็นแหลง่ยอดนยิมทีผู่ค้นมักจะมาเดนิจับจา่ยกันโดยเฉพาะชว่งเย็นๆเป็น
ชว่งเวลาทีห่ลาย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร...TAKKALBIบารบ์คีวิผัดซอส  โดยเป็นการนํา
ไกบ่ารบ์คีวิ ขา้วเหนยีว มันหวาน ผักตา่งๆ ลงผัดรวมกับซอสพรกิไทยแดง 

พกัที ่ SUWON PACIFICหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที3่ คมิบบั+ฮนับก–สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด–์COSMETIC–BEAUTY INSIDE 
- ยา่นฮงแด 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้นําไปเรยีนรูก้ารทํา ทําคมิบบั (ขา้วหอ่สาหรา่ย)  อาหารงา่ยๆทีค่นเกาหลี
นยิมรับประทาน  คมิ แปลวา่ สาหรา่ย บับ แปลวา่ ขา้ว จะเป็นแทง่ยาวๆ  แลว้เขาก็
จะหั่นเป็นชิน้ๆพอดคํีา  จิม้กะซอี ิว้คังจังเกาหลหีรอืวาซาบก็ิ
ได  ้และทา่นได ้แตง่ชุดพืน้เมอืงเกาหลี  “ ฮนับก  “พรอ้ม
กับถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึเพราะฮันบก  เป็นเครือ่งแตง่กายประจํา
ชาตเิกาหลทีีท่ีส่วมใสใ่นชวีติประจําวนัเป็นเวลาพันปีมาแลว้  
กอ่นทีว่ฒันธรรมการแตง่กายแบบตะวนัตกจะไดเ้ขา้มาใน
เกาหลี แตใ่นปัจจบุันชดุประจําชาตฮิันบก  จะใชส้วมเฉพาะ
ในโอกาสพเิศษตา่ง ๆ เชน่ งานมงคลสมรส  วนัขึน้ปีใหม่ วนั
ขอบคณุพระเจา้ 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่  สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจง้ของ
ประเทศเกาหลใีต ้  สวนสนุกนีถ้กูขนานนามวา่  ดสินยีแ์ลนดเ์กาหลี  เป็นสวนสนุก
กลางแจง้ทีต่ัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา  ทา่นจะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิทแ์ละทอ่งไปกับโลก
ของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร ์(สงิโตผสมกับเสอื) แฝดคูแ่รกของโลก  ทีน่ีท่า่นจะ
พบวา่เจา้ป่าสงิโต  และเสอืสามารถอยูด่ว้ยกันไดอ้ยา่งเป็นสขุ  ชมความน่ารักของ
หมทีีส่ามารถสือ่สารกับคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งดี  เขา้สูด่นิแดนแหง่เทพนยิาย  สวน
ดอกไมส้ีฤ่ดู  ซึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาลและสนุกกับเครือ่งเลน่นานา



ชนดิ อาทเิชน่  สเปสทัวร์  รถไฟเหาะ  หนอนสะบัด  และไฮไลคท์ีพ่ลาดไมไ่ดข้อง
สวนสนุกแหง่นี ้รถไฟเหาะรางไม ้ชมกจิกรรมและการแสดงตา่ง ๆ มากมาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร..เมนบูารบ์คีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ี
จากนัน้นําทา่นแวะชอ้ปรา้นเครือ่งสําอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLETสวรรค์
ของนักชอ้ป  เพือ่เลอืกซือ้กลับไปเป็นของฝาก  มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบ
รนด์ ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบํ์ารงุผวิ  ครมีหอยทาก  ครมีน้ําแตก  ครมีขดัขีไ้คล  สเต็ม
เซลล ์โบท็อกซ ์และยังมสีนิคา้อกีมากมาย อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข  ้ยายอ้มผม 
แฮนดค์รมี  ยาสระผม  เป็นตน้ จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปตามรอยซรียี์ BEAUTY 
INSIDEแถวฮงแดกับธมีเวดดิง้เอาใจคนชอบถา่ยรปูแนวโรแมนตกิ  ประดับประดา
ดว้ยดอกไมเ้สมอืนคณุกําลังเป็นเจา้สาวในงานววิาห์นําทา่นเดนิทางไป  ยา่นฮงแด
(Hongdae)เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ( Hongik 
University) จงึเป็นศนูยร์วมเด็กวยัรุน่และเด็กมหาวทิยาลัย  เป็นอกีเสน้หนึง่ทีม่ ี
บรรยากาศโรแมนตกิ  อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์  แกลเลอรี่  รา้นคา้
จําหน่ายสนิคา้แฟชัน่  คลับ ตลาดศลิปะ  และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมูว่ยัรุน่อายุ  
20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเลน่  ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยังไมแ่พงอกีดว้ย  
ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แตล่ะรา้นจะทยอยเปิด
ใหบ้รกิาร  ของทีข่ายกันเยอะสว่นใหญก็่จะเป็นสนิคา้แฟชัน่  เชน่ เสือ้ผา้  กระเป๋า  
รองเทา้ ของกิ๊ฟช็อป เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะไมแ่พก้ันก็คอืขนมตา่งๆ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร...ขา้วยําเกาหล ี
พกัที ่  GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

 
 
 
 
 

วนัที4่ ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง-ศนูยโ์สมเกาหล-ียา่นอกิซอนดง-ศนูย์
สมนุไพรเกาหล ี- อเมทสิ - ดวิตีฟ้ร-ีชอ้ปป้ิงยา่นเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําทา่นเรยีนรูก้ารทําผลติภัณฑท์ีส่กัดจาก นํา้มนัสนเข็มแดง  (RED PINE)                         
มสีรรพคณุชว่ยบํารงุรา่งกาย ลดไขมันทีอ่ดุตันในเสน้เลอืด และรักษาสมดลุใน 
จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยโ์สมเกาหลี(GINSEN CENTER) สมนุไพร
ทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบ ทางเดนิอาหาร  ปอด ทําใหร้า่ยกายสดชืน่ 
และเพิม่พละกําลัง มสีรรพคณุทางการแพทยช์ว่ยบํารงุหัวใจ โลหติจาง เบาหวาน 
ความดันโลหติสงู ความเครยีด  เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง
นําทา่นไปช็อปป้ิง ถา่ยรปู ยา่นอกิซอนดง (Ikseondong) เป็นเกา่แกม่ากกวา่ 
100ปี ยังคงเต็มไปดว้ยกลิน่อายในอดตี ไมว่า่จะเป็นบา้นเรอืนแบบฮันอก (บา้น
โบราณเกาหล)ี กําแพงผังบา้นทีก่อ่ดว้ยอฐิบล็อคสน้ํีาตาลแดง มกีารปรับ เปลีย่น
ใหทั้นยคุ ทันกระแส แตย่ังคงความวนิเทจอยูใ่นตัว ทีเ่ต็มไปดว้ยเส น่หข์องอาคาร 
บา้นเรอืน แมว้า่หลายหลังเปลีย่นมาเป็นคาเฟ่ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ ทีพั่ก ได ้
อยา่งกลมกลมื มมุถา่ยรปูเยอะมาก มมุไหนก็เก ๋มมุไหนก็สวยใหฟิ้ลเกาหลวีนิเทจ
ยา่นนีจ้ะเรยีกวา่เป็นแหลง่รวมรา้นอรอ่ย รา้นกาแฟน่าน่ังอกียา่นนงึก็วา่ได ้เพราะ
หลายๆรา้นดังในsns,แมคกาซนีของเกาหลเียอะมากกก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...เมนูไกตุ่น๋โสม(SAMGYETANG) 
เป็นอาหารเกาหลสีตูรดัง้เดมิ นําไกทั่ง้ตัวไปตุน๋กับรากโสม  
จากนัน้นําทกุทา่นเดนิทางสู่ ศนูยส์มนุไพรเกาหลี(ฮอกเกนามู)ใหท้า่นไดรั้บชม
รับฟังขอ้มลูสําคัญของสมนุไพรบํารงุตับ  ซึง่แพรห่ลายและเป็นทีน่ยิมมาก
ภายในประเทศเกาหลใีต ้  มผีลติภัณฑห์ลากหลายรุ สมนุไพรทีค่ัดเลอืกและดแูล
อยา่งพถิพีถัิน อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและ เลอืกซือ้สนิคา้กลับไปเป็นของฝาก 



จากนัน้นําทา่นสู่ อเมทสีต ์  (Amethyst)ซึง่เป็นพลอยสมีว่งในรปูแบบ
เครือ่งประดับ ไมว่า่จะเป็นสรอ้ยคอ แหวน เข็มกลัด ขอ้มอื จี ้มใีหเ้ลอืกหลากหลาย 
ชนดิจากนัน้นําทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี  ดวิตีฟ้ร(ีDUTY FREE)ทีน่ีม่ ีรา้นคา้
ปลอดภาษีชัน้นําทีใ่หญท่ีส่ดุในโซล  แหลง่รวมสนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมายกวา่  500 
ชนดิ อาท ิน้ําหอม เสือ้ผา้เครือ่งสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯ 
จากนัน้นําทา่นเพลดิเพลนิกับการช็อปป้ิง  ยา่นเมยีงดง แหลง่ละลายทรัพยใ์น
ดวงใจของสาวๆหลายคน หรอื สยามสแควรเ์กาหลี  ตลาดนี้กา้วล้ํานําสมัยเพยีงใด
ทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นี้ พบกับสนิคา้วยัรุน่  อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรน  
เครือ่งสําอางดังๆ ของเกาหล ีพบกับความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกีรปูแบบหนึง่  
ซึง่เมยีงดงแหง่นีจ้ะมวียัรุน่หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันทีน่ีก่วา่ลา้นคนในแตล่ะ
วนั และเป็นยา่นทีเ่ต็มไปดว้ยสตรทีฟู้ดหนา้ตาน่ารับประทานมากมาย  เชน่ ไกผ่ัด
ซอส คเยรันปัง  ตอ๊กบกกไีสช้สีทอด  ปลาหมกึทอด  ซฟีู้ดทอด  หอยเชลลอ์บชสี  
กุง้เผาอบชสี ไกย่า่งเมยีงดง แพนเคก้สไตลเ์กาหล ีฯลฯ 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาช็อปป้ิง 
พกัที ่ GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 

วนัที5่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต-กรงุเทพ 
เชา้ รบัประทานอาหารอดูง้นยิมรบัประทานทานรอ้น ๆ ในซุปใส 

จากนัน้นําทา่นเพลดิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที่  ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซือ้ของ
(ละลายเงนิวอน  5 แถม 1) สาหรา่ย  ขนมตา่งๆ  ช็อกโกแลต๊หนิ  ซเีรยีลช็อกโก  
ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม  ในรปู  ขนมโสม  ชาโสม  โคลนพอกหนา้
โสม  ครมีลา้งหนา้โสม  เครือ่งสําอางโสม  หมอนสขุภาพ  กมิจิ เป็บโปโร(้ป๊อกกี้
เกาหล)ี ชนิราเมง(มามา่เกาหล)ี เป็นตน้ 

 นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานชาตอินิชอน 
11.15 น. ออกเดนิทางจากประเทศเกาหลใีต ้  กลับกรงุเทพฯ  โดยสายบนิ  AIR ASIA X

เทีย่วบนิที่  XJ701(ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ  ใชร้ะยะเวลาใน
การเดนิทางประมาณ 5.25 ชัว่โมง) 

15.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 
สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิ
แลว้ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิหรอื
เหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภัย ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั  

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ทีส่นามบนิตน้ทางขาไปเทา่น ัน้ 
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวัดหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ ๆ
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิดอนเมอืงทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อ 

 
 
 
 
 

กเหนอืจากโปรแกรม 
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 



อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

06-10พ.ค. 2563 13999 13999 6900 

07-11พ.ค. 2563 12999 12999 6900 

08-12พ.ค. 2563 11999 11999 6900 

ราคาเด็กทารก 
อายตุํา่กวา่ 2ปี 

5,900 บาท 

JoinLand 8,900 บาท 

 
 
 
 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้นํา้หนกัเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนั
เทา่น ัน้พรอ้มชําระคา่นํา้หนกั** 

-       ซือ้นําหนกัเพิม่       5 กก.   ชําระเพิม่  600 บาท 
-       ซือ้นํา้หนกัเพิม่       10 กก. ชําระเพิม่ 1,000 บาท 
-       ซือ้นํา้หนกัเพิม่   20กก. ชําระเพิม่ 2,000 บาท 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ/ ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไป
และกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

ชาํระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ สว่นคา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทปิ ในกรณีไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง(ต.ม.) 

ในการเขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้
 
              เง ือ่นไขการเดนิทาง 
 
 ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง(ต.ม.)ใน

การเขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้  อนัเนือ่งจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย  การหลบหนเีขา้ออกเมอืง  หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆทกุ
กรณี  ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆท ัง้ส ิน้  เนือ่งจากทาง
บรษิทัไดท้ําการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ท ัง้หมดแลว้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์  ราคานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ถา้หากเป็น
ชาวตา่งชาติ จะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี  100 USD(เงนิไทย3,500บาท)   
และหากเป็นชาวตา่งชาตชิาวเกาหลี  จะตอ้งเพิม่จากราคาทวัรป์กตอิกี  300 USD(
เงนิไทย10,500บาท) 

 กรณีตดักรุป๊เหมาทีเ่ป็น เด็กนกัเรยีนระดบัอนบุาล, ประถม, มธัยมและโรงเรยีนกวด
วชิา นกัศกึษาทกุระดบัช ัน้  ครอูาจารย์ ธุรกจิขายตรงเครือ่งสาํอางและอาหารเสรมิ  
กลุม่ธุรกจิขายของออนไลน ์หมอพยาบาล ชาวตา่งชาติ หรอืกรุป๊ทีม่กีารดงูานตอ้ง
สอบถามราคาใหมท่กุคร ัง้ 

 ทวัรน์ ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวนัเทา่น ัน้ 
หากทา่นไมส่ามารถรว่มทวัรท์กุวนัหรอืแยกตวัออกจากกรุป๊ทวัร ์โดยไมล่งรา้นชอ้ป
ป้ิง เชน่ คอสเมทสิ , ดวิตีฟ้ร ,ีอะเมทสิ , ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ,ศนูยส์มนุไพรโสมเกาหลี , 
ศนูยส์มนุไพรเกาหลี , นํา้มนัสนเข็มแดง ทางบรษิทัจะคดิคา่ดาํเนนิการในการแยก
ทอ่งเทีย่วเอง 350 USDตอ่ทา่น 

ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม(ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

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

 



 ทวัรน์ ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวนัเทา่น ัน้ 
หากทา่นไดไ้มส่ามารถรว่มทวัรท์กุวนั  แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ ัว๋
เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้และปรากฏวา่  ทา่นไมร่ว่มทวัรใ์น
บางวนั ทางบรษิทัจะคดิคา่ดาํเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง  300 USD (กอ่นซือ้
ทวัร ์  จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ  เพือ่งทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารที่
เหมาะสม) 

 หากวนัเดนิทาง  เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ  หรอื ดา่นตรวจคนออก  และ เขา้เมอืง  ตรวจ

พบ หนงัสอืเดนิทาง  

 (พาสปอรต์) ของทา่นชํารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกนํา้ ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่  

มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่ง

สนัของเลม่หนงัสอืเดนิทาง  เป็นตน้  ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้  ทางสายการบนิ  หรอื  

เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก  และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์มอ่นญุาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไป

ได ้ดงัน ัน้กรณุาตรวจสอบ  และ ดแูล หนงัสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียู่

ตลอดเวลา  ขณะเดนิทาง  กรณีชํารดุ  กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการ

ตา่งประเทศเพือ่ทําหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่  โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งองิ  และ ยนืยนั

ดว้ย  พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเร็วทีส่ดุ  เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอื

เดนิทาง  หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  กรณีทีย่งัไม่ ออกบตัร

โดยสาร ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย  แตห่ากออกบตัรโดยสาร  (ต ัว๋

เครือ่งบนิ)  เรยีบรอ้ยแลว้  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกกอ่นออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วนั ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและข ัน้ตอนของแตล่ะคณ 

 

ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําให ้

ลกูคา้ตอ้งถกูสง่ตัวกลับเขา้ประเทศไทย  จงึมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นตั๋วขากลับ  และรวมถงึ
คา่บรกิารอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย  ฉะนัน้ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆ
เรยีกเก็บ  ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในทกุกรณี  หรอืตอ้งรอกลับ
ประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งวา่ง หรอืตามวันเดนิทางของตั๋วเครือ่งบนิ  ทัง้นี้ ขึน้อยูท่างเจา้หนา้ที่
ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา  ทางผูจ้ัดไมส่ามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้    ** ตม.  ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ  และอาจมกีารเรยีกไป
สมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสมัภาษณ์นัน้  ขึน้อยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา  
และอยูใ่นดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททัวรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 

 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิสาํคญั! 

 
 เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารกาํหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ตํา่ของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ ี ้

กาํหนดใหม้ผีูเ้ดนิทาง ข ัน้ตํา่ 15ทา่น   หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่าํหนด บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื เล ือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลท์
บนิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิชอบใดๆ 
ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรณุาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุ
คร ัง้ 

 
 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจาก

กรงุเทพฯ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและ ขอ
แนะนํา ใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้ อนั
เนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ 
การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง 



อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 

ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ 
หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้
อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นื
คา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะ ยนืยนักรุป๊ออกเดนิทาง ประมาณ 7-10 วนักอ่น
เดนิทาง หากไมม่ ัน่ใจกรณุาสอบถามพนกังานขายโดยตรง  

 
 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะ

เกดิเหตกุารณ์ใดๆ ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบจาก
ตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอนตวัออก ทําใหก้รุป๊มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ
ข ึน้ หรอือาจทําใหก้รุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์ ิ
อนญุาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามจํานวนเงนิของ
ราคาทวัร ์

 
 การชําระเงนิหมายถงึการยนืยนัจํานวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การชําระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจํานวนตามทีท่า่น

ไดจ้องเขา้มา หากทา่นชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจํานวนของผู ้
เดนิทางได ้และหากมคีวามจําเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิ
คา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จํานวน
เงนิมดัจํา ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  
 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน้ํามัน  
(ยกเวน้หากมกีารประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากทา่น
ภายหลัง)และเนือ่งจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไป -กลับได ้ทัง้นีเ้ป็นไป
ตามเงือ่นของสายการบนิ 

 น้ําหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 20กโิลกรัม 1ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 
ใบ  

ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวนัทีร่ะบ ุ

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 
 
 
 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่  
คา่ซกัรดีคา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว 
     คา่น้ําหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
  คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไป
แลว้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

  คา่ทปิคนขบัรถและมัคคเุทศนท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ทา่นละ50,000 วอน/ทรปิ 

 (ชําระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 



 
 

 เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 

 เง ือ่นไขการสาํรองทีน่ ัง่ 
- การชําระมัดจําและชําระสว่นทีเ่หลอื 
 กรณุาสํารองทีน่ั่งและชําระมัดจํา จํานวน 10,000บาทตอ่ทา่น เพือ่สํารองสทิธิใ์น

การเดนิทาง และชําระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง  30 วนั มเิชน่นัน้ บรษัิทฯ จะ

ถอืวา่ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิา่นจะโดนยดึมัดจําโดยทีท่า่นจะไมส่ามารถ
เรยีกรอ้งใดๆ  คนืได  ้อันเนือ่งมาจากบรษัิทฯ  จําเป็นทีจ่ะตอ้งสํารองจา่ยคา่ใชจ้า่ยในสว่น

ของทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไปกอ่นหนา้นัน้แลว้  หากทา่นสํารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่  30 วนั ทาง

บรษัิทฯ  เรยีกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที  หลังจากทําการจองแลว้  กรณุาเตรยีมเอกสาร
สําหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่ออกตั๋วหรอืคําขอพเิศษเพิม่เตมิตา่งๆ  
ใหแ้กพ่นักงานขาย และหากทา่นชําระเงนิเขา้มาไมว่า่จะบางสว่นหรอืทัง้หมด  บรษัิทฯ จะ
ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 
- จํานวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ  ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง

หากมผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่  15ทา่น ซึง่ทําใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้  โดยบรษัิทฯ  

จะแจง้ทา่นลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7-10วนักอ่นออกเดนิทาง  และหากไมส่ามารถออก

เดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่น
ตอ้งการ 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ การใชว้ลีแชร ์กรณุา

แจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  มฉิะนัน้บรษัิทฯ  จะไมส่ามารถจัดการ
ลว่งหนา้ได ้ เนือ่งจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ 
และบางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางสนามบนิในไทยและใน
ตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกับเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงกอ่นทําการจอง และ
หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ เชน่ผูท้ีน่ั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผูท้ี่
มโีรคประจําตัวหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน 
ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ  ไมว่า่จะ

เป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่จะ

กรณีใดๆ ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ 

และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบวา่ทาง บรษิทัฯและมคัคเุทศกห์รอืหวัหนา้ทวัร ์  ไมม่สีทิธิ์

ท ีจ่ะชว่ยเหลอืใดๆ ท ัง้ส ิน้ เพราะอาํนาจการตดัสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการ

ตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด  อนึง่  ทางบรษัิทฯ  มจีดุประสงคท์ีทํ่าธรุกจิเพือ่การ

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ -ออกประเทศอยา่งผดิกฎหมาย  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่  6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่  5 

หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

 หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะ

ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิ์

และไมร่ว่มเดนิทางพรอ้มคณะ 

 



 เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางไดเ้นือ่งจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แตท่า่นสามารถ

เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 

 

 เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิ์ ในการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่  

หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ  โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อัน

เนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ  ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การ

ยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนํา

สิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ  ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย  อันเนือ่งเกดิจากความ

ประมาทของทา่น , เกดิจากการโจรกรรม  และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของ

นักทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ชําระเงนิมัด จําหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่

ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
 รายการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ 

หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับ
ใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมี
หอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้ โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความ
ประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกันได ้

 มัคคเุทศก์ หัวหนา้ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของ ผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญา
ใด ๆ ทัง้ส ิน้แทน ผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานา จลงนามและมี
ประทับตราของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการจา่ยกับ
ตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออก
เมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี การ
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ 
นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋ว
เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจําหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ  ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ  ที่
เพิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท  เชน่ ภัยธรรมชาติ  
การจลาจล  การนัดหยดุงาน  การปฏวิตั ิ  อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย  ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ  ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ  เหตุ
สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นัน้
แตกตา่งกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  

 
เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 

จากการทีรั่ฐบาลประเทศเกาหลใีต ้ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้ับคนไทย
ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงกอ่นจงึจะ
สามารถเขา้ประเทศได ้(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทตูฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจ



คนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวตัถปุระสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีนํ่ามา 
เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ หรอืเอกสารอืน่ๆ สําหรับรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้น
การพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต(้ทางบรษัิทฯเตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักใน
ประเทศเกาหลใีตไ้ด ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศเกาหลใีต ้เชน่ โรงแรมที่
พัก (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้  
(4)  กําหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพํ่านักในประเทศเกาหลใีต ้(ทางบรษัิทฯ

เตรยีมให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลใีต(้สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วี
ซา่) 

(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศเกาหลใีตจ้ะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และ
เขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 90 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศเกาหลใีต ้มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของ
การถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


