
 

KOREA STRAWBERRY 5D3N  
(AIR ASIA X) น ำ้หนกักระเป๋ำ 20 กก. 

 

 
 

วนัที1่  กรงุเทพฯ 

 

23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหวำ่งประเทศ สนำมบนิดอนเมอืง 

เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิAIR ASIA X (XJ) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ

และอ านวยความสะดวก  

02.40 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกำหลใีต ้โดยสายการบนิAIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ700 

(ไมม่บีรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บรตกิำรบนเครือ่งบนิ ใชร้ะยะเวลำในกำรเดนิทำง

ประมำณ 5.25 ช ัว่โมง) (ขอสงวนสทิธ ิใ์นกำรเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจำกตอ้งเป็นไป
ตำมระบบของสำยกำรบนิ) 

 

 

 

 

 

 



 

วนัที2่  อนิชอน - เกำะนำม ิ- ลำนสกรีสีอรท์ 

 

10.05 น. เดนิทางถงึสนำมบนินำนชำตอินิชอน ประเทศเกำหลใีต ้

(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.)หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

จากนัน้น าท่านสู ่ท่าเรอืเฟอรร์ี ่เพือ่ขา้มฟากไปยัง เกำะนำม ิตัง้อยู่กลางทะเลสาบซองเพยีง 

ชือ่ “นาม”ิ ตัง้ขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกน่ายพลนาม ิเกาะนามนัิน้เรยีกตวัเองวา่ NAMINARA RE-

PUBLIC และเรยีกตัว๋เรอืขา้มฟากและตัว๋เขา้ชมเกาะวา่วซีา่ ท าใหรู้ส้กึเสมอืนขา้มมาเทีย่วรฐัๆ 

หนึง่ทีเ่ป็นเอกเทศออกมาจากเกาหล ีบนเกาะจะมบีรรยากาศร่มรืน่ เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้

เกาลดั ตน้แปะกว๊ยตน้ซากรุะตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ้ืน่ๆ ทีพ่ลดักนัออกดอกเปลีย่นสใีห ้

ชมกนัทุกฤดกูาล เป็นสถานทีโ่รแมนตกิ ส าหรับคูร่ักหนุ่มสาว และทีพ่ักผ่อนหย่อนใจของ

ครอบครัวทีน่ี่เคยเป็นหนึง่ในสถานทีถ่่ายท าละครเกาหล ีWINTER LOVE SONG หรอืเพลง

รักในสายลมหนาว และภาพยนตไ์ทยเรือ่ง กวนมนึโฮ ใครทีอ่ยากแชะรูปคูก่บัเบยองจุน และ

ทวิสนทีเ่รยีงตวัสวยงามทอดยาวไปจนสดุลกูหูลกูตา ตอ้งไม่พลาดทีจ่ะมาเยอืนทีน่ี่สกัครัง้ 

พเิศษ ป่ันจักรยานชมบรรยากาศอนัแสนโรแมนตกิ อสิระใหท้่านถ่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั ได ้

เวลาสมควรน่ังเรอืกลบัมายังฝ่ัง.. 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร...เมน ูไกผ่ดัซอส ดกัคำลบี ้

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ลำนสกรีสีอรท์ ทุกท่านจะไดส้มัผัสหมิะและเก็บบรรยากาศเป็นที่

ระลกึกอ่นจะไปสนุกกบัการเลน่สก ีซึง่ลานสกแีห่งน้ีมคีวามพเิศษดว้ยเนนิหมิะทีม่คีวามสงูไม่

ต า่กวา่ 1 กโิลเมตรขึน้ไป กลา่วกนัวา่เป็นสวรรคข์องนักสกมีอืใหม่ แตใ่นขณะเดยีวกนัก็มทีาง

วิง่ส าหรับมอือาชพี มเีนนิรูปตวัเอสเป็นตวัเชือ่มระหวา่งยอดเนนิและพืน้ดา้นลา่งมาใหท้่านได ้

โชวฝี์มอืกนัเต็มที ่(** ไม่รวมคา่เขา้ลานสก ีคา่เชา่ชดุ+อปุกรณส์กแีละครูฝึก **) 

**การเตรยีมตวักอ่นเลน่สก ีควรเตรยีม เสือ้แจ็คเก็ตกนัน ้าหรอืผา้ร่ม กางเกงรัดรูป ถุงมอืสก ี

ผา้พันคอ แวน่กนัแดด เป็นตน้ ขอค าแนะน าและฝึกวธิกีารเลน่จากไกดท์อ้งถิน่กอ่นลงสนาม

จรงิ เพือ่ความปลอดภัยของท่านเอง** / ในกรณีทีล่านสกกีลางแจง้ปิด เราจะพาทา่นสูล่านสกใีน

ทีร่่ม ONEMOUNT SNOWPARK มสี ิง่อ านวยความสะดวกมากมาย เชน่ FITNESS &GOLF, CLUB, 

WATER PARK, SHOPPING MALL หากทา่นใดทีไ่มส่นใจเลน่ SNOW PARK สามารถเดนิชอ็ปป้ิงได ้

ตามอัธยาศัย มทัีง้ H&M, ADIDAS และมแีบรนดช์ัน้น าอกีมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถเลน่เครือ่ง

เลน่หลากหลายชนดิทัง้ บันจีจั้มพ,์ ไมล้ากเลือ่น, มา้หมนุ, สไลเดอร ์(ไมร่วมบตัรเขำ้) 

 

เย็น   รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร... BULGOGI  

  พกัที ่SUWON PACIFIC หรอืเทยีบเทำ่ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

วนัที3่  วดัวำวจูองซำ-สตรอวเ์บอรร์ ีฟ่ำรม์-สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด-์COSMETIC -ยำ่นฮงแด 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 



 

จากนัน้น าท่านสู ่วดัวำวูจองซำ (Waujeongsa Temple) เป็นวดันกิายหนิยาน ตัง้อยู่ใน

สถานทีธ่รรมชาตทิ่ามกลางหุบเขาอนัสวยงาม จุดเดน่ของวดั คอื พระเศยีรของพระพุทธรปูมี

ขนาดใหญ่ความสงู 8 เมตร วางตัง้อยู่บนกองหนิทีเ่รยีงรายกนัไดอ้ย่างสวยงามคลา้ยล าตวั

ของพระพุทธองค ์ประดษิฐานอยู่ดา้นหลงัของสระน ้า เป็นพระเศยีรสลกัดว้ยไมท้ีม่ขีนาดใหญ่

ทีส่ดุในโลก จงึไดร้ับใหบ้ันทกึลงในกนิเนสบุ๊ค (Guinness Book World Records) ใหเ้ป็นรูป

สลกัจากไมท้ีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก จงึท าใหม้ทีัวรเ์กาหลเีขา้มาสกัการะเป็นจ านวนมาก  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สตรอวเ์บอรร์ฟีำรม์ ใหท้่านไดช้มิสตรอวเ์บอรร์สีด ๆ พรอ้มทัง้

เรยีนรูว้ธิกีารปลกูสตรอวเ์บอรร์ขีองชาวเกาหล ีซึง่ท่านจะสามารถซือ้ความอร่อยกลบัไปเป็น

ของฝากใหค้นทางบา้นไดด้ว้ย (**หมำยเหต ุ: กำรเก็บขึน้อยูก่บัจ ำนวนตำมทีช่ำวเกษตร

ก ำหนด และขึน้อยูก่บัผลติผลในแตล่ะสปัดำห)์ 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร..เมนูบำรบ์คีวิป้ิงยำ่งสไตลเ์กำหล ี

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เป็นสวนสนุกกลางแจง้ของประเทศเกาหลี

ใต ้ เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีต่ัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิทแ์ละท่องไป

กบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร ์(สงิโตผสมกบัเสอื) แฝดคูแ่รกของโลก ทีน่ี่ท่านจะ

พบวา่เจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีี่

สามารถสือ่สารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอย่างด ีเขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนยิาย สวนดอกไมส้ีฤ่ด ูซึง่

จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาลและสนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปส

ทัวร ์รถไฟเหาะ  และไฮไลคท์ีพ่ลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งน้ี รถไฟเหาะรางไม ้ชมกจิกรรม

และการแสดงตา่ง ๆ มากมาย  

จากนัน้น าท่านแวะชอ้ปรา้นเครือ่งส าอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักช ้

อป เพือ่เลอืกซือ้กลบัไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่ไปยัง ยำ่นฮงแด (Hongdae) เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้

ของมหาวทิยาลยัฮงอกิ อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์แกลเลอรี ่รา้นคา้จ าหน่าย

สนิคา้แฟชัน่ คลบั ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมู่วยัรุ่นทีน่ยิมมาเดนิเลน่ ราคา

ของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยังไม่แพงอกีดว้ย ซึง่จะคกึคกัเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งบ่ายเป็น

ตน้ไป   

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร...เมนูขำ้วย ำเกำหล ี

 พกัที ่HAEDAMCHAE STAY HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัที4่ ศูนยโ์สมเกำหล ี- คลองชองเกชอน – ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง - พระรำชวงัถ็อกซูกงุ-ดวิตี้

ฟร-ีหอคอย N SEOUL TOWER(ไมร่วมคำ่ลฟิท)์-ชอ้ปป้ิงยำ่นเมยีงดง 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยัง ศูนยโ์สมเกำหล ี(GINSEN CENTER) สมุนไพรทีช่ว่ย

เสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบทางเดนิอาหาร ปอด ท าใหร้่ายกายสดชืน่ และเพิม่พละก าลงั 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%B0


 

มสีรรพคณุทางการแพทยช์ว่ยบ ารุงหัวใจ โลหติจาง เบาหวาน ความดนัโลหติสงู 

ความเครยีด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง น าท่านเรยีนรูก้ารท า

ผลติภัณฑท์ีส่กดัจาก น ำ้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) มสีรรพคณุชว่ยบ ารงุร่างกาย ลด

ไขมันทีอ่ดุตนัในเสน้เลอืด และรักษาสมดลุในร่างกาย  จากนัน้น าท่านสูค่วาม พระรำชวงัถ็

อกซูกงุ (Deoksugung Palace) ตัง้อยู่ทีห่ัวมุมสีแ่ยกใจกลางเมอืงทีค่กึคกัทีส่ดุของกรุง

โซล ซึง่เป็นเพยีงพระราชวงัแห่งเดยีวทีล่อ้มรอบดว้ยอาคารสไตลต์ะวนัตกทีเ่พิม่ความเป็น

เอกลกัษณ์ของทวิทัศนไ์ด ้เป็นพระราชวงัทีเ่ล็กทีส่ดุในบรรดา 5 พระราชวงัของเกาหล ีมี

จุดเดน่คอือาคารภายในพระราชวงันัน้เป็นการผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมเกาหลแีละ

วฒันธรรมตะวนัตก จากนัน้ผ่านชม คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมัยราชวงศโ์ช

ซอน อายุกวา่ 600 ปี มคีวามยาวประมาณ 5.84 กโิลเมตร ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ปัจจบุัน

คลองชองเกชอนไดก้ลายเป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีส่ าคญั มรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ ใหไ้ดน่ั้งดืม่

ด า่กบับรรยากาศทัง้ตอนกลางวนัและตอนกลางคนื 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร...เมนูไกตุ่๋นโสม(SAMGYETANG 

  จากนัน้น าท่านสูค่วามโรแมนตกิ ณ หอคอยเอ็นโซล (N Seoul Tower) *ไมร่วมคำ่

ลฟิต*์ เป็นหอคอยทีม่คีวามสงูจากฐานประมาณ 236.7 เมตร และไดร้ับการ renovate ใหม่

ปี 2005 จงึไดช้ือ่ใหม่เป็น N Seoul Tower โดยมกีารปรบัเปลีย่นและพัฒนาการตา่งๆ ทัง้

การใหแ้สงไฟทีห่ลากหลายและสวยงามขึน้ รวมถงึภายในทีต่กแตง่ใหม่ โดยมรีา้นอาหารบน

หอคอยทีจ่ะหมุนครบรอบทุกๆ 48 นาท ีจุดไฮไลทท์ีพ่ลาดไม่ไดเ้ลยเมือ่มาเทีย่ว Seoul 

Tower น่ันก็คอื สถานทีค่ลอ้งกญุแจชือ่ดงั  Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่วา่คูร่ักทีม่า

คลอ้งกญุแจทีจ่ะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความหรอืชือ่ของคูร่ักไว ้

บนแม่กญุแจ แลว้น าไปคลอ้งไวก้บัราวเหล็กบรเิวณฐานของ N Seoul Tower จากนัน้น าท่าน

เลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ี(DUTY FREE) ทีน่ี่มรีา้นคา้ปลอดภาษีชัน้น าทีใ่หญ่

ทีส่ดุในโซล แหลง่รวมสนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนดิ  

จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง ยำ่นเมยีงดง พบกบัสนิคา้วยัรุ่น อาท ิเสือ้ผา้

แฟชัน่แบบอนิเทรน เครือ่งส าอางดงัๆ ของเกาหล ีและเป็นย่านทีเ่ต็มไปดว้ยสตรทีฟู้ดหนา้ตา

น่ารับประทานมากมาย  

เย็น  อสิระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั เพือ่ไมเ่ป็นกำรรบกวนเวลำชอ้ปป้ิงของทำ่น 

 พกัที ่HAEDAMCHAE STAY HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที5่ ศูนยส์มุนไพรเกำหล-ีฮนุไดเอำ้ทเ์ลท-ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต-กรงุเทพฯ 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 

จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสูศู่นยส์มุนไพรเกำหล(ีฮอกเกนามู) ใหท้่านไดร้ับชมรับฟังขอ้มูล

ส าคญัของสมุนไพรบ ารุงตบั ซึง่แพร่หลายและเป็นทีน่ยิมมากภายในประเทศเกาหลใีต ้มี



 

ผลติภัณฑห์ลากหลายรุสมุนไพรทีค่ดัเลอืกและดแูลอย่างพถิพีถิัน อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชม

และ เลอืกซือ้สนิคา้กลบัไปเป็นของฝาก  

กลำงวนั        รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร..เมนูจมิดกัไกตุ่น๋กบัซอสสไตลเ์กาหล ี

 จากนัน้น าท่านไปยัง ฮนุไดเอำ้ทเ์ลท แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่วบรวมแบรนดด์งัตา่งๆ ทีเ่ต็มไป

ดว้ยรา้นแฟชัน่กวา่ 200 รา้น ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจ  จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกบัการ

แวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต ซือ้ของ ขนมตา่งๆ  

13.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนำมบนินำนชำตอินิชอน  

16.25 น. ออกเดนิทางจากประเทศเกาหลใีต ้กลบักรุงเทพฯ โดยสายบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่

XJ709 (ไมม่บีรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชร้ะยะเวลำในกำรเดนิทำงประมำณ 

5.25 ช ัว่โมง) 

20.45 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 
วนัเดนิทำง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

01-05 ธ.ค. 2562 17999 17999 5900 

02-06 ธ.ค. 2562 18999 18999 5900 

05-09 ธ.ค. 2562 19999 19999 5900 

09-13 ธ.ค. 2562 17999 17999 5900 

11-15 ธ.ค. 2562 18999 18999 5900 

12-16 ธ.ค. 2562 18999 18999 5900 

13-17 ธ.ค. 2562 18999 18999 5900 

14-18 ธ.ค. 2562 17999 17999 5900 

19-23 ธ.ค. 2562 18999 18999 5900 

20-24 ธ.ค. 2562 18999 18999 5900 

21-25 ธ.ค. 2562 17999 17999 5900 

22-26 ธ.ค. 2562 17999 17999 5900 

23-27 ธ.ค. 2562 19999 19999 5900 

24-28 ธ.ค. 2562 20999 20999 5900 

26-30 ธ.ค 2562 21999 21999 5900 

30ธ.ค.62– 03ม.ค.63 22999 22999 5900 

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 

05-09 ก.พ. 2563 18999 18999 5900 

06-10 ก.พ. 2563 18999 18999 5900 

07-11 ก.พ. 2563 18999 18999 5900 

12-16 ก.พ. 2563 17999 17999 5900 

13-17 ก.พ. 2563 17999 17999 5900 

14-18 ก.พ. 2563 17999 17999 5900 

19-23 ก.พ. 2563 17999 17999 5900 

20-24 ก.พ. 2563 17999 17999 5900 

21-25 ก.พ. 2563 17999 17999 5900 

26ก.พ.–01 ม.ีค.2563 17999 17999 5900 

27ก.พ.-02 ม.ีค.2563 17999 17999 5900 

28ก.พ.-03 ม.ีค.2563 17999 17999 5900 

04-08 ม.ีค.2563 17999 17999 5900 

05-09 ม.ีค.2563 16999 16999 5900 

06-10 ม.ีค.2563 15999 15999 5900 

11-15 ม.ีค.2563 16999 16999 5900 

12-16 ม.ีค.2563 16999 16999 5900 

13-17 ม.ีค.2563 15999 15999 5900 

18-22 ม.ีค.2563 16999 16999 5900 

19-23 ม.ีค.2563 15999 15999 5900 

20-24 ม.ีค.2563 15999 15999 5900 

รำคำเด็กทำรก 

อำยุต ำ่กวำ่ 2ปี 
5,900 บำท 

 

 

 

 

ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ  

ทำรกตอ้งมอีำยุไมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทำงไปและกลบั 

ไมส่ำมำรถยกเลกิกำรเดนิทำงได ้เนือ่งจำกเป็นรำคำโปรโมช ัน่  

(แตส่ำมำรถเปลีย่นผูเ้ดนิทำงไดต้ำมเง ือ่นไของสำยกำรบนิ) 

ช ำระทีส่นำมบนิในวนัเช็คอนิ สว่นค่าทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน 

รำคำทวัร ์ไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตำมธรรมเนยีม (ช ำระทกุทำ่น ยกเวน้ ทำรกอำยุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทำ่นละ 70,000 วอน หรอื 2,000 บำท/ทรปิ/ทำ่น 

 



 

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่ทปิ ในกรณีไมผ่ำ่นกำรตรวจพจิำรณำจำกดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืง  

ในกำรเขำ้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกำหลใีต ้                 

 ขอ้ควรทรำ 

 ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมผ่ำ่นกำรตรวจพจิำรณำจำกด่ำนตรวจคนเขำ้เมอืง(ต.ม.)ในกำรเขำ้-

ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกำหลใีต ้อนัเนือ่งจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิ

กฎหมำย กำรหลบหนเีขำ้ออกเมอืง หรอืกำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆทกุกรณี ทำงบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบและไมค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆท ัง้ส ิน้ เนือ่งจำกทำงบรษิทัไดท้ ำกำรจองและถกูเก็บ

คำ่ใชจ้ำ่ยแบบเหมำจำ่ยไปลว่งหนำ้ท ัง้หมดแลว้ 

 ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์รำคำนีเ้ฉพำะนกัทอ่งเทีย่วชำวไทยเทำ่น ัน้ ถำ้หำกเป็นชำวตำ่งชำต ิ

จะตอ้งเพิม่จำกรำคำคำ่ทวัรป์กตอิกี 100 USD(เงนิไทย3,500บำท)   และหำกเป็น

ชำวตำ่งชำตชิำวเกำหล ีจะตอ้งเพิม่จำกรำคำทวัรป์กตอิกี 300 USD(เงนิไทย10,500บำท) 

 ทวัรน์ีจ้ดัใหเ้ฉพำะลูกคำ้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตำมรำยกำรของทวัรท์กุวนั เทำ่น ัน้ หำก

ทำ่นไมส่ำมำรถรว่มทวัรท์กุวนั หรอืแยกตวัออกจำกกรุป๊ทวัร ์โดยไมล่งรำ้นชอ้ปป้ิง เชน่ คอส

เมทสิ, ดวิตีฟ้ร,ี อะเมทสิ, ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต, ศูนยส์มนุไพรโสมเกำหล,ี ศูนยส์มุนไพรเกำหล,ี 

น ำ้มนัสนเข็มแดง ทำงบรษิทัจะคดิคำ่ด ำเนนิกำรในกำรแยกทอ่งเทีย่วเอง 350 USDตอ่ทำ่น 

 ทวัรน์ีจ้ดัใหเ้ฉพำะลูกคำ้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตำมรำยกำรของทวัรท์กุวนัเทำ่น ัน้ หำก

ทำ่นไดไ้มส่ำมำรถรว่มทวัรท์ุกวนั แคส่มคัรมำรว่มทวัรเ์พยีงเพือ่กำรใชต้ ัว๋เคร ือ่งบนิและทีพ่กั

ในรำคำพเิศษ หำกทำ่นไมแ่จง้และปรำกฏวำ่ ทำ่นไมร่ว่มทวัรใ์นบำงวนั ทำงบรษิทัจะคดิคำ่

ด ำเนนิกำรในกำรแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD (กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ควำมประสงคท์ ีเ่ป็น

จรงิ เพือ่งทำงผูจ้ดัจะไดค้ดิคำ่บรกิำรทีเ่หมำะสม) 

 

 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส ำคญั! 

 

 เง ือ่นไขกำรออกเดนิทำง 

ในแตล่ะเสน้ทำงจะมกีำรก ำหนดผูเ้ดนิทำงข ัน้ต ำ่ของกำรออกเดนิทำง โดยในทวัรน์ี ้ก ำหนดใหม้ี

ผูเ้ดนิทำงข ัน้ต ำ่ 15 ทำ่น  หำกมผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึทีก่ ำหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินกำรเพิม่คำ่ทวัร ์

หรอื เลือ่นกำรเดนิทำง หรอื ยกเลกิกำรเดนิทำง  

 

 กำรออกต ัว๋โดยสำยภำยในประเทศ 

หำกทำ่นมคีวำมจ ำเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เคร ือ่งบนิภำยในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจำกกรงุเทพฯ 

กรณุำสอบถำมเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทำงเจำ้หนำ้ทีก่อ่นท ำกำรจองและขอแนะน ำใหท้ำ่นซือ้ต ัว๋

เคร ือ่งบนิประเภททีส่ำมำรถเลือ่นวนัและเวลำเดนิทำงได ้อนึง่ บรษิทัฯ จะยนืยนักรุป๊ออกเดนิทำง

ประมำณ 7-10 วนักอ่นเดนิทำง หำกไมม่ ัน่ใจกรณุำสอบถำมพนกังำนขำยโดยตรง  

 

 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามทีร่ะบุ Economy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามัน  

(ยกเวน้หากมีการประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมีการเรียกเก็บเพิม่เตมิจากท่านภายหลัง) 

และเน่ืองจากเป็นตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไป-กลบัได ้ทัง้น้ีเป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 

 น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งท่านละ 20 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ  

ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 



 

อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม 
 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวนัทีร่ะบุ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่มัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไม่รวมคา่ทปิ) 

 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท   

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

 

 

 

     คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่  

คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

     คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่ 

     คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญ่กวา่มาตรฐาน  

   คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

       คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

  คา่ทปิคนขบัรถและมัคคเุทศนท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ทำ่นละ 70,000 วอน/ทรปิ 

 

 

 เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

 

 เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 

- การช าระมัดจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 

  กรุณาส ารองทีน่ั่งและช าระมัดจ า จ านวน 10,000 บาท ตอ่ท่าน เพือ่ส ารองสทิธิใ์นการ

เดนิทาง และช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วนั มเิชน่นัน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ท่าน 

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตทิ่านจะโดนยดึมัดจ าโดยทีท่่านจะไม่สามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้อนั

เน่ืองมาจากบรษัิทฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจ่ายคา่ใชจ้่ายในสว่นของทีพ่ักและตัว๋เครือ่งบนิไปกอ่น

หนา้นัน้แลว้ หากท่านส ารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจ านวนทันท ี

หลงัจากท าการจองแลว้ กรุณาเตรยีมเอกสารส าหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่

ออกตัว๋หรอืค าขอพเิศษเพิม่เตมิตา่งๆ  ใหแ้กพ่นักงานขาย และหากท่านช าระเงนิเขา้มาไม่วา่จะ

บางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขทีร่ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางหากมีผู ้

เดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ท่านลว่งหนา้

อย่างนอ้ย 7-10 วนัก่อนออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีี่จะคนื

เงนิทัง้หมดใหท้่านหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้่านหากท่านตอ้งการ 

 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 

กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น กำรใชว้ลีแชร ์กรณุำแจง้

บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนักอ่นกำรเดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะไม่สามารถจัดการลว่งหนา้ได ้



 

เน่ืองจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจมี

การเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกบั

เจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงกอ่นท าการจอง 

 

- การถูกปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไม่วา่จะเป็น

ประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่จะกรณีใดๆ ก็ตาม 

ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรฐัของประเทศนัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบวา่ทางบรษิทัฯและมคัคุเทศกห์รอืหวัหนำ้ทวัร ์ไมม่สีทิธ ิท์ ีจ่ะชว่ยเหลอืใดๆ ท ัง้ส ิน้ เพรำะ

อ ำนำจกำรตดัสนิใจเป็นของเจำ้หนำ้ทีท่ำงกองกำรตรวจคนเขำ้เมอืงโดยเด็ดขำด อนึง่ ทาง

บรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ีท่ าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้-ออก

ประเทศอย่างผดิกฎหมาย และหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมอีำยุเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืนและมหีนำ้

แสตมป์ไมน่อ้ยกวำ่ 5 หนำ้กระดำษ 

- การงดเวน้การร่วมทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ท่านจะไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่่วม

เดนิทางพรอ้มคณะ 

 

    เง ือ่นไขกำรยกเลกิกำรจอง 

ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่่านสามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บคา่ภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการ

บนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจาก

สาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่

อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาท

ของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการท่องเทีย่วน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจาก

ไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่

อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพัก

ส าหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก 

ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้ 

 ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ได ้เน่ืองจากเป็นการจ่ายกบัตวัแทน

ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็น



 

กองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการ

กระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง

หรอืการถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค า

น าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีที่

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า

หรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของ

นักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุด

งาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 

เอกสำรทีลู่กคำ้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทำง 

จากการทีร่ัฐบาลประเทศเกาหลใีต ้ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้ับคนไทย ผูท้ีจ่ะเขา้

ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศ

ได ้(เช่นเดยีวกับผูท้ี่ยื่นขอวซี่ากับทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองจะสอบถามถึง

วตัถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่น ามา เช่น ตั๋วเครื่องบนิขากลบั หรือเอกสาร

อืน่ๆ ส าหรับรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่

(1)  ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต(้ทางบรษัิทฯเตรยีมให)้ 

(2)  สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหลี

ใตไ้ด ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ)  

(3)  ชือ่-ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลใีต ้เช่น โรงแรมที่พัก (ทาง

บรษัิทฯ เตรยีมให)้  

(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านักในประเทศเกาหลใีต ้(ทางบรษัิทฯเตรยีมให)้ 


