
 

เกาหล ีสวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ 
5 วนั 3 คนื  

ซุปตาร.์.. ซากรุะ ชมพ ูฟรุง๊ฟริ#ง 2 
  เดนิทางทกุวนั ตลอดเดอืน เมษายน-พฤษภาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โดยสายการบนิ  ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ)  
(บนิดกึ-กลบัเชา้ เที6ยวคุม้สดุๆ) 

� โซลทาวเวอร.์.. หอคอยเมอืงที6สงูที6สดุในโลก 
� สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด.์.. สวนสนุกกลางแจง้ที6ใหญท่ี6สดุของประเทศ 
� ถนนยออโิด... ชมเทศกาลดอกซากรุะบาน 



 

� ชมิสตรอวเ์บอรร์ ี6... ลกูใหญ ่หวาน หอม สดๆ จากไร ่
� พเิศษ !! สวมชุดฮนับก… ชุดประจาํชาตเิกาหล ีพรอ้มถา่ยรปูเป็นที6ระลกึ   

 
 
วนั
แรก     

 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
 

23.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1  ช ั#น 3 ประตู 4 เคาทเ์ตอร ์3-4สายการ
บนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและนําทา่นโหลดสมัภาระ (ขอ
สงวนสทิธิGในการเลอืกที6น ั6งบนเครื6อง เนื6องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ)  

วนัที6สอง      ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน-สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์
    โรงเรยีนสอนทาํกมิจ+ิชุดฮนับก 

02.35 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐั เกาหลใีต ้โดยสายการบนิ AIR ASIA 
X เที6ยวบนิที6 XJ 700 (สําหรบัเที6ยวบนินี# ไม่มบีรกิารอาหารและเครื6องดื6มบนเครื6องบนิ ใช้เวลาบนิ
ประมาณ 5 ช ั6วโมง 25 นาท)ี  

10.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐั เกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิ6นประเทศเกาหล ี
เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช ั6วโมง) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

เที6ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ู ชาบ ูชาบ ู(Shabu Shabu)   (1)  
นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  ส ว น ส นุ ก เ อ เ ว อ ร ์แ ล น ด์  
( EVERLAND THEME PARK)  ถู ก ข น า น น า ม ว่ า ดสินีย์แลนด์
เกาหลเีป็นสวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สดุของประเทศ โดยมีบริษัท
ซัมซุงเป็นเจา้ของ ตั 3งอยู่ท่ามกลางหุบเขาใหท้่านได ้ อิส ร ะ เที� ย ว
ชมทอ่งไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่ แรกของโลก
ที�นี�ทา่นจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยูด่ว้ยกนัได ้ อย่างเป็นสุข 
ชมความน่ารักของหมทีี�สามารถสื�อสารกับคนขับรถได ้ เ ป็นอย่างดี 
หรือเขา้สู่ดนิแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี�ฤดู ซึ�งจะปลูก ด อ ก ไ ม ้
เปลี�ยนไปตามฤดูกาล อกีทั 3งยังสามารถสนุกกับเครื�อง เ ล่ น น า น า
ชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวรร์ถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชม สวนดอกไม ้
ซึ�งกําลังบานสะพรั�งอวดสสีันเต็มสวน (ท ั#งนี#ข ึ#นอยูก่บั ส ภ า พ
อากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถินุายน เป็นดอกกหุลาบ, 
เดอืนสงิหาคม - เดอืนกนัยายน เป็นสวนดอกลลิลี6, เดอืนตุลาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอก
เบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงตา่งๆ ที�จัดตามตารางประจําวันดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เลน่
ไดท้กุเครื�องเลน่ไมจํ่ากดัรอบ เลอืกชมและเลอืกซื3อชอ้บปิ3งในรา้นคา้ของที�ระลกึตา่งๆอยา่งมากมาย 

24 – 28 เมษายน 2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

25 – 29 เมษายน 2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

26 – 30 เมษายน 2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

17 – 21 พฤษภาคม 2562 (วนัวสิาขบชูา) 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

18 – 22 พฤษภาคม 2562 (วนัวสิาขบชูา) 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

22 – 26 พฤษภาคม 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

23 – 27 พฤษภาคม 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

24 – 28 พฤษภาคม 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

29 พฤษภาคม – 2 มถินุายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

30 พฤษภาคม – 3 มถินุายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

หมายเหต ุ:รายการนี#ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ6นและคนขบัรถ  
(รวมทา่นละ 50,000 วอน หรอื 1,750 บาท/ทา่น/ทรปิ )**รบัเงนิวอนเทา่น ั#น** 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางที6สนามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 



 

นําทา่นเดนิทางสู ่โรงเรยีนสอนทํากมิจ ิ(KIM CHI SCHOOL) เพื�อใหท้า่นเรยีนรูว้ัฒนธรรมการทํากมิจขิองชาว
เกาหล ีกมิจเิป็นอาหารเกาหลปีระเภทผักดองที�อาศัยภมูปัิญญากน้ครัวของชาวเกาหล ีดว้ยการหมักพรกิสแีดงและ
ผักต่างๆ โดยทั�วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลนียิมรับประทานกมิจเิกอืบทุกมื3อ เป็นเครื�องเคยีง และยังนําไป
ปรงุเป็นสว่นประกอบอาหารอกีหลายอยา่ง ปัจจบุันกมิจมิมีากกวา่ 187 ชนดิ สว่นใหญแ่ลว้จะมรีสเผ็ด เปรี3ยว และมี
กลิ�นฉุน พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้สชุ่ดประจําชาตเิกาหล ี“ฮนับก” (HANBOK) และถา่ยรปูไวเ้ป็นที6ระลกึ  

คํ6า  บรกิารอาหาคํ6า ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ู หมยูา่งเกาหล ี(Pork Galbi)  (2)   
ที6พกั  โรงแรม NEW SUWON HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 
วนัที6สาม      ไร่สตรอวเ์บอรร์ ี6-ถนนแห่งซากุระ-ศูนยร์วมเครื6องสําอาง-ดวิตี#ฟร-ีพพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ-ิพพิธิภณัฑ์

นํ #าแข็ง-ช็อปปิ# งยา่นฮงแด  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําท่านเดนิทางสู ่ไรส่ตรอวเ์บอรร์ ี6 (STRAWBERRY FARM) ใหท้่านไดช้มิสตรอเบอรร์ี�สดๆ หวานฉํ�าจากไร่ 
นอกจากนั3นท่านยังสามารถซื3อกลับเมอืงไทยโดยจะมกีารแพ็คใสก่ล่องสวยงาม และจัดสง่ใหท้่านในวันสดุทา้ย 
(เฉพาะเดอืนเมษายน)  
จากนั3นนําทา่นเดนิทางสู ่ป้อมฮวาซอง (Hwaseong Fortress) สรา้งขึ3นในสมัยพระเจา้ชองโจ กษัตรยิอ์งคท์ี� 
22 แห่งราชวงศโ์ชซอน ปี ค.ศ.1794 จุดประสงคเ์พื�อยา้ยหลุมศพของพระบดิาอกีทั 3งยังเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�
สําคัญของเมอืงซวูอนไดข้ึ3นทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมื�อปี 1997 ดว้ยที�วา่มอีายมุากกวา่ 200 ปี บวกกบัความยิ�งใหญ่
และสวยงามของป้อมปราการนี3 ความยาวของกําแพงโดยรอบยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร (เฉพาะเดอืนพฤษภาคม)   

เที6ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ูขา้วยําบบิมิบบั (Bibibub) (4) 
บา่ย  นําท่านชม ถนนซากุระแหง่กรุงโซล หรอื ถนนยออโิด (YOIDO STREET) ที�มตีน้ซากรุะกว่า 1,400 ตน้ใน

บริเวณนี3  เรียงรายเป็นทางยาวไปถึง 5.7 กิ โ ล เ ม ต ร 
อสิระใหท้่านสัมผัสสสีันแห่งดอกซากรุะ พรอ้ม ถ่ายรูปเป็นที�
ระลกึในบรรยากาศสุดโรแมนตคิ (เนื6องจาก เทศกาลชม
ซากุระ แตล่ะปีจะมกีารกําหนดวนัเทศกาล ขึ# น อ ยู่ ก ับ
การพยากรณ์การบานของดอกซากุระซึ6ง อ า จ จ ะ มี
กําหนดการคลาดเคลื6อนตามสภาวะอากาศ ในแต่ละ ปี  
ขอสงวนสทิธิGในการปรบัเปลี6ยนรายการ ไป หมู่บ ้านบุก
ชอนฮนัอกแทน   หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก 
(BUKCHON HANOK VILLAGE) หมู่บา้นนี3 มี บ า้ น แ บ บ
ดั 3งเดมิซึ�งเรยีกวา่ ฮนัอก ตั 3งเรยีงรายอยูก่วา่รอ้ย หลั ง  ใกล ้ๆ  
กับหมู่บา้นยังเป็นที�ตั 3งของสถานที�สําคัญทาง ประวัตศิาตร์
ของเกาหลหีลายแหง่ เชน่ พระราชวังคยองบก กุ ง 
พระราชวังชางด็อกกุง และศาลเจา้จองมโย ที�นี�ไม่ไดเ้ป็นเพียงจุดท่องเที�ยวเท่านั3นแต่บา้นที�มคีนอาศัยอยู่จรงิ 
นอกจากนี3ยังมรีา้นอาหาร รา้นชา และเกสตเ์ฮา้สอ์กีดว้ย ) 
จากนั3นนําท่านชม ศนูยร์วมเครื6องสําอาง (COSMETIC SHOP) ศูนยร์วมเครื�องสําอาง ชื�อดังของเกาหล ีเชน่ 
Rojukiss, Missha 

 นําทา่นเลอืกซื3อสนิคา้ปลอดภาษี ดวิตี#ฟร ี(DUTY FREE) รา้นคา้ปลอดภาษีที�ใหญท่ี�สดุในโซล แหลง่รวมสนิคา้
แบรนดเ์นมมากมาย ไมว่า่จะเป็น นํ3าหอม เสื3อผา้ เครื�องสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื�องประดับหลากหลายแบรนดด์ัง 
และสนิคา้แบรนดอ์ื�นๆ อกีมากมาย  

  นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ(TRICK EYE MUSEUM) ทา่นจะไดส้นุกสนานกับการถา่ยรูปแอ็คชั�น
ทําทา่ตา่งๆ ที�เกดิจากความคดิสรา้งสรรค ์และจนิตนาการของการสรา้งภาพ โดยใชเ้ทคนคิพเิศษจากภาพสามมติทิี�
รวมทฤษฎทีางวทิยาศาสตร ์และการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลื�อนไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิโดยใหผู้ช้ม
เขา้ไปมสีว่นร่วมถา่ยภาพ เมื�อผา่นเขา้ไปในภาพนั3นๆ ภาพทกุภาพจะออกมาดปูระหนึ�งเหมอืนจรงิในเหตกุารณ์ จน
ทา่นจะอทุานวา่มันเหมอืนจรงิมากจนแทบจะแยกไมอ่อกเลยวา่อนัไหนภาพวาดและของจรงิ  

  นําทา่นชม พพิธิภณัฑนํ์ #าแข็ง (ICE MUSEUM) เป็นโซนนํ3าแข็งแกะสลักรูปตา่งๆ อณุหภมูขิา้งใน ประมาณ -4 
องศา  

 นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นฮงแด (Hongdae) หรอื ม.ฮงอกิ วอลค์กิ3ง สตรที (Hongik University Street) เป็นยา่นช ้
อปปิ3งบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ ศูนยร์วมเด็กวัยรุ่น เด็กมหาวทิยาลัย และวัยทํางาน อกีทั 3งไดช้ื�อว่า
เป็นถนนสายศลิปะอกีแหง่หนึ�งของกรงุโซล เป็นยา่นที�มบีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทั 3งยังมรีา้นกาแฟที�เป็นเอกลักษณ์ 
แกลเลอรี� รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชั�น คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารที�น่าสนใจในหมูว่ัยรุน่อาย ุ20-30 ปีที�นยิม
มาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆ ก็ไม่แพง ซึ�งจะคกึคักเป็นพเิศษตั 3งแต่ชว่งบา่ยเป็นตน้ไป เพราะ
รา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของที�ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนิคา้แฟชั�น เช่น เสื3อผา้ กระเป๋า 
รองเทา้ ของกิkฟชอ้ป เครื�องเขยีน และที�เยอะไมแ่พก้นัก็คอืขนมตา่งๆ 



 

คํ6า  บรกิารอาหาคํ6า ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ูไกตุ่น๋โสม (Samgyetang)(5)   

ที6พกั  โรงแรม GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 
วนัที6ส ี6       โซลทาวเวอร(์ไมร่วมขึ#นลฟิท)์-ศนูยส์มนุไพร-ศนูยนํ์ #ามนัสนเข็มแดง-พระราชวงัถ็อกซูกงุ- ศนูยโ์สม-

ศนูยพ์ลอยอเมทสิ- ช็อปปิ# งยา่นเมยีงดง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
นําท่านเดนิทางสู่ ภูเขานําซาน เป็นที�ตั 3งของ หอคอย เ อ็ น  โ ซ ล 
ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมอืง ที�สูงที�สุดใน
โลก มีความสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดับนํ3าทะเล ท่าน สามารถชม
ทัศนียภาพของกรงุโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 อ ง ศ า 
โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกักซัน และถา้หันไปยังทศิ ตรงข า้ม  ก็
จะเห็นไกลไปถงึแม่นํ3าฮันกัง เป็นอกีหนึ�งสถานที� ที�สุด แ ส น จ ะ โ ร
แมนตกิ ไมว่า่จะเป็นยามกลางวันหรอืกลางคนื และไมว่า่ จะฤดูไหนๆ 
ที�นี� ยังคงไดรั้บความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานที� คลอ้งกญุแจ
คู่รักที�ยอดนยิมของนักท่องเที�ยว และชาวเกาหล ีโดยมี ความเชื�อว่า
หากไดม้าคลอ้งกญุแจดว้ยกันที�นี� และโยนลูกกุญแจลง ไปจะทําให ้
รักกนัมั�นคง ยนืยาว ตราบนานเทา่นาน (หมายเหต ุ: ไม่ รวมค่า ข ึ#น
ลฟิต ์และ คา่แมกุ่ญแจ ลูกกุญแจคูร่กัสําหรบัคลอ้ง ท่ า น
สามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได)้ 
นําทา่นชม ศูนยส์มุนไพร (HERB SHOP) ใหท้่าน ไดเ้ลือกซื3อ
เลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีที�นํามาแปร รู ป เ ป็ น
รูปแบบต่างๆ ที�มีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุง รา่งกาย 
นําท่านชม ศูนยนํ์ #ามนัสนเข็มแดง (RED PINE) เ ป็ น
ผลติภัณฑ ์ที�สกัดจากนา้มันสน มีสรรคุณช่วยบํารุง ร่างกาย ลด
ไขมัน ชว่ยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย ไดเ้ป็นอย่าง
ด ี
นํ าท่ าน เดินทางสู่  พระราชวงั ถ็อกซูกุง  (D  
EOKSUGUNG PALACE) ตั 3งอยู่ที�หัวมุมสี�แยกใจ กลา ง เ มือ ง
ของกรุงโซล เป็นพระราชวังที�เล็กที�สุดในบรรดา 5 พ ร ะ ร า ช วั ง
ของประเทศเกาหลีใต ้ซึ�งเป็นเพียงพระราชวังแห่ง เ ดี ย ว ที�
ลอ้มรอบดว้ยอาคารสไตลต์ะวันตกที�เพิ�มความเป็นเอกลักษณ์ของทวิทัศน์ได ้มจีุดเดน่คอือาคารภายในพระราชวัง
นั3นเป็นการผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมเกาหลแีละวัฒนธรรมตะวันตกไดอ้ยา่งงดงามลงตัว 

เที6ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ูไกอ่บซอี ิ�ววุน้เสน้ (Jimdak)  (7)   
บา่ย นําท่านชม ศูนยโ์สม (GINSENG) ซึ�งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมที�มอีายุ 6 ปี ซึ�งถอืว่าเป็นโสมที�มี

คณุภาพดทีี�สดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซื3อโสมที�มคีุณภาพดทีี�ที�สดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 
เทา่ เพื�อนําไปบํารงุรา่งกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ี�ทา่นรักและนับถอื 



 

นําท่านชม โรงงานเจยีระไน พลอยอเมทสิ (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง 
พลอยแห่งสขุภาพและนําโชค โดยมตีั 3งแต่สมี่วงออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี3จะงามจับ
ตาเมื�อมาทําเป็นแหวน จี3 ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 
นําท่านเดินทางสู่ แหล่งช็อปปิ# งย่านเมยีงดง หรือ สยามสแควร์
เกาหลที่านสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชั�นล่าสุดของ เ ก า ห ลี ไ ด ้
ที�นี�โดยเฉพาะสนิคา้วัยรุ่นเช่นเสื3อผา้ รองเทา้ กระเป๋า 
เค รื� อ งปร ะดั บ  ทั 3งแบรนด์ เนม  เช่น  EVISU, GAP, ONISUKA 
TIGER และสินค า้ จ ากแบรนด์ เ ก าหลีโดย เฉพาะ เครื�องสําอาง
เ ช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 
ROJUKISS, LANEIGE อกีทั 3งยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหาร ตา่งๆ 

คํ6า อสิระอาหารคํ6าตามอธัยาศยั เพื6อสะดวกแก่การ เ ด ิ น ท า ง
ทอ่งเที6ยว  
ที6พกั  โรงแรม GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 
วนัที6หา้     ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต -ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน- ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ อดูง้  (8) 
นําทา่นเดนิทางสู ่(SUPER MARKET) ซึ�งมสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซื3อหาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมี�ก ึ�ง
สําเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคี3ยว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของที�ระลกึตา่งๆ 

11.15 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ AIR ASIA X เที6ยวบนิที6 XJ 
701 (สําหรบัเที6ยวบนินี# ไมม่บีรกิารอาหารและเครื6องดื6มบนเครื6องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ั6วโมง 25 
นาท)ี 

15.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั#งนี#เพื6อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
 

**ราคาสําหรบัลกูคา้ที6ไมต่อ้งการต ั�วเครื6องบนิ 9,888 บาท** 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 5,900 บาท **  
(ไมม่ที ี6น ั6งบนเครื6องบนิ) 

 
***ราคานี#เฉพาะกรุป๊หนา้รา้น (จอยทวัร)์ เทา่น ั#น  

กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ั#ง***  
สําคญั !! :   
* อตัรานี#เฉพาะนกัทอ่งเที6ยวที6ถอืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ั#น กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิGเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิ6มจากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 
บาท) 

* กรณีตอ้งการตดักรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมาที6สถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรง
เครื6องสําอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะที6ตอ้งการใหเ้พิ6มสถานที6ขอดูงาน กรุณาตดิตอ่แจง้
รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ที6เพื6อทาํราคาใหใ้หมท่กุคร ั#ง 

* กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ั#งจากที6ดา้นหนา้
เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิGไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที6จะ
เกดิขึ#นตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ี6ทา่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ6ง 

*  ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พื#นเมอืงของรฐับาลเกาหลรี่วมกบัการท่องเที6ยวเกาหลใีนนามของรา้น
รฐับาล ซึ6งจําเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึอยากเรยีนชี#แจงลกูคา้ทกุทา่นวา่ 
รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งแวะชม จะซื#อหรอืไมซ่ื#อข ึ#นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั และถา้หาก



 

ลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล ขอสงวนสทิธิGในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที6เกดิขึ#นจากทา่นเป็น
จาํนวนเงนิ 100 USD / ทา่น /รา้น 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิG :  รายการทวัรส์ามารถเปลี6ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื6องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ั#งนี#
ข ึ#นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั#นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิGในการปรบัเปลี6ยนเวลาทอ่งเที6ยวตามสถานที6ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนี#รวม 
� คา่บัตรโดยสารโดยเครื�องบนิ (ตัuว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชั 3นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและ

คา่ภาษีนํ3ามันทกุแหง่ กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรอื เปลี�ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมว่า่เที�ยวใด เที�ยวหนึ�ง กรณุาตดิตอ่
เจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษ  

� คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื�องบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใต ้
ทอ้งเครื�องบนิ โดยมนํี3าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิ3น) และ ถอืขึ3นเครื�องบนิไดนํ้3าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจํ่ากัดจํานวนชิ3น แต่
ทั 3งนี3เจา้หนา้ที�จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงื�อนไขของสายการบนิ) ** 

� คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
� ค่าโรงแรมที�พักระดับมาตรฐานตามรายการที�ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรือ 

กจิกรรมอื�นๆ ที�ทําใหโ้รงแรมตามรายการที�ระยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxในการปรับเปลี�ยนโรงแรมที�พัก ไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุกรณีไมร่วมจะชี3แจงแตล่ะสถานที�ในโปรแกรม 
� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxในการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม    
� คา่มัคคเุทศกท์ี�คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
� คา่เบี3ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 
� คา่บรกิารนี3รับเฉพาะนักทอ่งเที�ยวชาวไทยเทา่นั3น 

 

อตัราคา่บรกิารนี#ไมร่วม 
� คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและ

คา่พาหนะตา่งๆ ที�ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
� คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิ6นและคนขบัรถ รวมทา่นละ 50,000 วอน หรอื 1,750 บาท /ทา่น/ทรปิ  หวัหนา้ทวัรจ์าก

เมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร **เด็กชําระทปิเท่าผูใ้หญ่**  ท ั#งนี# ขออนุญาตเิก็บทปิก่อนการ
เดนิทางที6ดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ 

� คา่ธรรมเนยีมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี3าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั3นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน  
� คา่ธรรมเนียมการจองที�นั�งบนเครื�องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทั 3งนี3ข ึ3นอยูก่บัสายการบนิ และ รุน่

ของเครื�องบนิแตล่ะไฟลท์ที�ใชบ้นิ ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงไดอ้ยูท่ี�สายการบนิเป็นผูก้ําหนด 
� คา่ภาษีนํ3ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัuวเครื�องบนิไปแลว้ 
� ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
� คา่ธรรมเนียมการขอวซีา่ท่องเที�ยว กรณีที�สถานทูตแจง้ใหย้ื�นขอวซีา่แบบกะทันหันกอ่นเดนิทางตามจรงิ ประเทศเกาหลใีต ้

อนุญาตใหท้า่นที�ถอืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีัตถปุระสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้เพื�อการทอ่งเที�ยว ไมจํ่าเป็นตอ้ง
ยื�นขอวซีา่ โดยสามารถพํานักไดไ้มเ่กนิ 90 วัน ตอ่ครั 3ง 

 
เดนิทางขึ#นตํ6า 30 ทา่น หากตํ�ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที�จะชําระค่าบรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxในการงด
ออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ื6อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
� มดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 

วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน 100 % 

� สว่นที�เหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 
• หากไมช่าํระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่
• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 
• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั 3งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ไดร้ะบไุว ้

ทั 3งหมดนี3แลว้ 
• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื6อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์



 

• ส่งรายชื6อสํารองที6น ั6ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื6อพรอ้มยนืยนัว่า
ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที6ยวทรปิใด, วนัที6ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง 
(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิGไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการ
สะกดชื6อ-นามสกลุ และอื6นๆ เพื6อใชใ้นการจองต ั�วเครื6องบนิท ั#งส ิ#น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ3นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 หนา้
หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 
เง ื6อนไขยกเลกิการจอง : 
เนื�องจากเป็นราคาตัuวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี 
และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 3งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิxที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั 3งสิ3น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใช ้
บรกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิx ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณี
ใดๆ ทั 3งสิ3น  
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั#งหมดกอ่นทําการจอง เพื6อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิGท ี6จะเลื6อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ#นในกรณีที6มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิxการเก็บคา่นํ3ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ3นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิxในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั 3งสิ3น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน,

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั 3งสิ3น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรทั์ 3งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทั 3งหมด  
7. รายการนี3เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั 3งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�ได ้

โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั 3งนี3ข ึ3นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิ 

9. ทางไปในพเีรยีดวันอื�นต่อไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื�อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครั 3ง ทั 3งนี3 กอ่น
คอนเฟิรม์ลางาน กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษทกุครั 3งหากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงไดก้รณีที�ทา่นตอ้ง
ออกบตัรโดยสารภายใน (ตัuวภายในประเทศ เชน่ ตัuวเครื�องบนิ , ตัuวรถทัวร ์, ตัuว 

10. กรณีที�ท่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตัuวภายในประเทศ เชน่ ตัuวเครื�องบนิ , ตัuวรถทัวร ์, ตัuวรถไฟ) กรุณาตดิต่อสอบถาม
เพื�อยนืยันกบัเจา้หนา้ที�กอ่นทกุครั 3ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที�สามารถเลื�อนวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีที�
สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทั 3งนี3ข ึ3นอยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ 
ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นสําคัญเทา่นั3น สิ�งสําคัญ ทา่นจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื�อเช็คอนิกอ่นเครื�องบนิ อยา่งนอ้ย 3 
ชั�วโมง โดยในสว่นนี3หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิxในการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ3นใดๆทั 3งสิ3น  (กรณีที�
ทา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื3อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษ) 

11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั3นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

12. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั 3งสิ3นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั3น 

13. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

14. อตัราทัวรน์ี3 เป็นอตัราสําหรับบตัรโดยสารเครื�องบนิแบบหมูค่ณะ (ตัuวกรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลื�อนไฟลท์ วัน ไป หรอื กลับสว่น
ใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามกําหนดการเทา่นั3น หากตอ้งการเปลี�ยนแปลงกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษ 

15. ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลกูคา้ที�ไมรู่จั้กกันมากอ่น เชน่ กรณีที�ทา่นเดนิทาง 1 ทา่น จําเป็นตอ้งชําระคา่หอ้งพัก
เดี�ยวตามที�ระบ ุ

16. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ3งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั 3งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 



 

17. สําหรับลกูคา้ที�เดนิทาง 3 ทา่น และ ตอ้งการพักหอ้งสําหรับ 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิไดใ้นบางกรณี ขึ3นอยูก่บัโรงแรมที�
คณะนั3นๆพักว่ามหีอ้งรอบรับสําหรับ 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายเพิ�ม 
(พักเดี�ยว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กที�มอีายตํุ�ากวา่ 12 ปี ณ วันเดนิทางกลับ 

18. ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสี�โมงเย็นก็จะเริ�มมดืแลว้ สถานที�ทอ่งเที�ยวตา่งๆ จะปิด
เร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื�อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที�ทอ่งเที�ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ 
อาจลื�นไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอย่างสูง หรือ ใชร้องเทา้ที�สามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกันแดดควร เมื�อ
แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตา 

19. กรณีที�ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�จะเกดิขึ3นตามมา และ จะไม่
สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ี�ทา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง 

20. หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ที�สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ของทา่น
ชาํรดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกนํ3า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ�ง มหีนา้ใดหนา้หนึ�งหายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ�งหลดุออกมา 
มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทั3งสิ3น ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ที�ด่านตรวจคนออก 
และ เขา้เมอืง มสีทิธิxไมอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางต่อไปได ้ดังนั3นกรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่น
สภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพื�อทําหนังสอืเดนิทาง
ฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที�บรษัิทเร็วที�สดุ เพื�อยนืยันการเปลี�ยนแปลงขอ้มลูหนังสอื
เดินทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที�บริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที�ยังไม่ออกบัตรโดยสาร (ตัuวเครื�องบนิ) ท่านสามารถ
เปลี�ยนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตัuวเครื�องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxในการเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ3นจรงิทั 3งหมด ซึ�งโดยสว่นใหญต่ัuวเครื�องบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทั 3งนี3ข ึ3นอยู่
กบักระบวนการและขั 3นตอนของแตล่ะคณะ 

21. เกี�ยวกับที�นั�งบนเครื�องบนิ เนื�องจากบัตรโดยสาร (ตัuว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิxใน
การเลอืกที�นั�งบนเครื�องบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามที�สดุใหท้่านไดนั้�ง
ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที�สดุ  

22. ขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัหอ้งพักในโรงแรมที�พัก เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําให ้
หอ้งพักแบบหอ้งพักเดี�ยว (SINGLE) และหอ้งคู ่(TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่างกัน บาง
โรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชั 3นกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

23. เมื�อท่านชําระเงนิค่าทัวร์ใหก้ับทางบรษัิทฯแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งก็ตาม ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงทั3งหมดนี3แลว้ ** 

24. หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ 
25. สําหรับผูเ้ดนิทางที�อายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 
เอกสารที6ควรเตรยีมก่อนการเดนิทางเจา้หนา้ที6ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ
นกัทอ่งเที6ยวที6มาทอ่งเที6ยวโดยสจุรติเทา่น ั#นที6ผา่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทอ่งเที�ยว ซึ�งสมควรที�นําตดิตัวไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบัตร จดหมายรับรอง
การทํางานภาษาองักฤษ ระบตํุาแหน่ง เงนิเดอืน  

2. กรณีที�ทา่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมสําเนาหนังสอืจดทะเบยีนที�มชีื�อทา่นพรอ้มเซน็รับรองสําเนา 
3. หลักฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเที�ยวประเทศเกาหลสีมควรที�จะนําเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300เหรยีญสหรัฐ 

หรอืประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไม่มบีัตรเครดติคารด์) หากมบีัตรเครดติต่างประเทศ เชน่ 
Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งนําตดิตัวไปดว้ยหรือหลักฐานการเงนิอื�นใดที�จะ
แสดงใหเ้จา้หนา้ที�ทราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเที�ยว 

 
 
4. กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา กรุณาเตรยีมหนังสอืรับรองจากสถานศกึษาเป็นภาษาอังกฤษ และควรเดนิทางกับผูป้กครอง 

เชน่ บดิา มารดา ป้า นา้ อา ที�มนีามสกลุเดยีวกัน (สําหรับผูเ้ดนิทางที�อายุไม่ถงึ 18 ปีและไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา 
ตอ้ง ขอจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย) 

5. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรนําพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืนําตดิตัวไปดว้ย   
6. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเที�ยว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 
 
 

การอพัเกรดที�นั�ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat สําหรับที�นั�งBusiness/Premium ตัuวกรุป๊ทวัรไ์มส่ามารถอพัที�นั�งได ้



 

ที6น ั6ง Hot Seat  ราคา 2,200 บาท/เที6ยว เป็นที�นั�งที�มพีื3นที�วา่งที�มากกวา่ที�นั�งมาตรฐาน ดว้ยพื3นที�วางขาที�กวา้งเป็น
พเิศษ มพีื3นที�พอที�จะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที� 

  

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื3อนํ3าหนักเพิ�ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนัเทา่นั3นพรอ้มชาํระคา่นํ3าหนัก** 

-       ซื3อนําหนักเพิ�ม       5 กก.   ชําระเพิ�ม 600  บาท 

-       ซื3อนํ3าหนักเพิ�ม       10 กก. ชําระเพิ�ม 1,000 บาท 

-       ซื3อนํ3าหนักเพิ�ม  20กก. ชาํระเพิ�ม 2,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์......................................................................... วันเดนิทาง........................................ 

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ......................................................... โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั 3งหมด..................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชทั้ 3งหมด..........หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL………… / TRIPLE.............) 

This image cannot currently be displayed.



 

 
รายชื6อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื6อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื3อวัว � ไมท่านเนื3อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอื�นๆ .............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

 

 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื6อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื6อ.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
 

 
 

ลาํดบั ชื6อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื6อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 
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