
 

 

เกาหล ีสวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ 
5 วนั 3 คนื  

ซุปตาร.์.. ซากรุะ ชมพ ูฟรุง๊ฟริง้  
  เดนิทางทกุวนั ตลอดเดอืน มนีาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

โดยสายการบนิ  ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ)  
(บนิเชา้-กลบัดกึ เทีย่วคุม้สุดๆ) 



 

 

 โซลทาวเวอร.์.. หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลก 

 สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด.์.. สวนสนกุกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของ
ประเทศ 

 ถนนยออโิด... ชมเทศกาลดอกซากรุะบาน 
 ชมิสตรอวเ์บอรร์ ี.่.. ลกูใหญ ่หวาน หอม สดๆ จากไร ่
 พเิศษ !! สวมชุดฮนับก…  ชุดประจําชาตเิกาหล ีพรอ้มถา่ยรปู

เป็นทีร่ะลกึ   

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกั 2 -3 ทา่น 
ตอ่หอ้ง 

ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

01 – 05 มนีาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

02 – 06 มนีาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

03 – 07 มนีาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

04 – 08 มนีาคม 2562 12,888.- 12,888.- 6,000.- 

05 – 09 มนีาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

06 – 10 มนีาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

07 – 11 มนีาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

08 – 12 มนีาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

09 – 13 มนีาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

10 – 14 มนีาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

11 – 15 มนีาคม 2562 13,888.- 13,888.- 6,000.- 

12 – 16 มนีาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

13 – 17 มนีาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

14 – 18 มนีาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

15 – 19 มนีาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

16 – 20 มนีาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

17 – 21 มนีาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

18 – 22 มนีาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

19 – 23 มนีาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 



 

 

 

 
วนัแรก      ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน-โรงเรยีนสอนทํากมิ

จ+ิชุดฮนับก 

 

05.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1  ช ัน้ 3 ประตู 4 

เคาทเ์ตอร์ 3-4สายการบนิ ไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจา้หนา้ที่คอย

จัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและนําท่านโหลดสัมภาระ (ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่

น ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ)  

08.05 น. ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐั เกาหลใีต ้

โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 708 (สําหรบัเทีย่วบนินี ้ไมม่บีรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 25 

นาท)ี  

15.20 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐั 

เกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่ประเทศจนี เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) 

หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

นําท่านเดนิทางสู ่โรงเรยีนสอนทํากมิจ ิ(KIM CHI SCHOOL) เพือ่ให ้
ท่านเรียนรูว้ัฒนธรรมการทํากมิจขิองชาวเกาหลี กมิจเิป็นอาหารเกาหลี

20 – 24 มนีาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

21 – 25 มนีาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

22 – 26 มนีาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

23 – 27 มนีาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

24 – 28 มนีาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

25 – 29 มนีาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

26 – 30 มนีาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

27 – 31 มนีาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

28 มนีาคม – 01 เมษายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

29 มนีาคม – 02 เมษายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

30 มนีาคม – 03 มนีาคม 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

หมายเหต ุ:รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ  

(รวมทา่นละ 50,000 วอน/ทา่น/ทรปิ ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) **เด็กเก็บเทา่

ผูใ้หญ*่* 



 

 

ประเภทผักดองทีอ่าศัยภมูปัิญญากน้ครัวของชาวเกาหล ีดว้ยการหมักพรกิสแีดงและผัก
ต่างๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกมิจเิกอืบทุกมือ้ เป็น
เครื่องเคียง และยังนําไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกมิจมิี
มากกวา่ 187 ชนดิ สว่นใหญแ่ลว้จะมรีสเผ็ด เปรีย้ว และมกีลิน่ฉุน พเิศษ !! ใหท้า่นได้
ใสชุ่ดประจําชาตเิกาหล ี“ฮนับก” (HANBOK) และถา่ยรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

คํา่  บริการอาหาคํ่า ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยเมนู โอซมับุลโกกิ (Osam                      

Bulgogi  (1)   

ทีพ่กั  โรงแรม NEW SUWON HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่อง      ไรส่ตรอวเ์บอรร์ี-่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด-์ถนนซากุระแหง่กรุงโซล-ตลาดทงแด

มนุ  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ ไรส่ตรอวเ์บอรร์ี ่ (STRAWBERRY FARM) ใหท้า่นไดช้มิสตรอ

เบอรร์ีส่ดๆ หวานฉ่ําจากไร ่ นอกจากนัน้ทา่นยงัสามารถซือ้กลับเมอืงไทยโดยจะมกีาร

แพ็คใสก่ลอ่งสวยงาม และจัดสง่ใหท้า่นในวันสดุทา้ย 

นําท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND THEME PARK) ถูกขนาน

นามวา่ ดสินยีแ์ลนดเ์กาหลเีป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ โดยมบีรษัิท

ซมัซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยูท่่ามกลางหุบเขาใหท้่านไดอ้สิระเทีย่วชมท่องไปกับโลกของ

สตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลกทีน่ีท่า่นจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถ

อยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็น

อย่างดี หรือเขา้สู่ดนิแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซ ึง่จะปลูกดอกไมเ้ปลี่ยนไปตาม

ฤดูกาล อกีทัง้ยังสามารถสนุกกับเครือ่งเล่นนานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหาะ

และหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ้ ึง่กําลังบานสะพร่ังอวดสสีันเต็มสวน (ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บั

สภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - 

เดอืนมถิุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกนัยายน เป็นสวนดอก

ลลิลี,่ เดอืนตลุาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและ

การแสดงต่างๆ ทีจ่ัดตามตารางประจําวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่น

ไดทุ้กเครือ่งเล่นไมจํ่ากัดรอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึต่างๆ

อยา่งมากมาย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู  หมูยา่งเกาหล ี(Pork 

Galbi) (3) 

บา่ย นําทา่นชม ถนนซากุระแหง่กรุงโซล หรอื ถนนยออโิด (YOIDO STREET) ทีม่ตีน้

ซากรุะกวา่ 1,400 ตน้ในบรเิวณนี้ เรยีงราย

เป็นทางยาวไปถงึ 5.7 กโิลเมตร อสิระให ้

ท่านสัมผัสสีสันแห่งดอกซากุระ พรอ้ม

ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึในบรรยากาศสดุโรแมน

ตคิ (เนือ่งจากเทศกาลชมซากรุะทีถ่นน

ยออิโด แต่ละปีจะมีการกําหนดวนั

เทศกาลขึน้อยู่กบัการพยากรณ์การ

บ า น ข อ ง ด อ ก ซ า กุ ร ะ ซึ่ง อ า จ จ ะ มี

กําหนดการคลาดเคลื่อนตามสภาวะ

อากาศในแตล่ะปี ขอสงวนสทิธิใ์นการ

ป ร ับ เ ป ลี่ ย น ร า ย ก า ร ต า ม ค ว า ม

เหมาะสม)   

 นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดทงแดมนุ (DONGDAEMUN MARKET) เป็นตลาดทีเ่ต็มไป

ดว้ยรา้นคา้มากมาย และหา้งสรรพสนิคา้ที่ทันสมัยกว่า 10 แห่ง ตัง้อยู่ท่ามกลาง

บรรยากาศแบบดัง้เดมิของบรเิวณฮนึอนิจมิุน หรือประตูตะวันออก เป็นแหล่งคา้ของ

สนิคา้ประเภทผา้ เครือ่งแต่งกาย เครือ่งหนัง เครือ่งนอน เครือ่งใชภ้ายในบา้น อปุกรณ์



 

 

กฬีา เครือ่งกฬีา รองเทา้ และอืน่ๆ สนิคา้มคีวามหลากหลายและทันสมัยในราคาทีไ่ม่

แพง 

คํา่  บรกิารอาหาคํ่า ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยเมนู ขา้วยําบบิมิบบั (Bibibub) 

(4)   

พกั  โรงแรม GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่าม       ศนูยโ์สม-ศนูยนํ์า้มนัสนเข็มแดง-พระราชวงัถ็อกซูกงุ- โซลทาวเวอร-์ดวิตีฟ้ร ี

  ศนูยร์วมเครือ่งสําอาง-ยา่นเมยีงดง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

นําทา่นชม ศนูยโ์สม (GINSENG) ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 
ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมที่มคีุณภาพดทีีสุ่ด ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้
โสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูก
กว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนําไปบํารุง
ร่างกาย หรือฝากญาตผิูใ้หญ่ที่ท่านรัก
และนับถอื 
นําท่านชม ศูนย์นํา้มนัสนเข็มแดง 
(RED PINE) เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กัด
จากน ้ามันสน  มีส รรคุณช่ว ย บํา รุ ง
ร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร
และรักษาสมดุลในร่างกายไดเ้ป็นอยา่ง
ด ี
นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัถ็อกซู

กุง (D  EOKSUGUNG PALACE) 

ตัง้อยู่ที่หัวมุมสีแ่ยกใจกลางเมอืงของกรุงโซล เป็นพระราชวังที่เล็กทีสุ่ดในบรรดา 5 

พระราชวังของประเทศเกาหลใีต ้ซึง่เป็นเพยีงพระราชวังแหง่เดยีวทีล่อ้มรอบดว้ยอาคาร

สไตล์ตะวันตกที่เพิม่ความเป็นเอกลักษณ์ของทวิทัศน์ได ้มีจุดเด่นคืออาคารภายใน

พระราชวังนัน้เป็นการผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมเกาหลแีละวัฒนธรรมตะวันตกไดอ้ยา่ง

งดงามลงตัว 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  บริการท่านด้วยเมนู  ไก่ตุ่นโสม 

(Samgyetang) (6)   

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ ภูเขานําซาน เป็นที่ตัง้ของ 

หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร ์(N SEOUL 

TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุใน

โลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือ

ระดับน้ําทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของ

กรงุโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 

องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกักซนั และ



 

 

ถา้หันไปยงัทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน้ํ่าฮันกัง เป็นอกีหนึง่สถานที ่ทีส่ดุแสนจะ

โรแมนตกิ ไม่ว่าจะเป็นยามกลางวันหรอืกลางคนื และไมว่่าจะฤดูไหนๆ ทีน่ี่ยังคงไดรั้บ

ความนยิมเสมอมา เพราะเป็นสถานทีค่ลอ้งกญุแจคู่รักทีย่อดนยิมของนักท่องเทีย่ว และ

ชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชือ่วา่หากไดม้าคลอ้งกญุแจดว้ยกนัทีน่ี ่และโยนลกูกญุแจลงไป

จะทําใหรั้กกนัมัน่คง ยนืยาว ตราบนานเทา่นาน (หมายเหต ุ: ไมร่วมคา่ ข ึน้ลฟิต ์และ 

คา่แมก่ญุแจ ลกูกญุแจคูร่กัสําหรบัคลอ้ง ทา่นสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไป

ได)้ 

นําท่านเลือกซื้อสินคา้ปลอดภาษี ดวิตี้ฟรี (DUTY 
FREE) รา้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีส่ดุในโซล แหล่งรวม
สนิคา้แบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น้ําหอม เสือ้ผา้ 
เครือ่งสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับหลากหลาย
แบรนดด์ัง และสนิคา้แบรนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย  

นําท่านชม ศูนย์รวมเครื่องสําอาง (COSMETIC 

SHOP) ศูนย์รวมเครื่องสําอาง ชือ่ดังของเกาหลี เช่น 

Rojukiss, Missha 

นําท่านเดินทางสู่ ย่านเมยีงดง (MYEONGDONG) 
แหลง่รวมวัยรุ่นยา่นสยามสแควร ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็น
แหล่งรวมเครือ่งสําอางคช์ือ่ดัง อาท ิEtude, Skinfood, 
The Face Shop เป็นตน้ 

คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

พกั  โรงแรม GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ี ่     ศนูยส์มนุไพร-พลอยอเมทสิ-หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก-พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ-ิ

พพิธิภณัฑนํ์า้แข็ง-ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นําทา่นชม ศนูยส์มนุไพร (HERB SHOP) ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมนุไพรฮอต
เกนามูของเกาหลี ทีนํ่ามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มสีรรพคุณรักษาโรค และบํารุง
รา่งกาย 
นําทา่นชม โรงงานเจยีระไน พลอยอเมทสิ (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลี
เป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่งสขุภาพและนําโชค โดยมตีัง้แต่สมีว่งออ่นเย็นตา 
จนถงึสมี่วงไวน์ มเีสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาทําเป็นแหวน จี ้ต่างห ู
และสรอ้ยขอ้มอื 
นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก (BUKCHON HANOK VILLAGE) 
หมู่บา้นนี้มีบา้นแบบดัง้เดมิซึง่เรียกว่า ฮันอก ตัง้เรียงรายอยู่กว่ารอ้ยหลัง ใกล ้ๆ  กับ
หมู่บา้นยังเป็นที่ตัง้ของสถานที่สําคัญทางประวัตศิาตร์ของเกาหลีหลายแห่ง เช่น 
พระราชวังคยองบกกงุ พระราชวังชางด็อกกงุ และศาลเจา้จองมโย ทีน่ี่ไมไ่ดเ้ป็นเพยีง
จุดท่องเทีย่วเท่านัน้แต่บา้นทีม่คีนอาศัยอยู่จรงิ นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหาร รา้นชา และ
เกสตเ์ฮา้สอ์กีดว้ย  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยเมนู ไก่อบซีอ ิว๊วุน้เสน้ 
(Jimdak) (8) 

บา่ย  นําท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ(TRICK EYE MUSEUM) ท่านจะได ้

สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชั่นทําท่าต่างๆ ที่เก ิดจากความคิดสรา้งสรรค์ และ

จนิตนาการของการสรา้งภาพ โดยใชเ้ทคนคิพเิศษจากภาพสามมติทิี่รวมทฤษฎีทาง

วทิยาศาสตร ์และการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลือ่นไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิ

โดยใหผู้ช้มเขา้ไปมสีว่นรว่มถา่ยภาพ เมือ่ผา่นเขา้ไปในภาพนัน้ๆ ภาพทกุภาพจะออกมา

ดปูระหนึง่เหมอืนจรงิในเหตุการณ์ จนท่านจะอทุานว่ามันเหมอืนจรงิมากจนแทบจะแยก

ไมอ่อกเลยวา่อนัไหนภาพวาดและของจรงิ  

  นําท่านชม พพิธิภณัฑนํ์า้แข็ง (ICE MUSEUM) เป็นโซนน้ําแข็งแกะสลักรูปต่างๆ 

อณุหภมูขิา้งใน ประมาณ -4 องศา  



 

 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (SUPER MARKET) ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายให ้

เลือกซือ้หาเป็นของฝาก เช่น กมิจ ิบะหมี่ก ึง่สําเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม 

ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัทีห่า้     ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน- ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 

 

00.20 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ AIR 

ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 703 (สําหรบัเทีย่วบนินี ้ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 25 นาท)ี 

04.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความ

ประทับใจ 

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

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

**ราคาสําหรบัลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 8,888 บาท** 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 5,900 

บาท **  

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 
 

สาํคญั !! :   

* อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทาง

ตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่น

ละ 100 USD. (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท) 

* กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา 

คร ู ธุรกจิขายตรงเครือ่งสาํอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการให้

เพิม่สถานทีข่อดงูาน กรณุาตดิตอ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ทํา

ราคาใหใ้หมท่กุคร ัง้ 

* กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง 

ท ัง้จากทีด่า้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทั



 

 

ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิข ึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่

ทวัรท์ ีท่า่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

*  ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืงของรฐับาลเกาหลรี่วมกบัการท่องเทีย่ว

เกาหลใีนนามของรา้นรฐับาล ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบั

ราคาทวัร ์ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งแวะชม 

จะซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวาม

ประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่น

เป็นจํานวนเงนิ 100 USD / ทา่น / รา้น 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะ

อากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ 

เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) 

รวมถงึค่าภาษีสนามบนิและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด  UPGRADE หรือ 

เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตให ้

โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมน้ํีาหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ช ิน้) และ ถือขึน้

เครือ่งบนิไดน้ํ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไม่จํากัดจํานวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความ

เหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยงัไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์

การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีทํ่าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมทีพ่ัก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดมิ โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่มคัคเุทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตาม

กรรมธรรม)์ 

 คา่บรกิารนีรั้บเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่า

ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวมทา่นละ 50,000 วอน/ทา่น/ทรปิ  หวัหนา้ทวัร ์

จากเมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร **เด็กชําระทปิเทา่ผูใ้หญ*่*  ท ัง้นี ้ขอ

อนญุาตเิก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีด่อนเมอืง ในวนัเช็คอนิ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสัมภาระ

ใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน  

 ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่ับสายการบนิ และ รุ่นของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่าย

การบนิเป็นผูกํ้าหนด 

 คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 



 

 

 ค่าธรรมเนียมการขอวซีา่ท่องเทีย่ว กรณีทีส่ถานทูตแจง้ใหย้ืน่ขอวซีา่แบบกะทันหันก่อนเดนิทาง

ตามจรงิ ประเทศเกาหลใีต ้อนุญาตใหท้่านทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีัตถุประสงคเ์ดนิทาง

ไปประเทศเกาหลใีต ้เพือ่การทอ่งเทีย่ว ไมจํ่าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพํานักไดไ้มเ่กนิ 90 

วัน ตอ่ครัง้ 
 
เดนิทางขึน้ตํา่ 30 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่
จะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์ห ้
ท่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดย
ทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการ

จองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน 100 % 

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมดัจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชําระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มี
เงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและ
ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังาน
ขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่สํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดย
เซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, 
เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-
นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอื
หนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวร์ชําระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์ม่
วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณี
ใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความ

เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม

คณะไมถ่งึ 30ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน

เดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ

ตา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยดุงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของ

ทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  



 

 

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํ้ารอง

โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่น

ตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพัก

สําหรับผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิ 

9. ทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการ

เดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หาก

ท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไดก้รณีที่ท่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋ว

ภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋ว 

10. กรณีที่ท่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครื่องบนิ , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋ว

รถไฟ) กรณุาตดิตอ่สอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่

สามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ 

หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของ

ทา่อากาศยานเป็นสําคัญเทา่นัน้ สิง่สําคัญ ทา่นจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ 

อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนีห้ากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้  (กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท 

กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ) 

11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง

นอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

12. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธิในการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

13. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน

ต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําที่

สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธ

ในกรณีอืน่ ๆ  

14. อตัราทัวรน์ี ้เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไมส่ามารถเลือ่น

ไฟลท์ วัน ไป หรอื กลับสว่นใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามกําหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการ

เปลีย่นแปลงกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

15. ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ทีไ่มรู่จ้ักกันมากอ่น เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน 

จําเป็นตอ้งชําระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

16. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสาร์อาทติย ์รถ

อาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของ

มคัคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้ง

เรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

17. สําหรับลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพักหอ้งสําหรับ 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้น

บางกรณี ขึน้อยู่กับโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพักว่ามหีอ้งรอบรับสําหรับ 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) 

หรอืไม ่กรณีไม่ม ีท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายตํุ่า

กวา่ 12 ปี ณ วันเดนิทางกลับ 

18. ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ 

สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม 

และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการ

เดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะ

จะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตา 

19. กรณีที่ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่จะ

เกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 



 

 

20. หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ที่สายการบนิ หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสือ

เดนิทาง (พาสปอรต์) ของทา่นชํารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้

ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอื

เดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้

เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทาง

ของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่

เอกสารมาที่บริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบนิ) ท่านสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะ

ออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

21. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) 

สายการบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิ

พรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

22. ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละ

โ รงแรมแตกต่ า งกัน  จึง อาจ ทํ า ให ห้ อ้ งพั กแบบห อ้ งพั ก เดี่ ย ว  ( SINGLE)  และห อ้ งคู ่

(TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม หอ้งพักแต่ละ

แบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

23. เมือ่ท่านชําระเงนิค่าทัวรใ์หก้ับทางบรษัิทฯแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม ทางบรษัิทฯ จะถอืว่า

ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้ ** 

24. หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทวัร.์............................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ................................................ โทร.................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด..................คน  (ผูใ้หญ.่.............ทา่น / เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 ปี...........ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด..........หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL………… / 

TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตาม

หอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ท า น มั ง

สาวรัิต 

รายละเอยีด

อืน่ๆ .............................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ลําดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


