
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

โดยสายการบนิ  ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ)  
(บนิดกึ-กลบัเชา้ เทีย่วคุม้สุดๆ) 

 โซลทาวเวอร.์.. หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลก 
 สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด.์.. สวนสนกุกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ 

 ถนนยออโิด... ชมเทศกาลดอกซากรุะบาน 
 ชมิสตรอวเ์บอรร์ ี.่.. ลกูใหญ ่หวาน หอม สดๆ จากไร ่
 พเิศษ !! สวมชุดฮนับก… ชุดประจ าชาตเิกาหล ีพรอ้มถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ   



 

 
 
 

 

 
 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่
พกั 2 -3 ทา่น 
ตอ่หอ้ง 

ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

31 มนีาคม – 04 เมษายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

01 – 05 เมษายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

02 – 06 เมษายน 2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

03 – 07 เมษายน 2562 (วนัจกัร)ี 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

04 – 08 เมษายน 2562 (วนัจกัร)ี 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

05 – 09 เมษายน 2562 (วนัจกัร)ี 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

06 – 10 เมษายน 2562 (วนัจกัร)ี 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

07 – 11 เมษายน 2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

08 – 12 เมษายน 2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

09 – 13 เมษายน 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

10 – 14 เมษายน 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

11 – 15 เมษายน 2562 (วนัสงกรานต)์ 23,888.- 23,888.- 6,000.- 

12 – 16 เมษายน 2562 (วนัสงกรานต)์ 23,888.- 23,888.- 6,000.- 

13 – 17 เมษายน 2562 (วนัสงกรานต)์ 23,888.- 23,888.- 6,000.- 

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

15 – 19 เมษายน 2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

16 – 20 เมษายน 2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

17 – 21 เมษายน 2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

18 – 22 เมษายน 2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

19 – 23 เมษายน 2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

20 – 24 เมษายน 2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

21 – 25 เมษายน 2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

22 – 26 เมษายน 2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

23 – 27 เมษายน 2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 



 

 
 
 

 

 
 

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.- 

28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2562 13,888.- 13,888.- 6,000.- 

01 – 05 พฤษภาคม 2562 (วนัแรงงาน) 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

02 – 06 พฤษภาคม 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

03 – 07 พฤษภาคม 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

04 – 08 พฤษภาคม 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

05 – 09 พฤษภาคม 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

06 – 10 พฤษภาคม 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

07 – 11 พฤษภาคม 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

08 – 12 พฤษภาคม 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

09 – 13 พฤษภาคม 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

10 – 14 พฤษภาคม 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

11 – 15 พฤษภาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

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

13 – 17 พฤษภาคม 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

14 – 18 พฤษภาคม 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

15 – 19 พฤษภาคม 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

16 – 20 พฤษภาคม 2562 (วนัวสิาขบชูา) 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

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

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

19 – 23 พฤษภาคม 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 



 

 
 
 

 

 
 

 

 
วนัแรก      ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

 

23.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1  ช ัน้ 3 ประต ู4 เคาทเ์ตอร ์3-4

สายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน า

ท่านโหลดสัมภาระ (ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบ

ของสายการบนิ)  

วนัทีส่อง      ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน-สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์

    โรงเรยีนสอนท ากมิจ+ิชุดฮนับก 

02.35 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐั เกาหลใีต ้โดยสายการ

บนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 700 (ส าหรบัเทีย่วบนินี ้ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 25 นาท)ี  

10.05 น. เดินทางถึง  ท่าอากาศยานนานาชาติอ ินชอน 

ประเทศสาธารณรฐั เกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่น

ประเทศเกาหล ีเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) หลัง

ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่าน
ดว้ยเมน ู ชาบ ูชาบ ู(Shabu Shabu)   (1)  
น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  ส วนสนุ ก เ อ เ ว อ ร์แ ล นด ์
(EVERLAND THEME PARK) ถูกขนานนามว่า 
ดสินียแ์ลนดเ์กาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุด

20 – 24 พฤษภาคม 2562 13,888.- 13,888.- 6,000.- 

21 – 25 พฤษภาคม 2562 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.- 

25 – 29 พฤษภาคม 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

26 – 30 พฤษภาคม 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

27 – 31 พฤษภาคม 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

28 พฤษภาคม – 1 มถินุายน 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 ุ:รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  

(รวมทา่นละ 50,000 วอน/ทา่น/ทรปิ )**รบัเงนิวอนเทา่น ัน้** 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 



 

 
 
 

 

 
 

ของประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยูท่า่มกลางหุบเขาใหท้่านไดอ้สิระเทีย่วชมท่องไป
กบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลกทีน่ีท่า่นจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถ
อยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งด ีหรอืเขา้
สูด่นิแดนแหง่เทพนยิาย สวนสีฤ่ด ูซึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาล อกีทัง้ยงัสามารถสนุกกับ
เครือ่งเล่นนานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวรร์ถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ ึง่ก าลังบาน
สะพร่ังอวดสสีันเต็มสวน (ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอก
ทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถินุายน เป็นดอกกุหลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกนัยายน 
เป็นสวนดอกลลิลี,่ เดอืนตุลาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรม
และการแสดงต่างๆ ทีจ่ัดตามตารางประจ าวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้ก
เครือ่งเลน่ไมจ่ ากดัรอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอยา่งมากมาย 
น าทา่นเดนิทางสู ่โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิ(KIM CHI SCHOOL) เพือ่ใหท้่านเรยีนรูว้ัฒนธรรมการ
ท ากมิจขิองชาวเกาหล ีกมิจเิป็นอาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมปัิญญากน้ครัวของชาว
เกาหล ีดว้ยการหมกัพรกิสแีดงและผักตา่งๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลนียิมรับประทาน
กมิจเิกอืบทกุมือ้ เป็นเครือ่งเคยีง และยงัน าไปปรงุเป็นสว่นประกอบอาหารอกีหลายอยา่ง ปัจจุบันกมิ
จมิมีากกว่า 187 ชนดิ สว่นใหญ่แลว้จะมรีสเผ็ด เปรีย้ว และมกีลิน่ฉุน พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้สชุ่ด
ประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก” (HANBOK) และถา่ยรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

ค า่  บรกิารอาหาค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ู หมยูา่งเกาหล ี(Pork Galbi)  (2)   

ทีพ่กั  โรงแรม NEW SUWON HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

วนัทีส่าม      ไรส่ตรอวเ์บอรร์ี-่ถนนแหง่ซากุระ-ศูนยร์วมเครือ่งส าอาง-ดวิตีฟ้ร-ีพพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ-ิ

พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง-ช็อปป้ิงยา่นฮงแด  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดนิทางสู่ ไรส่ตรอวเ์บอรร์ี ่(STRAWBERRY FARM) ใหท้่านไดช้มิสตรอเบอรร์ีส่ดๆ 
หวานฉ ่าจากไร ่นอกจากนัน้ทา่นยงัสามารถซือ้กลบัเมอืงไทยโดยจะมกีารแพ็คใสก่ลอ่งสวยงาม และ
จัดสง่ใหท้า่นในวันสดุทา้ย (เฉพาะเดอืนเมษายน)  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ป้อมฮวาซอง (Hwaseong Fortress) สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ชองโจ 
กษัตรยิอ์งคท์ี ่22 แหง่ราชวงศโ์ชซอน ปี ค.ศ.1794 จดุประสงคเ์พือ่ยา้ยหลุมศพของพระบดิาอกีทัง้
ยงัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญของเมอืงซวูอนไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมือ่ปี 1997 ดว้ยทีว่่ามี
อายุมากกว่า 200 ปี บวกกับความยิง่ใหญ่และสวยงามของป้อมปราการนี้ ความยาวของก าแพง
โดยรอบยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร (เฉพาะเดอืนพฤษภาคม)   

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ูขา้วย าบบิมิบบั (Bibibub) (4) 

บา่ย  น าท่านชม ถนนซากุระแหง่กรุงโซล หรอื ถนนยออโิด (YOIDO STREET) ทีม่ตีน้ซากรุะกว่า 
1,400 ตน้ในบรเิวณนี้ เรยีงรายเป็นทางยาวไป
ถงึ 5.7 กโิลเมตร อสิระใหท้่านสัมผัสสสีันแห่ง
ดอกซากุร ะ  พร อ้มถ่ายรูป เ ป็นที่ร ะลึกใน
บรรยากาศสุดโรแมนตคิ (เนือ่งจากเทศกาล
ชมซากุระ แต่ละปีจะมีการก าหนดวนั
เทศกาลขึน้อยู่กบัการพยากรณ์การบาน
ของดอกซากุระซึ่งอาจจะมีก าหนดการ
คลาดเคลือ่นตามสภาวะอากาศในแตล่ะปี 
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นรายการ ไป
หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอกแทน   หมูบ่า้นบุก
ชอนฮนัอก (BUKCHON HANOK 
VILLAGE) หมู่บา้นนี้มีบา้นแบบดั ้งเดิมซึ่ง
เรียกว่า ฮันอก ตัง้เรียงรายอยู่กว่ารอ้ยหลัง ใกล ้ๆ  กับหมู่บา้นยังเป็นที่ตัง้ของสถานที่ส าคัญทาง
ประวัตศิาตรข์องเกาหลหีลายแหง่ เชน่ พระราชวังคยองบกกงุ พระราชวังชางด็อกกงุ และศาลเจา้จอ
งมโย ทีน่ี่ไมไ่ดเ้ป็นเพยีงจุดท่องเทีย่วเท่านัน้แต่บา้นทีม่คีนอาศัยอยู่จรงิ นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหาร 
รา้นชา และเกสตเ์ฮา้สอ์กีดว้ย ) 
จากนัน้น าท่านชม ศูนยร์วมเครือ่งส าอาง (COSMETIC SHOP) ศูนยร์วมเครือ่งส าอาง ชือ่ดัง
ของเกาหล ีเชน่ Rojukiss, Missha 

 น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ี(DUTY FREE) รา้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโซล 

แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬกิา 

เครือ่งประดับหลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบรนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย  

  น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ(TRICK EYE MUSEUM) ทา่นจะไดส้นุกสนานกับการ

ถา่ยรปูแอ็คชัน่ท าท่าต่างๆ ทีเ่กดิจากความคดิสรา้งสรรค ์และจนิตนาการของการสรา้งภาพ โดยใช ้



 

 
 
 

 

 
 

เทคนิคพเิศษจากภาพสามมติทิี่รวมทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์ และการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความ

เคลือ่นไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมสีว่นร่วมถ่ายภาพ เมือ่ผ่านเขา้ไปในภาพ

นัน้ๆ ภาพทกุภาพจะออกมาดปูระหนึง่เหมอืนจรงิในเหตกุารณ์ จนทา่นจะอทุานว่ามันเหมอืนจรงิมาก

จนแทบจะแยกไมอ่อกเลยวา่อนัไหนภาพวาดและของจรงิ  

  น าท่านชม พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง (ICE MUSEUM) เป็นโซนน ้าแข็งแกะสลักรูปต่างๆ อณุหภมูขิา้ง

ใน ประมาณ -4 องศา  

 น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นฮงแด (Hongdae) หรอื ม.ฮงอกิ วอลค์กิง้ สตรที (Hongik University 

Street) เป็นย่านชอ้ปป้ิงบริเวณดา้นหนา้ของมหาวิทยาลัยฮงอิก ศูนย์รวมเด็กวัยรุ่น เด็ก

มหาวทิยาลัย และวัยท างาน อกีทัง้ไดช้ือ่วา่เป็นถนนสายศลิปะอกีแหง่หนึง่ของกรงุโซล เป็นยา่นทีม่ี

บรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี ่รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น 

คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเล่น ราคาของ

สนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆ ก็ไมแ่พง ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่

ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของทีข่ายกันเยอะสว่นใหญ่ก็จะเป็นสนิคา้แฟชัน่ เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า 

รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะไมแ่พก้นัก็คอืขนมตา่งๆ 

ค า่  บรกิารอาหาค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ูไกตุ่น๋โสม (Samgyetang)(5)   

ทีพ่กั  โรงแรม GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

วนัทีส่ ี ่      โซลทาวเวอร(์ไมร่วมขึน้ลฟิท)์-ศนูยส์มนุไพร-ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง-พระราชวงัถ็อกซูกงุ- 

ศนูยโ์สม-ศนูยพ์ลอยอเมทสิ- ช็อปป้ิงยา่นเมยีงดง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาน าซาน เป็นที่ตัง้ของ หอคอยเอ็น โซล 
ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุ
ในโลก มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ท่านสามารถ
ชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 
องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกักซัน และถา้หันไปยังทศิตรง
ขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน่ ้าฮันกัง เป็นอกีหนึง่สถานที ่ทีส่ดุแสน
จะโรแมนตกิ ไมว่า่จะเป็นยามกลางวันหรอืกลางคนื และไมว่า่จะฤดู
ไหนๆ ที่นี่ยังคงไดรั้บความนยิมเสมอมา เพราะเป็นสถานทีค่ลอ้ง
กุญแจคู่รักที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และชาวเกาหลี โดยมี
ความเชือ่ว่าหากไดม้าคลอ้งกุญแจดว้ยกันทีน่ี่ และโยนลูกกุญแจ
ลงไปจะท าใหรั้กกันมั่นคง ยืนยาว ตราบนานเท่านาน (หมาย
เหตุ : ไมร่วมคา่ ข ึน้ลฟิต ์และ คา่แมกุ่ญแจ ลูกกุญแจ
คูร่กัส าหรบัคลอ้ง ทา่นสามารถเตรยีมจากประเทศไทย
ไปได)้ 
น าท่านชม ศูนยส์มุนไพร (HERB SHOP) ใหท้่านได ้
เลอืกซือ้เลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ทีน่ ามา
แปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มสีรรพคุณรักษาโรค และบ ารุง
รา่งกาย 
น าท่านชม ศูนยน์ า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) เป็น
ผลติภัณฑ ์ที่สกัดจากนา้มันสน มสีรรคุณชว่ยบ ารุงร่างกาย 
ลดไขมัน ชว่ยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได ้



 

 
 
 

 

 
 

เป็นอยา่งด ี
น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัถ็อกซูกุง (D  EOKSUGUNG PALACE) ตัง้อยูท่ีห่ัวมมุสีแ่ยกใจ

กลางเมอืงของกรุงโซล เป็นพระราชวังทีเ่ล็กทีส่ดุในบรรดา 5 พระราชวังของประเทศเกาหลใีต ้ซึง่

เป็นเพยีงพระราชวังแห่งเดยีวทีล่อ้มรอบดว้ยอาคารสไตลต์ะวันตกทีเ่พิม่ความเป็นเอกลักษณ์ของ

ทวิทัศน์ได ้มจีุดเด่นคอือาคารภายในพระราชวังนัน้เป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลแีละ

วัฒนธรรมตะวันตกไดอ้ยา่งงดงามลงตัว 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ูไกอ่บซอีิว๊วุน้เสน้ (Jimdak)  (7)   

บา่ย น าทา่นชม ศนูยโ์สม (GINSENG) ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่ถอืว่า

เป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีท่ีส่ดุ

และราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพือ่น าไปบ ารงุรา่งกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอื 

น าทา่นชม โรงงานเจยีระไน พลอยอเมทสิ (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลเีป็นแดนของ
พลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้
ยวนใจ พลอยนีจ้ะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ต่างห ู
และสรอ้ยขอ้มอื 
น าท่านเดินทางสู่ แหล่งช็อปป้ิงย่านเมียงดง หรือ 
สยามสแควรเ์กาหลทีา่นสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชัน่
ลา่สดุของเกาหลไีดท้ีน่ีโ่ดยเฉพาะสนิคา้วัยรุ่นเชน่เสือ้ผา้ 
รองเทา้ กระเป๋า เครื่องประดับ ทั ้งแบรนด์เนม เช่น 
EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนด์
เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องส าอางเช่นETUDE HOUSE, 
SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 
ROJUKISS, LANEIGE อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหาร
ตา่งๆ 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

ทีพ่กั  โรงแรม GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

วนัทีห่า้     ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต -ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน- ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ อดูง้  (8) 

น าทา่นเดนิทางสู ่(SUPER MARKET) ซึง่มสีนิคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ 

กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

11.15 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ AIR ASIA X 

เทีย่วบนิที ่XJ 701 (ส าหรบัเทีย่วบนินี ้ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลา

บนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 25 นาท)ี 

15.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

**ราคาส าหรบัลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 9,888 บาท** 

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

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

***ราคานีเ้ฉพาะกรุป๊หนา้รา้น (จอยทวัร)์ เทา่น ัน้  
กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัง้*** 

 

 

 
 



 

 
 
 

 

 
 

ส าคญั !! :   

* อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. (เป็นเงนิ

ไทยประมาณ 3,200 บาท) 

* กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา คร ู ธุรกจิ

ขายตรงเครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดู

งาน กรณุาตดิตอ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าราคาใหใ้หมท่กุคร ัง้ 

* กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้จากที่

ดา้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิข ึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ย

แลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

*  ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืงของรฐับาลเกาหลรีว่มกบัการทอ่งเทีย่วเกาหลใีนนาม

ของรา้นรฐับาล ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึอยากเรยีน

ชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งแวะชม จะซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกั และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล ขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 100 USD / ทา่น /รา้น 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ

เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็น

หลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

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

รวมถงึค่าภาษีสนามบนิและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด  UPGRADE หรือ 

เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตให ้

โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้ าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ช ิน้) และ ถือขึน้

เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หนา้ที่จะพจิารณาตามความ

เหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยงัไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์

การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่มคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตาม

กรรมธรรม)์ 

 คา่บรกิารนีรั้บเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกั

รดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวมทา่นละ 50,000 วอน /ทา่น/ทรปิ  หวัหนา้ทวัร ์

จากเมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร **เด็กช าระทปิเท่าผูใ้หญ่**  ท ัง้นี ้ขอ

อนญุาตเิก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีด่อนเมอืง ในวนัเช็คอนิ 

 คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่



 

 
 
 

 

 
 

เกนิขนาดมาตรฐาน  

 ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัสายการบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการ

บนิเป็นผูก้ าหนด 

 คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว กรณีทีส่ถานทตูแจง้ใหย้ืน่ขอวซีา่แบบกะทันหันกอ่นเดนิทางตาม

จรงิ ประเทศเกาหลีใต ้อนุญาตใหท้่านที่ถือหนังสอืเดนิทางไทย และมวีัตถุประสงค์เดนิทางไป

ประเทศเกาหลใีต ้เพือ่การท่องเทีย่ว ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านักไดไ้มเ่กนิ 90 วัน 

ตอ่ครัง้ 
 
เดนิทางขึน้ต า่ 30 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์ห ้
ท่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป 
โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่น

วันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100 % 

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมา
ทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่
พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // 
[หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ
คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการ
จองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลื่อน ขอคืนเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั ้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ 
ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่
คนืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิาร
รายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ
เงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วม

คณะไมถ่งึ 30ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ

ตา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของ



 

 
 
 

 

 
 

ทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่

ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมหีอ้งพัก

ส าหรับผูสู้บบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิ 

9. ทางไปในพเีรยีดวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทาง

ใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี ้กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางาน

แลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงไดก้รณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋ว

เครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋ว 

10. กรณีที่ท่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบนิ , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋ว

รถไฟ) กรณุาตดิตอ่สอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่

สามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ 

หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับฤดูกาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของ

ทา่อากาศยานเป็นส าคัญเทา่นัน้ สิง่ส าคัญ ทา่นจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ 

อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนีห้ากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้  (กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสัตว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท 

กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ) 

11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง

นอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

12. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

13. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน

ต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่

สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธ

ในกรณีอืน่ ๆ  

14. อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไมส่ามารถเลือ่น

ไฟลท์ วัน ไป หรอื กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการ

เปลีย่นแปลงกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

15. ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ทีไ่มรู่จั้กกันมากอ่น เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน 

จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

16. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตห้วัน หรือ วันเสาร์อาทติย ์รถ

อาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของ

มคัคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้ง

เรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

17. ส าหรับลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้น

บางกรณี ขึน้อยู่กับโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพักว่ามหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) 

หรอืไม ่กรณีไมม่ ีท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายตุ ่า

กวา่ 12 ปี ณ วันเดนิทางกลับ 

18. ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ 

สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม 

และ หากมสีถานทีท่อ่งเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวังในการเดนิ

เป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกันแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะ

สวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตา 

19. กรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่จะ

เกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

20. หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ที่สายการบนิ หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสือ



 

 
 
 

 

 
 

เดนิทาง (พาสปอรต์) ของทา่นช ารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้

ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอื

เดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้

เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทาง

ของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่

เอกสารมาที่บริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบนิ) ท่านสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะ

ออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

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

สายการบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิ

พรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

22. ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับหอ้งพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละ

โ รงแ รมแตกต่ า งกัน  จึง อาจท า ให ้ห อ้ งพั กแบบห อ้ งพั ก เ ดี่ ย ว  ( SINGLE)  และห อ้ งคู ่

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

แบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

23. เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวรใ์หก้ับทางบรษัิทฯแลว้ ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึง่ก็ตาม ทางบรษัิทฯ จะถอืว่า

ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้ ** 

24. หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ 

25. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 
เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาให้

เฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่น ัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  
1. หลักฐานการท างานประจ าของนักท่องเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตัวไปแสดงดว้ย เชน่ บัตรพนักงาน 

นามบตัร จดหมายรับรองการท างานภาษาองักฤษ ระบตุ าแหน่ง เงนิเดอืน  

2. กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ทา่นพรอ้มเซน็

รับรองส าเนา 
3. หลักฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  

300เหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไม่มบีัตรเครดติ

คารด์) หากมบีัตรเครดติต่างประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื 

Master Card ตอ้งน าตดิตัวไปดว้ยหรอืหลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบว่าท่าน

คอืนักทอ่งเทีย่ว 

4. กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา กรุณาเตรยีมหนังสอืรับรองจากสถานศกึษาเป็นภาษาอังกฤษ และควร

เดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั (ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุม่

ถงึ 18 ปีและไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้ง ขอจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย) 

5. หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรน าพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือน าตดิตัวไปดว้ย 

  

6. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 
 

การอพัเกรดทีน่ั่ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat ส าหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตัว๋กรุ๊ปทัวรไ์มส่ามารถ
อพัทีน่ั่งได ้

ทีน่ ัง่ Hot Seat  ราคา 2,200 บาท/เทีย่ว เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาที่
กวา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่

  

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มช าระ
คา่น ้าหนัก** 

-       ซือ้น าหนักเพิม่       5 กก.   ช าระเพิม่ 600  บาท 

-       ซือ้น ้าหนักเพิม่       10 กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท 

-       ซือ้น ้าหนักเพิม่  20กก. ช าระเพิม่ 2,000 บา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

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

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

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด..................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด..........หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL………… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .............................................................................................................................. 

 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


