
 

 

เกาหลี สวนสนกุเอเวอร์แลนด์  

5 วัน 3 คืน  
ซุปตาร์... ซากุระ ชมพู ฟรุ๊งฟริ้ง  

  เดินทางทุกวัน ตลอดเดือน มีนาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โดยสายการบิน  ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)  



 

 

(บินเช้า-กลับดึก เท่ียวคุ้มสุดๆ) 
❖ โซลทาวเวอร์... หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก 
❖ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์... สวนสนุกกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ 
❖ ถนนยออิโด... ชมเทศกาลดอกซากุระบาน 
❖ ชิมสตรอว์เบอร์รี่... ลูกใหญ่ หวาน หอม สดๆ จากไร่ 
❖ พิเศษ !! สวมชุดฮันบก…  ชุดประจ าชาติเกาหลี พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก   

วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

พัก 2 -3 ท่าน 
ต่อห้อง 

ราคาเด็ก พักเด่ียว 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ :รายการนี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและคนขับรถ  
(รวมท่านละ 50,000 วอน/ท่าน/ทริป ) 

หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 
***(เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิในวันเช็คอิน) **เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่** 



 

 

วันแรก      ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน-โรงเรียนสอนท ากิมจ+ิชุดฮันบก 

05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1  ชั้น 3 ประตู 4 เคาท์เตอร์ 3-4สายการ
บิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและน าท่านโหลด
สัมภาระ (ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเคร่ือง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน)  

08.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐ เกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR 
ASIA X เที่ยวบินท่ี XJ 708 (ส าหรับเที่ยวบินนี้ ไม่มีบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ช่ัวโมง 25 นาที)  

15.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐ เกาหลีใต้ 
(เวลาท้องถ่ินประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  
น าท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ (KIM CHI SCHOOL) เพื่อให้ท่าน
เรียนรู้วัฒนธรรมการท ากิมจิของชาวเกาหลี กิมจิเป็นอาหารเกาหลีประเภท
ผักดองท่ีอาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริกสีแดงและ
ผักต่างๆ โดยท่ัวไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ เป็นเครื่องเคียง และยัง
น าไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่แล้วจะมีรส
เผ็ด เปรี้ยว และมีกล่ินฉุน พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK) และ
ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก  

ค่ า  บริการอาหาค่ า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู โอซัมบุลโกกิ (Osam Bulgogi  (1)   
ที่พัก  โรงแรม NEW SUWON HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วันที่สอง      ไร่สตรอว์เบอร์ร่ี-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ถนนซากุระแห่งกรุงโซล-ตลาดทงแดมุน  
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอว์เบอร์ร่ี (STRAWBERRY FARM) ให้ท่านได้ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ หวานฉ่ าจาก
ไร่ นอกจากนัน้ท่านยังสามารถซื้อกลับเมืองไทยโดยจะมีการแพ็คใส่กล่องสวยงาม และจัดส่งให้ท่านในวัน
สุดท้าย 
น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK) ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์
เกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ต้ังอยู่ท่ามกลางหุบ
เขาให้ท่านได้อิสระเท่ียวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกท่ีนี่ท่านจะพบ
เจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกับคนขับรถ
ได้เป็นอย่างดี หรือเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปล่ียนไปตามฤดูกาล อีกท้ังยัง
สามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่ง



 

 

ก าลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอก
ทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวน
ดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ 
ท่ีจัดตามตารางประจ าวันด้วยบัตรเข้าชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นได้ทุกเครื่องเล่นไม่จ ากัดรอบ เลือก
ชมและเลือกซื้อช้อบป้ิงในร้านค้าของท่ีระลึกต่างๆอย่างมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู  หมูย่างเกาหลี (Pork Galbi) (3) 
บ่าย น าท่านชม ถนนซากุระแห่งกรุงโซล หรือ 

ถนนยออิ โด  (YOIDO STREET)  ท่ี มี ต้น
ซากุระกว่า 1,400 ต้นในบริเวณนี้ เรียงราย
เป็นทางยาวไปถึง 5.7 กิโลเมตร อิสระให้ท่าน
สัมผัสสีสันแห่งดอกซากุระ พร้อมถ่ายรูปเป็น
ท่ีระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติค (เนื่องจาก
เทศกาลชมซากุระที่ถนนยออิโด แต่ละปีจะ
มีการก าหนดวันเทศกาลขึ้นอยู่ กับการ
พยากรณ์การบานของดอกซากุระซ่ึงอาจจะ
มีก าหนดการคลาดเคลื่อนตามสภาวะอากาศในแต่ละปี ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการตาม
ความเหมาะสม)   

 น าท่านเดินทางสู่ ตลาดทงแดมุน (DONGDAEMUN MARKET) เป็นตลาดท่ีเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย 
และห้างสรรพสินค้าท่ีทันสมัยกว่า 10 แห่ง ต้ังอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบด้ังเดิมของบริเวณฮึนอินจิมุน 
หรือประตูตะวันออก เป็นแหล่งค้าของสินค้าประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง เครื่องนอน เครื่องใช้
ภายในบ้าน อุปกรณ์กีฬา เครื่องกีฬา รองเท้า และอื่นๆ สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัยในราคาท่ีไม่
แพง 

ค่ า  บริการอาหาค่ า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ข้าวย าบิบิมบับ (Bibibub) (4)   

พัก  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า  



 

 

 

วันที่สาม       ศูนย์โสม-ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง-พระราชวังถ็อกซูกุง- โซลทาวเวอร์-ดิวต้ีฟรี 
  ศูนย์รวมเคร่ืองส าอาง-ย่านเมียงดง 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านชม ศูนย์โสม (GINSENG) ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสม
ท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่าน
ได้เลือกซื้อโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีท่ีสุดและราคาถูกกว่า
ไทยถึง 2 เท่า เพื่อน าไปบ ารุงร่างกาย หรือฝากญาติ
ผู้ใหญ่ท่ีท่านรักและนับถือ 
น าท่านชม ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง (RED PINE) เป็น
ผลิตภัณฑ์ ท่ีสกัดจากน้ามันสน มีสรรคุณช่วยบ ารุง
ร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุล
ในร่างกายได้เป็นอย่างดี 
น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังถ็อกซูกุง (D  EOKSUGUNG PALACE) ต้ังอยู่ท่ีหัวมุมส่ีแยกใจกลางเมือง
ของกรุงโซล เป็นพระราชวังท่ีเล็กท่ีสุดในบรรดา 5 พระราชวังของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นเพียง
พระราชวังแห่งเดียวท่ีล้อมรอบด้วยอาคารสไตล์ตะวันตกท่ีเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของทิวทัศน์ได้ มี
จุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวังนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตก
ได้อย่างงดงามลงตัว 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ไก่ตุ่นโสม (Samgyetang) (6)   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาน าซาน เป็นท่ีต้ังของ หอคอยเอ็น 

โซล ทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอย
เมือง ท่ี สูง ท่ี สุดในโลก มีความสูงถึ ง  480 เมตร เหนือ
ระดับน้ าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจาก
ยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองได้
ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึง
แม่น้ าฮันกัง เป็นอีกหนึ่งสถานท่ี ท่ีสุดแสนจะโรแมนติก ไม่ว่า
จะเป็นยามกลางวันหรือกลางคืน และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ท่ีนี่
ยังคงได้รับความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานท่ีคล้องกุญแจ
คู่รักท่ียอดนิยมของนักท่องเท่ียว และชาวเกาหลี โดยมีความ
เช่ือว่าหากได้มาคล้องกุญแจด้วยกันท่ีนี่ และโยนลูกกุญแจลง
ไปจะท าให้รักกันมั่นคง ยืนยาว ตราบนานเท่านาน (หมายเหตุ : ไม่รวมค่า ขึ้นลิฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ 
ลูกกุญแจคู่รักส าหรับคล้อง ท่านสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได้) 



 

 

น าท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวต้ีฟรี (DUTY FREE) 
ร้านค้าปลอดภาษีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโซล แหล่งรวมสินค้าแบรนด์
เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น้ าหอม เส้ือผ้า เครื่องส าอาง 
กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ดัง และ
สินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย  
น าท่านชม ศูนย์รวมเคร่ืองส าอาง (COSMETIC SHOP) 
ศูนย์รวมเครื่องส าอาง ช่ือดังของเกาหลี เช่น Rojukiss, 
Missha 
น าท่านเดินทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็นแหล่งรวมเครื่องส าอางค์ช่ือดัง อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop เป็นต้น 

ค่ า อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว  
พัก  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่สี่      ศูนย์สมุนไพร-พลอยอเมทิส-หมู่บ้านบุกชอนฮนัอก-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ าแข็ง-ท่าอากาศ
ยานนานาชาติอินชอน 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

น าท่านชม ศูนย์สมุนไพร (HERB SHOP) ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ท่ี
น ามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ท่ีมีสรรพคุณรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย 
น าท่านชม โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสี
ม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีต้ังแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอย
นี้จะงามจับตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยข้อมือ 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (BUKCHON HANOK VILLAGE) หมู่บ้านนี้มีบ้านแบบด้ังเดิม
ซึ่งเรียกว่า ฮันอก ต้ังเรียงรายอยู่กว่าร้อยหลัง ใกล้ๆ กับหมู่บ้านยังเป็นท่ีต้ังของสถานท่ีส าคัญทางประวัติ
ศาตร์ของเกาหลีหลายแห่ง เช่น พระราชวังคยองบกกุง พระราชวังชางด็อกกุง และศาลเจ้าจองมโย ท่ีนี่
ไม่ได้เป็นเพียงจุดท่องเท่ียวเท่านั้นแต่บ้านท่ีมีคนอาศัยอยู่จริง นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านชา และเกสต์
เฮ้าส์อีกด้วย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น (Jimdak) (8) 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) ท่านจะได้สนุกสนานกับการถ่ายรูป

แอ็คช่ันท าท่าต่างๆ ท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของการสร้างภาพ โดยใช้เทคนิคพิเศษ
จากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคล่ือนไหวของภาพให้มี
มิติเหมือนจริงโดยให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื่อผ่านเข้าไปในภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดู
ประหนึ่งเหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามันเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอัน
ไหนภาพวาดและของจริง  



 

 

  น าท่านชม พิพิธภัณฑ์น้ าแข็ง (ICE MUSEUM) เป็นโซนน้ าแข็งแกะสลักรูปต่างๆ อุณหภูมิข้างใน 
ประมาณ -4 องศา  

 น าท่านเดินทางสู่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (SUPER MARKET) ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของ
ฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเค้ียว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของท่ีระลึกต่างๆ 

ค่ า อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว  
ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ห้า     ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน- ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 

00.20 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินท่ี 
XJ 703 (ส าหรับเที่ยวบินนี้ ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 
ชั่วโมง 25 นาที) 

04.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

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

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 
**ราคาส าหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการต๋ัวเคร่ืองบิน 8,888 บาท** 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 5,900 บาท **  
(ไม่มีที่นั่งบนเคร่ืองบิน) 

 
 



 

 

ส าคัญ !! :   
* อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) 
* กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาที่สถานะผู้ เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง

เคร่ืองส าอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้าที่เพื่อท าราคาให้ใหม่ทุกคร้ัง 

* กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทั้งจากที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์
เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ 
จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

*  ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพื้นเมืองของรัฐบาลเกาหลีร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีในนามของร้านรัฐบาล ซ่ึง
จ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้าน
จ าเป็นต้องแวะชม จะซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะ
เข้าร้านรัฐบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 100 USD / ท่าน / ร้าน 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด 
เท่ียวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ  

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่
จ ากัดจ านวนช้ิน แต่ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา 

หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไป
เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานท่ีในโปรแกรม 
✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    



 

 

✓ ค่ามัคคุเทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
✓ ค่าบริการนี้รับเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
✓ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน

ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบุในรายการ 
✓ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและคนขับรถ รวมท่านละ 50,000 วอน/ท่าน/ทริป  หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ตาม

ความพึงพอใจในการบริการ **เด็กช าระทิปเท่าผู้ใหญ่**  ทั้งนี้ ขออนุญาติเก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบิน
สุวรรณภูมิ ในวันเช็คอิน 

✓ ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

✓ ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสายการ
บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทท่ีใช้บิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้อยู่ท่ีสายการบินเป็นผู้ก าหนด 

✓ ค่าภาษีน้ ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
✓ ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเท่ียว กรณีท่ีสถานทูตแจ้งให้ยื่นขอวีซ่าแบบกะทันหันก่อนเดินทางตามจริง ประเทศ

เกาหลีใต้ อนุญาตให้ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพื่อการท่องเท่ียว 
ไม่จ าเป็นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง 

 
เดินทางขึ้นต่ า 30 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการ
เพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
 
เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทาง
ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน 100 % 

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆท่ีได้
ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 



 

 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

• ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า
ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 
(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 
หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้ทุก
กรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุไว้ 
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะ
แล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด

บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดิน 



 

 

9. ทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ท้ังนี้ 
ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้กรณี
ท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัว 

10. กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ขึ้นอยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านั้น ส่ิงส าคัญ ท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบิน
เพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ช่ัวโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังส้ิน  (กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณา
แจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ) 

11. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

12. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ  ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

13. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

14. อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ต๋ัวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟล์ท วัน ไป หรือ 
กลับส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ี
เป็นกรณีพิเศษ 

15. ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
ห้องพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

16. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไต้หวัน หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้
เวลาในการท่องเท่ียวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหาร
เวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งท่ีต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

17. ส าหรับลูกค้าท่ีเดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องส าหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ในบางกรณี ขึ้นอยู่กับ
โรงแรมท่ีคณะนั้นๆพักว่ามีห้องรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจ าเป็นจะต้อง
ช าระค่าใช้จ่ายเพิ่ม (พักเด่ียว) ตามจริง ยกเว้นเด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ 

18. ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานท่ีท่องเท่ียว
ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าท่ีสามารถเดินบน
หิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท าให้ระคายเคืองตา 



 

 

19. กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

20. หากวันเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้า
หนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน ทางสายการบิน หรือ 
เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวง
การต่างประเทศเพื่อท าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาท่ีบริษัทเร็ว
ท่ีสุด เพื่อยืนยันการเปล่ียนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ียังไม่
ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) 
เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต๋ัวเครื่องบินแบบ
กรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

21. เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลือกท่ีนั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุด
ให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากท่ีสุด  

22. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมท่ีพัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจท าให้ห้องพักแบบห้องพักเด่ียว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละช้ันกัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

23. เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงท้ังหมดนี้แล้ว ** 

24. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร์.......................................................................... วันเดินทาง........................................ 
ช่ือผู้ติดต่อ (ผู้จอง) ......................................................... โทร...................................................... 
จ านวนผู้เดินทางท้ังหมด..................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 
จ านวนห้องพักท่ีใช้ท้ังหมด..........ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL………… / TRIPLE.............) 
 

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อื่นตามท่ีท่านต้องการ อาทิเช่น 
อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอื่นๆ .............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

 

 
ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้จอง 
 

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

 


