
เกาหลี สวนสนกุล็อตเต้เวิลด์ 
5 วัน 3 คืน 

ซุปตาร์...ปูกระโดด 
 ก าหนดเดินทาง เดือนตลุาคม - พฤศจิกายน 2562 

โดยสายการบิน  ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) 

NIDN192261



 

 

(บินดึก-กลับเช้า เที่ยวคุ้มสุดๆ) 
❖ โซลทาวเวอร.์.. หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก 
❖ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์...สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ 
❖ สะพานมาจังโฮซู... เปิดประสบการณ์หวาดเสียว 
❖ สวมชุดฮันบก… ชุดประจ าชาติเกาหลี พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก   
❖ พิเศษ !!..ส าหรับสาวก HARRY POTTER กับ คาเฟ่สุดชิค 943 KING’S CROSS 

วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

พัก 2 -3 ท่าน 
ต่อห้อง 

ราคาเด็ก พักเดี่ยว 

01 – 05  ตุลาคม  2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

02 – 06  ตุลาคม  2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

03 – 07  ตุลาคม  2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

04 – 08  ตุลาคม  2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

05 – 09  ตุลาคม  2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

06 – 10  ตุลาคม  2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

07 – 11  ตุลาคม  2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

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

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

10 – 14  ตุลาคม  2562  
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 

19,888.- 19,888.- 6,000.- 

11 – 15  ตุลาคม  2562 
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 

19,888.- 19,888.- 6,000.- 

12 – 16  ตุลาคม  2562 
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 

18,888.- 18,888.- 6,000.- 

13 – 17  ตุลาคม  2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

14 – 18  ตุลาคม  2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

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

16 – 20  ตุลาคม  2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 



 

 

17 – 21  ตุลาคม  2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

18 – 22  ตุลาคม  2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

19 – 23  ตุลาคม  2562 (วันปิยะมหาราช) 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

20 – 24  ตุลาคม  2562 (วันปิยะมหาราช) 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

21 – 25  ตุลาคม  2562 (วันปิยะมหาราช) 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

22 – 26  ตุลาคม  2562 (วันปิยะมหาราช) 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

23 – 27  ตุลาคม  2562 (วันปิยะมหาราช) 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

24 – 28  ตุลาคม  2562  18,888.- 18,888.- 6,000.- 

25 – 29  ตุลาคม  2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

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

27 – 31  ตุลาคม  2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

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

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

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

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

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

06 – 10 พฤศจิกายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

07 – 11 พฤศจิกายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

08 – 12 พฤศจิกายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

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

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

11 – 15 พฤศจิกายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

12 – 16 พฤศจิกายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

13 – 17 พฤศจิกายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 



 

 

 

 

วันแรก      ท่าอากาศยานดอนเมือง 
 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1  ชั้น 3 ประตู 4 เคาท์เตอร์ 
3-4สายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง

14 – 18 พฤศจิกายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

15 – 19 พฤศจิกายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

16 – 20 พฤศจิกายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

17 – 21 พฤศจิกายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

18 – 22 พฤศจิกายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

19 – 23 พฤศจิกายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

20 – 24 พฤศจิกายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

21 – 25 พฤศจิกายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

22 – 26 พฤศจิกายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

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

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

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

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

27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

หมายเหตุ :รายการนี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิน่และคนขับรถ  
(รวมท่านละ 50,000 วอน หรือ 1,750 บาท/ท่าน/ทริป ) 

หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 
***(เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) **เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่** 



 

 

และน าท่านโหลดสัมภาระ (ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็นไป
ตามระบบของสายการบิน)  

 

วันที่สอง      ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - สะพานแขวนมาจังโฮซู  -  
 สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์  

02.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐ เกาหลีใต้ โดยสายการ
บิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 700 (ส าหรับเที่ยวบินนี้ ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเคร่ืองบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 25 นาที)  

10.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐ เกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่น
ประเทศเกาหลี เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ชาบูชาบู (SHABU SHABU) 
(1)  

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ สะพานแขวนมาจังโฮซู  (SUSPENSION BRIDGE OF MAJANGHOSU) 
ความยาวถึง 220 เมตร และกว้าง 1.5 เมตร ถือเป็นสะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในเกาหลี สามารถ
รองรับคนได้ถึง 1,280 คน และทนต่อแผ่นดินไหวขนาด 7 ริคเตอร์!!!...ตรงกลางๆสะพานมีพื้น
กระจกใส่สามารถมองเห็นความสูงจากพื้นน้ า  ตัวทะเลสาบมาจังเป็นทะเลสาบท่ีไม่ได้เกิดตาม
ธรรมชาติ ถูกสร้างเมื่อปี 2000 เพ่ือเป็นสวนสาธารณะและศูนย์กลางธรรมชาติให้กับเมืองพาจู  
เป็นอีกหนึ่งท่ีเท่ียวฤดูใบไม้เปลี่ยนสีท่ีไม่ควรพลาด 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ (LOTTE WORLD) สวนสนุกในร่มท่ีใหญ่
ท่ีสุดในเกาหลี  เริ่มต้นด้วยความสนุกสุดยอดกับ 5 สิ่งท่ีไม่ควรพลาดเริ่มด้วย PHARAOH’S 
FURY ตื่นเต้นเล้าใจกับการล่องแก่งพิชิตฟาร์โรแห่งอียิปต์, ADLANTIC ADVENTURE นั่งรถไฟ
เหาะพิชิตแอตแลนติก, GYRO DROP เก้าอี้หมุนเหาะด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
ด้วยความสูงกว่า 70 เมตร เพลิดเพลินมหกรรมขบวนพาเหรดท่ีเฉลิมฉลองใน WORLD 
CANIVAL PARADE พร้อม พบความอัศจรรย์ใจละตื่นตากับ เลเซอร์โชว์ การแสดงท่ีน าทุก
ท่านไปสู่ดินแดนแห่งกาแล็กซี ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับบัตรFREE PASSเล่นเคร่ืองเล่นได้ทุกชนิดไม่
จ ากัดจ านวนครั้ง ท่ี MAGIC LAND ท่ีมีเครื่องเล่นหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น WAIKIKI WAVE, 
SWING TREE, BUNGEE DROP และอื่นๆ อีกมากมาย 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
ค่ า  บริการอาหาค่ า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์ขาป ู(KING CRAB)  (2)   
ที่พัก  โรงแรม BLVD HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

วันที่สาม      โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์)-ศูนย์รวมเครื่องส าอาง-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ท าข้าวห่อ
สาหร่าย-ศูนย์สมุนไพร - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ าแข็ง - ช็อปปิ้งย่านฮงแด  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
น าท่านเดินทางสู่ หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ (N SEOUL 
TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีความสูงถึง 
480 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพ
ของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศา โดย
สามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็
จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ าฮันกัง เป็นอีกหนึ่งสถานท่ี ท่ีสุดแสนจะ
โรแมนติก ไม่ว่าจะเป็นยามกลางวันหรือกลางคืน และไม่ว่าจะ
ฤดูไหนๆ ท่ีนี่ยังคงได้รับความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานท่ี
คล้องกุญแจคู่รักที่ยอดนิยมของนักท่องเท่ียว และชาวเกาหลี โดยมีความเชื่อว่าหากได้มาคล้อง
กุญแจด้วยกันท่ีนี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะท าให้รักกันมั่นคง ยืนยาว ตราบนานเท่านาน 
(หมายเหตุ : ไม่รวมค่า ขึ้นลิฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รักส าหรับคล้อง ท่าน
สามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได้) 
จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์รวมเครื่องส าอาง (COSMETIC SHOP) ศูนย์รวมเครื่องส าอาง ชื่อดัง
ของเกาหลี เช่น Rojukiss, Missha 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ข้าวย าเกาหลี (BIBIMBAP) (4) 



 

 

บ่าย น าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) จะจัดได้เรียนรู้เร่ืองราวต่างๆของการ
ท าสาหร่ายและประวัติความเป็นมาต้นก าเนิดของการผลิตสาหร่ายพร้อมท้ังให้ท่านได้ลิ้มลอง
รสชาติสาหร่ายของเกาหลีแบบดั้งเดิม และสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย   
จากนั้นน าท่านเรียนรู้ การท าข้าวห่อสาหร่าย (KIMPAP) อาหารง่ายๆ ท่ีคนเกาหลีนิยม
รับประทาน โดยการน าข้าวสุก และส่วนผสมอื่นๆหลากชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผักโขม ไข่
เจียว ปูอัด แฮม เป็นต้น วางแผ่บนแผ่นสาหร่าย ม้วนเป็นแท่งยาวๆ แล้วหั่นเป็นชิ้นพอดีค า  
ซึ่งโดยส่วนมากจะท าขนาดกะทัดรัด ชาวเกาหลีมักกินเมนูนี้ในเวลารีบๆ เพราะมันกินง่าย เร็ว 
และพกพาสะดวก 

 น าท่านชม ศูนย์สมุนไพร (HERB SHOP) ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของ
เกาหล ีท่ีน ามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ท่ีมีสรรพคุณรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย  

  น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) ท่านจะได้สนุกสนานกับ
การถ่ายรูปแอ็คชั่นท าท่าต่างๆ ท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของการสร้าง
ภาพ โดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และการซ้อนภาพโดย
กระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื่อ
ผ่านเข้าไปในภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะ
อุทานว่ามันเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนภาพวาดและของจริง  

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

 
 
 
 
 
 
  ห้ามพลาด!!! .... ส าหรับสาวก HARRY POTTER คาเฟ่สไตล์แฮรี่ ท่ียกมาเอาใจแฟนคลับแฮ

รี่พอตเตอร์ถึงย่านฮงแดเลย  กับคาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS ท่ีจ าลองชานชาลา 9 เศษ
สามส่วนสี่ ไม่ต้องบินไปไกลถึง สถานีคิงส์ครอส กรุงลอนดอน อีกต่อไป.. และท่ีขาดไม่ได้คือ
มุมถ่ายรูปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชานชาลา 9 3/4 ชั้นวางไม้กายสิทธิ ์ผ้าคลุมและผ้าพันคอ ก็มีให้



 

 

ใส่ถ่ายรูปด้วยนะ (หมายเหตุ:ในกรณีที่ท่านต้องการเข้าไปถ่ายรูปด้านใน จะต้องซื้อ
เครื่องดื่มจากทางร้าน) 

 น าท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด (HONGDAE) หรือ ม.ฮงอิก วอล์
คกิ้ ง  สตรีท  (Hongik University Street) เป็นย่ านช้อปปิ้ ง
บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก ศูนย์รวมเด็กวัยรุ่น เด็ก
มหาวิทยาลัย และวัยท างาน อีกท้ังได้ชื่อว่าเป็นถนนสายศิลปะ
อีกแห่งหนึ่งของกรุงโซล เป็นย่านท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก อีกท้ัง
ยังมีร้านกาแฟท่ีเป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจ าหน่ายสินค้า
แฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารท่ีน่าสนใจในหมู่วัยรุ่น
อาย ุ20-30 ปีท่ีนิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆ ก็ไม่แพง ซึ่งจะคึกคักเป็น
พิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ ของท่ีขายกัน
เยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียน 
และท่ีเยอะไม่แพ้กันก็คือขนมต่างๆ 

ค่ า  บริการอาหาค่ า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น (Jimdak)  (5)   
ที่พัก  โรงแรม BLVD HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

วันที่สี่       ศูนย์โสม - ศูนยน์้ ามันสนเข็มแดง – ศูนยพ์ลอยอเมทิส - หมู่บ้านบุกชอนฮนัอก – 
 พระราชวังชางด็อกกุง – ดิวตี้ฟรี – ช็อปปิ้งย่านเมียงดง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
น าท่านชม ศูนย์โสม (GINSENG) ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปี ซึ่งถือ
ว่าเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมท่ีมีคุณภาพดีที่
ท่ีสุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อน าไปบ ารุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ท่ีท่านรักและ
นับถือ 
น าท่านชม ศูนยน์้ ามันสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลิตภัณฑ์ ท่ีสกัดจากน้ามันสน มีสรรคุณ
ช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดี 
น าท่านชม โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเป็นแดน
ของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มี
เสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ 



 

 

น า ท่ าน เ ท่ี ย วชม  พระ ร าชวั ง ช า ง ด๊ อ กกุ ง 
(CHANGDEOKGUNG) เป็นพระราชวังท่ีสวยงาม
และทรงคุณค่าท่ีสุดในประวัติศาสตร์เกาหลีท่ีเคยมี
การปกครองด้วยระบบกษัตริย์จนได้รับการขึ้น
ทะเบียนให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม
ขององค์การยูเนสโกพระราชวังแห่งนี้มีความส าคัญ

มากเพราะเป็นพระราชวังหลวงสร้างในปี    ค.ศ.1405 ใช้เป็นท่ีประทับของกษัตริย์ใน
ราชวงศ์โชชอนหลายพระองค์จนถึงพระเจ้าชุนจง (Seonjeong) ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้าย
ของราชวงศ์ท่ีสิ้นพระชนม์ลงในปีค.ศ.1926  ดังนั้นทางรัฐบาลเกาหลีจึงได้อนุรักษ์พระราชวัง
แห่งนี้เอาไว้อย่างดีที่สุด 
พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK) สนุกสนานกับกิจกรรม
ให้ท่านแต่งกายในชุดประจ าชาติพ้ืนเมืองเกาหลี  เก็บภาพเป็นที่ระลึก 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู บุลโกกิ (Bulgogi)  (7)   
บ่าย  จากนั้ นน า ท่ านสู่  หมู่ บ้ านบุ กชอนฮั นอก 

(BUKCHON HANOK VILLAGE) หมู่บ้ านนี้มี
บ้านแบบดั้งเดิมซึ่งเรียกว่า ฮันอก ตั้งเรียงรายอยู่
กว่าร้อยหลัง ใกล้ๆ กับหมู่บ้านยังเป็นท่ีตั้งของ
สถานท่ีส าคัญทางประวัติศาตร์ของเกาหลีหลาย
แห่ง เช่น พระราชวังคยองบกกุง พระราชวังชา
งด็อกกุง และศาลเจ้าจองมโย ท่ีนี่ไม่ได้เป็นเพียงจุดท่องเท่ียวเท่านัน้แต่บ้านท่ีมีคนอาศัยอยู่จริง 
นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านชา และเกสต์เฮ้าส์อีกด้วย  

 
น าท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล 
แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 
น้ าหอม เสื้อผ้า เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา 
เคร่ืองประดับหลากหลายแบรนด์ดัง และสินค้าแบ
รนด์อื่นๆ อีกมากมาย  

 น าท่านเดินทางสู่ แหล่งช็อปปิ้งย่านเมียงดง หรือ 
สยามสแควร์เกาหลีท่านสามารถเลือกสินค้าเท



 

 

รนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ ท่ีนี่โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเสื้อผ้า  รองเท้า กระเป๋า 
เครื่องประดับ ท้ังแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์
เกาหลี โดยเฉพาะ เครื่องส าอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกท้ังยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ 

ค่ า อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว  
ที่พัก  โรงแรม BLVD HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วันที่ห้า     ซุปเปอร์มาร์เก็ต -ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน- ท่าอากาศยานดอนเมือง  
 

เช้า  บริการอาหารเช้า อูด้ง(UDONG)  (8) 
น าท่านเดินทางสู่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (SUPER MARKET) ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อ
หาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาล
และของที่ระลึกต่างๆ 

11.15 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน AIR ASIA X 
เที่ยวบินที่ XJ 701 (ส าหรับเที่ยวบินนี้ ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้
เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 25 นาที) 

15.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 
 

**ราคาส าหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการตั๋วเคร่ืองบิน 9,888 บาท** 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 5,900 บาท **  

(ไม่มทีี่นั่งบนเคร่ืองบิน) 
 

***ราคานี้เฉพาะกรุ๊ปหน้าร้าน (จอยทัวร)์ เท่านั้น  
กรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามอกีคร้ัง*** 

 



 

 

 

ส าคัญ !! :   
* อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 
3,200 บาท) 

* กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาที่สถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง
เครื่องส าอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดต่อ
แจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้าที่เพ่ือท าราคาให้ใหม่ทุกคร้ัง 

* กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทั้งจากที่ด้านหน้า
เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

*  ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพื้นเมืองของรัฐบาลเกาหลีร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีในนามของร้าน
รัฐบาล ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุก
ท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องแวะชม จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก 
และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากท่านเป็นจ านวนเงิน 100 USD / ท่าน /ร้าน 

 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
✓ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึง

ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตร
โดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เท่ียวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ  
✓ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุญาตให้โหลด

กระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้



 

 

น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิ้น แต่ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน 
(ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 
✓ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 
✓ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
✓ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานท่ีในโปรแกรม 
✓ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    
✓ค่ามัคคุเทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
✓ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรม

ธรรม์) 
✓ค่าบริการนี้รับเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
✓ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด 

ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบุในรายการ 
✓ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวมท่านละ 50,000 วอน หรือ 1,750 บาท /ท่าน/ทริป  

หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ตามความพึงพอใจในการบริการ **เด็กช าระทิปเท่าผู้ใหญ่**   
ทั้งนี้ ขออนุญาติเก็บทิปก่อนการเดินทางที่ดอนเมือง ในวันเช็คอิน 
✓ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน  
✓ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่

กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทท่ีใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ท่ีสายการบินเป็นผู้
ก าหนด 
✓ค่าภาษีน้ ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
✓ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 



 

 

✓ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเท่ียว กรณีท่ีสถานทูตแจ้งให้ยื่นขอวีซ่าแบบกะทันหันก่อนเดินทางตามจริง 
ประเทศเกาหลีใต้ อนุญาตให้ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลี
ใต้ เพื่อการท่องเท่ียว ไม่จ าเป็นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง 

 
เดินทางขึ้นต่ า 30 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะ
ช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่าน
ต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
 
เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อน
วันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน 100 % 

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทาง
แฟกซ์ 

• ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อม
ยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่ง
ส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย
อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน
ทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือ
หน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 



 

 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอ
คืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก 
หรือ เข้าประเทศท่ีระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง 
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 

30ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวัน

เดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การ

ประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพัก
ในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบ
บุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ 
เล่ือนการเดิน 

9. ทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่
อีกครั้ง ท้ังนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่



 

 

สามารถเปลี่ยนแปลงได้กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , 
ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋ว 

10. กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) 
กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเลื่อน
วันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญ
เท่านั้น สิ่งส าคัญ ท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยใน
ส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น  
(กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ) 

11. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 
วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

12. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

13. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน
กรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมือง
หรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

14. อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท 
วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

15. ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน 
จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพักเดี่ยวตามท่ีระบุ 

16. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไต้หวัน หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด 
อาจท าให้เวลาในการท่องเท่ียวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และ
คนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งท่ีต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้
ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

17. ส าหรับลูกค้าท่ีเดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องส าหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ในบาง
กรณี ขึ้นอยู่กับโรงแรมท่ีคณะนั้นๆพักว่ามีห้องรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ 



 

 

กรณีไม่มี ท่านจ าเป็นจะต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิ่ม (พักเดี่ยว) ตามจริง ยกเว้นเด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 12 ปี ณ 
วันเดินทางกลับ 

18. ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานท่ี
ท่องเท่ียวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาให้เหมาะสม และ หากมี
สถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง 
หรือ ใช้รองเท้าท่ีสามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา 
อาจท าให้ระคายเคืองตา 

19. กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้น
ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

20. หากวันเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ง
หายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่
ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้
ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่
ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสือ
เดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพื่อยืนยัน
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ียังไม่ออก
บัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว
เครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ั งหมด ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการ
และขั้นตอนของแต่ละคณะ 

21. เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการ
บิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีนั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ 
สายการบินจะพยายามท่ีสุดให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด  

22. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมท่ีพัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรม
แตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพัก
แบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั้นกัน (ไม่ติดกัน
เสมอไป) 



 

 

23. เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงท้ังหมดนี้แล้ว ** 

24. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ 
25. ส าหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง 
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้
เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก  

1. หลักฐานการท างานประจ าของนักท่องเท่ียว ซึ่งสมควรท่ีน าติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน 
นามบัตร จดหมายรับรองการท างานภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน  

2. กรณีท่ีท่านเป็นเจ้าของกิจการกรุณาเตรียมส าเนาหนังสือจดทะเบียนท่ีมีชื่อท่านพร้อมเซ็นรับรอง
ส าเนา 
3. หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะน าเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ  

300เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดินทาง 2   วัน (หากไม่มีบัตรเครดิต
คาร์ด) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ 
Master Card ต้องน าติดตัวไปด้วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดท่ีจะแสดงให้เจ้าหน้าท่ีทราบว่าท่านคือ
นักท่องเท่ียว 

4. กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ และควร
เดินทางกับผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา ป้า น้า อา ท่ีมีนามสกุลเดียวกัน (ส าหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถึง 
18 ปีและไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้อง ขอจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาด้วย) 

5. หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรน าพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือน าติดตัวไปด้วย   
6. การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเท่ียว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ 

การอัพเกรดท่ีนั่ง สามารถอัพเกรดได้เฉพาะ Hot Seat 
ส าหรับท่ีนั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทัวร์ไม่สามารถอัพที่นั่งได้ 



 

 

ที่นั่ง Hot Seat  ราคา 2,200 บาท/เที่ยว เป็นท่ีนั่งท่ีมีพื้นท่ีว่างท่ีมากกว่าท่ีนั่งมาตรฐาน ด้วยพื้นท่ีวางขาท่ี

กว้างเป็นพิเศษ มีพื้นท่ีพอท่ีจะสามารถยืดขาได้อย่างเต็มท่ี 
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ าหนักเพ่ิม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง 10วันเท่านั้น พร้อม

ช าระค่าน้ าหนัก** 
-       ซื้อน าหนักเพ่ิม        5 กก.   ช าระเพิ่ม 600  บาท 
-       ซื้อน้ าหนักเพ่ิม       10 กก.  ช าระเพ่ิม 1,000 บาท 
-       ซื้อน้ าหนักเพ่ิม       20 กก.  ช าระเพ่ิม 2,000 บาท 

 
 
 
 



 

 

ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร์..........................................................................  วันเดินทาง........................................ 
ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) ......................................................... โทร...................................................... 
จ านวนผู้เดินทางทั้งหมด..................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 
จ านวนห้องพักท่ีใช้ทั้งหมด..........ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL………… / TRIPLE.............) 
 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อ่ืนตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหม ู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ ............................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. ....................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้จอง 
 

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

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
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2    
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