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โดยสายการบนิ  ไทยแอรเอเชียเอ็กซ (XJ) 

(บินดึก-กลับเชา เที่ยวคุมสดุๆ) 
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 สวนสนุกล็อตเตเวิลด...สวนสนุกในรมที่ใหญที่สุดของประเทศ 
 ฮานลึปารค... ถายรูปกับทุงดอกหญาที่พลิ้วไปตามสายลม   
 โซลทาวเวอร... หอคอยเมืองที่สูงทีสุ่ดในโลก 
 สวมชุดฮนับก… ชุดประจําชาติเกาหลี พรอมถายรูปเปนที่ระลึก   
 พิเศษ !!..พรอมเต็มอ่ิม !!..ปงยางบาบคีิวบฟุเฟต 

วันเดินทาง 

ราคาผูใหญ 

พัก 2 -3 ทาน 

ตอหอง 

ราคาเด็ก พักเด่ียว 

01 – 05  ตุลาคม  2562 15,999.- 15,999.- 6,000.- 

03 – 07  ตุลาคม  2562 16,999.- 16,999.- 6,000.- 

05 – 09  ตุลาคม  2562 16,999.- 16,999.- 6,000.- 

07 – 11  ตุลาคม  2562 15,999.- 15,999.- 6,000.- 

09 – 13  ตุลาคม  2562 16,999.- 16,999.- 6,000.- 

11 – 15  ตุลาคม  2562 

(วันคลายวันสวรรคต ร.9) 
17,999.- 17,999.- 6,000.- 

13 – 17  ตุลาคม  2562 16,999.- 16,999.- 6,000.- 

15 – 19  ตุลาคม  2562 15,999.- 15,999.- 6,000.- 

17 – 21  ตุลาคม  2562 17,999.- 17,999.- 6,000.- 

19 – 23  ตุลาคม  2562 (วันปยมหาราช) 18,999.- 18,999.- 6,000.- 

21 – 25  ตุลาคม  2562 (วันปยมหาราช) 17,999.- 17,999.- 6,000.- 

23 – 27  ตุลาคม  2562 (วันปยมหาราช) 17,999.- 17,999.- 6,000.- 

25 – 29  ตุลาคม  2562 16,999.- 16,999.- 6,000.- 



 

 

 

 

27 – 31  ตุลาคม  2562 15,999.- 15,999.- 6,000.- 

29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562 15,999.- 15,999.- 6,000.- 

31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2562 16,999.- 16,999.- 6,000.- 

01 – 05 พฤศจิกายน 2562 15,999.- 15,999.- 6,000.- 

03 – 07 พฤศจิกายน 2562 14,999.- 14,999.- 6,000.- 

05 – 09 พฤศจิกายน 2562 15,999.- 15,999.- 6,000.- 

07 – 11 พฤศจิกายน 2562 15,999.- 15,999.- 6,000.- 

09 – 13 พฤศจิกายน 2562 14,999.- 14,999.- 6,000.- 

11 – 15 พฤศจิกายน 2562 12,999.- 12,999.- 6,000.- 

13 – 17 พฤศจิกายน 2562 15,999.- 15,999.- 6,000.- 

15 – 19 พฤศจิกายน 2562 15,999.- 15,999.- 6,000.- 

17 – 21 พฤศจิกายน 2562 13,999.- 13,999.- 6,000.- 

19 – 23 พฤศจิกายน 2562 14,999.- 14,999.- 6,000.- 

21 – 25 พฤศจิกายน 2562 15,999.- 15,999.- 6,000.- 

23 – 27 พฤศจิกายน 2562 15,999.- 15,999.- 6,000.- 

หมายเหตุ :รายการนี้ไมรวมคาทิปมัคคเุทศกทองถ่ินและคนขับรถ  

(รวมทานละ 50,000 วอน หรือ 1,750 บาท/ทาน/ทริป ) 

หัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบริการ) 

***(เก็บทปิกอนการเดินทางที่สนามบนิดอนเมืองในวันเช็คอิน) **เด็กเก็บเทาผูใหญ** 



 

 

วันแรก      ทาอากาศยานดอนเมือง 

 

23.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1  ชั้น 3 ประตู 4 เคาทเตอร 3-4สายการ
บิน ไทยแอรเอเชียเอ็กซ (XJ) โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนําทานโหลด
สัมภาระ (ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากตองเปนไปตามระบบของสายการบิน 
กรณีตองการจองที่นั่งจะมีคาใชจายเพิ่มเติม)  

 

วันที่สอง      ทาอากาศยานดอนเมือง-ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - สวนฮานลึ -  

 สวนสนุกลอตเตเวิลด  

02.35 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐ เกาหลีใต โดยสายการบิน AIR 
ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 700 (สําหรับเที่ยวบินนี้ ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลา
บินประมาณ 5 ชั่วโมง 25 นาที)  

 
10.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐ เกาหลีใต (เวลาทองถ่ินประเทศ

เกาหล ีเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู โอซัมบุลโกกิ (OSAM BULGOGI)(1) 

บาย  นําทานเดินทางสู สวนฮานึล (HANEUL PARK)  1 ใน 5 สวน ในบริเวณ World Cup Park  กอนหนา

น้ีสวนน้ีสรางขึ้นในโอกาสที่เกาหลีและญี่ปุนไดเปนเจาภาพรวมในการแขงขันฟุตบอลโลกเมื่อป ค.ศ. 2002 

โดยพ้ืนที่ต้ังของสวนทั้งหมดน้ีเคยเปนกองภูเขาขยะ ที่ไมสามารถกําจัดไดทันเน่ืองจากการเจริญเติบโต

อยางรวดเร็วของกรุงโซล และปจจุบันบริเวณน้ีถูกสรางใหเปนสวนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  ซึ่งไดต้ังช่ือ

วา ฮานึล ที่แปลวาทองฟา  มีพ้ืนที่ 190,000 ตารางเมตร บริเวณสวนฮานึลจะอยูบนภูเขา สามารถเห็นวิว

แมนํ้าฮันและวิวกรุงโซล  สวนดอกหญาขนาดใหญบนเนินเขาจะเปนลานทุงหญาโลงๆ ขนาดใหญมาก เต็ม

ไปดวยดอกหญาสีเหลืองพริ้วไปตามลม จะมีทางเดินที่เขาทําไวให บางจุดก็จะสามารถเขาไปถายรูปได แต

โดยทั่วไปเขาจะมีเชือกกันเอาไวไมใหเขาไปเหยียบดอกหญา  สวนแหงน้ีเปนที่ไดรับความนิยมมาก

เพราะวาสวนน้ีมีทัศนียภาพที่สวยงาม และสามารถเที่ยวไดทุกฤดู 

(หมายเหตุ ราคานี้ไมรวมคารถกอลฟขึ้นสวน ทานสามารถเดินขึ้นไปชมสวนได หรือสามารถซื้อที่หนา

สวนได โปรดติดตอไกดทองถ่ินหรือหัวหนาทัวร) 

จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนสนุกลอตเตเวิลด (LOTTE WORLD) สวนสนุกในรมที่ใหญที่สุดในเกาหลี  

เริ่มตนดวยความสนุกสุดยอดกับ 5 สิ่งที่ไมควรพลาดเริ่มดวย PHARAOH’S FURY ต่ืนเตนเลาใจกับการ

ลองแกงพิชิตฟารโรแหงอียิปต, ADLANTIC ADVENTURE น่ังรถไฟเหาะพิชิตแอตแลนติก, GYRO DROP 

เกาอ้ีหมุนเหาะดวยความเร็ว 100 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ดวยความสูงกวา 70 เมตร เพลิดเพลินมหกรรม

ขบวนพาเหรดที่เฉลิมฉลองใน WORLD CANIVAL PARADE พรอม พบความอัศจรรยใจละต่ืนตากับ 

เลเซอรโชว การแสดงที่นําทุกทานไปสูดินแดนแหงกาแล็กซี ใหทานไดเต็มอ่ิมกับบัตรFREE PASSเลน



 

 

เครื่องเลนไดทุกชนิดไมจํากัดจํานวนครั้ง ที่ MAGIC LAND ที่มีเครื่องเลนหลากหลาย ไมวาจะเปน 

WAIKIKI WAVE, SWING TREE, BUNGEE DROP และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
ค่ํา  บริการอาหาค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู บาบีคิวบุฟเฟต (BBQ BUFFET)(2)   
ที่พัก  โรงแรม PACIFIC HOTEL หรือเทียบเทา 3 ดาว 
 
วันที่สาม      โซลทาวเวอร(ไมรวมขึ้นลิฟท)-ศูนยรวมเครื่องสําอาง-พิพิธภัณฑสาหราย+ทําขาวหอสาหราย พรอม

สวมชุดฮันบก - ศูนยสมุนไพร – มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา –  

 พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑน้ําแข็ง - ช็อปปงยานฮงแด  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
นําทานเดินทางสู หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร (N SEOUL 

TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 

480 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล ทานสามารถชมทัศนียภาพของ

กรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ 360 องศา โดย

สามารถมองไดถึงเขาพูกักซัน และถาหันไปยังทิศตรงขาม ก็จะ

เห็นไกลไปถึงแมนํ้าฮันกัง เปนอีกหน่ึงสถานที่ ที่สุดแสนจะโร

แมนติก ไมวาจะเปนยามกลางวันหรือกลางคืน และไมวาจะฤดู

ไหนๆ ที่น่ียังคงไดรับความนิยมเสมอมา เพราะเปนสถานที่

คลองกุญแจคูรักที่ยอดนิยมของนักทองเที่ยว และชาวเกาหลี 

โดยมีความเช่ือวาหากไดมาคลองกุญแจดวยกันที่น่ี และโยนลูก

กุญแจลงไปจะทําใหรักกันมั่นคง ยืนยาว ตราบนานเทานาน 

(หมายเหตุ : ไมรวมคา ขึ้นลิฟต และ คาแมกุญแจ ลูกกุญแจคูรักสําหรับคลอง ทานสามารถเตรียม

จากประเทศไทยไปได) 



 

 

จากน้ันนําทานสู ศูนยรวมเครื่องสําอาง (COSMETIC SHOP) ศูนยรวมเครื่องสําอาง ช่ือดังของเกาหลี 

เชน Rojukiss, Missha 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู ขาวยําเกาหลี (BIBIMBAP) (4) 
บาย นําทานสู พิพิธภัณฑสาหราย (SEAWEED MUSEUM) จะจัดไดเรียนรูเรื่องราวตางๆของการทําสาหราย

และประวัติความเปนมาตนกําเนิดของการผลิตสาหรายพรอมทั้งใหทานไดลิ้มลองรสชาติสาหรายของ

เกาหลีแบบด้ังเดิม และสามารถเลือกซื้อเปนของฝากอีกดวย   

จากน้ันนําทานเรียนรู การทําขาวหอสาหราย (KIMPAP) อาหารงายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน โดย

การนําขาวสุก และสวนผสมอ่ืนๆหลากชนิด เชน แตงกวา แครอท ผักโขม ไขเจียว ปูอัด แฮม เปนตน วาง

แผบนแผนสาหราย มวนเปนแทงยาวๆ แลวหั่นเปนช้ินพอดีคํา  ซึ่งโดยสวนมากจะทําขนาดกะทัดรัด ชาว

เกาหลีมักกินเมนูน้ีในเวลารีบๆ เพราะมันกินงาย เร็ว และพกพาสะดวก 

พิเศษ !! ใหทานไดใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK) สนุกสนานกับกิจกรรมใหทานแตง

กายในชุดประจําชาติพื้นเมืองเกาหลี  เก็บภาพเปนที่ระลึก 
 นําทานชม ศูนยสมุนไพร (HERB SHOP) ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่

นํามาแปรรูปเปนรูปแบบตางๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุงรางกาย  
 นําทานเดินทางสู มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา (EWHA WOMANS UNIVERSITY) มหาลัยหญิงลวนที่มี

ช่ือเสียงที่สุดแหงนึงของเกาหลี และมีความโดดเดนของอาคารเรียนเปนอยางมาก  เปนสถานที่ที่มีวิว

ทิวทัศนที่สวยงาม บริเวณโดยรอบน้ัน เต็มไปดวยตนไมที่ไมเพียงแตใหรมเงาแตยังใหความสวยงามเปน

อยางมาก  จุดเดนของที่น่ีนอกจากคุณภาพของมหาลัยแลว สถาปตยกรรมก็สวยงามเชนกัน  

  นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) ทานจะไดสนุกสนานกับการถายรูป
แอ็คช่ันทําทาตางๆ ที่เกิดจากความคิดสรางสรรค และจินตนาการของการสรางภาพ โดยใชเทคนิคพิเศษ
จากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร และการซอนภาพโดยกระตุนความเคลื่อนไหวของภาพใหมี
มิติเหมือนจริงโดยใหผูชมเขาไปมีสวนรวมถายภาพ เมื่อผานเขาไปในภาพน้ันๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดู
ประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ จนทานจะอุทานวามันเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไมออกเลยวาอัน
ไหนภาพวาดและของจริง  



 

 

  นําทานชม พิพิธภัณฑน้ําแข็ง (ICE MUSEUM) เปนโซนนํ้าแข็งแกะสลักรูปตางๆ อุณหภูมิขางใน 
ประมาณ -4 องศา  

 นําทานเดินทางสู ยานฮงแด (HONGDAE) หรือ ม.ฮงอิก วอลคกิ้ง สตรีท (Hongik University Street) 
เปนยานชอปปงบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก ศูนยรวมเด็กวัยรุน เด็กมหาวิทยาลัย และวัย
ทํางาน อีกทั้งไดช่ือวาเปนถนนสายศิลปะอีกแหงหน่ึงของกรุงโซล เปนยานที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้ง
ยังมีรานกาแฟที่เปนเอกลักษณ แกลเลอรี่ รานคาจําหนายสินคาแฟช่ัน คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหาร
ที่นาสนใจในหมูวัยรุนอายุ 20-30 ปที่นิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและรานอาหารตางๆ ก็ไมแพง ซึ่งจะ
คึกคักเปนพิเศษต้ังแตชวงบายเปนตนไป เพราะรานคาแตละรานจะทยอยเปดใหบริการ ของที่ขายกัน
เยอะสวนใหญก็จะเปนสินคาแฟช่ัน เชน เสื้อผา กระเปา รองเทา ของก๊ิฟชอป เครื่องเขียน และที่เยอะไม
แพกันก็คือขนมตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา  บริการอาหาค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู ไกอบซีอ๊ิววุนเสน (JIMDAK)(5)   
ที่พัก  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา 3 ดาว 
 
 
วันที่สี่       ศูนยโสม - ศูนยน้ํามันสนเขม็แดง – ศูนยพลอยอเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง– 

 หมูบานบุกชอนฮันอก – ดิวต้ีฟรี - โบสถเมียงดง – ช็อปปงยานเมียงดง 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
นําทานชม ศูนยโสม (GINSENG) ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ป ซึ่งถือวาเปนโสมที่

มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกวา

ไทยถึง 2 เทา เพ่ือนําไปบํารุงรางกาย หรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ 

นําทานชม ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง (RED PINE) เปนผลิตภัณฑ ที่สกัดจากนามันสน มีสรรคุณชวยบํารุง

รางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกายไดเปนอยางดี 

นําทานชม โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเปนแดนของพลอยสี

มวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีต้ังแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอย

น้ีจะงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จี้ ตางหู และสรอยขอมือ 



 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู บุลโกกิ (BULGOGI)(7)   

บาย  นําทานเที่ยวชม พระราชวังชางดอกกุง (CHANGDEOKGUNG) เปนพระราชวังที่สวยงามและ

ทรงคุณคาที่สุดในประวัติศาสตรเกาหลีที่เคยมีการปกครองดวยระบบกษัตริยจนไดรับการขึ้นทะเบียนให

เปนหน่ึงในมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมขององคการยูเนสโกพระราชวังแหงน้ีมีความสําคัญมากเพราะเปน

พระราชวังหลวงสรางในป   ค.ศ.1405 ใชเปนที่ประทับของกษัตริยในราชวงศโชชอนหลายพระองคจนถึง

พระเจาชุนจง (Seonjeong) ซึ่งเปนกษัตริยองคสุดทายของราชวงศที่สิ้นพระชนมลงในปค.ศ.1926 ดังน้ัน

ทางรัฐบาลเกาหลีจึงไดอนุรักษพระราชวังแหงน้ีเอาไวอยางดี 

  จากน้ันนําทานสู หมูบานบุกชอนฮันอก (BUKCHON HANOK VILLAGE) หมูบานน้ีมีบานแบบด้ังเดิม

ซึ่งเรียกวา ฮันอก ต้ังเรียงรายอยูกวารอยหลัง ใกลๆ กับหมูบานยังเปนที่ต้ังของสถานที่สําคัญทางประวัติ

ศาตรของเกาหลีหลายแหง เชน พระราชวังคยองบกกุง พระราชวังชางด็อกกุง และศาลเจาจองมโย ที่น่ี

ไมไดเปนเพียงจุดทองเที่ยวเทาน้ันแตบานที่มีคนอาศัยอยูจริง นอกจากน้ียังมีรานอาหาร รานชา และเกสต

เฮาสอีกดวย  



 

 

นําทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ดิวต้ีฟรี (DUTY FREE) รานคาปลอดภาษีที่ใหญที่สุดในโซล แหลงรวม

สินคาแบรนดเนมมากมาย ไมวาจะเปน นํ้าหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับ

หลากหลายแบรนดดัง และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย  

 จากน้ันนําทานชม โบสถเมียงดง (MYEONG-DONG CATHOLIC CATHEDRAL) มหาวิหารแหงน้ีเริ่ม

กอสรางในป ค.ศ. 1894 แลวเสร็จในป ค.ศ.1898 น้ันเปนอาคารที่กอสรางในเเบบกออิฐถือปูนเเหงเเรก

ของกรุงโซล  ดวยสถาปตยกรรมในเเบบเรอเนสซองสใหม โดยมีความโดดเดนดวยอิฐเเดงเเละอิฐเทาที่ตัด

กันอยางงดงามลงตัวเปนมหาวิหารของสังฆราชคาทอลิกเเหงกรุงโซล  สถาปตยกรรมแบบโกธิค (Gothic-

style )ตัวอาคารหลักสูง 23 เมตร และดานหนาคือหอระฆังที่โดดเดนดวยความสูง 45 เมตร   นับวาเปน

อาคารเกาเเกโบราณที่มีความสวยงามเเละถูกขึ้นทะเบียนไวเเลว  จึงเปนอีกจุดที่นักทองเที่ยวตางชาติจะ

ใหความสนใจในการมาเที่ยวชมความสวยงามของโบสถเเหงน้ีกันอยางมาก 

นําทานเดินทางสู แหลงช็อปปงยานเมียงดง (MYEONGDONG) หรือ สยามสแควรเกาหลีทานสามารถ
เลือกสินคาเทรนดแฟช่ันลาสุดของเกาหลีไดที่ น่ีโดยเฉพาะสินคาวัยรุนเชนเสื้อผา รองเทา กระเปา 
เครื่องประดับ ทั้งแบรนดเนม เชน EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคาจากแบรนดเกาหลี
โดยเฉพาะ เครื่องสําอางเชนETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 
LANEIGE อีกทั้งยังมีรานกาแฟ รานอาหารตางๆ 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว  



 

 

ที่พัก  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา 3 ดาว 
 
วันที่หา     ซุปเปอรมารเก็ต -ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน- ทาอากาศยานดอนเมือง  

 

เชา  บริการอาหารเชา อูดง(UDONG)(8) 
นําทานเดินทางสู ซุปเปอรมารเก็ต (SUPER MARKET) หรือรานละลายเงินวอน  ซึ่งมีสินคาตางๆ 
มากมายใหเลือกซื้อหาเปนของฝาก เชน กิมจิ บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป สาหราย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไมตาม
ฤดูกาลและของที่ระลึกตางๆ 

11.15 น. เหินฟาเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ 
XJ 701 (สําหรับเที่ยวบินนี้ ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 
ชั่วโมง 25 นาที) 

15.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

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

* ทานใดมีไฟลทบนิภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบรษิัทฯทราบในวันจองทัวร * 

** ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 
 

**ราคาสาํหรบัลูกคาที่ไมตองการต๋ัวเครือ่งบิน 8,888 บาท** 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 5,900 บาท **  
(ไมมีที่นั่งบนเครื่องบนิ) 

 
***ราคานี้เฉพาะกรุปหนาราน (จอยทัวร) เทานั้น  

กรุปเหมาโปรดสอบถามอีกครั้ง*** 
 
 
 

สําคัญ !! :   

* อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) 

* กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว กรุปเหมาที่สถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง

เครื่องสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะที่ตองการใหเพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดตอแจง

รายละเอียด โดยละเอียด กับเจาหนาที่เพื่อทําราคาใหใหมทุกครั้ง 



 

 

* กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ทั้งจากที่ดานหนาเคานเตอร

เช็คอิน หรือจากดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผดิชอบคาใชจายทีจ่ะเกิดขึน้ตามมา และ 

จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง 

*  ตามนโยบายการโปรโมทสินคาพื้นเมืองของรัฐบาลเกาหลีรวมกับการทองเที่ยวเกาหลีในนามของรานรัฐบาล ซ่ึง

จําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทวัร  จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกราน

จําเปนตองแวะชม จะซ้ือหรือไมซ้ือขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะ

เขารานรัฐบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 100 USD / ทาน /ราน 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดินทาง 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงคาภาษี

สนามบินและคาภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด 
เที่ยวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ  
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุญาตใหโหลดกระเปา

สัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไม
จํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา 

หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป
เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณไีมรวมจะช้ีแจงแตละสถานทีใ่นโปรแกรม 
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    
 คามัคคุเทศกทีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม) 
 คาบริการน้ีรับเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทาน้ัน 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารใน

หองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
 คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวมทานละ 50,000 วอน หรือ 1,750 บาท /ทาน/ทริป  หัวหนาทัวรจาก

เมืองไทย ตามความพึงพอใจในการบริการ **เด็กชําระทิปเทาผูใหญ**   
ทั้งนี้ ขออนุญาติเก็บทิปกอนการเดินทางที่ดอนเมือง ในวันเช็คอิน 
 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาด

มาตรฐาน  



 

 

 คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสายการ
บิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 
 คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 คาธรรมเนียมการขอวีซาทองเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจงใหย่ืนขอวีซาแบบกะทันหันกอนเดินทางตามจริง ประเทศ

เกาหลีใต อนุญาตใหทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพ่ือการทองเที่ยว 
ไมจําเปนตองยื่นขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 90 วัน ตอครั้ง 

 
เดินทางขึ้นตํ่า 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ

เพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทาง

ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100 % 

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

• หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 

• หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเง่ือนไข 

• เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขและขอตกลงตางๆที่ได

ระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 

• หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ 

• สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวา

ตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง 

(Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ

สะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 

หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุก

กรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว 

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะ

แลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรอง

คาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทาน
ลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 30ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัด

หยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไข

ขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักใน

ตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอด

บุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และ
ไมสามารถรับประกันได  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดิน 

9. ทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งน้ี 
กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดกรณี
ที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว 

10. กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอ
สอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได 
เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึงสนามบิน
เพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น  (กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณา
แจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ) 

11. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

12. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

13. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผู
เดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง 
เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

14. อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ 
กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ 

15. ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จําเปนตองชําระคา
หองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

16. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําให
เวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปงแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหาร
เวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

17. สําหรับลูกคาที่เดินทาง 3 ทาน และ ตองการพักหองสําหรับ 3 ทาน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมไดในบางกรณี ขึ้นอยูกับ
โรงแรมที่คณะน้ันๆพักวามีหองรอบรับสําหรับ 3 ทาน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม กรณีไมมี ทานจําเปนจะตอง
ชําระคาใชจายเพ่ิม (พักเด่ียว) ตามจริง ยกเวนเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 12 ป ณ วันเดินทางกลับ 

18. ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยว



 

 

กลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบน
หิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา 

19. กรณีที่ทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะ
ไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

20. หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 
ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนา
หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ 
เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวง
การตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็ว
ที่สุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไม
ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) 
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเครื่องบินแบบ
กรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

21. เก่ียวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุด
ใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุด  

22. ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึง
อาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (SINGLE) และหองคู (TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะ
แตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

23. เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เง่ือนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว ** 

24. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 
25. สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 

การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง 
เอกสารที่ควรเตรียมกอนการเดินทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเฉพาะ
นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวโดยสุจริตเทานั้นที่ผานเขาเมืองได และพิจารณาจาก  

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทองเที่ยว ซึ่งสมควรที่นําติดตัวไปแสดงดวย เชน บัตรพนักงาน นามบัตร 
จดหมายรับรองการทํางานภาษาอังกฤษ ระบุตําแหนง เงินเดือน  

2. กรณีที่ทานเปนเจาของกิจการกรุณาเตรียมสําเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีช่ือทานพรอมเซ็นรับรองสําเนา 
3. หลักฐานการเงิน ในระหวางการทองเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปดวยประมาณ  300เหรียญ

สหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2   วัน (หากไมมีบัตรเครดิตคารด) หากมีบัตรเครดิต
ตางประเทศ เชน Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตองนําติดตัวไปดวยหรือ
หลักฐานการเงินอ่ืนใดที่จะแสดงใหเจาหนาที่ทราบวาทานคือนักทองเที่ยว 

4. กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากสถานศึกษาเปนภาษาอังกฤษ และควรเดินทางกับ
ผูปกครอง เชน บิดา มารดา ปา นา อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน (สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ปและไมไดเดินทาง
กับบิดา มารดา ตอง ขอจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย) 

5. หากเปนพาสปอรตใหม ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรตใหมหรือนําติดตัวไปดวย   
6. การแตงกายสุขภาพและแลดูเปนนักทองเที่ยว ไมควรสวมใสรองเทาแตะ 

การอัพเกรดที่น่ัง สามารถอัพเกรดไดเฉพาะ Hot Seat 

สําหรับที่น่ังBusiness/Premium ต๋ัวกรุปทัวรไมสามารถอัพที่น่ังได 



 

 

ที่นั่ง Hot Seat  ราคา 2,200 บาท/เที่ยว เปนที่น่ังที่มพ้ืีนที่วางที่มากกวาที่น่ังมาตรฐาน ดวยพ้ืนที่วางขาที่กวางเปนพิเศษ 

มีพ้ืนที่พอที่จะสามารถยืดขาไดอยางเต็มที่ 

**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อนํ้าหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง 10วันเทาน้ัน พรอมชําระคา

นํ้าหนัก** 

-       ซื้อนําหนักเพ่ิม        5 กก.   ชําระเพ่ิม 600  บาท 

-       ซื้อนํ้าหนักเพ่ิม       10 กก.  ชําระเพ่ิม 1,000 บาท 

-       ซื้อนํ้าหนักเพ่ิม       20 กก.  ชําระเพ่ิม 2,000 บาท 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 

 

รายการทัวร.......................................................................... วันเดินทาง........................................ 

ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) ......................................................... โทร...................................................... 

จํานวนผูเดินทางทั้งหมด..................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป..............ทาน) 

จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด..........หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL………… / TRIPLE.............) 

 

รายชื่อผูเดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนงัสือเดินทาง เรียงตามหองพกั) 



 

 

 

หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 

อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืนๆ .............................................................................................................................. 

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

 

 

 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

 

 

ขาพเจารบัทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรยีบรอยแลว 

 

 

ลงชื่อ.............................................................ผูจอง 

 

(..............................................................) 
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	ลงชื่อ.............................................................ผู้จอง

