
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกาหล ีสวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์

5 วนั 3 คนื  
ซุปตาร.์..ซากรุะ ชุปป้ีดวูวว 

   ก าหนดเดนิทาง เมษายน – พฤษภาคม 2563 

โดยสายการบนิ  ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ)  
   ตืน่ตาตืน่ใจกบัเทศกาลดอกซากุระบาน ณ ถนนซากรุะแหง่กรงุโซล  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

   สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด.์.. สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ 

 ตามรอยซรียีเ์กาหลสีดุคลาสสคิ...ทีเ่กาะนาม ิ
 ชมิสตรอเบอรร์ี.่.. ลกูใหญ ่หวาน หอม สดๆ จากไร ่

 ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแดและยา่นเมยีงดง  แวะชมิรา้น Street Food แบบฟินๆ 

 เต็มอิม่แบบจุกๆกบัเมนูพเิศษ !!!...บาบคีวิบุฟเฟต ์

 

 

 
วนัแรก      ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน - ทีพ่กั 

 

12.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1  ช ัน้ 3 ประตู 4 เคาทเ์ตอร ์3-4

สายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน า

ท่านโหลดสมัภาระ (ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเคร ือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบ

ของสายการบนิ กรณีตอ้งการจองทีน่ ัง่จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ)  

 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่
พกั 2 -3 ทา่น 

ตอ่หอ้ง 
ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

05 – 09 เมษายน 2563 17,888.- 17,888.- 5,500.- 

10 – 14 เมษายน 2563 22,888.- 22,888.- 5,500.- 

12 – 16 เมษายน 2563 22,888.- 22,888.- 5,500.- 

19 – 23 เมษายน 2563 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

24 – 28 เมษายน 2563 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

01 – 05 พฤษภาคม 2563 17,888.- 17,888.- 5,500.- 

03 – 07 พฤษภาคม 2563 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

08 – 12 พฤษภาคม 2563 15,888.- 15,888.- 5,500.- 

15 – 19 พฤษภาคม 2563 15,888.- 15,888.- 5,500.- 

22 – 26 พฤษภาคม 2563 15,888.- 15,888.- 5,500.- 

29 พฤษภาคม – 02 มถิุนายน 2563 14,888.- 14,888.- 5,500.- 

หมายเหต ุ:รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  

(รวมทา่นละ 50,000 วอนหรอื 1,750 บาท/ทา่น/ทรปิ )**รบัเงนิวอนเทา่น ัน้** 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.40 น. ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐั เกาหลใีต ้โดยสายการ

บนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 702 (ส าหรบัเทีย่วบนินี ้ไม่มบีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บน

เคร ือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 35 นาท)ี  

 

23.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐั เกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่

ประเทศเกาหล ีเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้  

 น าท่านเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก 

ทีพ่กั โรงแรม RIVIERA HOTEL INCHEON หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

 

วนัทีส่อง      เกาะนาม ิ– สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่

  

 เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 หากไดม้าเยอืนเกาหลแีลว้ สถานทีท่ีไ่ม่ควรพลาดก็คอื เกาะนาม ิ(NAMI ISLAND) ตัง้อยู่ในเมอืง

ชุนชอน จังหวัดคังวอน ที่น่ีถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชือ่เสียงและส าคัญของเกาหลใีต ้เป็นเกาะ

กลางแม่น ้าฮันที่มลีกัษณะคลา้ยใบไมท้ีล่อยอยู่ในน ้า อกีทัง้ยังมทีวิทัศนท์ีส่วยงามไปดว้ยตน้เกาลัด

และทวิสนทีเ่รยีงรายตลอดสองขา้งทาง ซึง่ในแต่ละฤดูตน้ไมเ้หลา่น้ีก็จะแปรเปลีย่นสภาพกลายเป็น

ความงามที่หลากหลาย จนท าใหเ้กาะแห่งน้ีถูกเลอืกใหเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าซรีีสช์ื่อดังอย่างเรื่อง 

Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความ ประทับใจ ถ่ายรูป กับดารา

แสดงน า BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปป้ันที่สรา้งขึน้เพื่อไวเ้ก็บเป็นภาพความประทับใจ  

จนท าใหก้ลายเป็นสถานทีเ่ทีย่วอนัโดง่ดงัในปัจจุบัน (ซากรุะบานชว่งกลางเดอืนเมษายน ทัง้น้ีขึน้อยู่
กบัสภาพภูมอิากาศ)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ูไกผ่ดัซอสเกาหล ี(DAKGALBI)(2) 

บา่ย ใหท้่านไดย้อ้นวัย 14 อกีครัง้กับ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND THEME PARK) ถูกขนาน
นามว่า ดสินียแ์ลนดเ์กาหลเีป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซุงเป็น

เจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาใหท้่านไดอ้สิระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไล

เกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกที่น่ีท่านจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสุข ชม

ความน่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สารกบัคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ีหรอืเขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนยิาย สวน

สีฤ่ด ูซึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาล อกีทัง้ยังสามารถสนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ 

สเปซทัวรร์ถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ ึง่ก าลงับานสะพรั่งอวดสสีันเต็มสวน (ท ัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ มนีาคม-เมษายน : สวนทวิลปิ / พฤษภาคม-มถิุนายน : สวนดอก

กหุลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวนัหรอืดอกกหุลาบ/ สงิหาคม-กนัยายน : สวนดอก

ลลิลี/่ ตุลาคม-พฤศจกิายน : สวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตาม

ตารางประจ าวนัดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเครือ่งเลน่ไม่จ ากดัรอบ เลอืกชม

และเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอย่างมากมาย 

 สตรอเบอร์รี่ผลไมห้นา้หนาวยอดฮิตที่เกาหลีที่พลาดไม่ได  ้พาท่านแวะเก็บ สตรอเบอรร์ ี่ 

(STRAWBERRY FARM) ใหท้่านไดช้มิสตรอเบอร์รี่สดๆ หวานฉ ่าจากไร่ นอกจากนั้นท่านยัง

สามารถซือ้กลบัเมอืงไทยโดยจะมกีารแพ็คใสก่ล่องสวยงาม และจัดสง่ใหท้่านในวนัสดุทา้ย  (กรณี
ทีไ่ม่สามารถไปไรส่ตอเบอรร์ ีไ่ดห้รอืไรส่ตอเบอรร์ ีปิ่ด
ฤดูแลว้ จะน าท่านไปป้อมฮวาซอง แทน สรา้งขึน้ใน

สมัยพระเจา้ชองโจ กษัตรยิอ์งคท์ี ่22 แห่งราชวงศโ์ชซอน 
ปี ค.ศ.1794 จุดประสงคเ์พือ่ยา้ยหลุมศพของพระบดิาอกี
ทัง้ยังเป็นสถานที่ท่องเทีย่วที่ส าคญัของเมอืงซูวอนไดข้ึน้

ทะเบียนเป็นมรดกโลกเมือ่ปี 1997 ดว้ยทีว่า่มอีายุมากกว่า 
200 ปี บวกกบัความยิง่ใหญ่และสวยงามของป้อมปราการ
น้ี ความยาวของก าแพงโดยรอบยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร ) 

 

ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู บาบคีวิบฟุเฟต ์(BBQ BUFFET)(3)   

ทีพ่กั  โรงแรม VIP HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

วนัทีส่าม     ศูนยร์วมเคร ือ่งส าอาง - ศูนยน์ า้มนัสนเข็มแดง - เทศกาลซากรุะ ทีถ่นนซากรุะแหง่กรงุโซล 

ศูนยส์มุนไพร - พระราชวงัชางด๊อกกงุ - ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงยา่นเมยีงดง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านชม ศูนยร์วมเคร ือ่งส าอาง (COSMETIC SHOP) ศนูยร์วมเครือ่งส าอาง ชือ่ดังของเกาหล ี

เชน่ Rojukiss, Missha 

น าท่านชม ศูนยน์ า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กัดจากนา้มันสน มสีรรคณุชว่ย
บ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในร่างกายไดเ้ป็นอย่างด ี

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู ขา้วย าเกาหล ี(BIBIMBAP)(5) 

บา่ย  น าท่านตื่นตาตื่นใจกับซากุระที่บานสะพรั่งบน ถนนซากุระแห่งกรุงโซล หรือ ถนนยออโิด 

(YOIDO STREET) ที่มีตน้ซากุระกว่า 1,400 ตน้ในบริเวณน้ี เรียงรายเป็นทางยาวไปถึง 5.7 
กโิลเมตร อสิระใหท้่านสมัผัสสสีันแห่งดอกซากุระ พรอ้มถ่ายรูปเป็นที่ระลกึในบรรยากาศสดุโรแมน
ตกิ (เน่ืองจากเทศกาลชมซากรุะ แต่ละปีจะมีการก าหนดวนัเทศกาลขึน้อยู่กบัการพยากรณก์ารบาน
ของดอกซากุระซ ึง่อาจจะมีก าหนดการคลาดเคลือ่นตามสภาวะอากาศในแต่ละปี ขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับเปลีย่นรายการ ไปหมู่บา้นบกุชอนฮนัอก แทน  หมู่บา้นน้ีมบีา้นแบบดัง้เดมิซ ึง่เรยีกวา่ ฮนั
อก ตัง้เรยีงรายอยู่กวา่รอ้ยหลัง ใกล ้ๆ  กบัหมู่บา้นยังเป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาตรข์อง
เกาหลหีลายแห่ง เชน่ พระราชวังคยองบกกงุ พระราชวงัชางด็อกกงุ และศาลเจา้จองมโย ที่น่ีไม่ได ้
เป็นเพยีงจุดท่องเทีย่วเท่านัน้แตบ่า้นทีม่คีนอาศยัอยู่จรงิ นอกจากน้ียังมรีา้นอาหาร รา้นชา และเกสต์
เฮา้สอ์กีดว้ย ) 

 น าท่านชม ศูนยส์มุนไพร (HERB SHOP) ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เลอืกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของ

เกาหล ีทีน่ ามาแปรรูปเป็นรูปแบบตา่งๆ ทีม่สีรรพคณุรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย 
น าท่านเที่ยวชม พระราชวงัชางด๊อกกุง (CHANGDEOKGUNG) เป็นพระราชวังที่สวยงามและ
ทรงคณุคา่ทีส่ดุในประวตัศิาสตรเ์กาหลทีีเ่คยมกีารปกครองดว้ยระบบกษัตรยิจ์นไดร้ับการขึน้ทะเบยีน

ใหเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมขององคก์ารยูเนสโกพระราชวงัแห่งน้ีมคีวามส าคัญมาก
เพราะเป็นพระราชวงัหลวงสรา้งในปี ค.ศ.1405 ใชเ้ป็นทีป่ระทับของกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชชอนหลาย
พระองคจ์นถงึพระเจา้ชุนจง (Seonjeong) ซึง่เป็นกษัตรยิอ์งคส์ุดทา้ยของราชวงศท์ี่ส ิน้พระชนมล์ง

ในปีค.ศ.1926  ดงันัน้ทางรัฐบาลเกาหลจีงึไดอ้นุรักษ์พระราชวงัแห่งน้ีเอาไวอ้ย่างดทีีส่ดุ  
และน าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ี(DUTY FREE) รา้นคา้ปลอดภาษีที่ใหญ่ทีสุ่ดในโซล 
แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬกิา 

เครือ่งประดบัหลากหลายแบรนดด์งั และสนิคา้แบรนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถงึแลว้ แหลง่ช็อปป้ิงย่านเมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหลที่านสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชั่น
ลา่สุดของเกาหลไีดท้ี่น่ีโดยเฉพาะสนิคา้วัยรุ่นเช่นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องประดบั ทัง้แบรนด์
เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลีโดยเฉพาะ เครื่องส าอาง

เชน่ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อกีทัง้ยัง
มรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ  

 

ค า่  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

ทีพ่กั  โรงแรม VIP HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

วนัทีส่ ี ่    หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร ์(ไม่รวมขึน้ลฟิท)์ - ศูนยโ์สม – พลอยอเมทสิ – มหาวทิยาลยั

สตรอีฮีวา – ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาน าซาน เป็นทีต่ัง้ของ หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER)  

1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลก มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ท่านสามารถชม

ทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพู
กกัซัน และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่น ้าฮนักงั เป็นอกีหนึง่สถานที่ ทีสุ่ดแสนจะ
โรแมนตกิ ไม่ว่าจะเป็นยามกลางวันหรือกลางคนื และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที่น่ียังคงไดร้ับความนิยม

เสมอมา เพราะเป็นสถานทีค่ลอ้งกญุแจคูร่ักทีย่อดนยิมของนักท่องเทีย่ว และชาวเกาหล ีโดยมคีวาม
เชือ่วา่หากไดม้าคลอ้งกญุแจดว้ยกันทีน่ี่ และโยนลกูกญุแจลงไปจะท าใหร้ักกนัมั่นคง ยืนยาว ตราบ



 
 
 
 
 
 
 
 
 

นานเท่านาน (หมายเหตุ : ไมร่วมค่า ข ึน้ลฟิต ์และ คา่แมก่ญุแจ ลูกกุญแจคูร่กัส าหรบัคลอ้ง 
ทา่นสามารถเตรยี  มจา  กประเทศไทยไปได)้  
น าท่านชม ศูนยโ์สม (GINSENG) ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมที่มอีายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่า

เป็นโสมทีม่ีคณุภาพดทีีสุ่ด ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่ีคณุภาพดทีีท่ี่สุด
และราคาถูกกวา่ไทยถงึ 2 เท่า เพือ่น าไปบ ารุงร่างกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรักและนับถอื 

 น าท่านชม โรงงานเจยีระไน พลอยอเมทสิ (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลเีป็นแดนของ

พลอยสมี่วง พลอยแห่งสขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แตส่มี่วงออ่นเย็นตา จนถงึสมี่วงไวน ์มเีสน่หเ์ยา้

ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งหู และสรอ้ยขอ้มอื 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู ไกอ่บซอี ิว๊วุน้เสน้ (JIMDAK)(7) 

บา่ย พาท่านยอ้นวยัถ่ายรูปกบั มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา (EWHA WOMANS UNIVERSITY) มหาลัย

หญงิลว้นที่มีชื่อเสยีงที่สุดแห่งนึงของเกาหลี และมีความโดดเด่นของอาคารเรียนเป็นอย่างมาก  

เป็นสถานที ่ที่มวีวิทวิทัศนท์ี่สวยงาม บรเิวณโดยรอบนัน้ เต็มไปดว้ยตน้ไมท้ีไ่ม่เพียงแตใ่หร้่มเงาแต่

ยังใหค้วามสวยงามเป็นอย่างมาก  จุดเดน่ของทีน่ี่นอกจากคณุภาพของมหาลยัแลว้ สถาปัตยกรรมก็

สวยงามเชน่กนั  

 และน าท่านชอ้ปป้ิง ย่านฮงแด (HONGDAE) หรือ ม.ฮงอกิ วอลค์กิง้ สตรีท (Hongik University 

Street) เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลยัฮงอกิ ศนูยร์วมเด็กวยัรุ่น เด็กมหาวทิยาลยั 

และวยัท างาน อกีทัง้ไดช้ือ่ว่าเป็นถนนสายศลิปะอกีแห่งหนึง่ของกรุงโซล เป็นย่านทีม่บีรรยากาศโร

แมนตกิ อกีทัง้ยังมีรา้นกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น คลับ ตลาด

ศลิปะ และรา้นอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และ

รา้นอาหารต่างๆ ก็ไม่แพง ซึง่จะคกึคกัเป็นพเิศษตัง้แตช่่วงบ่ายเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แตล่ะรา้นจะ

ทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของที่ขายกนัเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนิคา้แฟชัน่ เช่น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ 

ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะไม่แพก้นัก็คอืขนมตา่งๆ 

 

ค า่  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

กอ่นเดนิทางกลบั พาท่านแวะรา้นละลายเงนิวอน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (SUPER MARKET) ซึง่มสีนิคา้

ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม 

ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน 

วนัทีห่า้     ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน – ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

 

00.20 น. เหินฟ้าเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ AIR ASIA X 

เทีย่วบนิที ่XJ 703 (ส าหรบัเทีย่วบนินี ้ไมม่บีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ใชเ้วลา

บนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 20 นาท)ี 

04.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

**ราคาส าหรบัลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 8,999 บาท 

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

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

***ราคานีเ้ฉพาะกรุป๊หนา้รา้น (จอยทวัร)์ เทา่น ัน้  

กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัง้*** 
 

ส าคญั !! :   

* อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. (เป็นเงนิ

ไทยประมาณ 3,200 บาท) 

* กรณีตอ้งการตดักรุ๊ปสว่นตวั กรุป๊เหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ครู  ธุรกจิ

ขายตรงเครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดู

งาน กรุณาตดิตอ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าราคาใหใ้หมท่กุคร ัง้ 

* กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้จากที่

ดา้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์ม่

รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และจะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ย

แลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

* การตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ ์ในการ

ทีท่างตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสมัภาษณน์ ัน้ ข ึน้อยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และ

อยูใ่นดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษิทัทวัร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นนีไ้ด ้

*  ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืงของรฐับาลเกาหลรี่วมกบัการทอ่งเทีย่วเกาหลใีนนาม

ของรา้นรฐับาล ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึอยากเรยีน

ชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งแวะชม จะซือ้หรอืไม่ซื้อขึน้อยู่กบัความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกั และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล ขอสงวนสทิธ ิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 100 USD / ทา่น /รา้น 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษี

สนามบนิและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่า

เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 

ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แต่ทัง้น้ีเจา้หนา้ที่จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสาย

การบนิ) ** 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขัน

กฬีา หรือ กจิกรรมอืน่ๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลีย่น

โรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถึง

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 คา่บรกิารน้ีรับเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่านัน้ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื่องดืม่ ค่าซกัรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวมท่านละ 50,000 วอน /ท่าน/ทรปิ  หวัหน้าทวัรจ์าก

เมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร **เด็กช าระทปิเทา่ผูใ้หญ*่*  ท ัง้นี ้ขออนุญาตเิก็บทปิ

กอ่นการเดนิทางทีด่อนเมอืง ในวนัเช็คอนิ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

 คา่ธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

 ค่าธรรมเนียมการขอวซี่าท่องเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจง้ใหย้ื่นขอวีซ่าแบบกะทันหันก่อนเดนิทางตามจริง 

ประเทศเกาหลใีต ้อนุญาตใหท้่านทีถ่ือหนังสอืเดนิทางไทย และมวีัตถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้

เพือ่การท่องเทีย่ว ไม่จ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านักไดไ้ม่เกนิ 90 วนั ตอ่ครัง้ 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 
เดนิทางขึน้ต ่า 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระ
ค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี่จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100 % 

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง
ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิ
ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมื่อท่าน

ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิ 

9. ทางไปในพเีรยีดวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ 

ทัง้น้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถ

เปลีย่นแปลงไดก้รณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทัวร ์, ตัว๋ 

10. กรณีที่ท่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยันกับเจา้หนา้ที่กอ่นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลา

เดนิทางได ้เพราะมีบางกรณีที่สายการบนิอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ ทัง้น้ีขึน้อยู่กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิง่ส าคัญ 

ท่านจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอนิก่อนเครื่องบิน อย่างนอ้ย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความ

เสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้  (กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม ไม่

ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ) 

11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

12. มัคคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้ 

13. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่

ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 

เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

14. อตัราทัวรน้ี์ เป็นอตัราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วนั ไป 

หรอื กลบัสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

15. ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคูน่อนใหก้ับลูกคา้ที่ไม่รูจ้ักกนัมาก่อน เชน่ กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้ง

ช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบุ 

16. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของไตห้วัน หรือ วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ

ท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขบัรถใน



 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม

โปรแกรม 

17. ส าหรับลูกคา้ที่เดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิไดใ้นบางกรณี 

ขึน้อยู่กับโรงแรมที่คณะนัน้ๆพักว่ามีหอ้งรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่าน

จ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายุต า่กวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

18. ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว้ สถานที่

ท่องเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที่

ท่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ที่

สามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตา 

19. กรณีที่ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมือง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 

20. หากวันเดินทาง เจา้หนา้ที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดนิทาง 

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้

ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณี

ช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเกา่ไป

อา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หาก

ท่านไดส้่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วนั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

21. เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะ

พยายามทีส่ดุใหท้่านไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

22. ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่าง

กนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน 

(TRIPLE) จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

23. เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัทางบรษัิทฯแลว้ ไม่วา่ส่วนใดสว่นหนึง่ก็ตาม ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดน้ีแลว้ ** 

24. หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั 

25. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 
เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาให้

เฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสุจรติเทา่น ัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  
1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักท่องเทีย่ว ซึง่สมควรที่น าตดิตัวไปแสดงดว้ย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร 

จดหมายรับรองการท างานภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงนิเดอืน  

2. กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรุณาเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ทา่นพรอ้มเซน็รับรองส าเนา 
3. หลักฐานการเงนิ ในระหวา่งการท่องเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300

เหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วนั (หากไม่มบีัตรเครดติคารด์) หากมบีัตร

เครดติตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตวัไป

ดว้ยหรอืหลกัฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ท่านคอืนักท่องเทีย่ว 

4. กรณีเป็นนักเรียน นักศกึษา กรุณาเตรยีมหนังสอืรับรองจากสถานศกึษาเป็นภาษาองักฤษ และควรเดนิทาง

กับผูป้กครอง เช่น บดิา มารดา ป้า นา้ อา ที่มีนามสกุลเดยีวกัน (ส าหรับผูเ้ดนิทางที่อายุไม่ถึง 18 ปีและ

ไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้ง ขอจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศจากบดิาหรือมารดา

แนบมาดว้ย) 

5. หากเป็นพาสปอรต์ใหม่ ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหม่หรอืน าตดิตวัไปดว้ย   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักท่องเทีย่ว ไม่ควรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 

การอัพเกรดทีน่ั่ง สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat  
ส าหรับทีน่ั่ง Business / Premium ตั๋วกรุ๊ปทัวรไ์มส่ามารถอัพเกรดทีน่ั่งได ้

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

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มช าระ
คา่น ้าหนัก** 

-       ซือ้น าหนักเพิม่       5 กก.   ช าระเพิม่ 600  บาท 
-       ซือ้น ้าหนักเพิม่       10 กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท 
-       ซือ้น ้าหนักเพิม่       20 กก. ช าระเพิม่ 2,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์......................................................................... วนัเดนิทาง........................................ 

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

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด..................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ท่าน) 

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

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

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

 

 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเง ือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


