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23.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 แถว F เคาน์เตอรส์ายการบินแอร์

เอเชียเอ็กซ์ โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

 

02.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดย เที่ยวบินที่ XJ 700 (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง) 

10.05 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลา

ท้องถ่ินที่เกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนัดหมา

หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรบัสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจคัด

กรอง RT-PCR TEST ตามนโยบายการ และมาตรการจำกัดในสถานการณ์ COVID-19 (อัตราค่าบริการ ไม่

รวมค่าตรวจ RT-PCR TEST ท่านละ 80,000 วอน) 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร  

นำทุกท่านเดินทางสู่ ซูซานพารค์ คาเฟ่ทะเลทิพยแ์ห่งเมืองกิมโป สำหรับคนที่ชอบไปทะเลจะต้องชอบร้านนี้

อย่างแน่นอน เรียกได้ว่ามาครบจบในที่เดียว เพราะทางร้านจะเนรมิตชั้น 1 เป็นทะเลจำลอง มีหาดทราย 

และผืนน้ำทะเลสีฟ้าคราม มองดูแล้วสบายตามากๆ เสิร์ฟทั้งขนมและเบอเกอรี่หน้าตาน่าทานมีให้เลือก

หลากหลายเมนู ส่วนชั้น 2 มาในธีมป่าเขตร้อน ขายซูชิที่เค้าการันตีว่าสดมากๆ เพราะร้านอยู่ใกล้ทะเล

นั่นเอง ส่วนดาดฟ้าด้านบนตกแต่งเป็นวิวท้องฟ้าสีสนัสดใส มีมมุให้ถ่ายรูปเยอะมากๆ  

วันแรก  สุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ                                                                                                     

                                                                                                                                    (-/-/-)             

                                                             

วันทีส่อง สนามบินอนิชอน • ซูซานพาร์ค คาเฟ ่• สวนฮานลึ • ถนนฮงแด   (-/กลางวัน/เยน็)            
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13.00 พาเที่ยว สวนฮานึล มีความหมายว่า “ท้องฟ้า” เป็นสวนสาธารณะแห่งที่สอง ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนพ้ืนที่ฝังกลบ

ขยะอยู่บนระดับความสูง 98 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สวนจึงตั้งอยู่บนเนินเขาสูงที่สุดในบรรดาสวนทั้ง 5 

แห่งของสวนเวิล์ดคัพ รวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของผีเสื้อหลากสีสันสวยงามกว่า 30,000 ตัว นอกจากนี้ยัง

สามารถชมวิวจากที่สูงได้ หากมองออกไปจะพบกับทุ่งหญ้ากว้าง สนามกีฬาทรงกลมแปลกตา และวิวแม่น้ำ

ฮัน บรรยากาศสุดโรแมนติกเหมาะแก่การเดินเล่นพักผ่อน ชมวิว ถ่ายภาพสวยๆ และมีชื่อเสียงทางด้านภูมิ

ทัศน์ที่งดงาม เส้นทางผ่านทุ่งหญ้าไปยังยอดเขาที่มีทิวทัศน์อันกว้างไกล ภายในสวนยังมีพ้ืนที่สำหรับการ

อนุรกัษ์ไว้ซึ่งระบบนิเวศของสวน ด้วยการปลูกทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ และการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงาน

ลมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 

ช้อปปิ้งมันส์ๆ  กันต่อที่ ถนนฮงแด แหล่งรวมวัยรุ่นจากทั่วทุกสารทิศ เพราะอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยฮงอิก เรียก

ได้ว่าเป็นย่านที่คึกคักตั้งแต่กลางวันไปจนถึงกลางคืน  ถ้าพูดถึงเรื่องอาหารการกิน คาเฟ่ หรือร้านอาหารก็

เลือกหาได้ไม่ยาก ที่นี่มีร้านอาหารที่ขายอาหารทำเองมากมายในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป และยังมีตัวเลือก

อาหารหลากหลายประเภท ยามค่ำคืนของโซลจะพบกลุ่มนักดนตรี และนักเต้นเบรคแดนซ์มาโชว์ฝีมือวาด

ลวดลายอยู่เต็มถนน คลับและบาร์บนถนนสายนี้จะเปิดในตอนดึก และบางที่ก็เปิดตลอด 24 ชั่วโมง 

โดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ 

ค่ำ   บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 

จากนั้น  พักที ่Sky Park Myeongdong / Dongdaemun Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

(โรงแรมที่ระบใุนรายการทวัรเ์ป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะ

เป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 
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เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนัน้ นำท่านเลือกซื้อเครื่องสำอาง คอสเมติคเอาท์เลท ศูนย์รวมเครื่องสำอางเกาหลีหลากหลายแบรนด์ 

หรือจะเป็นแบรนด์ JSM ของทางตัวร้านเองก็มีให้เลือกมากมาย อาทิ แสตมป์เซลล์ โบท็อกซ์ ครีมน้ำแตก 

ครีมหอยทาก และสินค้าอื่นๆ ให้เลือกมากมาย  

นำชม ศูนย์สมุนไพรโสม ราชาแห่งมวลสมุนไพร ช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว ชาวเกาหลี

นำมาใช้รกัษา และดูแลสุขภาพเป็นเวลานานกว่า 2,000 ป ี 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร  

 
จากนั้น ผจญภัยใน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพ

งดงาม จัดได้ว่าเป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก เอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่แบ่งออกเป็นโซนถึง 

5 โซน รวมถึงงานเทศกาลต่างๆ เช่น Tulip Festival, Rose Festival, Summer Splash, Halloween Festival และ 

Romantic Illumination ที่จะเปิดไฟสว่างไสวในตอนกลางคืน 

วันทีส่าม คอสเมตคิ • ศูนย์สมุนไพรโสม • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  

                                                           (เชา้/กลางวัน/เยน็) 

 

 

 

 



 

 

 เกาหล ี5วัน3คืน -6- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 141/52  อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour 
141/52 Skulthai Tower, 33th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500   Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour 

  

โซนที่ 1 - Global Fair หลังจากผ่านประตูเข้ามาสู่สวนสนุก พบกับการผสมผสานกันอย่างลงตัวของสถาปัตยกรรมแห่งโลก

ตะวันออกและตะวันตก ที่ผสมผสานเข้ากันได้อย่างลงตัวอย่างเมโสโปเตเมีย เรอเนสซองส์ ไปจนถึงแบบโมเดิร์น มีมุม

ถ่ายรูปสวยๆ ต้นไม้แฟนตาซี Magic Tree ที่จะเปลี่ยนธมีไปตามฤดูกาล เต็มไปด้วยร้านของที่ระลึก และร้านอาหารมากมาย 

โซนที่ 2 - Zootopia ท่องโลกซาฟารีที่เต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดกว่า 200 สายพันธุ์ และตื่นเต้นไปกับการนั่งรถสะเทิ้นน้ำ

สะเทิ้นบกในโซน Lost Valley ชมฝูงสัตวอ์ย่างใกล้ชิด  

โซนที่ 3 - European Adventure ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบยุโรป สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมคือ คฤหาสน์

ลึกลับ ที่ซึ่งคุณจะได้สนุกไปกับการยิงผี และ รถไฟเหาะ T-Express ซึ่งเป็นรถไฟเหาะรางไม้ที่สูงที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังมี 

สวนดอกไม้ส่ีฤดู โดยมวลหมู่พฤกษาจะถูกเนรมิตขึ้นมาอย่างสวยงามในทุกฤดูกาล  

โซนที่ 4 - Magic Land ดินแดนเมจิกแฟนตาซี ตกแต่งสวยงามราวกับเมืองในฝัน  

โซนที่ 5 - American Adventure พาย้อนยุคกลับไปยังสมัยโคลัมบัส ไฮไลท์คือ เรือเหาะ Columbus Adventures และรถไฟ

เหาะ Rolling X-Train  

ค่ำ         บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนูบาร์บีคิวปิ้งย่างเกาหลี  

จากนั้น  พักที ่Sky Park Myeongdong / Dongdaemun Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

(โรงแรมที่ระบใุนรายการทวัรเ์ป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะ

เป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 
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เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนั้น  นำชม RED PINE ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยล้างพิษระบบเลือดให้สะอาด เพ่ิมภูมิ

ต้านทานร่างกายให้แข็งแรง และช่วยรกัษาสมดุลในร่างกาย     

ชมวิวมุมกว้างแบบพาโนราม่าบนยอดเขานัมซาน โซลทาวเวอร์ จุดเด่นอันสวยงามของกรุงโซลที่มองเห็นได้

จากที่ไกลๆ โดยเฉพาะในยามค่ำคืน หอคอยแห่งนี้จะเปิดไฟ LED หลากสีสัน ซึ่งสีไฟเหล่านี้ยังบ่งบอกถึง

สภาพอากาศในแต่ละวันอีกด้วย  

สีฟ้า สภาพอากาศดี เหมาะกับการท่องเที่ยว 

สีเขียว สภาพอากาศธรรมดา ไม่มผีลกับสุขภาพออกจากบ้านได้ 

สีเหลือง สภาพอากาศไม่ค่อยดี ควรหลีกเล่ียงการอยู่ในที่แจ้ง 

สีแดง สภาพอากาศแย่มาก ห้ามอยู่ในที่แจ้งหรือห้ามออกจากบ้าน 

 

ทัศนียภาพอันสวยงามมาพร้อมกับบรรยากาศสุดโรแมนติก กิจกรรมยอดนิยมสำหรับบรรดาคู่รักจึงหนีไม่

พ้นการคล้องใจไว้ที่กุญแจ Love Key Ceremony เป็นจุดที่ให้คู่รักมาเขียนข้อความ และชื่อของคู่ตัวเองลงบน

แม่กุญแจหลากสี กิมมิคน่ารักๆ ที่ทำให้หอคอยแห่งนี้ กลายเป็นสถานที่เดตสุดฮิตอีกแห่งหนึ่งในเกาหลี 

(อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท ์และกิจกรรมคล้องกุญแจ) 

เยือนอดีตพระราชวงัหลวงที่เก่าแก่ และใหญ่ที่สุดในกรุงโซล พระราชวงัเคียงบกกุง มรดกทางวฒันธรรมอัน

ทรงคุณค่าของประวตัิศาสตร์เกาหลี มีสถาปัตยกรรมที่งดงามสอดคล้องกับธรรมชาติอย่างลงตัว ฉากหลังมี

ปราการธรรมชาติเป็นภูเขาบูกักซาน ส่งให้พระราชวังแห่งนี้ดู

ย่ิงใหญ่ขึ้นไปอีก เพียงแค่ได้ไปเยือนก็รู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลา

ไปอยู่ในสมัยราชวงศ์โชซอน เดิมภายในพระราชวังมีพระ

ตำหนักถึง 200 ตำหนัก แต่ถูกทำลายลงในช่วงที่ประเทศ

ญี่ปุ่นเข้ามารุกรานหลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 ตำหนักเท่านั้น 

บรรดาคู่รักชาวเกาหลีมักจะใส่ชุดฮันบกมาถ่ายรูปคู่กับฉาก

หลังที่สวยงามอย่าง มุมมหาชนที่ใครมาเยือนก็ต้องได้เก็บภาพ

ความประทับใจกับ “พระท่ีนั่งคึนจองวอน” อดีตที่ประทับ 

วันทีส่ี ่ ผลติภณัฑ์นำ้มันสน • โซลทาวเวอร์ • พพิทิธภัณฑ์สาหรา่ย • พระราชวังเคียงบกกุง 

• หมูบ่า้นโบราณบุกชอนฮันอก • ดวิต้ีฟรี • ยา่นเมียงดง     (เชา้/กลางวนั/-) 

 

 
 

 Grand Mosque • ถ่ายรปูกบัรถ Ferrari • ตึกเบิรจ์คาริฟา ชัน้ท่ี 124    ดไูบมอลล ์       
               (-/บนเครื่อง/เยน็) 
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พระมหากษัตริย์เพ่ือใช้ว่าราชการ ด้านหน้าจะเป็นลาน

กว้างไว้ใช้จัดพิธีสำคัญของทางราชสำนัก นอกจากนี้ยังมี

ศาลากลางน้ำ ศาลาคยองฮวีรู ห้องจัดเล้ียงหลวง และเป็น

ศาลาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ ถือเป็นจุดไฮไลท์ที่

นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเยอะพอๆ กับพระตำหนักหลวงเลยก็

ว่าได้ ปิดท้ายด้วย ศาลาฮยางวอนจอง อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ขึ้น

ชื่อว่าเป็นศาลาที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง มีรูปทรงหก

เหล่ียมตกแต่งด้วยลวดลายและสถาปัตยกรรมเกาหลีแบบ

ดั้งเดิม ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบที่เชื่อมต่อกับ สะพาน

ไม้ชวีฮยางกโย สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในสมัยราชวงศโ์ชซอน 

และเป็นจุดชมใบไม้เปล่ียนสีท่ีงดงามจนหาที่เปรียบไม่ได้ 

ย้อนเวลาสู่ยุคโชซอนใจกลางกรุงโซล หมู่บ้านบุกชอนฮันอก หมู่บ้านสไตล์ฮันอกโบราณที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ มีอายุ

ยาวนานกว่า 600 ปี ตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบก พระราชวังชางด็อก และศาลเจ้าชงมโย ในกรุงโซล ภายในหมู่บ้านจะ

มีบ้านเรือนทั้งหมดประมาณ 100 หลัง ในสมัยก่อนเคยเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกราชวงศ์โชซอน และขุนนางระดับสูง แต่

ปัจจุบนัได้ปรบัเปลี่ยนให้กลายเป็นมรดกทางวฒันธรรมที่มีคุณค่าแห่งหนึ่งของประเทศเกาหลี บางส่วนก็จะเปิดเป็นเกสต์เฮาส์

เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว บางส่วนก็เปิดเป็นร้านอาหาร และ

คาเฟ่น่ารักๆ 

  

เที่ยง       บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร   

จากนั้น ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี พบกับแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลก และสถานที่สำหรับการช้อปปิ้งที่มีการ

บริการแบบครบวงจร แหล่งรวมสินค้าแบรนด์หรูทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา มี

หลากหลายแบรนด์ดงัให้เลือกซื้อมากมาย  

เอาใจขาช้อปทั้งหลายพาตะลุย ย่านเมียงดง แหล่งช้อปปิ้งอันดับต้นๆ ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี สวรรค์

ของสาวนักช้อป สามารถเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาประเภทได้ตามใจชอบ อาทิ เสื้อผ้า  รองเท้า 

เครื่องสำอาง และอื่นๆ อีกมากมาย รวมเอาไว้แทบทุกแบรนด์ที่มีอยู่ในเกาหลี ราคาของสินค้าจะเท่ากัน 

ต่างกันที่ของแถมว่าร้านไหนให้เยอะกว่ากันเท่านั้น  
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นอกจากการมาช้อปปิ้งแล้ว เสน่ห์อีกอย่างของที่นี่คือ STREET FOOD สองข้างทางเต็มไปด้วยรถเข็นที่ขาย

ของกินจำพวก เครันปัง เค้กไข่สไตล์เกาหลีแสนอร่อย ล็อบสเตอรย่์างชีส กุ้งตัวใหญ่สดรสหวาน ย่างบนเตา

ร้อนๆ โรยหน้าด้วยชีสแบบเข้มข้น หอยเชลล์อบชีส หอยไซส์ใหญ่ย่างเนยโรยทับด้วยชีส ครัวซองปลา ขนม

อบเนื้อนุ่มคล้ายแพนเค้กรูปปลามีหลากหลายไส้ให้เลือก ต็อกบกกิ แป้งราดซอสสีแดงรสจัด โอเด้ง แผ่น

แป้งพับเสียบไม้รสชาติคล้ายลูกชิ้นปลา โฮต็อก ขนมแป้งแพนเค้กหนานุ่มสอดไส้น้ำตาลหรือน้ำผึ้ง ออมุก 

ลูกชิ้นปลาบดเสียบไม้ ทวิกิม เมนูผัก และอาหารทะเลชุบแป้งทอด มันหวาน หรอืของทอดต่างๆ ล้วนมีให้ลอง

ชิมได้รสชาติแบบคนเกาหลีแท้ๆ  

ใกล้กันนั้นมีห้าง LOTTE DEPARTMENT STORE ทางห้างกำลังจัดแสดงโครงการเซอร์เรียลที่ก้าวข้าม

ขอบเขตของวิทยาศาสตร์ และศิลปะ สามารถเดินไปชมได้ โดยได้ทีมครีเอทีฟจาก สตูดิโอสื่อ OUCHHH สัมผัส

ความมหัศจรรย์ของงานแสดงที่ใช้เทคโนโลยี AI นำเสนอเรื่องราวของการวาดภาพข้อมูลเหนือจริง 

ระยะเวลาในการจัดแสดงตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน (อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าเข้าชมนิทรรศการ 

ท่านละ 15,000 วอน) 

ค่ำ         อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั เพ่ือความสะดวกในการช้อปปิ้ง 

จากนั้น  พักที ่INCHEON GRANDE PALACE HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

(โรงแรมที่ระบใุนรายการทวัรเ์ป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะ

เป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 
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เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร 

จากนั้น  แวะซื้อของฝาก ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน มีขนมเกาหลีหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะ

เป็นมาม่าเผ็ดเกาหลี สาหร่าย นมกล้วย เยลล่ียาคูลท์ ขนมธัญพีช บิสกิต เวเฟอร์เอ็กซ์ไฟว์ เรียลบราวนี่  

และ เปเปโร่ เป็นต้น 

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน 

11.20 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย เที่ยวบินที่ XJ 701 (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)   

15.10 น.     เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

 

วันเดนิทางไป วันเดนิทางกลบั ผูใ้หญ ่ พักเดีย่ว 

09 ส.ค. 2565 13 ส.ค. 2565 22,999 6,000 

16 ส.ค. 2565 20 ส.ค. 2565 18,999 6,000 

23 ส.ค. 2565 27 ส.ค. 2565 19,999 6,000 

30 ส.ค. 2565 03 ก.ย. 2565 19,999 6,000 

06 ก.ย. 2565 10 ก.ย. 2565 19,999 6,000 

13 ก.ย. 2565 17 ก.ย. 2565 19,999 6,000 

20 ก.ย. 2565 24 ก.ย. 2565 19,999 6,000 

27 ก.ย. 2565 01 ต.ค. 2565 19,999 6,000 

 

*** ค่าทิปคนขับรถ หวัทวัร์ และมคัคุเทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ท่าน *** 

*** ค่าบริการลงทะเบียนระบบ K-ETA ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ท่าน *** 

** ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบรูณ์ ณ วนัเดินทางกลับ) ท่านละ 7,000 บาท 

อัตรานี้รวมรายการทวัรแ์ละตั๋วเครื่องบินแล้ว ** 

 

 

 

 

 

 

วันทีห่า้ ซุปเปอร์มาร์เกต็ละลายเงนิวอน • สนามบนิอนิชอน • กรุงเทพ       (เชา้/-/-) 
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สำคัญโปรดอา่น!!! 

• กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว หากผู้เดินทางเป็น นักเรียน นักศึกษา ครู หมอ พยาบาล ทหาร ธุรกิจขายตรง 

(เครื่องสำอาง) และชาวต่างชาติ ถ้าต้องการเพ่ิมเติมหรือปรับเปล่ียนสถานที่เพ่ือศึกษาดูงาน กรุณาแจ้งรายละเอียด

เพ่ิมเติมกับบริษัทฯโดยละเอียด และต้องทำการขอราคาใหม่ทุกครั้ง 

• อัตราค่าบริการนี้สำหรบัผู้ที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ บริษัทฯขอสงวน

สิทธิเ์รียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม 100 USD/ลูกทัวร ์1 ท่าน 

• ตามนโยบายการการท่องเที่ยวของประเทศเกาหลี ผู้เดินทางจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลคือ ศูนย์

สมุนไพรโสม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู ศูนย์ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน ร้านเครื่องสำอางคอสเมติค โรงงานเจียระไนพลอ

ยอเมทิส เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องระบไุว้ในรายการทวัร ์หากจะซื้อหรอืไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน 

• เนื่องจากทวัรค์รั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น หากต้องการแยกตัวออกจากคณะเดินทาง

โดยไม่ลงร้านรัฐบาล บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการแยกท่องเที่ยวเป็นเงิน 300 USD/ลูกทัวร์ 1 ท่าน หาก

ท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพ่ิม เนื่องจากมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบ 

และยอมรบัเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว  

• ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย/กรมแรงงานไม่

อนุญาตให้ออกเดินทาง หรือไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทางฝั่ง

เกาหลีปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และจะไม่สามารถคืนเงิน

ค่าทัวร์ในทุกกรณี 

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์สลับโปรแกรมทัวร์ หรือมื้ออาหารตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง อัน

เนื่องมาจากเหตุการณ์ต่างๆ หรอือาจเกิดขึ้นจากเหตุสดุวิสยั แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

 

มาตรการจำกัดในสถานการณ์ COVID-19 และการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลีใต ้

• ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  

• ลงทะเบียนกรอกข้อมูลการฉีดวคัซีนเพ่ือรบั Q-CODE ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง (บริษทัฯลงทะเบียนให้) 

• ลงทะเบียนการตรวจ RT-PCR TEST ที่สนามบินอินชอน (บริษัทฯลงทะเบียนให้ ผู้เดินทางชำระค่าตรวจด้วยตัวเองที่

สนามบิน)  

• แสดงเอกสาร International Covid-19 Vaccination Certificate ขอได้ที่แอพพลิเคชันหมอพร้อม (ผู้เดินต้องทาง

เตรียมมาเอง) 

• ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องกักตัว 7 วัน หากได้รับวัคซีนครบภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด และได้รับการรับรองจาก WHO 

ภายใน 14-180 วนั  

• ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ ไม่จำเป็นต้องทำประกันโควิด แต่ต้องแสดงผลตรวจ ATK เป็นลบ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อน

เดินทาง และต้องมีใบรับรองจากสถานพยาบาล โดยเอกสารนี้ต้องเป็นภาษาเกาหลี หรอืภาษาองักฤษ 

• ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามที่กำหนด จำเป็นต้องทำประกันโควิด แต่ไม่ต้องกักตัว 7 วัน และยัง

ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง หรือแสดงผลตรวจ ATK เป็นลบ ภายใน 24 

ชั่วโมงก่อนเดินทาง และต้องมีใบรบัรองจากสถานพยาบาล โดยเอกสารนี้ต้องเป็นภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษ  

• เมื่อเดินทางถึงประเทศเกาหลี ผู้เดินทางทุกคนต้องผ่านการตรวจ RT-PCR ขาเข้าอีกครั้งที่สนามบิน  

• เงื่อนไขการเดินอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ ์และมาตรการจำกัดของประเทศเกาหลี 
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หลักเกณฑ์การพจิารณาผูท้ีไ่ดร้ับวคัซีนตามกำหนด 

• สำหรับบุคคลอายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม (หากเป็นวัคซีน Johnson & Johnson 1 เข็ม)ภายใน

ระยะเวลา 14 - 180 วัน หากเกิน 180 วัน จะต้องฉีดเข็ม 3 ตามย่ีห้อวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัย

โ ล ก  (WHO) ได ้แ ก ่ Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Sinopharm (Beijing), 

Sinovac, Covishield, Covaxin, Covovax  

• สำหรับบุคคลอายุ 12-17 ปี ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม (หากเป็นวัคซีน Johnson & Johnson 1 เข็ม) ระยะเวลา 

14 วันขึ้นไป 

• กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีน (แต่ต้องเดินทางกับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบตามเงื่อนไข

เท่านั้น 

การเตรียมตัวลงทะเบียน K-ETA และเง่ือนไขทีค่วรทราบ 

• เตรียมไฟล์สแกนหน้าพาสปอรต์ และรปูถ่ายพ้ืนหลังสีขาว 1 รูป พร้อมกรอกข้อมูลส่วนตัวตามตัวอย่างแบบฟอร์มท้าย

โปรแกรมทัวร ์(กรณีทางบริษทัฯเป็นผู้ลงทะเบยีนให้) 

• ก่อนส่งข้อมูลแบบฟอร์มการลงทะเบียนให้ทางบริษัท กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วนอีกครั้ง หาก

ข้อมูลผิดพลาดจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลในระบบได้ ต้องทำการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด  

• หากมีการเปล่ียนแปลงในข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ข้อมูลในหนังสือเดินทาง ชื่อ เพศ วันเกิด วันหมดอายุ หรือข้อมูล

ส่วนอื่นๆ แม้ K-ETA จะยังไม่หมดอายุ ผู้เดินทางจะต้องย่ืนขอ K-ETA ใหม่ 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนค่าธรรมเนียนการสมคัร K-ETA ทุกกรณี เนื่องจากการพิจารณาขึ้นอยู่กับขั้นตอนการ

ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลี  

• การรับรองอาจจะมีความล่าช้า เนื่องจากประเทศเกาหลีมีการเพ่ิมจำนวนประเทศที่จำเป็นต้องใช้  K-ETA มากขึ้น 

เพราะฉะนั้น ผู้เดินทางควรลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเดินทาง  

• ระบบจะใช้เวลาพิจารณา 2 – 3 วนัหรอืมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับประวตัิการเดินทางของแต่ละคน 

• ระยะเวลาของ K-ETA มีอายุ 2 ปี นับจากวันได้รับการรับรอง (สามารถเข้าได้มากกว่า 1 ครั้ง ในระยะเวลา 2 ปี 

และสามารถพำนักอยู่ในเกาหลีได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน) 

• ผลพิจารณา K-ETA ไม่ใช่ วีซ่า เพราะฉะนั้น ไม่สามารถรับรองการผ่านเข้าประเทศได้ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจะเป็น

ฝ่ายพิจารณาว่าผู้เดินทางสามารถเข้าประเทศได้หรือไม่อีกครั้ง ทางบริษัทไม่สามารถแทรกแซงการทำงานของ

เจ้าหน้าที่ได ้

• การอนุมตัิจะถูกปฏิเสธหรือยกเลิก ในกรณีกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง อาจจะถูกจำกัดการเข้าประเทศตามที่

กฎหมายเกาหลีกำหนด 

• กรณีที่ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทางฝั่งเกาหลีใต้ปฏิเสธการ

เข้าเมือง ผู้เดินทางจะไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ทุกกรณี 
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อัตราคา่บรกิารรวม 

✓ ตั๋วเครื่องบินไป - กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ – เกาหลี - กรุงเทพฯ สายการบิน Airasia X (XJ) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่

สามารถสะสมไมล์ได ้

✓ ทีพั่กโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2 - 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่ และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 

✓ ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 

1 ใบ 

✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบ ุ(สงวนสิทธิใ์นการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย 

✓ ภาษมีูลค่าเพ่ิม 7% 

✓ ภาษนี้ำมนัและภาษตีั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเ์ก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง)+ 

✓ ประกันอุบัติเหตุ และประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 2,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตาม

กรมธรรม)์  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

 ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรบัผู้ถือพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรมัต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์ เน็ต มินิบาร์ ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ

ต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือเกาหลี มีการปรับเปล่ียนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพ่ิมเติม และ/หรือ ขอ

เรียกตรวจโรคเพ่ิมเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อน 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย พร้อม

หนังสือรบัรองภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษ  

 ค่าตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางเข้าประเทศเกาหลีที่สนามบินอินชอน ราคา 80,000 วอน ต่อ/ท่าน 

 ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน พนักงานขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศ) ทางบริษัทฯขอสงวนวิทธิใ์นการเรียก เก็บท่ีสนามบินก่อนเชคอิน ในวนัที่เดินทาง 

 ค่าทิปหัวหน้าทวัรต์ามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ แต่ไม่บงัคับเรียกเก็บ) 

 กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ บริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 100 USD /ท่าน 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทวัร์ 
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การจองทัวร์ 

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 12,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 

21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ ์กรุณาชำระก่อนเดินทาง 30 

วนั) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นในกรณี

วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

จริง 

ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่า

กรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  

ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็น

จริง 

ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วนัทำการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี 

เงือ่นไขอืน่ ๆ 

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (25 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่

เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทัต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจำนวน 25 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เล่ือนวัน

เดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณทีี่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการ

ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัท

ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบ และหากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบิน 

เพราะถือว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดังกล่าว 

• อัตราค่าทัวร์นี้สำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ไม่สามารถเล่ือนไฟล์ทขาไป หรือขากลับได้ 

จำเป็นจะต้องไปและกลับตามกำหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี

พิเศษ 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 

ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนค่าทัวร์และรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

• เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้

ระบุไว้ในรายการทวัรท์ั้งหมด 
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รายละเอียดเพิม่เตมิ 

• บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีที่เกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้  

• เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นสำคัญ 

• กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว ์หรอืแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ เช่น ต้องการใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯอย่างน้อย 5-7 วัน

ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้ 

• หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง 

และไม่สามารถเดินทางได้ ) 

• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน สายการบินยกเลิกบิน การประท้วง การ

นัดหยุดงาน การก่อจลาจล กรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่

กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ซึ่ง

อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ใน

กรณีที่เกิดเหตุสดุวิสยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษทัทัวร)์ 

• ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทาน

อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อน

เดินทางเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการชำระเหมาขาด 

• ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรอืชำรุดจากสายการบิน 

• กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน

รายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

• ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมนัหรอืค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์

ปรับราคาตั๋วดังกล่าว 

• เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษทัฯจะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรอืค่าทัวร์ท้ังหมด 

• ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน 

ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง 

หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

• ผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 



 

 

 เกาหล ี5วัน3คืน -16- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 141/52  อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour 
141/52 Skulthai Tower, 33th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500   Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour 

• กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

• กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง

รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

รายละเอียดหอ้งพักทีป่ระเทศเกาหลี 

•  ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพักเดี่ยว (SGL) ห้องพักคู่ (TWN/DBL) และห้องพัก 3 ท่าน (TRP) 

• ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกัน บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะ ได้เป็น1 เตียงใหญ่และ 1 

เตียงเสริม 

• ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่า

ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

• โรงแรมในเกาหลีอาจจะมกีารสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยคำนึงถึงประโยชน์    

ของท่านเป็นสำคัญ 

สิง่ทีค่วรเตรียมพรอ้มเมือ่เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลีใต ้

• เอกสารที่ควรเตรียมให้พร้อมก่อนการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของอาจจะ

พิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวท่ีมาท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ โดยพิจารณาจาก 

• หลักฐานการทำงาน อาทิ นามบัตร บัตรประจำตัวพนักงาน จดหมายรับรองการทำงาน ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน 

เป็นต้น กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ กรุณาเตรียมสำเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีชื่อผู้เดินทางพร้อมเซ็นรับรองสำเนา  

หรอืในกรณีที่ทำอาชีพอิสระ ควรเตรียมหลักฐานการทำงานไปให้พร้อม 

• หลักฐานการเงิน ควรแลกเงินสดสกุลเงินวอนของเกาหลี หรือสกุลเงินดอลล่าสหรัฐสำหรับใช้ท่องเที่ยวเที่ยวใน

ประเทศเกาหลีติดตัวมาด้วย และควรพกบัตรเครดิตต่างประเทศติดตัวไว้ อาทิ Visa Card, American Express, 

Master Card, JTBC Card เป็นต้น เพ่ือแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านเดินทางมาท่องเที่ยวแบบสุจริต 

• หลักฐานกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา อาทิ บัตรนักเรียน บัตรนักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็น

ภาษาอังกฤษ ในกรณีไม่ได้เดินทางกับผู้ปกครอง (บิดา มารดา) หรือญาติที่มีสนามกุลเดียวกัน หากอายุยังไม่ถึง 18 

ปีบริบรูณ์ ผู้เดินทางต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากผู้ปกครองแนบมาด้วย 

• หากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศเกาหลี หรือเคยเดินทางไปประเทศอื่นๆ แต่ทำพาสปอร์ตใหม่ ควรพกพาสปอร์ตเล่ม

เก่าที่มีประวตัิการเดินทางนำติดตัวไปด้วย 

ขอ้ควรระวงัเมือ่เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลีใต ้

• ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายงัประเทศเกาหลีโดยปราศจากการสำแดงสิ่งของที่อยู่ภายใต้

การกักกันเพ่ือป้องกันการแพร่โรคติดต่อ เช่น สัตว์ ปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์จะถูกปรับไม่เกิน 10 ล้าน

วอน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกันของสุกรในประเทศใกล้เคียง จึงมีการเพ่ิมค่าปรบัสูงสุดจาก 1 

ล้านวอนเป็น 10 ล้านวอน เพ่ือป้องกันโรคระบาดเข้าสู่ประเทศเกาหลี 

• อ้างอิงจากหน่วยงานกักกันสัตว์และพืช (Animal and Plant Quarantine Agency) ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มี

การแพร่ของโรคอหิวาต์แอฟริกัน เช่น จีน เวียดนาม มองโกเลีย กัมพูชา รสัเซีย สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี อิตาลี ฯลฯ 

ต้องสำแดงเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ หากพบว่าไม่มีการสำแดง จะมีค่าปรับขั้นแรก 5 ล้านวอน 

ค่าปรับขั้นที่สอง 7.5 ล้านวอน และค่าปรับขั้นที่สาม 10 ล้านวอน สำหรับผู้ที่ถูกพบว่าไม่มีการแสดงผลิตภัณฑ์จาก

สัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น เนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้อสัตว์ปีก ฯลฯ จะมีค่าปรับขั้นแรก 1 ล้านวอน ค่าปรับขั้นที่สอง 3 ล้านวอน 

และค่าปรบัขั้นที่สาม 5 ล้านวอนขั้น 
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สิ่งของท่ีต้องแสดง (สิ่งของต้องห้าม) ประกอบด้วย: 

- สตัว์: สุนัข แมว นก ฯลฯ 

- ผลิตภัณฑ์ทางปศุสัตว์: เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ เป็ด ไส้กรอก แฮม เนื้อแดดเดียว เนื้อกระป๋อง เนื้อเปื่อย ผลิตภัณฑ์

แปรรูปจากไขมันววั (แกง) ฯลฯ 

- ผลิตภัณฑ์จากสตัว์: เขากวาง กระดูก ขน ฯลฯ 

- ผลิตภัณฑ์จากนม: นม ชีส เนย ฯลฯ 

- ไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่: ไข่ไก่ ไข่นก ไข่ขาว ผงไข่ ฯลฯ 

- อาหารสัตว ์ขนมขบเคี้ยว วิตามิน ฯลฯ 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทาง และรายการทวัรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อ

ประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุในรายการทวัร์

ทั้งหมด ** 

                                                  ******************************************* 
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แบบฟอรม์การลงทะเบียน 
1. ชื่อ - นามสกุล ........................................................................ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหน้าหนังสอืเดนิทาง) 

2. หมายเลขหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) ................................. หนังสอืเดนิทางเดนิทางต้องเป็นเล่มปัจจุบนั และต้องมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน กรุณา

สแกนไฟลใ์หช้ดัเจน และบนัทกึเป็นไฟล ์JPEG เท่านัน้ (ตามรปูตวัอย่างดา้นล่าง) 

 
 

3. เบอรโ์ทรศพัท ์............................................................................................ ทีส่ามารถตดิต่อได ้

4. E Mail ........................................................................................................................ 

5. ประวตักิารเดนิทางไปต่างประเทศ 

ท่านเคยเดนิทางไปเกาหลหีรอืไม่            เคย          ไม่เคย      จ านวน.............................. ครัง้ 

จุดประสงคใ์นการเดนิทาง..................................................................... 

ท่านเคยเดนิทางไปประเทศอื่นหรอืไม ่            เคย       ไม่เคย      จ านวน ................. ครัง้ 

จุดประสงคใ์นการเดนิทาง ............................................................................... 

 

6. อาชพี (กรุณากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

อาชพีปัจจุบนั ………………………………………………………………… 

ชื่อสถานทีท่ างาน / สถานศกึษา............................................................................................... 

ต าแหน่ง ................................... รายไดต้่อเดอืนโดยประมาณ ..................................... บาท 
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(กรณีมอีาชพีเป็นเจา้ของกจิการส่วนตวั ฟรแีลนซ์ แม่บา้น พ่อบา้น เกษยีณอายุ หรอือื่นๆ โปรดระบุขอ้มลูใหล้ะเอยีดชดัเจน และครบถว้น)  

7. ผูร้่วมเดนิทาง จ านวน …………..………… คน (กรอกเป็นภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหน้าหนังสอืเดนิทาง) 

ชื่อ - นามสกุล ................................................. เบอรต์ดิต่อ ................................................ 

ชื่อ - นามสกุล ................................................. เบอรต์ดิต่อ ................................................ 

ชื่อ - นามสกุล ................................................. เบอร์ตดิต่อ ................................................ 

ชื่อ - นามสกุล ................................................. เบอรต์ดิต่อ ................................................ 

ชื่อ - นามสกุล ................................................. เบอรต์ดิต่อ ............................................... 

8. รปูถ่ายหน้าตรงพื้นหลงัสขีาว อายุไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาดของรปูภาพไม่เกนิ 700x700 pixels หรอื 2x2 นิ้ว ขนาดไฟล์ไม่เกนิ 100 kb (ตามรูปตวัอย่าง

ดา้นล่าง) 

 
** กรุณาแจ้งข้อมูลท่ีเป็นความจริงเท่านัน้ ** 

 

 

 

 

ก่อนมาทำการจองทัวร์ 

 

พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปจัจุบันที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมอืงต่าง ๆ ... บางท่าน

ถามต่อว่า “ไม่ตรงยงัไงบ้าง” อาทิเช่น 

ไปทำศลัยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอว้นท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตา 

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ทำจมูก ทำตา ทำปากใหม่ 

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชายเต็มตวั มีหนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ทำฟัน / ดดัฟัน) ก็ทำให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน 
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พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการชำรุดเสียหาย ผิดไปจากเดิมที่ทาง

ราชการออกมาให้ จะถือวา่พาสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อกีต่อไป อาทิเช่น หน้ากระดาษมีการฉีก

ขาด หรือถึงไมข่าดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรอืช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด, หรือมีการเปียกน้ำเปียกฝนมา ถึง

แห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม 

 

พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ ไม่มกีาร

ต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น  (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดอืนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว) 

 

************************************************ 

ว่าด้วยเร่ือง “คดีความ / การตั้งครรภ์” 

 

กองตรวจคนเข้าเมือง ไมอ่นุญาติให้บุคคลที่มี “คดีความ / คำสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... เช่น บาง

ท่านมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ทำให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจ

ก่อนเดินทาง 

 

สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเรื่องของอายุครรภ์ ในวนั

เดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ให้ชัดเจน 

 

 

สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ได้ท้ังสิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม 

ถือเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบคุคลเอง ...... ก่อนซื้อทัวร์ โปรดทำความเข้าใจให้ท่องแท้ก่อน 
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 ขั้นตอนการจอง และชำระค่าทวัร์ 

จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พร้อมชำระเงินค่ามัดจำท่านละ 40,000.- บาท   ภายใน 3 

วันนับจากวันจอง …. มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายอื่นต่อไป  

สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน 

แม้กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯ ก็ขออนุญาตเก็บค่าทวัรท์ี่เหลือท้ังหมดก่อนตามเงื่อนไขการชำระเงินนี้ 

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินยอมให้บริษทัฯ ทำการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจำได้ทันที) 

 

ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด 

 

บรษิัทฯ ไมมี่นโยบายใหท้า่นชำระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บัญชีธนาคาร ชือ่สว่นบุคคล ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภัย

ในการชำระเงนิของทา่นเปน็สำคัญ 

 

หากต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายก่อนล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์

ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี้.- 

ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วันขึ้นไป  คืนค่ามัดจำทั้งหมด 

ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และ +ค่าดำเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน 

ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 65% ของค่าทัวร์ท้ังหมด 

ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของค่าทัวร์ท้ังหมด 

ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 90% ของค่าทัวร์ท้ังหมด 

ยกเลิกก่อนเดินทาง 10-0 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ท้ังหมด 
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 หมายเหต ุ: -  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวรใ์นกรณีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึงสองขวบ / ผู้สูงอายุ หรือท่านที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือไม้เท้า ต้องอยู่

ในความรับผิดชอบของตวัท่านเอง ทางบริษัทฯ ไม่สามารถบริการเฉพาะส่วนบุคคลได้ 

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรือออกเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัว

กลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถือเป็นเหตุท่ีอยู่นอกเหนืออำนาจและ

ความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย  โดยจะ

พยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

- หากในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ให้ถือ

ว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้ 

- กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ท่ีระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด 

ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน 

- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเท่ียวบิน, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจร

ติดขัด และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่

นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ 

- บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

 

*** หมายเหตุ ***  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (การแลกไมล์ หรือไป-กลับไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรุณาแจง้พนักงานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วนั หรือกรณีทีลู่กคา้ตอ้งทำการออก        ตัว๋โดยสาร

ภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

ราคาดังกล่าวข้างต้น .... สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อัตราแลกเปลี่ยน, ค่าน้ำมัน และค่าภาษีต่าง ๆ ของสายการบิน  ฯลฯ 
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จำนวนผู้เดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผู้ใหญ่............................ท่าน / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ..........................

ท่าน) 

จำนวนห้องพกัที่ใช้ทั้งหมด.............................ห้อง  (ห้องพกัคู่.................ห้องพกัเดี่ยว.................ห้องพกั 3 เตยีง.....................) 

 

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก)  

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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**หมายเหตุ กรุณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร     ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู         ไม่ทานสัตว์ปีก        ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอื่น ๆ...................................................................................................................................... ..................................... 

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

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตั๋วเพิ่ม / ลด................................... 

ข้าพเจ้ารบัทราบเงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ..................................................ผู้จอง 
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