
 

 

 

 

 

 

 

 
เกาหล ีเกาะนาม ิสวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ 

5 วนั 4 คนื  
ซุปตาร ์ บงิซู..สโนวน์วิเยยีร ์

  กําหนดเดนิทาง 28 ธนัวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 
และ 29 ธนัวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563 



โดยสายการบนิ  ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ)  
(บนิบา่ย-กลบับา่ย) 

 สนุกสนานกบัการเลน่สกหีมิะ...พรอ้มถา่ยภาพแบบฟินๆ 
 สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด.์.. สวนสนกุกลางแจง้ทใีหญท่สีดุของประเทศ 
 เกาะนาม.ิ.สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ทา่มกลางหมิะขาว  
 ชมิสตรอเบอรร์.ี.. ลกูใหญ ่หวาน หอม สดๆ จากไร ่
 พรอ้มเต็มอมิ !!..บฟุเฟ่ตข์าปแูละปิงยา่งบาบคีวิบฟุเฟต ์

 

 
วนัแรก      ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน - ทพีกั 
 

13.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1  ชนั 3 ประต ู4 เคาทเ์ตอร ์3-4
สายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและนํา
ท่านโหลดสัมภาระ (ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนีงับนเครอืง เนอืงจากตอ้งเป็นไปตามระบบ
ของสายการบนิ กรณีตอ้งการจองทนีงัจะมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ) 

 
16.00 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐั เกาหลใีต ้โดยสายการ

บนิ AIR ASIA X เทยีวบนิท ีXJ 702 (สาํหรบัเทยีวบนิน ีไมม่บีรกิารอาหารและเครอืงดมืบน
เครอืงบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชวัโมง 35 นาท)ี  

 
23.35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐั เกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถนิ

ประเทศเกาหล ีเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชวัโมง) หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร
เรยีบรอ้ยแลว้  

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทพัีก 

ทพีกั โรงแรม RIVIERA HOTEL INCHEON หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

วนัทสีอง      เกาะนาม ิ– ไรส่ตรอเบอรร์ ี- สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์
  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกั 2 -3 ทา่น 
ตอ่หอ้ง 

ราคาเด็ก พกัเดยีว 

28 ธนัวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 26,999.- 26,999.- 7,900.- 

29 ธนัวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563 26,999.- 26,999.- 7,900.- 

หมายเหต ุ:รายการนไีมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ  
(รวมทา่นละ 55,000 วอนหรอื 1,925 บาท/ทา่น/ทรปิ )**รบัเงนิวอนเทา่นนั** 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทสีนามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 



   

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู ไกบ่ารบ์คีวิผดัซอส (DAKGALBI) (2) 
บา่ย  นําท่านเดนิทางสู่ เกาะนาม ิ(NAMI ISLAND) ตังอยู่ในเมอืงชนุชอน จังหวัดคังวอน ทนีีถอืเป็น

แหลง่ทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงและสําคัญของเกาหลใีต ้เป็นเกาะกลางแม่นําฮนัทมีลีักษณะคลา้ยใบไม ้
ทลีอยอยู่ในนํา อกีทังยังมทีวิทัศน์ทสีวยงามไปดว้ยตน้เกาลัดและทวิสนทเีรยีงรายตลอดสองขา้ง
ทาง ซงึในแต่ละฤดูตน้ไมเ้หล่านีก็จะแปรเปลยีนสภาพกลายเป็นความงามทหีลากหลาย จนทําให ้
เกาะแหง่นีถกูเลอืกใหเ้ป็นสถานทถี่ายทําซรีสีช์อืดังอย่างเรอืง Winter Love Song หรอื เพลงรักใน
สายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความ ประทับใจ ถ่ายรูป กับดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI 
JI WOO รูปปันทสีรา้งขนึเพอืไวเ้ก็บเป็นภาพความประทับใจ  จนทําใหก้ลายเป็นสถานทีเทยีวอันโด่ง
ดังในปัจจุบนั 

 นําท่านเดนิทางสู่ ไร่สตรอเบอรร์ ี(STRAWBERRY FARM) ใหท้่านไดช้มิสตรอเบอร์รีสดๆ 
หวานฉําจากไร ่นอกจากนันทา่นยังสามารถซอืกลบัเมอืงไทยโดยจะมกีารแพ็คใสก่ล่องสวยงาม และ
จัดสง่ใหท้่านในวันสดุทา้ย 
นําท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND THEME PARK) ถูกขนานนามว่า ดสินีย์
แลนดเ์กาหลเีป็นสวนสนุกกลางแจง้ทใีหญ่ทสีดุของประเทศ โดยมบีรษัิทซัมซุงเป็นเจา้ของ ตังอยู่
ท่ามกลางหุบเขาใหท้่านไดอ้สิระเทยีวชมท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรก
ของโลกทนีีท่านจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมี
ทสีามารถสอืสารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ีหรอืเขา้สู่ดนิแดนแห่งเทพนยิาย สวนสฤีดู ซงึจะปลูก
ดอกไมเ้ปลยีนไปตามฤดูกาล อกีทังยังสามารถสนุกกับเครืองเล่นนานาชนิด อาทเิชน่ สเปซทัวร์
รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้งึกําลังบานสะพรังอวดสสีันเต็มสวน (ทงันขีนึอยูก่บั
สภาพอากาศ มนีาคม-เมษายน : สวนทวิลปิ / พฤษภาคม-มถิุนายน : สวนดอกกุหลาบ / 
กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวนัหรอืดอกกุหลาบ/ สงิหาคม-กนัยายน : สวนดอกลลิล/ี 
ตุลาคม-พฤศจกิายน : สวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ทีจัดตามตาราง
ประจําวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเครอืงเลน่ไม่จํากัดรอบ เลอืกชมและ
เลอืกซอืชอ้บปิงในรา้นคา้ของทรีะลกึตา่งๆอยา่งมากมาย 
 

 
คาํ  บรกิารอาหาคาํ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ูบาบคีวิบฟุเฟต ์(BBQ BUFFET) (3)   
ทพีกั  โรงแรม YANGJI PINE SKI RESORT หรอืเทยีบเทา่ 
 



วนัทสีาม     อสิระสนกุสนานกบัการเลน่สกแีละหมิะ - โซลทาวเวอร ์(ไมร่วมขนึลฟิท)์ –  
 ศนูยร์วมเครอืงสําอาง – พพิธิภณัฑส์าหรา่ย พรอ้มเรยีนรูก้ารทําขา้วหอ่สาหรา่ย พรอ้มสวม

ชุดฮนับก-ศนูยส์มุนไพร - พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติแิละพพิธิภณัฑนํ์าแข็ง – ช็อปปิงยา่นฮงแด 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
จากนันนําท่านสู่ลานสกรีสีอรท์ สนุกสนานและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ กบัการเล่นสก ีและ
กจิกรรมตา่งๆ มากมาย หรอืจะอสิระถา่ยรปูหรอืเลน่หมิะ ณ สกรีสีอรท์  
(ราคาไม่รวม ค่าเช่าสกหีรอืสโนวบ์อรด์ ประมาณท่านละ 55,000 วอน และกจิกรรมอกี
มากมายใหท้า่นเลอืกเลน่ โปรดตดิตอ่ไกดห์รอืหวัหนา้ทวัร)์  
จากนันนําท่านชม ศนูยร์วมเครอืงสําอาง (COSMETIC SHOP) ศูนยร์วมเครอืงสําอาง ชอืดังของ
เกาหล ีเชน่ Rojukiss, Missha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ูไกอ่บซอีวิวุน้เสน้ (JIMDAK)(5)   
บา่ย  นําท่านเดนิทางสู ่ภเูขานําซาน เป็นทตัีงของ หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 1 

ใน 18 หอคอยเมอืงทสีงูทสีดุในโลก มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับนําทะเล ท่านสามารถชม
ทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพู
กักซัน และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่นําฮันกัง เป็นอกีหนงึสถานท ีทสีดุแสนจะ
โรแมนตกิ ไม่ว่าจะเป็นยามกลางวันหรือกลางคนื และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ทีนียังคงไดร้ับความนยิม
เสมอมา เพราะเป็นสถานทคีลอ้งกญุแจคู่รักทยีอดนยิมของนักทอ่งเทยีว และชาวเกาหล ีโดยมคีวาม
เชอืว่าหากไดม้าคลอ้งกญุแจดว้ยกันทนีี และโยนลูกกญุแจลงไปจะทําใหรั้กกันมันคง ยนืยาว ตราบ
นานเท่านาน (หมายเหต ุ: ไมร่วมคา่ ขนึลฟิต ์และ คา่แม่กญุแจ ลูกกญุแจคูร่กัสําหรบัคลอ้ง 
ทา่นสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได)้  
นําทา่นสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (SEAWEED MUSEUM) จะจัดไดเ้รยีนรูเ้รอืงราวต่างๆของการทํา
สาหร่ายและประวัตคิวามเป็นมาตน้กําเนิดของการผลติสาหร่ายพรอ้มทังใหท้่านไดล้มิลองรสชาติ
สาหร่ายของเกาหลแีบบดังเดมิ และสามารถเลอืกซอืเป็นของฝากอกีดว้ย   
จากนันนําท่านเรียนรู  ้การทําขา้วห่อสาหร่าย (KIMPAP) อาหารง่ายๆ ทีคนเกาหลีนิยม
รับประทาน โดยการนําขา้วสกุ และสว่นผสมอนืๆหลากชนดิ เช่น แตงกวา แครอท ผักโขม ไข่เจยีว 
ปูอัด แฮม เป็นตน้ วางแผ่บนแผ่นสาหร่าย มว้นเป็นแท่งยาวๆ แลว้หันเป็นชนิพอดีคํา  ซงึโดย
ส่วนมากจะทําขนาดกะทัดรัด ชาวเกาหลมีักกนิเมนูนีในเวลารีบๆ เพราะมันกนิง่าย เร็ว และพกพา
สะดวก 
พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้สชุ่ดประจาํชาตเิกาหล ี“ฮนับก” (HANBOK) สนุกสนานกบักจิกรรมให้
ทา่นแตง่กายในชุดประจําชาตพินืเมอืงเกาหล ี เก็บภาพเป็นทรีะลกึ 
นําท่านชม ศูนยส์มุนไพร (HERB SHOP) ใหท้่านไดเ้ลอืกซอืเลอืกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของ
เกาหล ีทนํีามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ทมีสีรรพคุณรักษาโรค และบํารุงร่างกาย   

  นําท่านเดินทางสู่  พิพิธภณัฑ์ภาพ 3 มิต ิ
(TRICK EYE MUSEUM) ท่านจะได ้
สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชันทําท่าต่างๆ ที
เกดิจากความคดิสรา้งสรรค ์และจนิตนาการของ
การสรา้งภาพ โดยใชเ้ทคนคิพเิศษจากภาพสาม
มติทิีรวมทฤษฎทีางวทิยาศาสตร์ และการซอ้น
ภาพโดยกระตุน้ความเคลอืนไหวของภาพใหม้ี
มิติเหมือนจริงโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมีส่วนร่วม
ถ่ายภาพ เมือผ่านเขา้ไปในภาพนันๆ ภาพทุก



ภาพจะออกมาดูประหนงึเหมอืนจรงิในเหตุการณ์ จนท่านจะอทุานว่ามันเหมอืนจรงิมากจนแทบจะ
แยกไมอ่อกเลยวา่อนัไหนภาพวาดและของจรงิ  

  นําท่านชม พพิธิภณัฑนํ์าแข็ง (ICE MUSEUM) เป็นโซนนําแข็งแกะสลักรูปตา่งๆ อุณหภมูขิา้ง
ใน ประมาณ -4 องศา  
นําท่านเดนิทางสู่ ยา่นฮงแด (HONGDAE) หรอื ม.ฮงอกิ วอลค์กงิ สตรที (Hongik University 
Street) เป็นย่านชอ้ปปิงบริเวณดา้นหนา้ของมหาวิทยาลัยฮงอกิ ศูนย์รวมเด็กวัยรุ่น เด็ก
มหาวทิยาลยั และวัยทํางาน อกีทังไดช้อืว่าเป็นถนนสายศลิปะอกีแห่งหนงึของกรุงโซล เป็นย่านทมีี
บรรยากาศโรแมนตกิ อกีทังยังมรีา้นกาแฟทเีป็นเอกลักษณ์ แกลเลอร ีรา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชัน 
คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีทีนิยมมาเดนิเล่น ราคาของ
สนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆ ก็ไมแ่พง ซงึจะคกึคักเป็นพเิศษตังแตช่ว่งบ่ายเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่
ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของทขีายกนัเยอะสว่นใหญ่ก็จะเป็นสนิคา้แฟชัน เชน่ เสอืผา้ กระเป๋า 
รองเทา้ ของกฟิชอ้ป เครอืงเขยีน และทเียอะไมแ่พก้นัก็คอืขนมตา่งๆ 

คาํ  อสิระอาหารคําตามอธัยาศยั เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว  
ทพีกั  โรงแรม L’ART GIMPO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 
 
วนัทสี ี    ศนูยโ์สม – ศนูยน์าํมนัสนเข็มแดง- พระราชวงัชางด็อกกงุ - ดวิตฟีร ี- โบสถเ์มยีงดง –  
 ช็อปปิงยา่นเมยีงดง 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นําท่านชม ศูนยโ์สม (GINSENG) ซงึรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทมีอีายุ 6 ปี ซงึถอืว่า
เป็นโสมทมีคีณุภาพดทีสีุด ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซอืโสมทมีคีุณภาพดทีทีสีุด
และราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพอืนําไปบํารงุรา่งกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ททีา่นรักและนับถอื 
 นําทา่นชม ศนูยนํ์ามนัสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลติภณัฑ ์ทสีกัดจากนา้มันสน มสีรรคณุชว่ย
บํารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในร่างกายไดเ้ป็นอยา่งด ี

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ูชาบ ูชาบู (SHABU SHABU) (7) 
บา่ย  นําท่านเทียวชม พระราชวงัชางด๊อกกุง (CHANGDEOKGUNG) เป็นพระราชวังทสีวยงามและ

ทรงคุณค่าทีสุดในประวัตศิาสตร์เกาหลีทีเคยมี
การปกครองดว้ยระบบกษัตริย์จนไดร้ับการขนึ
ทะเบียนให เ้ ป็นหนึงในมรดกโลกทางดา้น
วัฒนธรรมขององคก์ารยูเนสโกพระราชวังแห่งนีมี
ความสําคัญมากเพราะเป็นพระราชวังหลวงสรา้ง
ในปี   ค.ศ.1405 ใชเ้ป็นทปีระทับของกษัตรยิใ์น
ราชวงศโ์ชชอนหลายพระองคจ์นถงึพระเจา้ชนุจง
(Seonjeong) ซงึเป็นกษัตรยิ์องคส์ุดทา้ยของ
ราชวงศ์ทสีนิพระชนม์ลงในปีค.ศ.1926  ดังนัน
ทางรัฐบาลเกาหลจีงึไดอ้นุรักษ์พระราชวังแห่งนี
เอาไวอ้ยา่งด ี



   
 และนําทา่นเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษี ดวิตฟีร ี(DUTY FREE) รา้นคา้ปลอดภาษีทใีหญ่ทสีดุในโซล แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ไมว่า่จะเป็น นําหอม เสอืผา้ เครอืงสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื
 นําทา่นชม โบสถเ์มยีงดง (MYEONG-DONG CATHOLIC CATHEDRAL) มหาวหิารแหง่นีเรมิกอ่สรา้งในปี

สังฆราชคาทอลกิเเห่งกรุงโซล  สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ (Gothic-style )ตัวอาคารหลักสูง 23 
เมตร และดา้นหนา้คอืหอระฆงัทโีดดเดน่ดว้ยความสงู 45 เมตร   นับว่าเป็นอาคารเกา่เเก่โบราณทมีี
ความสวยงามเเละถกูขนึทะเบยีนไวเ้เลว้  จงึเป็นอกีจุดทนัีกท่องเทยีวต่างชาตจิะใหค้วามสนใจใน
การมาเทยีวชมความสวยงามของโบสถเ์เหง่นีกนัอยา่งมาก  

 นําทา่นเดนิทางสู ่แหลง่ช็อปปิงยา่นเมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหลที่านสามารถเลอืกสนิคา้เท
รนดแ์ฟชนัล่าสดุของเกาหลไีดท้นีีโดยเฉพาะสนิคา้วัยรุ่นเชน่เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครอืงประดับ 
ทงัแบรนดเ์นม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนด์เกาหลโีดยเฉพาะ 
เครอืงสําอางเชน่ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 
LANEIGE อกีทังยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คาํ  บรกิารอาหาคาํ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ูบฟุเฟ่ตข์าป ู(BUFFET KING CRAB)(8) 
ทพีกั  โรงแรม L’ART GIMPO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 
 
วนัทหีา้     ช็อปปิง HYUNDAI PREMIUM OUTLET - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต-ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน 
 ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
นําทา่นชอ้ปปิง HYUNDAI PREMIUM OUTLET เป็นชอ้บปิงเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮนุ
ได รา้นสนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย หลายพันรา้นคา้ และมสีนิคา้Brand ดังมากมายหลาย
ยหีอ้ เชน่ Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada เป็นตน้   ใหท้่านไดเ้ดนิชอ้ปปิง
ตามอธัยาศยั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

จากนันนําท่านเดนิทางสู ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต(SUPER MARKET) ซงึมสีนิคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลอืก
ซอืหาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมกีงึสําเร็จรปู สาหร่าย ขนมขบเคยีว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและ
ของทรีะลกึตา่ง 

เทยีง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บร ิการท่านด้วยเมนู โอซมับุลโกกิ(OSAM 
BULGOGI)(10)   
บา่ย ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน 
16.25 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ AIR ASIA X 

เทยีวบนิท ีXJ 709 (สาํหรบัเทยีวบนิน ีไมม่บีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ใชเ้วลา
บนิประมาณ 6 ชวัโมง 20 นาท)ี 

20.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
 

**ราคาสําหรบัลกูคา้ทไีมต่อ้งการตวัเครอืงบนิ 12,999 บาท** 

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

 
***ราคานเีฉพาะกรุป๊หนา้รา้น (จอยทวัร)์ เทา่นนั  

กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีครงั***  
สําคญั !! :   
* อตัรานเีฉพาะนกัทอ่งเทยีวทถีอืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่นนั กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพมิจากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. (เป็นเงนิ
ไทยประมาณ 3,200 บาท) 

* กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมาทสีถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา คร ู ธุรกจิ
ขายตรงเครอืงสําอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาต ิหรอืคณะทตีอ้งการใหเ้พมิสถานทขีอดู
งาน กรณุาตดิตอ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ทเีพอืทาํราคาใหใ้หมท่กุครงั 

* กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ทงัจากท ี
ดา้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากด่านตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่
รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทจีะเกดิขนึตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ทีา่นชําระเรยีบรอ้ย
แลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ 

*  ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พนืเมอืงของรฐับาลเกาหลรีว่มกบัการทอ่งเทยีวเกาหลใีนนาม
ของรา้นรฐับาล ซงึจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึอยากเรยีน
ชแีจงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งแวะชม จะซอืหรอืไม่ซอืขนึอยู่กบัความ
พอใจของลูกคา้เป็นหลกั และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล ขอสงวนสทิธิ
ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 100 USD / ทา่น /รา้น 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:  รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร
เวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใิน
การปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตัว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชนัประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษีนํามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรอื เปลยีนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่า
เทยีวใด เทยีวหนงึ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ  



 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครืองบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า
สัมภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยมนํีาหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชนิ) และ ถอืขนึเครอืงบนิไดนํ้าหนักไม่เกนิ 7 
ก.ก. (ไม่จํากัดจํานวนชนิ แต่ทังนีเจา้หนา้ทจีะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงอืนไขของสาย
การบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขับรถ) 
 ค่าโรงแรมทพัีกระดับมาตรฐานตามรายการทรีะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขัน

กฬีา หรือ กจิกรรมอนืๆ ทีทําใหโ้รงแรมตามรายการทีระยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีน
โรงแรมทีพัก ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานึงถงึ
ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทต่ีางๆ ตามรายการทรีะบ ุกรณไีมร่วมจะชแีจงแต่ละสถานทใีนโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการทรีะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่ามัคคเุทศกท์คีอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบยีประกนัอบุัตเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 
 ค่าบรกิารนีรับเฉพาะนักทอ่งเทยีวชาวไทยเทา่นัน 

 

อตัราคา่บรกิารนไีม่รวม 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครืองดมื คา่ซักรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะตา่งๆ ทไีมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวมท่านละ 55,000 วอน /ท่าน/ทรปิ  หวัหน้าทวัรจ์าก

เมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร **เด็กชําระทปิเท่าผูใ้หญ*่*  ทงัน ีขออนุญาตเิก็บทปิ
กอ่นการเดนิทางทดีอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน  

 ค่าธรรมเนียมการจองทนัีงบนเครอืงบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทังนีขนึอยู่กับสาย
การบนิ และ รุ่นของเครอืงบนิแตล่ะไฟลท์ทใีชบ้นิ ซงึอาจเปลยีนแปลงไดอ้ยูท่สีายการบนิเป็นผูกํ้าหนด 

 ค่าภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิไปแลว้ 
 ภาษีมลูค่าเพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจ่ีาย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเทียว กรณีทีสถานทูตแจง้ใหย้นืขอวีซ่าแบบกะทันหันก่อนเดนิทางตามจริง 

ประเทศเกาหลใีต ้อนุญาตใหท้่านทถีอืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีัตถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้
เพอืการทอ่งเทยีว ไมจํ่าเป็นตอ้งยนืขอวซีา่ โดยสามารถพํานักไดไ้มเ่กนิ 90 วัน ตอ่ครัง 

 
เดนิทางขนึตํา 30 ท่าน หากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระ
ค่าบรกิารเพมิเพือใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค์ใหท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลอืนการเดนิทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้  
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
 มดัจําท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากทที่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน 100 % 

 สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 
 หากไมช่าํระมัดจําตามทกีาํหนด ขออนุญาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ท่านอนืทรีออยู ่
 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือนไข 
 เมอืท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทังหมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆทไีดร้ะบไุวท้ังหมดนแีลว้ 
 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์
 สง่รายชอืสาํรองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกุล และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ
ทงัสนิ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขนึไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํา 2 หนา้หากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 
 
เงอืนไขยกเลกิการจอง : 
เนอืงจากเป็นราคาตัวเครอืงบนิโปรโมชนั เมอืจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้



ประเทศทรีะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืท่าน
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ  
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30

ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึก่อนวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนืองจากสาเหตุตา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  

6. เมอืท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทังหมด  

7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทพีักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหร ี/ 
ปลอดบุหรีได ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทังนีขนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง หรอื เลอืนการเดนิ 

9. ทางไปในพเีรยีดวันอนืตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง 
ทังนี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเป็นกรณีพิเศษทุกครังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถ
เปลยีนแปลงไดก้รณีททีา่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัวภายในประเทศ เชน่ ตวัเครอืงบนิ , ตัวรถทัวร ์, ตัว 

10. กรณีทที่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตัวภายในประเทศ เช่น ตัวเครืองบนิ , ตัวรถทัวร์ , ตัวรถไฟ) กรุณา
ตดิตอ่สอบถามเพอืยนืยันกับเจา้หนา้ทกีอ่นทุกครัง และควรจองบัตรโดยสารภายในทสีามารถเลอืนวันและเวลา
เดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีสายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ ทังนีขนึอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านัน สงิสําคัญ 
ท่านจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือเช็คอนิก่อนเครืองบนิ อย่างนอ้ย 3 ชัวโมง โดยในส่วนนีหากเกดิความ
เสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทเีกดิขนึใดๆทังสนิ  (กรณีทที่านเป็นอสิลาม ไม่
ทานเนอืสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ) 

11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

12. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน 

13. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีที
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

14. อตัราทัวรนี์ เป็นอตัราสําหรับบัตรโดยสารเครอืงบนิแบบหมูค่ณะ (ตัวกรุป๊) ทา่นจะไม่สามารถเลอืนไฟลท์ วัน ไป 
หรอื กลับสว่นใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน หากตอ้งการเปลยีนแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 

15. ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ทไีม่รูจั้กกันมากอ่น เชน่ กรณีทที่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้ง
ชําระคา่หอ้งพักเดยีวตามทรีะบ ุ

16. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย์ รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถใน
การบริหารเวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครังทีตอ้งเร่งรีบ เพือใหไ้ดท้่องเทียวตาม
โปรแกรม 

17. สําหรับลูกคา้ทเีดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพักหอ้งสําหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ่้ายเพมิเตมิไดใ้นบางกรณ ี
ขนึอยู่กับโรงแรมทคีณะนันๆพักว่ามหีอ้งรอบรับสําหรับ 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่ม ีท่าน
จําเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายเพมิ (พักเดยีว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทมีอีายตํุากว่า 12 ปี ณ วันเดนิทางกลบั 

18. ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกต ิสีโมงเย็นก็จะเริมมดืแลว้ สถานที
ทอ่งเทยีวต่างๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผอืเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที
ทอ่งเทยีวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลนืไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ที



สามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกันแดดควร เมอืแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืง
ตา 

19. กรณีทที่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทจีะเกดิขนึตามมา 
และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ทีา่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าสว่นใดสว่นหนงึ 

20. หากวันเดินทาง เจา้หนา้ทีสายการบนิ หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 
(พาสปอรต์) ของทา่นชํารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกนํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนงึ มหีนา้ใดหนา้หนงึหายไป มี
กระดาษหนา้ใดหนา้หนงึหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทังสนิ 
ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ทด่ีานตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้
ดังนันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณี
ชํารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไป
อา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทบีรษัิทเร็วทสีดุ เพอืยนืยันการเปลยีนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หาก
ท่านไดส้่งเอกสารมาทีบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีทียังไม่ออกบัตรโดยสาร (ตัวเครืองบนิ) ท่านสามารถ
เปลยีนแปลงไดไ้ม่มค่ีาใชจ่้าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตัวเครอืงบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ
ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด ซงึโดยสว่นใหญ่ตัวเครอืงบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทังนขีนึอยูก่บักระบวนการและขนัตอนของแตล่ะคณะ 

21. เกยีวกบัทนัีงบนเครอืงบนิ เนอืงจากบัตรโดยสาร (ตัว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะ
พยายามทสีดุใหท้า่นไดนั้งดว้ยกนั หรอื ใกลกั้นใหม้ากทสีดุ  

22. ขอ้มูลเพมิเตมิเกยีวกับหอ้งพักในโรงแรมทพัีก เนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกตา่ง
กัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดยีว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน 
(TRIPLE) จะแตกตา่งกัน บางโรงแรม หอ้งพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชนักัน (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

23. เมอืทา่นชําระเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัทางบรษัิทฯแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึงก็ตาม ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงอืนไขขอ้ตกลงทังหมดนีแลว้ ** 

24. หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ 
25. สําหรับผูเ้ดนิทางทอีายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 
เอกสารทคีวรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาให้
เฉพาะนกัทอ่งเทยีวทมีาทอ่งเทยีวโดยสจุรติเทา่นนัทผีา่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักท่องเทยีว ซงึสมควรทนํีาตดิตัวไปแสดงดว้ย เชน่ บัตรพนักงาน นามบัตร 
จดหมายรับรองการทํางานภาษาองักฤษ ระบุตําแหน่ง เงนิเดอืน  

2. กรณีททีา่นเป็นเจา้ของกจิการกรุณาเตรยีมสําเนาหนังสอืจดทะเบยีนทมีชีอืทา่นพรอ้มเซ็นรับรองสําเนา 
3. หลักฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเทยีวประเทศเกาหลสีมควรทีจะนําเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300

เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไม่มบีัตรเครดติคาร์ด) หากมี
บัตรเครดติตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งนําตดิ
ตัวไปดว้ยหรอืหลักฐานการเงนิอนืใดทจีะแสดงใหเ้จา้หนา้ททีราบว่าทา่นคอืนักทอ่งเทยีว 

4. กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา กรุณาเตรยีมหนังสอืรับรองจากสถานศกึษาเป็นภาษาอังกฤษ และควรเดนิทาง
กับผูป้กครอง เช่น บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทมีนีามสกุลเดยีวกัน (สําหรับผูเ้ดนิทางทอีายุไม่ถงึ 18 ปีและ
ไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้ง ขอจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศจากบดิาหรอืมารดา
แนบมาดว้ย) 

5. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรนําพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืนําตดิตัวไปดว้ย   
6. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทยีว ไม่ควรสวมใสร่องเทา้แตะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การอัพเกรดทนัีง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat  

สําหรับทนัีง Business / Premium ตัวกรุ๊ปทัวรไ์มส่ามารถอัพเกรดทนัีงได ้

 

ทนีงั Hot Seat  ราคา 2,200 บาท/เทยีว เป็นทนัีงทมีพีนืทวีา่งทมีากกวา่ทนัีงมาตรฐาน ดว้ยพนืทวีางขาที
กวา้งเป็นพเิศษ มพีนืทพีอทจีะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มท ี

 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซอืนําหนักเพมิ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นันพรอ้มชําระ
คา่นําหนัก** 

-       ซอืนําหนักเพมิ       5 กก.   ชําระเพมิ 600  บาท 

-       ซอืนําหนักเพมิ       10 กก. ชาํระเพมิ 1,000 บาท 

-       ซอืนําหนักเพมิ       20 กก. ชาํระเพมิ 2,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


