
 

 

รหัสทัวร TTN1902122 
ทัวรเกาหลี ซุปตาร บิงซู สโนวเบอรร่ี 5 วัน 4 คืน (XJ) 
สนุกสนานกับการเลนสกี - ไรสตรอเบอรร่ี – สวนสนุกเอเวอรแลนด  
พระราชวังชางด็อกกุง - หมูบานบุกชอนฮันอก - ดิวต้ีฟรี – โบสถเมียงดง - ช็อปปم�งยานเมียงดง 

 
สวนสนุกเอเวอรแลนด... สวนสนุกกลางแจงท่ีใหญที่สุดของประเทศ 
สนุกสนานกับการเลนสกี...สัมผัสหิมะขาวตนฤดูหนาว 
โซลทาวเวอร... หอคอยเมืองท่ีสูงที่สุดในโลก 
ชิมสตรอเบอรร่ี... ลูกใหญ หวาน หอม สดๆ จากไร 
เมนูพิเศษ !!!...ปم�งยางบาบีคิวบุฟเฟต 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก      ทาอากาศยานดอนเมือง-ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - ที่พัก 
13.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1  ช้ัน 3 ประตู 4 

เคาทเตอร 3-4สายการบิน ไทยแอรเอเชียเอ็กซ (XJ) โดยมีเจาหนาที่คอย
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนําทานโหลดสัมภาระ (ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือก
ที่น่ังบนเคร่ือง เน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสายการบิน กรณีตองการจองที่
น่ังจะมีคาใชจายเพ่ิมเติม)  

16.00 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐ เกาหลีใต โดย
สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที ่XJ 702 (สําหรับเที่ยวบินน้ี ไมมีบริการ
อาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ช่ัวโมง 35 นาที)  

23.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐ เกาหลีใต (เวลา
ทองถ่ินประเทศเกาหลี เร็วกวาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว  

 นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพัก 
ท่ีพัก โรงแรม GRAND PALACE HOTEL หรือเทียบเทา 3 ดาว 
วันที่สอง      สนุกสนานกับการเลนสกี -  ไรสตรอเบอรร่ี - สวนสนุกเอเวอรแลนด  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 

 จากน้ันนําทานไปยังลานสกี สนุกสนานและเปดประสบการณใหมๆ กับการเลนสกี 
และกิจกรรมตางๆ มากมาย หรือจะอิสระถายรูปหรือเลนหิมะ ณ ลานสกีรีสอรท  
(ราคาไมรวม คาเชาสกีหรือสโนวบอรด ประมาณทานละ 55,000 วอน การ
เตรียมตัวกอนเลนสกี ควรเตรียม เส้ือแจ็คเก็ตกันน้ําหรือผารม กางเกงรัดรูป ถุงมือ
สกี ผาพันคอ แวนกันแดด เปนตน และกิจกรรมอีกมากมายใหทานเลือกเลน โปรด
ติดตอไกดหรือหัวหนาทัวร)  



 

 

กรณีลานสกีไมสามารถเปดใหบริการ เน่ืองจากปริมาณหิมะอาจไมเพียงพอ  
บริษัทจะพาทานไปลานสกีในที่รม ONE MOUNT SNOW PARK แทน (ไมรวม

คาเขาและคาอุปกรณเคร่ืองเลนทุกชนิด หรือหากทานใดไมสนใจ สามารถเดินชอป
ปم�งตามอัธยาศัย มีทั้ง H&M, ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนดช้ันนํา) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู ชาบูชาบู (SHABU 
SHABU) (2) 

บาย  นําทานเดินทางสู ไรสตรอเบอรร่ี (STRAWBERRY FARM) ใหทานไดชิมสตรอ
เบอรร่ีสดๆ หวานฉ่ําจากไร นอกจากน้ันทานยังสามารถซ้ือกลับเมืองไทยโดยจะมี
การแพ็คใสกลองสวยงาม และจัดสงใหทานในวันสุดทาย  

 นําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด (EVERLAND THEME PARK) ถูก
ขนานนามวา ดิสนียแลนดเกาหลีเปนสวนสนุกกลางแจงที่ใหญท่ีสุดของประเทศ 
โดยมีบริษัทซัมซุงเปนเจาของ ต้ังอยูทามกลางหุบเขาใหทานไดอิสระเท่ียวชมทอง
ไปกับโลกของสัตวป�าซาฟารี ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลกที่น่ีทานจะพบเจาป�า
สิงโตและเสือสามารถอยูดวยกันได
อยางเปนสุข ชมความนารักของหมีที่
สามารถส่ือสารกับคนขับรถไดเปนอยาง
ดี หรือเขาสูดินแดนแหงเทพนิยาย สวน
ส่ีฤดู ซ่ึงจะปลูกดอกไมเปลี่ยนไปตาม
ฤดูกาล อีกท้ังยังสามารถสนุกกับเคร่ือง
เลนนานาชนิด อาทิเชน สเปซทัวรรถไฟ
เหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ่ึง
กําลังบานสะพร่ังอวดสีสันเต็มสวน 



 

 

(ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพอากาศ มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-
มิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ 
สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิลล่ี/ ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ) 
ชมกิจกรรมและการแสดงตางๆ ที่จัดตามตารางประจําวันดวยบัตรเขาชมแบบ 
ONE DAY TICKET เลนไดทุกเคร่ืองเลนไมจํากัดรอบ เลือกชมและเลือกซ้ือชอบ
ปم�งในรานคาของที่ระลึกตางๆอยางมากมาย 

ค่ํา  บริการอาหาค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู บาบีคิวบุฟเฟต (BBQ 
BUFFET)(3)   
ท่ีพัก  โรงแรม PACIFIC HOTEL SUWON หรือเทียบเทา 3 ดาว 
วันที่สาม     โซลทาวเวอร (ไมรวมข้ึนลิฟท) - ศูนยรวมเคร่ืองสําอาง –พิพิธภัณฑสาหรายและ

การทําขาวหอสาหราย พรอมสวมชุดฮันบก - ศูนยสมุนไพร - มหาวิทยาลัยสตรี
อีฮวา – 

 ช็อปปم�งยานฮงแด 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

นําทานเดินทางสู ภูเขานําซาน เปนที่ต้ังของ หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร (N 
SEOUL TOWER)  
1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงที่สุดในโลก มี
ความสูงถึง 480 เมตร เหนือ
ระดับน้ําทะเล ทานสามารถชมทัศนียภาพ
ของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบ
ทิศ 360 องศา โดยสามารถมองไดถึงเขา
พูกักซัน และถาหันไปยังทิศตรงขาม ก็จะ
เห็นไกลไปถึงแมน้ําฮันกัง เปนอีกหน่ึง
สถานที่ ท่ีสุดแสนจะโรแมนติก ไมวาจะเปนยามกลางวันหรือกลางคืน และไมวาจะ
ฤดูไหนๆ ที่น่ียังคงไดรับความนิยมเสมอมา เพราะเปนสถานที่คลองกุญแจคูรักที่
ยอดนิยมของนักทองเที่ยว และชาวเกาหลี โดยมีความเช่ือวาหากไดมาคลอง
กุญแจดวยกันท่ีน่ี และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําใหรักกันมั่นคง ยืนยาว ตราบนาน
เทานาน (หมายเหตุ : ไมรวมคา ข้ึนลิฟต และ คาแมกุญแจ ลูกกุญแจคูรักสําหรับ
คลอง ทานสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได)  
จากน้ันนําทานชม ศูนยรวมเคร่ืองสําอาง (COSMETIC SHOP) ศูนยรวม
เคร่ืองสําอาง ช่ือดังของเกาหลี เชน Rojukiss, Missha 



 

 

นําทานสู พิพิธภัณฑสาหราย (SEAWEED MUSEUM) จะจัดไดเรียนรูเร่ืองราว
ตางๆของการทําสาหรายและประวัติความเปนมาตนกําเนิดของการผลิตสาหราย
พรอมท้ังใหทานไดล้ิมลองรสชาติสาหรายของเกาหลีแบบด้ังเดิม และสามารถ
เลือกซ้ือเปนของฝากอีกดวย   
จากน้ันนําทานเรียนรู การทําขาวหอสาหราย (KIMPAP) อาหารงายๆ ที่คนเกาหลี
นิยมรับประทาน โดยการนําขาวสุก และสวนผสมอ่ืนๆหลากชนิด เชน แตงกวา แค
รอท ผักโขม ไขเจียว ปูอัด แฮม เปนตน วางแผบนแผนสาหราย มวนเปนแทง
ยาวๆ แลวหั่นเปนช้ินพอดีคํา  ซ่ึงโดยสวนมากจะทําขนาดกะทัดรัด ชาวเกาหลีมัก
กินเมนูน้ีในเวลารีบๆ เพราะมันกินงาย เร็ว และพกพาสะดวก 
พิเศษ !! ใหทานไดใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK) สนุกสนานกับ
กิจกรรมใหทานแตงกายในชุดประจําชาติพ้ืนเมืองเกาหลี  เก็บภาพเปนที่ระลึก 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู ขาวยําเกาหลี 
(BIBIMBAP) (5)   

บาย  นําทานชม ศูนยสมุนไพร (HERB SHOP) ใหทานไดเลือกซ้ือเลือกชม สมุนไพร
ฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นํามาแปรรูปเปนรูปแบบตางๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค 
และบํารุงรางกาย   
นําทานชม มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา (EWHA WOMANS UNIVERSITY) มหาลัย
หญิงลวนที่มีช่ือเสียงที่สุดแหงนึงของเกาหลี 
และมีความโดดเดนของอาคารเรียนเปน
อยางมาก  เปนสถานที่ที่มีวิวทิวทัศนท่ี
สวยงาม บริเวณโดยรอบน้ัน เต็มไปดวย
ตนไมที่ไมเพียงแตใหรมเงาแตยังใหความ
สวยงามเปนอยางมาก  จุดเดนของที่น่ี
นอกจากคุณภาพของมหาลัยแลว 
สถาปตยกรรมก็สวยงามเชนกัน  

 นําทานเดินทางสู ยานฮงแด (HONGDAE) 
หรือ  

 ม.ฮงอิก วอลคก้ิง สตรีท (Hongik 
University Street) เปนยานชอปปم�ง
บริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก ศูนย
รวมเด็กวัยรุน เด็กมหาวิทยาลัย และวัยทํางาน อีกทั้งไดช่ือวาเปนถนนสายศิลปะ
อีกแหงหน่ึงของกรุงโซล เปนยานท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก อีกท้ังยังมีรานกาแฟที่



 

 

เปนเอกลักษณ แกลเลอร่ี รานคาจําหนายสินคาแฟช่ัน คลับ ตลาดศิลปะ และ
รานอาหารที่นาสนใจในหมูวัยรุนอายุ 20-30 ปที่นิยมมาเดินเลน ราคาของสินคา
และรานอาหารตางๆ ก็ไมแพง ซ่ึงจะคึกคักเปนพิเศษต้ังแตชวงบายเปนตนไป 
เพราะรานคาแตละรานจะทยอยเปดใหบริการ ของที่ขายกันเยอะสวนใหญก็จะเปน
สินคาแฟช่ัน เชน เส้ือผา กระเป�า รองเทา ของก๊ิฟชอป เคร่ืองเขียน และที่เยอะไม
แพกันก็คือขนมตางๆ 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว  
ท่ีพัก  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา 3 ดาว 
วันที่ส่ี     ศูนยโสม - ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง- ศูนยพลอยอเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง- 
 หมูบานบุกชอนฮันอก - ดิวต้ีฟรี - โบสถเมียงดง - ช็อปปم�งยานเมียงดง 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

นําทานชม ศูนยโสม (GINSENG) ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มี
อายุ 6 ป ซ่ึงถือวาเปนโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานได
เลือกซ้ือโสมที่มีคุณภาพดีที่ท่ีสุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทา เพ่ือนําไปบํารุง
รางกาย หรือฝากญาติผูใหญท่ีทานรักและนับถือ 
 นําทานชม ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง (RED PINE) เปนผลิตภัณฑ ที่สกัดจากนามัน
สน มีสรรคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลใน
รางกายไดเปนอยางดี 

 นําทานชม โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดน
เกาหลีเปนแดนของพลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีต้ังแตสีมวง
ออนเย็นตา จนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเม่ือมาทําเปน
แหวน จี้ ตางหู และสรอยขอมือ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู ไกอบซีอ๊ิววุนเสน 
(JIMDAK)(7) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บาย นําทานเท่ียวชม พระราชวังชางดอกกุง (CHANGDEOKGUNG) เปนพระราชวังที่
สวยงามและทรงคุณคาที่สุดในประวัติศาสตรเกาหลีที่เคยมีการปกครองดวยระบบ
กษัตริยจนไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนหน่ึงในมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมของ
องคการยูเนสโกพระราชวังแหงน้ีมีความสําคัญมากเพราะเปนพระราชวังหลวง
สรางในป ค.ศ.1405 ใชเปนที่ประทับของกษัตริยในราชวงศโชชอนหลายพระองค
จนถึงพระเจาชุนจง (Seonjeong) ซ่ึงเปนกษัตริยองคสุดทายของราชวงศท่ี
ส้ินพระชนมลงในปค.ศ.1926  ดังน้ันทางรัฐบาลเกาหลีจึงไดอนุรักษพระราชวัง
แหงน้ีเอาไวอยางดีที่สุด 

 จากน้ันนําทานสู หมูบานบุกชอนฮันอก (BUKCHON HANOK VILLAGE) 
หมูบานน้ีมีบานแบบด้ังเดิมซ่ึงเรียกวา ฮันอก ต้ังเรียงรายอยูกวารอยหลัง ใกลๆ 
กับหมูบานยังเปนท่ีต้ังของสถานที่สําคัญทางประวัติศาตรของเกาหลีหลายแหง เชน 

พระราชวังคยองบกกุง พระราชวังชางด็อกกุง และศาลเจาจองมโย ที่น่ีไมไดเปน
เพียงจุดทองเท่ียวเทาน้ันแตบานท่ีมีคนอาศัยอยูจริง นอกจากน้ียังมีรานอาหาร ราน
ชา และเกสตเฮาสอีกดวย 

 และนําทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ดิวต้ีฟรี (DUTY FREE) รานคาปลอดภาษีที่
ใหญที่สุดในโซล แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย ไมวาจะเปน น้ําหอม เส้ือผา 
เคร่ืองสําอาง กระเป�า นาฬิกา เคร่ืองประดับหลากหลายแบรนดดัง และสินคาแบ
รนดอ่ืนๆ อีกมากมาย นําทานชม  

 จากน้ันนําทานชม โบสถเมียงดง (MYEONG-DONG CATHOLIC 
CATHEDRAL) มหาวิหารแหงน้ีเร่ิมกอสรางในป ค.ศ. 1894 แลวเสร็จในป ค.ศ.
1898 น้ันเปนอาคารท่ีกอสรางในเเบบกออิฐถือปูนเเหงเเรกของกรุงโซล  ดวย
สถาปตยกรรมในเเบบเรอเนสซองสใหม โดยมีความโดดเดนดวยอิฐเเดงเเละอิฐเทา
ที่ตัดกันอยางงดงามลงตัวเปนมหาวิหารของสังฆราชคาทอลิกเเหงกรุงโซล  
สถาปตยกรรมแบบโกธิค (Gothic-style )ตัวอาคารหลักสูง 23 เมตร และ



 

 

ดานหนาคือหอระฆังท่ีโดดเดนดวยความสูง 45 เมตร   นับวาเปนอาคารเกาเเก
โบราณที่มีความสวยงามเเละถูกข้ึนทะเบียนไวเเลว  จึงเปนอีกจุดที่นักทองเที่ยว
ตางชาติจะใหความสนใจในการมาเที่ยวชมความสวยงามของโบสถเเหงน้ีกันอยาง
มาก  

 นําทานเดินทางสู แหลงช็อปปم�งยานเมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลีทานสามารถ
เลือกสินคาเทรนดแฟช่ันลาสุดของเกาหลีไดท่ีน่ีโดยเฉพาะสินคาวัยรุนเชนเส้ือผา 
รองเทา กระเป�า เคร่ืองประดับ ทั้งแบรนดเนม เชน EVISU, GAP, ONISUKA 
TIGER และสินคาจากแบรนดเกาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองสําอางเชนETUDE 
HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 
LANEIGE อีกท้ังยังมีรานกาแฟ รานอาหารตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา  อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว  
ท่ีพัก  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา 3 ดาว 
วันทีห่า     ช็อปปم�ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET - ซุปเปอรมารเก็ต-ทาอากาศยาน

นานาชาติอินชอน- 
 ทาอากาศยานดอนเมือง 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

นําทานชอปปم�ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET เปนชอบปم�งเอาทเลตขนาด
ใหญของอาณาจักรฮุนได รานสินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย หลายพัน
รานคา และมีสินคาBrand ดังมากมายหลายย่ีหอ เชน Armani, Calvin Klein, 
Diesel, DKNY, Guess, Escada เปนตน   ใหทานไดเดินชอปปم�งตามอัธยาศัย  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ซุปเปอรมารเก็ต (SUPER MARKET) ซ่ึงมีสินคาตางๆ 
มากมายใหเลือกซ้ือหาเปนของฝาก เชน กิมจิ บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป สาหราย ขนมขบ
เค้ียว ลูกอม ผลไมตามฤดูกาลและของที่ระลึกตางๆ 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู โอซัมบุลโกกิ 
(OSAMBULGOGI) (9)   
บาย ไดเวลาอันสมควร นําทานสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน 
16.25 น. เหินฟ�าเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน AIR 

ASIA X เท่ียวบินที ่XJ 709 (สําหรับเท่ียวบินน้ี ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม
บนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 20 นาที) 

20.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 

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

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 
พัก 2 -3 ทาน 
ตอหอง 

ราคาเด็ก พักเด่ียว 

24 – 28 พฤศจิกายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 
25 – 29 พฤศจิกายน 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 
26 – 30 พฤศจิกายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 
27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 



 

 

30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 
01 – 05 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
02 – 06 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
03 – 07 ธันวาคม 2562 
(วันคลายวันพระราชสมภพ ร.9) 19,888.- 19,888.- 6,000.- 
04 – 08 ธันวาคม 2562 
(วันคลายวันพระราชสมภพ ร.9) 19,888.- 19,888.- 6,000.- 
05 – 09 ธันวาคม 2562 
(วันคลายวันพระราชสมภพ ร.9) 19,888.- 19,888.- 6,000.- 
06 – 10 ธันวาคม 2562 19,888.- 19,888.- 6,000.- 
07 – 11 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
08 – 12 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
09 – 13 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
10 – 14 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
11 – 15 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
12 – 16 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
13 – 17 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
14 – 18 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
15 – 19 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
16 – 20 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
17 – 21 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
18 – 22 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
19 – 23 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
20 – 24 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 



 

 

 
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

**ราคาสําหรับลูกคาที่ไมตองการต๋ัวเคร่ืองบิน 8,888 บาท 
ยกเวนชวงปใหม  ราคา 10,888 ** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 5,900 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 
 
***ราคาน้ีเฉพาะกรุปหนาราน (จอยทัวร) เทาน้ัน  
กรุปเหมาโปรดสอบถามอีกคร้ัง*** 
 
สําคัญ !! :   
* อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือเดินทาง

ตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 100 
USD. (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) 

21 – 25 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
22 – 26 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
23 – 27 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
24 – 28 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 
25 – 29 ธันวาคม 2562 20,888.- 20,888.- 6,000.- 
26 – 30 ธันวาคม 2562 20,888.- 20,888.- 6,000.- 
27 – 31 ธันวาคม 2562 21,888.- 21,888.- 6,000.- 
30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2562 
(วันขึ้นปใหม) 22,888.- 22,888.- 6,000.- 
31 ธันวาคม – 04 มกราคม 2562 
(วันขึ้นปใหม) 20,888.- 20,888.- 6,000.- 



 

 

* กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว กรุปเหมาที่สถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  
ธุรกิจขายตรงเคร่ืองสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะที่ตองการใหเพ่ิมสถานที่
ขอดูงาน กรุณาติดตอแจงรายละเอียด โดยละเอียด กับเจาหนาที่เพ่ือทําราคาใหใหมทุกคร้ัง 

* กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ท้ังจากที่
ดานหนาเคานเตอรเช็คอิน หรือจากดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอย
แลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

*  ตามนโยบายการโปรโมทสินคาพ้ืนเมืองของรัฐบาลเกาหลีรวมกับการทองเที่ยวเกาหลีในนาม
ของรานรัฐบาล ซ่ึงจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงอยากเรียน
ช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองแวะชม จะซ้ือหรือไมซ้ือข้ึนอยูกับความ
พอใจของลูกคาเปนหลัก และถาหากลูกคาไมมคีวามประสงคจะเขารานรัฐบาล ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 100 USD / ทาน /ราน 

 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยมัคคุเทศกและ
คนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ 
เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY 

CLASS) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด 
UPGRADE หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เที่ยวหน่ึง กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ  

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน AIR ASIA X 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) 
และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาที่จะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงาน

เทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 



 

 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เง่ือนไขตามกรรมธรรม) 
 คาบริการน้ีรับเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทาน้ัน 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
 คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวมทานละ 55,000 วอน /ทาน/ทริป  หัวหนาทัวร

จากเมืองไทย ตามความพึงพอใจในการบริการ **เด็กชําระทิปเทาผูใหญ**  ท้ังน้ี ขอ
อนุญาติเก็บทิปกอนการเดินทางท่ีดอนเมือง ในวันเช็คอิน 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

 คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทํา
ได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลง
ไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

 คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 คาธรรมเนียมการขอวีซาทองเที่ยว กรณีท่ีสถานทูตแจงใหย่ืนขอวีซาแบบกะทันหันกอน
เดินทางตามจริง ประเทศเกาหลีใต อนุญาตใหทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมี
วัตถุประสงคเดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพ่ือการทองเท่ียว ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดย
สามารถพํานักไดไมเกิน 90 วัน ตอคร้ัง 

 
เดินทางข้ึนต่ํา 30 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทาง



 

 

ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน   

 มัดจําทานละ 10,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน 100 % 

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเง่ือนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เง่ือนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุช่ือพนักงานขาย

มาทางแฟกซ 
 สงรายช่ือสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบินท้ังส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนข้ึนไป และ
เหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง  
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 



 

 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวม

คณะไมถึง 30ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก

บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดิน 

9. ทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการ
เดินทางใหมอีกคร้ัง ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกคร้ัง
หากทานลางานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงไดกรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัว
ภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว 

10. กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล 
สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตอง
มาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความ



 

 

เสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึนใดๆทั้งส้ิน  (กรณีที่
ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณี
พิเศษ) 

11. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

12. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

13. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

14. อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

15. ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

16. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

17. สําหรับลูกคาที่เดินทาง 3 ทาน และ ตองการพักหองสําหรับ 3 ทาน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม
ไดในบางกรณี ข้ึนอยูกับโรงแรมที่คณะน้ันๆพักวามีหองรอบรับสําหรับ 3 ทาน หรือ 
(TRIPLE ROOM) หรือไม กรณีไมมี ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายเพ่ิม (พักเด่ียว) ตาม
จริง ยกเวนเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 12 ป ณ วันเดินทางกลับ 

18. ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา 



 

 

19. กรณีที่ทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

20. หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใด
หนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน ทางสายการบิน หรือ 
เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ัน
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะ
เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือ
เดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด 
เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอย
แลว กรณีท่ียังไมออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย 
แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

21. เก่ียวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกัน
ใหมากที่สุด  

22. ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแต
ละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (SINGLE) และหองคู 
(TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บางโรงแรม 
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

23. เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ 
จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว ** 

24. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน
กลับ 

25. สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 

การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง 



 

 

เอกสารที่ควรเตรียมกอนการเดินทางเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีจะ
พิจารณาใหเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวโดยสุจริตเทาน้ันท่ีผานเขาเมืองได และ
พิจารณาจาก  

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทองเที่ยว ซ่ึงสมควรท่ีนําติดตัวไปแสดงดวย เชน บัตร
พนักงาน นามบัตร จดหมายรับรองการทํางานภาษาอังกฤษ ระบุตําแหนง เงินเดือน  

2. กรณีท่ีทานเปนเจาของกิจการกรุณาเตรียมสําเนาหนังสือจดทะเบียนท่ีมีช่ือทานพรอมเซ็น
รับรองสําเนา 
3. หลักฐานการเงิน ในระหวางการทองเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไป

ดวยประมาณ  300เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2   
วัน (หากไมมีบัตรเครดิตคารด) หากมีบัตรเครดิตตางประเทศ เชน Visa Card, 
American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตองนําติดตัวไปดวยหรือ
หลักฐานการเงินอ่ืนใดที่จะแสดงใหเจาหนาที่ทราบวาทานคือนักทองเที่ยว 

4. กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากสถานศึกษาเปนภาษาอังกฤษ 
และควรเดินทางกับผูปกครอง เชน บิดา มารดา ป�า นา อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน (สําหรับ
ผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ปและไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตอง ขอจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย) 

5. หากเปนพาสปอรตใหม ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรตใหมหรือนําติดตัวไป
ดวย   
6. การแตงกายสุขภาพและแลดูเปนนักทองเท่ียว ไมควรสวมใสรองเทาแตะ 
 
การอัพเกรดท่ีน่ัง สามารถอัพเกรดไดเฉพาะ Hot Seat  
สําหรับที่น่ัง Business / Premium ต๋ัวกรุปทัวรไมสามารถอัพเกรดท่ีน่ังได 

ท่ีน่ัง Hot Seat  ราคา 2,200 บาท/เที่ยว เปนที่น่ังท่ีมีพ้ืนท่ีวางที่มากกวาท่ีน่ังมาตรฐาน ดวย

พ้ืนท่ีวางขาที่กวางเปนพิเศษ มีพ้ืนที่พอท่ีจะสามารถยืดขาไดอยางเต็มที่ 



 

 

**กรณีทานมีความประสงคจะซ้ือน้ําหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วัน
เทาน้ันพรอมชําระคาน้ําหนัก** 

-       ซ้ือนําหนักเพ่ิม       5 กก.   ชําระเพ่ิม 600  บาท 
-       ซ้ือน้ําหนักเพ่ิม       10 กก. ชําระเพ่ิม 1,000 บาท 
-       ซ้ือน้ําหนักเพ่ิม       20 กก. ชําระเพ่ิม 2,000 บาท 

 
ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.......................................................................... วันเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) ......................................................... โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางท้ังหมด..................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............
ทาน) 
จํานวนหองพักท่ีใชทั้งหมด..........หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL………… / 
TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตาม
หองพัก) 

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

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    



 

 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสา
วิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
 

ขาพเจารับทราบเง่ือนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 

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


