
 

 

รหัสทัวร TTN1902553 
ทัวรเกาหลี ซุปตาร คอตตอน แคนด้ี 5 วัน 3 คืน (XJ) 
พระราชวังชางด็อกกุง–หมูบานบุกชอนฮันอก – ดิวต้ีฟรี - โบสถเมียงดง  
ช็อปปم�งยานเมียงดง - โซลทาวเวอร(ไมรวมขึน้ลิฟท) – มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา 
  

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก      ทาอากาศยานดอนเมือง 
 
23.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1  ช้ัน 3 ประตู 4 

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

 
วันที่สอง      ทาอากาศยานดอนเมือง-ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - สวนฮานึล -  
 สวนสนุกลอตเตเวิลด  
02.35 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐ เกาหลีใต โดย

สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินท่ี XJ 700 (สําหรับเที่ยวบินน้ี ไมมบีริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ช่ัวโมง 25 นาที)  

10.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐ เกาหลีใต (เวลา
ทองถิ่นประเทศเกาหล ีเร็วกวาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู โอซัมบุลโกกิ (OSAM 
BULGOGI)(1) 

บาย  นําทานเดินทางสู สวนฮานึล (HANEUL PARK)  1 ใน 5 สวน ในบริเวณ World 
Cup Park  กอนหนาน้ีสวนน้ีสรางข้ึนในโอกาสที่เกาหลีและญี่ปุ�นไดเปนเจาภาพ
รวมในการแขงขันฟุตบอลโลกเม่ือป ค.ศ. 2002 โดยพ้ืนท่ีต้ังของสวนท้ังหมดนี้เคย
เปนกองภูเขาขยะ ที่ไมสามารถกําจัดไดทันเน่ืองจากการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว
ของกรุงโซล และปจจุบนับริเวณน้ีถกูสรางใหเปนสวนท่ีเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอม  ซึง่
ไดต้ังช่ือวา ฮานึล ที่แปลวาทองฟ�า  มีพ้ืนท่ี 190,000 ตารางเมตร บริเวณสวน
ฮานึลจะอยูบนภูเขา สามารถเห็นวิวแมน้ําฮันและวิวกรุงโซล  สวนดอกหญาขนาด
ใหญบนเนินเขาจะเปนลานทุงหญาโลงๆ ขนาดใหญมาก เต็มไปดวยดอกหญาสี
เหลืองพร้ิวไปตามลม จะมีทางเดินท่ีเขาทําไวให บางจุดก็จะสามารถเขาไปถายรูป
ได แตโดยท่ัวไปเขาจะมีเชือกกันเอาไวไมใหเขาไปเหยียบดอกหญา  สวนแหงน้ีเปน
ที่ไดรับความนิยมมากเพราะวาสวนน้ีมีทัศนียภาพที่สวยงาม และสามารถเท่ียวได
ทุกฤด ู



 

 

(หมายเหตุ ราคาน้ีไมรวมคารถกอลฟขึ้นสวน ทานสามารถเดินขึ้นไปชมสวนได 
หรือสามารถซ้ือที่หนาสวนได โปรดติดตอไกดทองถิ่นหรือหัวหนาทัวร) 
จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนสนุกลอตเตเวิลด (LOTTE WORLD) สวนสนุกในรม
ที่ใหญที่สุดในเกาหล ี เร่ิมตนดวยความสนุกสุดยอดกับ 5 ส่ิงที่ไมควรพลาดเร่ิม
ดวย PHARAOH’S FURY ต่ืนเตนเลาใจกับการลองแกงพิชิตฟารโรแหงอียิปต, 
ADLANTIC ADVENTURE น่ังรถไฟเหาะพิชิตแอตแลนติก, GYRO DROP 
เกาอ้ีหมุนเหาะดวยความเร็ว 100 กโิลเมตรตอช่ัวโมง ดวยความสงูกวา 70 เมตร 
เพลิดเพลินมหกรรมขบวนพาเหรดที่เฉลิมฉลองใน WORLD CANIVAL 
PARADE พรอม พบความอัศจรรยใจละต่ืนตากับ เลเซอรโชว การแสดงท่ีนําทุก
ทานไปสูดินแดนแหงกาแล็กซี ใหทานไดเต็มอ่ิมกับบัตรFREE PASSเลนเคร่ือง
เลนไดทุกชนิดไมจํากัดจํานวนคร้ัง ที ่MAGIC LAND ท่ีมีเคร่ืองเลนหลากหลาย 
ไมวาจะเปน WAIKIKI WAVE, SWING TREE, BUNGEE DROP และอ่ืนๆ 
อีกมากมาย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา  บริการอาหาค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู บาบีคิวบุฟเฟต (BBQ 
BUFFET)(2)   
ท่ีพัก  โรงแรม PACIFIC HOTEL หรือเทียบเทา 3 ดาว 
 
วันทีส่าม      โซลทาวเวอร(ไมรวมขึน้ลิฟท)-ศูนยรวมเครื่องสําอาง-พิพิธภัณฑสาหราย+ทําขาว

หอสาหราย พรอมสวมชุดฮันบก - ศูนยสมุนไพร – มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา –  
 พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑน้ําแข็ง - ช็อปปم�งยานฮงแด  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 



 

 

นําทานเดินทางสู หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร (N 
SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูง
ที่สุดในโลก มคีวามสูงถึง 480 เมตร เหนือ
ระดับนํ้าทะเล ทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุง
โซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ 360 องศา 
โดยสามารถมองไดถึงเขาพูกักซัน และถาหันไป
ยังทิศตรงขาม ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน้ําฮันกัง เปน
อีกหน่ึงสถานที่ ท่ีสุดแสนจะโรแมนติก ไมวาจะ
เปนยามกลางวันหรือกลางคืน และไมวาจะฤดู
ไหนๆ ที่น่ียังคงไดรับความนิยมเสมอมา เพราะ
เปนสถานที่คลองกุญแจคูรักท่ียอดนิยมของ
นักทองเที่ยว และชาวเกาหลี โดยมีความเช่ือวาหากไดมาคลองกญุแจดวยกันท่ีนี่ 
และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําใหรักกันมั่นคง ยืนยาว ตราบนานเทานาน (หมาย
เหตุ : ไมรวมคา ขึ้นลฟิต และ คาแมกุญแจ ลูกกุญแจคูรักสําหรับคลอง ทาน
สามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได) 
จากน้ันนําทานสู ศูนยรวมเครื่องสําอาง (COSMETIC SHOP) ศูนยรวม
เครื่องสําอาง ช่ือดังของเกาหลี เชน Rojukiss, Missha 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู ขาวยําเกาหล ี
(BIBIMBAP) (4) 

บาย นําทานสู พิพิธภัณฑสาหราย (SEAWEED MUSEUM) จะจัดไดเรียนรูเร่ืองราว
ตางๆของการทําสาหรายและประวัติความเปนมาตนกําเนิดของการผลิตสาหราย
พรอมท้ังใหทานไดลิ้มลองรสชาติสาหรายของเกาหลีแบบด้ังเดิม และสามารถ
เลือกซื้อเปนของฝากอีกดวย   
จากน้ันนําทานเรียนรู การทําขาวหอสาหราย (KIMPAP) อาหารงายๆ ที่คนเกาหลี
นิยมรับประทาน โดยการนําขาวสุก และสวนผสมอ่ืนๆหลากชนิด เชน แตงกวา แค
รอท ผักโขม ไขเจียว ปอัูด แฮม เปนตน วางแผบนแผนสาหราย มวนเปนแทง
ยาวๆ แลวหั่นเปนช้ินพอดีคํา  ซึง่โดยสวนมากจะทําขนาดกะทัดรัด ชาวเกาหลีมัก
กินเมนูน้ีในเวลารีบๆ เพราะมันกินงาย เร็ว และพกพาสะดวก 
พิเศษ !! ใหทานไดใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮนับก” (HANBOK) สนุกสนานกับ
กิจกรรมใหทานแตงกายในชุดประจําชาติพื้นเมืองเกาหล ี เก็บภาพเปนที่ระลึก 



 

 

 นําทานชม ศูนยสมุนไพร (HERB SHOP) ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชม สมุนไพร
ฮอตเกนามูของเกาหล ีที่นํามาแปรรูปเปนรูปแบบตางๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค 
และบํารุงรางกาย  

 นําทานเดินทางสู มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา (EWHA WOMANS UNIVERSITY) 
มหาลัยหญิงลวนที่มีช่ือเสียงที่สุดแหงนึงของเกาหล ีและมีความโดดเดนของอาคาร
เรียนเปนอยางมาก  เปนสถานที่ท่ีมีวิวทิวทัศนที่สวยงาม บริเวณโดยรอบน้ัน เต็ม

ไปดวยตนไมที่ไมเพียงแตใหรมเงาแตยังใหความสวยงามเปนอยางมาก  จุดเดน
ของที่น่ีนอกจากคุณภาพของมหาลัยแลว สถาปตยกรรมก็สวยงามเชนกัน  

  นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) ทานจะได
สนุกสนานกับการถายรูปแอ็คชั่นทําทาตางๆ ที่เกิดจากความคิดสรางสรรค และ
จินตนาการของการสรางภาพ โดยใชเทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร และการซอนภาพโดยกระตุนความเคลื่อนไหวของภาพใหมีมิติเหมือน
จริงโดยใหผูชมเขาไปมสีวนรวมถายภาพ เม่ือผานเขาไปในภาพน้ันๆ ภาพทุกภาพ
จะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ จนทานจะอุทานวามันเหมือนจริงมาก
จนแทบจะแยกไมออกเลยวาอันไหนภาพวาดและของจริง  

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

 นําทานเดินทางสู ยานฮงแด (HONGDAE) หรือ ม.ฮงอิก วอลคกิ้ง สตรีท 
(Hongik University Street) เปนยานชอปปم�งบริเวณดานหนาของ
มหาวิทยาลัยฮงอิก ศูนยรวมเด็กวัยรุน เด็กมหาวิทยาลัย และวัยทํางาน อีกทั้งได
ช่ือวาเปนถนนสายศิลปะอีกแหงหน่ึงของกรุงโซล เปนยานท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก 
อีกทั้งยังมีรานกาแฟท่ีเปนเอกลักษณ แกลเลอร่ี รานคาจําหนายสินคาแฟช่ัน คลับ 



 

 

ตลาดศิลปะ และรานอาหารที่นาสนใจในหมูวัยรุนอาย ุ20-30 ปที่นิยมมาเดินเลน 
ราคาของสินคาและรานอาหารตางๆ ก็ไมแพง ซึ่งจะคึกคกัเปนพิเศษต้ังแตชวงบาย
เปนตนไป เพราะรานคาแตละรานจะทยอยเปดใหบริการ ของที่ขายกันเยอะสวน
ใหญก็จะเปนสินคาแฟช่ัน เชน เส้ือผา กระเป�า รองเทา ของกิ๊ฟชอป เคร่ืองเขียน 
และที่เยอะไมแพกันก็คือขนมตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา  บริการอาหาค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู ไกอบซีอ๊ิววุนเสน 

(JIMDAK)(5)   
ท่ีพัก  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา 3 ดาว 
 
วันทีส่ี่       ศูนยโสม - ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง – ศูนยพลอยอเมทิส - พระราชวงัชางด็อกกุง– 
 หมูบานบุกชอนฮันอก – ดิวต้ีฟรี - โบสถเมียงดง – ช็อปปم�งยานเมียงดง 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

นําทานชม ศูนยโสม (GINSENG) ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มี
อายุ 6 ป ซึง่ถือวาเปนโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานได
เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ท่ีสุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทา เพ่ือนําไปบํารุง
รางกาย หรือฝากญาติผูใหญท่ีทานรักและนับถือ 
นําทานชม ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง (RED PINE) เปนผลิตภัณฑ ที่สกัดจากนามัน
สน มีสรรคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลใน
รางกายไดเปนอยางดี 
นําทานชม โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดน
เกาหลีเปนแดนของพลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมต้ัีงแตสีมวง



 

 

ออนเย็นตา จนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทําเปน
แหวน จี้ ตางหู และสรอยขอมือ 

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

บาย  นําทานเท่ียวชม พระราชวังชางดอกกงุ (CHANGDEOKGUNG) เปนพระราชวัง
ท่ีสวยงามและทรงคุณคาท่ีสุดในประวติัศาสตรเกาหลีท่ีเคยมีการปกครองดวย
ระบบกษตัริยจนไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนหน่ึงในมรดกโลกทางดานวัฒนธรรม
ขององคการยูเนสโกพระราชวงัแหงน้ีมีความสําคัญมากเพราะเปนพระราชวงัหลวง
สรางในป   ค.ศ.1405 ใชเปนที่ประทับของกษัตริยในราชวงศโชชอนหลาย
พระองคจนถึงพระเจาชุนจง (Seonjeong) ซึ่งเปนกษตัริยองคสดุทายของราชวงศ
ท่ีส้ินพระชนมลงในปค.ศ.1926 ดังน้ันทางรัฐบาลเกาหลีจึงไดอนุรักษพระราชวัง
แหงน้ีเอาไวอยางด ี

  จากน้ันนําทานสู หมูบานบุกชอนฮันอก (BUKCHON HANOK VILLAGE) 
หมูบานน้ีมบีานแบบดัง้เดิมซ่ึงเรียกวา ฮันอก ต้ังเรียงรายอยูกวารอยหลัง ใกลๆ 
กับหมูบานยังเปนท่ีต้ังของสถานท่ีสําคัญทางประวติัศาตรของเกาหลีหลายแหง เชน 
พระราชวังคยองบกกุง พระราชวังชางด็อกกงุ และศาลเจาจองมโย ที่น่ีไมไดเปน
เพียงจุดทองเที่ยวเทาน้ันแตบานที่มีคนอาศัยอยูจริง นอกจากน้ียงัมรีานอาหาร ราน
ชา และเกสตเฮาสอีกดวย  



 

 

นําทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ดิวต้ีฟรี (DUTY FREE) รานคาปลอดภาษีที่ใหญ
ที่สุดในโซล แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย ไมวาจะเปน นํ้าหอม เส้ือผา 

เครื่องสําอาง กระเป�า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนดดัง และสินคาแบ
รนดอ่ืนๆ อีกมากมาย  
 จากน้ันนําทานชม โบสถเมียงดง (MYEONG-DONG CATHOLIC 
CATHEDRAL) มหาวหิารแหงน้ีเร่ิมกอสรางในป ค.ศ. 1894 แลวเสร็จในป ค.ศ.
1898 น้ันเปนอาคารท่ีกอสรางในเเบบกออิฐถือปูนเเหงเเรกของกรงุโซล  ดวย
สถาปตยกรรมในเเบบเรอเนสซองสใหม โดยมีความโดดเดนดวยอิฐเเดงเเละอิฐเทา
ที่ตัดกันอยางงดงามลงตัวเปนมหาวิหารของสงัฆราชคาทอลิกเเหงกรุงโซล  
สถาปตยกรรมแบบโกธิค (Gothic-style )ตัวอาคารหลักสูง 23 เมตร และ
ดานหนาคือหอระฆังท่ีโดดเดนดวยความสูง 45 เมตร   นับวาเปนอาคารเกาเเก
โบราณท่ีมคีวามสวยงามเเละถูกข้ึนทะเบียนไวเเลว  จึงเปนอีกจุดทีนั่กทองเที่ยว
ตางชาติจะใหความสนใจในการมาเท่ียวชมความสวยงามของโบสถเเหงน้ีกันอยาง
มาก 
นําทานเดินทางสู แหลงช็อปปم�งยานเมียงดง (MYEONGDONG) หรือ สยามส
แควรเกาหลีทานสามารถเลือกสินคาเทรนดแฟช่ันลาสุดของเกาหลีไดท่ีน่ีโดยเฉพาะ
สินคาวัยรุนเชนเส้ือผา รองเทา กระเป�า เคร่ืองประดับ ทั้งแบรนดเนม เชน 



 

 

EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคาจากแบรนดเกาหลีโดยเฉพาะ 
เครื่องสําอางเชนETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีรานกาแฟ รานอาหารตางๆ 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว  
ท่ีพัก  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา 3 ดาว 
 
วันทีห่า     ซุปเปอรมารเกต็ -ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน- ทาอากาศยานดอนเมือง  
 
เชา  บริการอาหารเชา อูดง(UDONG)(8) 

นําทานเดินทางสู ซุปเปอรมารเกต็ (SUPER MARKET) หรือรานละลายเงินวอน  
ซึ่งมีสินคาตางๆ มากมายใหเลือกซื้อหาเปนของฝาก เชน กิมจ ิบะหมี่กึ่งสําเร็จรปู 
สาหราย ขนมขบเค้ียว ลูกอม ผลไมตามฤดูกาลและของที่ระลึกตางๆ 

11.15 น. เหินฟ�าเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน AIR 
ASIA X เท่ียวบินที ่XJ 701 (สําหรับเท่ียวบินน้ี ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่องบิน ใชเวลาบนิประมาณ 5 ชั่วโมง 25 นาที) 

15.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 

 
 
อัตราคาบรกิาร 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 
พัก 2 -3 
ทาน 
ตอหอง 

ราคาเด็ก พักเด่ียว 

01 – 05  ตุลาคม  2562 15,999.- 15,999.- 6,000.- 
03 – 07  ตุลาคม  2562 16,999.- 16,999.- 6,000.- 
05 – 09  ตุลาคม  2562 16,999.- 16,999.- 6,000.- 
07 – 11  ตุลาคม  2562 15,999.- 15,999.- 6,000.- 
09 – 13  ตุลาคม  2562 16,999.- 16,999.- 6,000.- 



 

 

11 – 15  ตุลาคม  2562 
(วันคลายวันสวรรคต ร.9) 

17,999.- 17,999.- 6,000.- 

13 – 17  ตุลาคม  2562 16,999.- 16,999.- 6,000.- 
15 – 19  ตุลาคม  2562 15,999.- 15,999.- 6,000.- 
17 – 21  ตุลาคม  2562 17,999.- 17,999.- 6,000.- 

19 – 23  ตุลาคม  2562 (วันปยมหาราช) 18,999.- 18,999.- 6,000.- 
21 – 25  ตุลาคม  2562 (วันปยมหาราช) 17,999.- 17,999.- 6,000.- 
23 – 27  ตุลาคม  2562 (วันปยมหาราช) 17,999.- 17,999.- 6,000.- 
25 – 29  ตุลาคม  2562 16,999.- 16,999.- 6,000.- 
27 – 31  ตุลาคม  2562 15,999.- 15,999.- 6,000.- 
29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562 15,999.- 15,999.- 6,000.- 
31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2562 16,999.- 16,999.- 6,000.- 
01 – 05 พฤศจิกายน 2562 15,999.- 15,999.- 6,000.- 
03 – 07 พฤศจิกายน 2562 14,999.- 14,999.- 6,000.- 
05 – 09 พฤศจกิายน 2562 15,999.- 15,999.- 6,000.- 
07 – 11 พฤศจิกายน 2562 15,999.- 15,999.- 6,000.- 
09 – 13 พฤศจิกายน 2562 14,999.- 14,999.- 6,000.- 
11 – 15 พฤศจิกายน 2562 12,999.- 12,999.- 6,000.- 
13 – 17 พฤศจิกายน 2562 15,999.- 15,999.- 6,000.- 
15 – 19 พฤศจกิายน 2562 15,999.- 15,999.- 6,000.- 
17 – 21 พฤศจิกายน 2562 13,999.- 13,999.- 6,000.- 
19 – 23 พฤศจิกายน 2562 14,999.- 14,999.- 6,000.- 



 

 

 
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
**ราคาสําหรับลูกคาที่ไมตองการต๋ัวเครื่องบนิ 8,888 บาท** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 5,900 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 
 
***ราคาน้ีเฉพาะกรุปหนาราน (จอยทัวร) เทาน้ัน  
กรุปเหมาโปรดสอบถามอีกครัง้*** 
 
สําคัญ !! :   
* อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถอืหนังสือเดินทาง

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

* กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว กรุปเหมาท่ีสถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศกึษา คร ู 
ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะที่ตองการใหเพ่ิมสถานที่
ขอดูงาน กรุณาติดตอแจงรายละเอียด โดยละเอียด กับเจาหนาท่ีเพื่อทําราคาใหใหมทุกครัง้ 

* กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ท้ังจากที่
ดานหนาเคานเตอรเช็คอิน หรือจากดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอย
แลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

21 – 25 พฤศจิกายน 2562 15,999.- 15,999.- 6,000.- 
23 – 27 พฤศจิกายน 2562 15,999.- 15,999.- 6,000.- 

หมายเหตุ :รายการน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ  
(รวมทานละ 50,000 วอน หรือ 1,750 บาท/ทาน/ทริป ) 
หัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 
***(เก็บทิปกอนการเดินทางที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) **เดก็เก็บเทาผูใหญ** 



 

 

*  ตามนโยบายการโปรโมทสินคาพ้ืนเมืองของรัฐบาลเกาหลรีวมกับการทองเที่ยวเกาหลใีนนาม
ของรานรัฐบาล ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกบัราคาทัวร  จึงอยากเรียน
ช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองแวะชม จะซื้อหรือไมซื้อข้ึนอยูกับความ
พอใจของลูกคาเปนหลัก และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาล ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 100 USD / ทาน /ราน 

 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยมคัคุเทศกและ
คนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ 
เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครือ่งบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY 

CLASS) รวมถงึคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด 
UPGRADE หรือ เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ  

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

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบ ุ(ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมท่ีพักระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงาน

เทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คามัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 



 

 

 คาบริการน้ีรับเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทาน้ัน 
 

อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เครื่องดื่ม คาซกัรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
 คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และคนขับรถ รวมทานละ 50,000 วอน หรือ 1,750 บาท /ทาน/

ทริป  หัวหนาทัวรจากเมืองไทย ตามความพึงพอใจในการบริการ **เด็กชําระทิปเทา
ผูใหญ**   
ท้ังน้ี ขออนุญาติเก็บทิปกอนการเดินทางท่ีดอนเมือง ในวันเช็คอิน 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

 คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทํา
ได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครือ่งบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง
ไดอยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

 คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 คาธรรมเนียมการขอวซีาทองเที่ยว กรณีท่ีสถานทูตแจงใหยื่นขอวีซาแบบกะทันหันกอน
เดินทางตามจริง ประเทศเกาหลีใต อนุญาตใหทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมี
วัตถปุระสงคเดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพ่ือการทองเท่ียว ไมจําเปนตองยื่นขอวีซา โดย
สามารถพํานักไดไมเกนิ 90 วัน ตอครั้ง 

 
เดินทางขึ้นต่ํา 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
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 
 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตดัท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจาํนวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบรษิัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขาย

มาทางแฟกซ 
 สงรายช่ือสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

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

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง  
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวม

คณะไมถงึ 30ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึน

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก
บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเทีย่วเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความพรอมใหบรกิารของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดิน 

9. ทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการ
เดินทางใหมอีกครั้ง ทัง้น้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกคร้ัง
หากทานลางานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงไดกรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัว
ภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว 

10. กรณีท่ีทานตองออกบตัรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมกีาร
ปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล 
สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตอง
มาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความ
เสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึนใดๆท้ังส้ิน  (กรณีที่
ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณี
พิเศษ) 

11. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มฉิะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

12. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 



 

 

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

14. อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

15. ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

16. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

17. สําหรับลูกคาที่เดินทาง 3 ทาน และ ตองการพักหองสําหรับ 3 ทาน อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม
ไดในบางกรณี ขึน้อยูกบัโรงแรมที่คณะน้ันๆพักวามีหองรอบรับสําหรบั 3 ทาน หรือ 
(TRIPLE ROOM) หรือไม กรณีไมม ีทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายเพ่ิม (พักเด่ียว) ตาม
จริง ยกเวนเด็กท่ีมีอายต่ํุากวา 12 ป ณ วันเดินทางกลับ 

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

19. กรณีท่ีทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

20. หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารดุแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใด
หนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มกีระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยก
ระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ 
เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ัน
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะ



 

 

เดินทาง กรณีชํารุด กรณุาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือ
เดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกบัแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด 
เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมลูหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอย
แลว กรณีท่ียังไมออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย 
แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกบักระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

21. เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเครื่องบิน กรณลีูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกนั
ใหมากที่สุด  

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

23. เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ 
จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว ** 

24. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนั
กลับ 

25. สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 

 
การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง 

เอกสารที่ควรเตรียมกอนการเดินทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีจะ
พิจารณาใหเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวโดยสุจริตเทาน้ันที่ผานเขาเมืองได และ
พิจารณาจาก  

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทองเที่ยว ซึ่งสมควรท่ีนําติดตัวไปแสดงดวย 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 นักศกึษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากสถานศึกษาเปนภาษาอังกฤษ 
และควรเดินทางกับผูปกครอง เชน บิดา มารดา ป�า นา อา ท่ีมีนามสกุลเดียวกัน (สําหรับ
ผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ปและไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตอง ขอจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย) 

5. หากเปนพาสปอรตใหม ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรตใหมหรือนําติดตัวไป
ดวย   
6. การแตงกายสุขภาพและแลดูเปนนักทองเท่ียว ไมควรสวมใสรองเทาแตะ 

การอัพเกรดท่ีน่ัง สามารถอัพเกรดไดเฉพาะ Hot Seat 

สําหรับที่น่ังBusiness/Premium ต๋ัวกรุปทัวรไมสามารถอัพที่น่ังได 

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

พ้ืนท่ีวางขาที่กวางเปนพิเศษ มีพ้ืนที่พอท่ีจะสามารถยืดขาไดอยางเต็มที ่

**กรณีทานมคีวามประสงคจะซื้อน้ําหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทวัรหรือกอนเดินทาง 10วัน
เทาน้ัน พรอมชําระคาน้ําหนัก** 

-       ซื้อนําหนักเพ่ิม        5 กก.   ชําระเพ่ิม 600  บาท 

-       ซื้อน้ําหนักเพ่ิม       10 กก.  ชําระเพ่ิม 1,000 บาท 

-       ซื้อน้ําหนักเพ่ิม       20 กก.  ชําระเพิ่ม 2,000 บาท 

 



 

 

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

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามท่ีทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสา
วิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 

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

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    



 

 

ขาพเจารับทราบเง่ือนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

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

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


