
 

 

รหัสทัวร TTN 20000115 
ทัวรเกาหล ีสวนสนุกเอเวอรแลนด ซุปตาร...ซากุระ ชุปปم�ดูววว 5วัน 3คืน (XJ) 
เกาะนามิ – สวนสนุกเอเวอรแลนด – ไรสตรอเบอรรี ่- ศูนยรวมเครื่องสําอาง - ศูนยน้ํามนัสนเข็ม
แดง - เทศกาลซากุระ ที่ถนนซากุระแหงกรงุโซล ศูนยสมุนไพร - พระราชวังชางดอกกุง - ดิวต้ีฟรี 
– ชอปปم�งยานเมียงดง - หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร - ศูนยโสม – พลอยอเมทิส – มหาวิทยาลัย
สตรีอีฮวา – ชอปปم�งยานฮงแด - ซุปเปอรมารเก็ต  



 

 

โดยสายการบิน  ไทยแอรเอเชียเอ็กซ (XJ)  

 

 
 
 
 
 
 
 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

พัก 2 -3 ทาน 
ตอหอง 

ราคาเด็ก พักเด่ียว 

05 – 09 เมษายน 2563 17,888.- 17,888.- 5,500.- 
10 – 14 เมษายน 2563 22,888.- 22,888.- 5,500.- 
12 – 16 เมษายน 2563 22,888.- 22,888.- 5,500.- 
19 – 23 เมษายน 2563 16,888.- 16,888.- 5,500.- 
24 – 28 เมษายน 2563 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

01 – 05 พฤษภาคม 2563 17,888.- 17,888.- 5,500.- 
03 – 07 พฤษภาคม 2563 16,888.- 16,888.- 5,500.- 
08 – 12 พฤษภาคม 2563 15,888.- 15,888.- 5,500.- 
15 – 19 พฤษภาคม 2563 15,888.- 15,888.- 5,500.- 
22 – 26 พฤษภาคม 2563 15,888.- 15,888.- 5,500.- 

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

หมายเหตุ :รายการน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ  
(รวมทานละ 50,000 วอนหรือ 1,750 บาท/ทาน/ทริป )**รับเงินวอนเทาน้ัน** 
สําหรับหัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 
***(เก็บทิปกอนการเดินทางที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) **เด็กเก็บเทาผูใหญ** 



 

 

วันแรก      ทาอากาศยานดอนเมือง-ทาอากาศยานนานาชาติอนิชอน - ที่พัก 
 
12.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1  ช้ัน 3 ประต ู4 

เคาทเตอร 3-4สายการบิน ไทยแอรเอเชียเอ็กซ (XJ) โดยมีเจาหนาท่ีคอย
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนําทานโหลดสัมภาระ (ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือก
ที่น่ังบนเคร่ือง เนื่องจากตองเปนไปตามระบบของสายการบิน กรณีตองการจอง
ที่น่ังจะมีคาใชจายเพ่ิมเติม)  

15.40 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอนิชอน ประเทศสาธารณรัฐ เกาหลีใต 
โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินที่ XJ 702 (สําหรับเท่ียวบินนี้ ไมมี
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ช่ัวโมง 35 
นาที)  

23.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐ เกาหลีใต (เวลา
ทองถิ่นประเทศเกาหลี เร็วกวาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) หลังผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว  

 นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพัก 
ที่พัก โรงแรม RIVIERA HOTEL INCHEON หรือเทียบเทา 3 ดาว 
 
วันที่สอง     เกาะนามิ – สวนสนุกเอเวอรแลนด - ไรสตรอเบอรรี่ 

 เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 



 

 

 หากไดมาเยือนเกาหลีแลว สถานท่ีที่ไมควรพลาดก็คือ เกาะนามิ (NAMI ISLAND) 
ต้ังอยูในเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน ท่ีน่ีถือเปนแหลงทองเที่ยวท่ีมีช่ือเสียงและสําคัญ
ของเกาหลีใต เปนเกาะกลางแมน้ําฮันที่มีลักษณะคลายใบไมที่ลอยอยูในน้ํา อีกท้ังยัง
มีทิวทัศนที่สวยงามไปดวยตนเกาลัดและทิวสนท่ีเรียงรายตลอดสองขางทาง ซึ่งในแต
ละฤดูตนไมเหลาน้ีก็จะแปรเปลี่ยนสภาพกลายเปนความงามท่ีหลากหลาย จนทําให
เกาะแหงน้ีถูกเลือกใหเปนสถานที่ถายทําซีรีสช่ือดังอยางเร่ือง Winter Love Song 
หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พรอมเกบ็ภาพความ ประทับใจ ถายรูป กับดาราแสดง
นํา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปم�นท่ีสรางขึ้นเพื่อไวเก็บเปนภาพ
ความประทับใจ  จนทาํใหกลายเปนสถานท่ีเที่ยวอันโดงดังในปจจุบัน (ซากุระบานชวง
กลางเดือนเมษายน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ)  

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู ไกผัดซอสเกาหลี 

(DAKGALBI)(2) 
บาย ใหทานไดยอนวัย 14 อีกครั้งกับ สวนสนุกเอเวอรแลนด (EVERLAND THEME 

PARK) ถูกขนานนามวา ดิสนียแลนดเกาหลีเปนสวนสนุกกลางแจงที่ใหญท่ีสุดของ
ประเทศ โดยมบีริษัทซัมซุงเปนเจาของ ต้ังอยูทามกลางหุบเขาใหทานไดอิสระเท่ียวชม
ทองไปกับโลกของสัตวป�าซาฟารี ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลกที่น่ีทานจะพบเจาป�า
สิงโตและเสือสามารถอยูดวยกันไดอยางเปนสุข ชมความนารกัของหมีที่สามารถ



 

 

ส่ือสารกับคนขับรถไดเปนอยางดี หรือเขาสูดินแดนแหงเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซึง่จะ
ปลูกดอกไมเปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเคร่ืองเลนนานาชนิด อาทิ
เชน สเปซทัวรรถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซึ่งกําลังบานสะพรั่งอวด
สีสันเต็มสวน (ทั้งนีข้ึ้นอยูกับสภาพอากาศ มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / 
พฤษภาคม-มิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือ
ดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิลลี/่ ตลุาคม-พฤศจิกายน : สวน
ดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงตางๆ ที่จัดตามตารางประจําวันดวยบัตร
เขาชมแบบ ONE DAY TICKET เลนไดทุกเครื่องเลนไมจํากัดรอบ เลือกชมและ
เลือกซื้อชอบปم�งในรานคาของที่ระลึกตางๆอยางมากมาย 

 สตรอเบอรร่ีผลไมหนาหนาวยอดฮิตที่เกาหลีท่ีพลาดไมได พาทานแวะเก็บ สตรอ
เบอรรี ่(STRAWBERRY FARM) ใหทานไดชิม
สตรอเบอรร่ีสดๆ หวานฉ่ําจากไร นอกจากน้ันทาน
ยังสามารถซื้อกลับเมืองไทยโดยจะมกีารแพ็คใส
กลองสวยงาม และจัดสงใหทานในวันสุดทาย  
(กรณีที่ไมสามารถไปไรสตอเบอรร่ีไดหรือไรสตอ
เบอรรีป่ดฤดูแลว จะนําทานไปป�อมฮวาซอง 
แทน สรางขึ้นในสมัยพระเจาชองโจ กษัตริยองคท่ี 22 แหงราชวงศโชซอน ป ค.ศ.
1794 จุดประสงคเพ่ือยายหลุมศพของพระบิดาอีกท้ังยังเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ี
สําคัญของเมืองซูวอนไดข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกเมื่อป 1997 ดวยที่วามีอายุ
มากกวา 200 ป บวกกับความย่ิงใหญและสวยงามของป�อมปราการน้ี ความยาวของ
กําแพงโดยรอบยาวถงึ 5.5 กิโลเมตร ) 

ค่ํา  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู บาบีคิวบุฟเฟต (BBQ 
BUFFET)(3)   

ที่พัก  โรงแรม VIP HOTEL หรือเทียบเทา 3 ดาว 
 
 



 

 

วันที่สาม     ศูนยรวมเคร่ืองสําอาง - ศูนยนํ้ามันสนเขม็แดง - เทศกาลซากุระ ทีถ่นนซากุระ
แหงกรุงโซล ศูนยสมุนไพร - พระราชวังชางดอกกุง - ดิวตี้ฟรี - ชอปปم�งยาน
เมียงดง 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

นําทานชม ศูนยรวมเคร่ืองสําอาง (COSMETIC SHOP) ศูนยรวมเครื่องสําอาง 
ช่ือดังของเกาหลี เชน Rojukiss, Missha 
นําทานชม ศูนยนํ้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) เปนผลิตภัณฑ ที่สกัดจากนามันสน 
มีสรรคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกาย
ไดเปนอยางด ี

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู ขาวยําเกาหลี 

(BIBIMBAP)(5) 
บาย  นําทานต่ืนตาต่ืนใจกบัซากุระที่บานสะพรั่งบน ถนนซากุระแหงกรุงโซล หรือ ถนน

ยออิโด (YOIDO STREET) ท่ีมีตนซากุระกวา 1,400 ตนในบริเวณน้ี เรียงรายเปน
ทางยาวไปถึง 5.7 กิโลเมตร อิสระใหทานสัมผัสสีสันแหงดอกซากุระ พรอมถายรูป
เปนท่ีระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติก (เน่ืองจากเทศกาลชมซากุระ แตละปจะมีการ
กําหนดวันเทศกาลข้ึนอยูกับการพยากรณการบานของดอกซากรุะซึง่อาจจะมี



 

 

กําหนดการคลาดเคลื่อนตามสภาวะอากาศในแตละป ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
รายการ ไปหมูบานบุกชอนฮันอก แทน  หมูบานน้ีมีบานแบบด้ังเดิมซ่ึงเรียกวา ฮนัอก 
ต้ังเรียงรายอยูกวารอยหลัง ใกลๆ กบัหมูบานยังเปนท่ีต้ังของสถานท่ีสําคัญทาง
ประวติัศาตรของเกาหลีหลายแหง เชน พระราชวังคยองบกกงุ พระราชวังชางด็อกกุง 
และศาลเจาจองมโย ท่ีน่ีไมไดเปนเพียงจุดทองเที่ยวเทาน้ันแตบานที่มีคนอาศัยอยูจริง 
นอกจากน้ียังมีรานอาหาร รานชา และเกสตเฮาสอีกดวย ) 

 นําทานชม ศูนยสมุนไพร (HERB SHOP) ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชม สมุนไพร
ฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นํามาแปรรูปเปนรูปแบบตางๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และ
บํารุงรางกาย 
นําทานเท่ียวชม พระราชวังชางดอกกุง (CHANGDEOKGUNG) เปนพระราชวังที่
สวยงามและทรงคุณคาที่สุดในประวัติศาสตรเกาหลีท่ีเคยมีการปกครองดวยระบบ
กษัตริยจนไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนหน่ึงในมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมของ
องคการยูเนสโกพระราชวังแหงน้ีมคีวามสําคัญมากเพราะเปนพระราชวังหลวงสราง
ในป ค.ศ.1405 ใชเปนที่ประทับของกษตัริยในราชวงศโชชอนหลายพระองคจนถึง
พระเจาชุนจง (Seonjeong) ซึ่งเปนกษตัริยองคสุดทายของราชวงศที่ส้ินพระชนมลง
ในปค.ศ.1926  ดังน้ันทางรัฐบาลเกาหลีจึงไดอนุรักษพระราชวังแหงน้ีเอาไวอยางดี
ที่สุด  
และนําทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) รานคาปลอดภาษีที่
ใหญท่ีสุดในโซล แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย ไมวาจะเปน น้ําหอม เส้ือผา 
เครื่องสําอาง กระเป�า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนดดัง และสินคาแบรนด
อ่ืนๆ อีกมากมาย  
ถึงแลว แหลงช็อปปم�งยานเมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลีทานสามารถเลือกสินคา
เทรนดแฟช่ันลาสุดของเกาหลีไดที่น่ีโดยเฉพาะสินคาวัยรุนเชนเส้ือผา รองเทา กระเป�า 
เครื่องประดับ ทั้งแบรนดเนม เชน EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคา 



 

 

 
จากแบรนดเกาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองสําอางเชนETUDE HOUSE, SKIN FOOD, 
THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีรานกาแฟ 
รานอาหารตางๆ  

ค่ํา  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว  
ที่พัก  โรงแรม VIP HOTEL  หรือเทียบเทา 3 ดาว 
 
วันที่สี่     หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร (ไมรวมขึ้นลิฟท) - ศูนยโสม – พลอยอเมทิส – 

มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – ชอปปم�งยานฮงแด - ซุปเปอรมารเก็ต - ทาอากาศ
ยานนานาชาติอนิชอน 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 



 

 

นําทานเดินทางสู ภูเขานําซาน เปนที่ต้ังของ หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร (N 
SEOUL TOWER)  
1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล 
ทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ 360 องศา 
โดยสามารถมองไดถึงเขาพูกักซัน และถาหันไปยังทิศตรงขาม ก็จะเห็นไกลไปถึง
แมน้ําฮันกัง เปนอีกหน่ึงสถานที่ ท่ีสุดแสนจะโรแมนตกิ ไมวาจะเปนยามกลางวันหรือ
กลางคืน และไมวาจะฤดูไหนๆ ที่น่ียังคงไดรับความนิยมเสมอมา เพราะเปนสถานที่
คลองกุญแจคูรกัท่ียอดนิยมของนักทองเท่ียว และชาวเกาหลี โดยมีความเชื่อวาหาก
ไดมาคลองกญุแจดวยกันที่น่ี และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําใหรักกันมั่นคง ยืนยาว 
ตราบนานเทานาน (หมายเหตุ : ไมรวมคา ขึ้นลิฟต และ คาแมกุญแจ ลูกกุญแจ
คูรักสําหรับคลอง ทานสามารถเตรีย  มจา  กประเทศไทยไปได)  
นําทานชม ศูนยโสม (GINSENG) ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ 
6 ป ซึง่ถือวาเปนโสมทีม่ีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวติของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อ
โสมที่มีคุณภาพดีที่ท่ีสุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทา เพ่ือนําไปบํารุงรางกาย หรือ
ฝากญาติผูใหญท่ีทานรักและนับถือ 

 นําทานชม โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดน
เกาหลีเปนแดนของพลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมต้ัีงแตสีมวงออน
เย็นตา จนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จี้ 
ตางหู และสรอยขอมือ 

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

บาย พาทานยอนวัยถายรูปกับ มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา (EWHA WOMANS 
UNIVERSITY) มหาลัยหญิงลวนท่ีมีช่ือเสียงที่สุดแหงนึงของเกาหล ีและมีความโดด
เดนของอาคารเรียนเปนอยางมาก  เปนสถานที ่ท่ีมีวิวทิวทัศนที่สวยงาม บริเวณ
โดยรอบน้ัน เต็มไปดวยตนไมท่ีไมเพียงแตใหรมเงาแตยังใหความสวยงามเปนอยาง
มาก  จุดเดนของท่ีน่ีนอกจากคุณภาพของมหาลัยแลว สถาปตยกรรมก็สวยงาม
เชนกัน  



 

 

 และนําทานชอปปم�ง ยานฮงแด (HONGDAE) หรือ ม.ฮงอิก วอลคกิ้ง สตรีท 
(Hongik University Street) เปนยานชอปปم�งบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮ
งอิก ศูนยรวมเด็กวัยรุน เด็กมหาวิทยาลัย และวัยทํางาน อีกท้ังไดชื่อวาเปนถนนสาย
ศิลปะอีกแหงหน่ึงของกรุงโซล เปนยานท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก อีกท้ังยังมรีานกาแฟ 

 
                ท่ีเปนเอกลักษณ แกลเลอร่ี รานคาจําหนายสินคาแฟช่ัน คลับ ตลาดศิลปะ และ

รานอาหารที่นาสนใจในหมูวัยรุนอายุ 20-30 ปที่นิยมมาเดินเลน ราคาของสินคา
และรานอาหารตางๆ ก็ไมแพง ซึ่งจะคึกคักเปนพิเศษต้ังแตชวงบายเปนตนไป เพราะ
รานคาแตละรานจะทยอยเปดใหบริการ ของท่ีขายกันเยอะสวนใหญก็จะเปนสินคา
แฟช่ัน เชน เส้ือผา กระเป�า รองเทา ของกิ๊ฟชอป เครื่องเขียน และที่เยอะไมแพกันก็
คือขนมตางๆ 

ค่ํา  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว  
กอนเดินทางกลับ พาทานแวะรานละลายเงินวอน ซุปเปอรมารเก็ต (SUPER 
MARKET) ซึ่งมีสินคาตางๆ มากมายใหเลือกซื้อหาเปนของฝาก เชน กมิจิ บะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูป สาหราย ขนมขบเค้ียว ลูกอม ผลไมตามฤดกูาลและของท่ีระลึกตางๆ 
ไดเวลาอันสมควร นําทานสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หา     ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน – ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 
 
00.20 น. เหินฟ�าเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน AIR 

ASIA X เท่ียวบินที ่XJ 703 (สําหรับเท่ียวบินนี้ ไมมีบริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 20 นาท)ี 

04.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความ 
ประทับใจ 

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

 
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
**ราคาสําหรับลูกคาที่ไมตองการต๋ัวเคร่ืองบิน 8,999 บาท 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 5,900 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเครื่องบิน) 
 
***ราคาน้ีเฉพาะกรุปหนาราน (จอยทัวร) เทาน้ัน  
กรุปเหมาโปรดสอบถามอีกครั้ง*** 
 
สําคัญ !! :   
* อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือเดินทาง

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

* กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว กรุปเหมาที่สถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  
ธุรกิจขายตรงเคร่ืองสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะที่ตองการใหเพ่ิม
สถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดตอแจงรายละเอียด โดยละเอียด กับเจาหนาที่เพ่ือทําราคาให
ใหมทุกครั้ง 



 

 

* กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ทั้งจาก
ที่ดานหนาเคานเตอรเช็คอิน หรือจากดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และจะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระ
เรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง 

* การตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใตจะมีการสุมตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ 
ในการท่ีทางตรวจคนเขาเมืองเรียกสัมภาษณน้ัน ขึน้อยูกับทางตรวจคนเขาเมืองเปนผู
พิจารณา และอยูในดุลพินิจของทางเจาหนาที ่ตม. ทางบริษัททัวร ไมสามารถเขาไป
แทรกแซงในสวนน้ีได 

*  ตามนโยบายการโปรโมทสินคาพ้ืนเมืองของรัฐบาลเกาหลรีวมกับการทองเที่ยวเกาหลใีน
นามของรานรัฐบาล ซ่ึงจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร  จงึ
อยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองแวะชม จะซื้อหรือไมซื้อ
ข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขาราน
รัฐบาล ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 100 USD 
/ ทาน /ราน 

 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยมัคคุเทศก
และคนขับจะเปนผูบรหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครือ่งบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY 

CLASS) รวมถงึคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด 
UPGRADE หรือ เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ  

 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) ในกรณีมีงานเท

รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบรษัิท
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐาน
คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานที่ใน

โปรแกรม 
 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสม    
 คามัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 คาบริการน้ีรับเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทาน้ัน 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองดืม่ 

คาซักรดี คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ 
 คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวมทานละ 50,000 วอน /ทาน/ทริป  หัวหนา

ทัวรจากเมืองไทย ตามความพึงพอใจในการบริการ **เด็กชําระทิปเทาผูใหญ**  ทั้งน้ี 
ขออนุญาติเก็บทิปกอนการเดินทางทีด่อนเมือง ในวันเช็คอนิ 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

 คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงไดอยู
ท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 



 

 

 คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว 
 คาธรรมเนียมการขอวซีาทองเที่ยว กรณีท่ีสถานทูตแจงใหยื่นขอวีซาแบบกะทันหันกอน

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

 
เดินทางขึ้นตํ่า 15 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปใน
วันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

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

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู 
 หากชําระไมครบตามจาํนวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิดยไมมี

เงื่อนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งส้ิน 



 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 15ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนกอน

วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯ  

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

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  



 

 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดิน 

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

10. กรณีท่ีทานตองออกบตัรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมกีาร
ปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบนิของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตองมาถงึ
สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น  (กรณีท่ีทานเปน
อิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ) 

11. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

12. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

13. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ 
การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  



 

 

14. อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถ
เล่ือนไฟลท วัน ไป หรอื กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน 
หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

15. ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

16. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจ
ของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางครัง้ท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

17. สําหรับลูกคาที่เดินทาง 3 ทาน และ ตองการพักหองสําหรับ 3 ทาน อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมได
ในบางกรณี ขึน้อยูกับโรงแรมท่ีคณะน้ันๆพักวามีหองรอบรับสําหรบั 3 ทาน หรือ (TRIPLE 
ROOM) หรือไม กรณีไมมี ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายเพ่ิม (พักเด่ียว) ตามจริง ยกเวน
เด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 12 ป ณ วันเดินทางกลับ 

18. ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกต ิส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลา
ใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร 
เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา 

19. กรณีท่ีทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาใชจายที่จะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทวัรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

20. หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารดุแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนา
หน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสัน
ของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดาน
ตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณชํีารุด 
กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใช
ฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการ



 

 

เปลี่ยนแปลงขอมลูหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไม
ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบตัร
โดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซึง่โดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 
14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

21. เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสทิธิ์ในการเลือกท่ีน่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกนั กรุณา
เช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกนั หรือ ใกลกันใหมาก
ที่สุด  

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

23. เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเงือ่นไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว ** 

24. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนั
กลับ 

25. สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาดวย 
 

การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง 
เอกสารที่ควรเตรียมกอนการเดินทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีจะ
พิจารณาใหเฉพาะนักทองเท่ียวที่มาทองเท่ียวโดยสุจริตเทาน้ันที่ผานเขาเมืองได และ
พิจารณาจาก  

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทองเที่ยว ซึ่งสมควรท่ีนําติดตัวไปแสดงดวย เชน บัตร
พนักงาน นามบัตร จดหมายรับรองการทํางานภาษาอังกฤษ ระบุตําแหนง เงินเดือน  

2. กรณีท่ีทานเปนเจาของกิจการกรุณาเตรียมสําเนาหนังสือจดทะเบียนท่ีมีช่ือทานพรอมเซ็น
รับรองสําเนา 



 

 

3. หลักฐานการเงิน ในระหวางการทองเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปดวย
ประมาณ  300เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2   วัน 
(หากไมมีบัตรเครดิตคารด) หากมีบัตรเครดิตตางประเทศ เชน Visa Card, American 
Express, Dinners Club หรือ Master Card ตองนําติดตัวไปดวยหรือหลักฐาน
การเงินอ่ืนใดที่จะแสดงใหเจาหนาท่ีทราบวาทานคือนักทองเท่ียว 

4. กรณีเปนนักเรียน นักศกึษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากสถานศึกษาเปนภาษาอังกฤษ 
และควรเดินทางกับผูปกครอง เชน บิดา มารดา ป�า นา อา ท่ีมีนามสกุลเดียวกัน (สําหรับผู
เดินทางที่อายุไมถึง 18 ปและไมไดเดินทางกบับิดา มารดา ตอง ขอจดหมายยินยอมใหบตุร
เดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย) 

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

ที่น่ัง Hot Seat  ราคา 2,200 บาท/เที่ยว เปนที่น่ังที่มีพื้นท่ีวางที่มากกวาท่ีน่ังมาตรฐาน ดวย

พ้ืนท่ีวางขาที่กวางเปนพิเศษ มีพ้ืนที่พอที่จะสามารถยืดขาไดอยางเต็มที ่

**กรณีทานมคีวามประสงคจะซื้อน้ําหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทวัรหรือกอนเดินทาง10วัน
เทาน้ันพรอมชําระคาน้ําหนัก** 

-       ซื้อนําหนักเพ่ิม       5 กก.   ชําระเพ่ิม 600  บาท 
-       ซื้อน้ําหนักเพ่ิม       10 กก. ชําระเพ่ิม 1,000 บาท 
-       ซื้อน้ําหนักเพ่ิม    20 กก. ชําระเพ่ิม 2,000 บาท 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.......................................................................... วันเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) ......................................................... โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด..................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด..........หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL………… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนงัสือเดนิทาง เรียงตามหองพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอื่นตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
 
 
ขาพเจารับทราบเงือ่นไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 
          (..............................................................) 
 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    


