
 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เกาหล ีสก ีสวนสนกุเอเวอรแลนด   5 วนั 4 คนื 
ซปุตาร  บงิซ.ู.สโนวเบอรรี ่   

 กาํหนดเดนิทาง พฤศจกิายน - ธนัวาคม 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

โดยสายการไทยแอรเอเชยีซ(XJ) 

(บนิบาย – กลบับาย เทีย่วคุมสดุๆ) 
 

� สวนสนุกเอเวอร์แลนด์... สวนสนุกกลางแจ้งที�ใหญ่ที�สุดของประเทศ 
� สนุกสนานกบัการเล่นสก.ี..สัมผสัหิมะขาวต้นฤดูหนาว 
� โซลทาวเวอร์... หอคอยเมืองที�สูงที�สุดในโลก 
� ชิมสตรอเบอร์รี�... ลูกใหญ่ หวาน หอม สดๆ จากไร่ 
� เมนูพเิศษ !!!...ปิ1 งย่างบาบีควิบุฟเฟต์ 

 

  

วนัเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

พกั 3 -3 ท่าน 
ต่อห้อง 

ราคาเดก็ พกัเดี�ยว 

24 – 3: พฤศจกิายน 2563 =>,888.- =>,888.- A,000.- 

25 – 3C พฤศจกิายน 2563 =D,888.- =D,888.- A,000.- 

26 – EF พฤศจกิายน 2563 =>,888.- =>,888.- A,000.- 

27 พฤศจกิายน – F1 ธันวาคม 2563 =A,888.- =A,888.- A,000.- 

28 พฤศจกิายน – F2 ธันวาคม 2563 =A,888.- =A,888.- A,000.- 

29 พฤศจกิายน – F3 ธันวาคม 2563 =A,888.- =A,888.- A,000.- 

EF พฤศจกิายน – F4 ธันวาคม 2563 =K,888.- =K,888.- A,000.- 

01 – F> ธันวาคม 2563 1:,888.- 1:,888.- A,000.- 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

02 – FA ธันวาคม 2563 1:,888.- 1:,888.- A,000.- 

03 – FK ธันวาคม 2563 

(วนัคล้ายวนัพระราชสมภพ ร.C) 
1C,888.- 1C,888.- A,000.- 

04 – F: ธันวาคม 2563 

(วนัคล้ายวนัพระราชสมภพ ร.C) 
1C,888.- 1C,888.- A,000.- 

05 – FC ธันวาคม 2563 

(วนัคล้ายวนัพระราชสมภพ ร.C) 
1C,888.- 1C,888.- A,000.- 

06 – =F ธันวาคม 2563 1C,888.- 1C,888.- A,000.- 

07 – == ธันวาคม 2563 =:,888.- =:,888.- A,000.- 

08 – =3 ธันวาคม 2563 1:,888.- 1:,888.- A,000.- 

09 – =E ธันวาคม 2563 =:,888.- =:,888.- A,000.- 

10 – =D ธันวาคม 2563 =:,888.- =:,888.- A,000.- 

11 – => ธันวาคม 2563 =:,888.- =:,888.- A,000.- 

12 – =A ธันวาคม 2563 1:,888.- 1:,888.- A,000.- 

13 – =K ธันวาคม 2563 1:,888.- 1:,888.- A,000.- 

14 – =: ธันวาคม 2563 1:,888.- 1:,888.- A,000.- 

15 – =C ธันวาคม 2563 1:,888.- 1:,888.- A,000.- 

หมายเหตุ :รายการนี1ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ�นและคนขบัรถ  
(รวมท่านละ >>,FFF วอนหรือ =,C3> บาท/ท่าน/ทริป )**รับเงนิวอนเท่านั1น** 

หัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบริการ) 
***(เกบ็ทปิก่อนการเดนิทางที�สนามบินดอนเมืองในวนัเช็คอนิ) **เดก็เกบ็เท่าผู้ใหญ่** 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

16 – 3F ธันวาคม 2563 =:,888.- =:,888.- A,000.- 

17 – 3= ธันวาคม 2563 =:,888.- =:,888.- A,000.- 

18 – 33 ธันวาคม 2563 1:,888.- 1:,888.- A,000.- 

19 – 3E ธันวาคม 2563 1:,888.- 1:,888.- A,000.- 

20 – 3D ธันวาคม 2563 1:,888.- 1:,888.- A,000.- 

21 – 3> ธันวาคม 2563 1:,888.- 1:,888.- A,000.- 

22 – 3A ธันวาคม 2563 =:,888.- =:,888.- A,000.- 

23 – 3K ธันวาคม 2563 =:,888.- =:,888.- A,000.- 

24 – 3: ธันวาคม 2563 =:,888.- =:,888.- A,000.- 

25 – 3C ธันวาคม 2563 3F,888.- 3F,888.- A,000.- 

26 – EF ธันวาคม 2563 3F,888.- 3F,888.- A,000.- 

27 – E= ธันวาคม 2563 3=,888.- 3=,888.- A,000.- 

EF ธันวาคม – FE มกราคม 2563 

(วนัขึ1นปีใหม่) 
33,888.- 32,888.- A,000.- 

E= ธันวาคม – FD มกราคม 2563 

(วนัขึ1นปีใหม่) 
3F,888.- 3F,888.- A,000.- 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
วนัแรก      ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน - ที�พกั 
 
=E.FF น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร =  ชั1น E ประตู D เคาท์เตอร์ E-Dสายการ

บิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจา้หน้าที�คอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและนาํท่านโหลด
สัมภาระ (ขอสงวนสิทธิVในการเลือกที�นั�งบนเครื�อง เนื�องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน 
กรณต้ีองการจองที�นั�งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเตมิ)  

 
=6.0F น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐ เกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR 

ASIA X เที�ยวบินที� XJ 703 (สําหรับเที�ยวบินนี1 ไม่มีบริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบิน ใช้
เวลาบินประมาณ > ชั�วโมง 3> นาท)ี  

 
3E.3> น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐ เกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ�นประเทศ

เกาหล ีเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั�วโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
 นาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมที�พกั 
ที�พกั โรงแรม GRAND PALACE HOTEL หรือเทยีบเท่า E ดาว 
 
วนัที�สอง      สนุกสนานกบัการเล่นสก ี-  ไร่สตรอเบอร์รี� - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (=) 

 จากนั,นนาํท่านไปยงัลานสกี สนุกสนานและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ กับการเล่นสกี และกิจกรรม
ต่างๆ มากมาย หรือจะอิสระถ่ายรูปหรือเล่นหิมะ ณ ลานสกีรีสอร์ท  
(ราคาไม่รวม ค่าเช่าสกีหรือสโนวบ์อร์ด ประมาณท่านละ 22,444 วอน การเตรียมตวัก่อนเล่นสกี 
ควรเตรียม เสื,อแจ็คเก็ตกนันํ, าหรือผา้ร่ม กางเกงรัดรูป ถุงมือสกี ผา้พนัคอ แวน่กนัแดด เป็นตน้ และ
กิจกรรมอีกมากมายใหท่้านเลือกเล่น โปรดติดต่อไกดห์รือหวัหนา้ทวัร์)  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

กรณีลานสกีไม่สามารถเปิดให้บริการ เนื�องจากปริมาณหิมะอาจไม่เพียงพอ  บริษัทจะพาท่านไป
ลานสกีในที�ร่ม ONE MOUNT SNOW PARK แทน (ไม่รวมค่าเข้าและค่าอุปกรณ์เครื�องเล่นทุก

ชนิด หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดินช้อปปิ1 งตามอัธยาศัย มีทั1ง H&M, ADIDAS และมีอีก
หลากหลายแบรนด์ชั1นนํา) 

 
เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ชาบูชาบู (SHABU SHABU) (3) 
 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี� (STRAWBERRY FARM) ใหท่้านไดชิ้มสตรอเบอร์รี�สดๆ 

หวานฉํ�าจากไร่ นอกจากนั,นท่านยงัสามารถซื,อกลบัเมืองไทยโดยจะมีการแพค็ใส่กล่องสวยงาม 
และจดัส่งใหท่้านในวนัสุดทา้ย  

 
 นาํท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK) ถูกขนานนามวา่ ดิสนีย์

แลนดเ์กาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สุดของประเทศ โดยมีบริษทัซมัซุงเป็นเจา้ของ ตั,งอยู่
ท่ามกลางหุบเขาใหท่้านไดอิ้สระเที�ยวชมท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรก
ของโลกที�นี�ท่านจะพบเจา้ป่าสิงโตและเสือสามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสุข ชมความน่ารักของหมี
ที�สามารถสื�อสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งดี หรือเขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี�ฤดู ซึ� งจะปลูก
ดอกไมเ้ปลี�ยนไปตามฤดูกาล อีกทั,งยงัสามารถสนุกกบัเครื�องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทวัร์
รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซึ้�ง
กาํลงับานสะพรั�งอวดสีสันเตม็สวน (ทั1งนี1ขึ1นอยู่กบั
สภาพอากาศ มีนาคม-เมษายน : สวนทวิลปิ / 
พฤษภาคม-มิถุนายน : สวนดอกกหุลาบ / 
กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวนัหรือดอกกหุลาบ/ 
สิงหาคม-กนัยายน : สวนดอกลลิลี�/ ตุลาคม-
พฤศจกิายน : สวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรม
และการแสดงต่างๆ ที�จดัตามตารางประจาํวนัดว้ย
บตัรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้ก
เครื�องเล่นไม่จาํกดัรอบ เลือกชมและเลือกซื,อชอ้บ
ปิ, งในร้านคา้ของที�ระลึกต่างๆอยา่งมากมาย 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
คํ�า  บริการอาหาคํ�า ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยเมนู บาบีควิบุฟเฟต์ (BBQ BUFFET)(E)   
ที�พกั  โรงแรม PACIFIC HOTEL SUWON หรือเทยีบเท่า E ดาว 
 
 
วนัที�สาม     โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมขึ1นลฟิท์) - ศูนย์รวมเครื�องสําอาง –พพิธิภณัฑ์สาหร่ายและการทาํข้าวห่อ

สาหร่าย พร้อมสวมชุดฮันบก - ศูนย์สมุนไพร - มหาวทิยาลยัสตรีอฮีวา –ช็อปปิ1 งฮงแด 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (D) 

นาํท่านเดินทางสู่ ภูเขานาํซาน เป็นที�ตั,งของ หอคอยเอน็ โซล ทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER)  
1 ใน 18 หอคอยเมืองที�สูงที�สุดในโลก มีความสูงถึง 
480 เมตร เหนือระดับนํ, าทะเล ท่านสามารถชม
ทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบ
ทิศ 360 องศา โดยสามารถมองไดถึ้งเขาพูกกัซนั และ
ถา้หันไปยงัทิศตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่นํ, าฮนั
กงั เป็นอีกหนึ� งสถานที� ที�สุดแสนจะโรแมนติก ไม่ว่า
จะเป็นยามกลางวนัหรือกลางคืน และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที�นี�ยงัคงไดรั้บความนิยมเสมอมา เพราะ
เป็นสถานที�คลอ้งกุญแจคู่รักที�ยอดนิยมของนักท่องเที�ยว และชาวเกาหลี โดยมีความเชื�อว่าหาก
ไดม้าคลอ้งกุญแจดว้ยกนัที�นี�  และโยนลูกกุญแจลงไปจะทาํให้รักกนัมั�นคง ยืนยาว ตราบนานเท่า
นาน (หมายเหตุ : ไม่รวมค่า ขึ1นลิฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รักสําหรับคล้อง ท่านสามารถ
เตรียมจากประเทศไทยไปได้)  
จากนั,นนาํท่านชม ศูนย์รวมเครื�องสําอาง (COSMETIC SHOP) ศูนยร์วมเครื�องสาํอาง ชื�อดงัของ
เกาหลี เช่น Rojukiss, Missha 
นาํท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) จะจดัไดเ้รียนรู้เรื� องราวต่างๆของการทาํ
สาหร่ายและประวติัความเป็นมาตน้กาํเนิดของการผลิตสาหร่ายพร้อมทั,งให้ท่านไดลิ้,มลองรสชาติ
สาหร่ายของเกาหลีแบบดั,งเดิม และสามารถเลือกซื,อเป็นของฝากอีกดว้ย   
จากนั,นนาํท่านเรียนรู้ การทําข้าวห่อสาหร่าย (KIMPAP) อาหารง่ายๆ ที�คนเกาหลีนิยมรับประทาน 
โดยการนาํขา้วสุก และส่วนผสมอื�นๆหลากชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผกัโขม ไข่เจียว ปูอดั แฮม 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เป็นตน้ วางแผ่บนแผ่นสาหร่าย มว้นเป็นแท่งยาวๆ แลว้หั�นเป็นชิ,นพอดีคาํ  ซึ� งโดยส่วนมากจะทาํ
ขนาดกะทดัรัด ชาวเกาหลีมกักินเมนูนี, ในเวลารีบๆ เพราะมนักินง่าย เร็ว และพกพาสะดวก 
พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK) สนุกสนานกับกิจกรรมให้ท่าน
แต่งกายในชุดประจาํชาตพืิ1นเมืองเกาหล ี เกบ็ภาพเป็นที�ระลกึ 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ข้าวยาํเกาหล ี(BIBIMBAP) (>)   
บ่าย  นาํท่านชม ศูนย์สมุนไพร (HERB SHOP) ให้ท่านไดเ้ลือกซื,อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของ

เกาหลี ที�นาํมาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที�มีสรรพคุณรักษาโรค และบาํรุงร่างกาย   
นําท่านชม มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา (EWHA WOMANS UNIVERSITY) มหาลัยหญิงล้วนที�มี
ชื�อเสียงที�สุดแห่งนึงของเกาหลี และมีความโดดเด่นของ
อาคารเรียนเป็นอย่างมาก  เป็นสถานที�ที�มีวิวทิวทศัน์ที�
สวยงาม บริเวณโดยรอบนั, น เต็มไปด้วยต้นไม้ที�ไม่
เพียงแต่ให้ร่มเงาแต่ยงัให้ความสวยงามเป็นอย่างมาก  
จุด เ ด่ นขอ งที� นี� น อกจากคุณ ภาพ ของม หาลัยแล้ว 
สถาปัตยกรรมกส็วยงามเช่นกนั  

 นาํท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด (HONGDAE) หรือ  
 ม.ฮงอิก วอลค์กิ,ง สตรีท (Hongik University Street) เป็น

ยา่นชอ้ปปิ, งบริเวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลยัฮงอิก ศูนย์
รวมเดก็วยัรุ่น เดก็มหาวทิยาลยั และวยัทาํงาน อีกทั,งได้
ชื�อวา่เป็นถนนสายศิลปะอีกแห่งหนึ�งของกรุงโซล เป็น
ยา่นที�มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั,งยงัมีร้านกาแฟที�เป็น
เอกลกัษณ์ แกลเลอรี�  ร้านคา้จาํหน่ายสินคา้แฟชั�น คลบั 
ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที�น่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอาย ุ
e4-g4 ปีที�นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินคา้และร้านอาหาร
ต่างๆ กไ็ม่แพง ซึ� งจะคึกคกัเป็นพิเศษตั,งแต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป เพราะร้านคา้แต่ละร้านจะทยอยเปิด
ใหบ้ริการ ของที�ขายกนัเยอะส่วนใหญ่กจ็ะเป็นสินคา้แฟชั�น เช่น เสื,อผา้ กระเป๋า รองเทา้ 
ของกิiฟชอ้ป เครื�องเขียน และที�เยอะไม่แพก้นักคื็อขนมต่างๆ 

 
คํ�า  อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศัย เพื�อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที�ยว  
 
ที�พกั  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือเทยีบเท่า E ดาว 
 
วนัที�สี�     ศูนย์โสม - ศูนย์นํ1ามันสนเขม็แดง- ศูนย์พลอยอเมทสิ - พระราชวงัชางดอ็กกงุ- 

 หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ดวิตี1ฟรี - โบสถ์เมียงดง - ช็อปปิ1 งย่านเมียงดง 
 
 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (A) 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

นาํท่านชม ศูนย์โสม (GINSENG) ซึ� งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที�มีอายุ k ปี ซึ� งถือว่า
เป็นโสมที�มีคุณภาพดีที�สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมใหท่้านไดเ้ลือกซื,อโสมที�มีคุณภาพดีที�ที�สุด
และราคาถูกกวา่ไทยถึง e เท่า เพื�อนาํไปบาํรุงร่างกาย หรือฝากญาติผูใ้หญ่ที�ท่านรักและนบัถือ 
 นาํท่านชม ศูนย์นํ1ามันสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลิตภณัฑ ์ที�สกดัจากนา้มนัสน มีสรรคุณช่วย
บาํรุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายไดเ้ป็นอยา่งดี 

 นาํท่านชม โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเป็นแดนของ
พลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนาํโชค โดยมีตั,งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้
ยวนใจ พลอยนี,จะงามจบัตาเมื�อมาทาํเป็นแหวน จี,  ต่างหู และสร้อยขอ้มือ 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ไก่อบซีอิwววุ้นเส้น (JIMDAK)(K) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย นาํท่านเที�ยวชม พระราชวังชางด๊อกกุง (CHANGDEOKGUNG) เป็นพระราชวงัที�สวยงามและ

ทรงคุณค่าที�สุดในประวติัศาสตร์เกาหลีที�เคยมีการปกครองด้วยระบบกษตัริยจ์นได้รับการขึ+น
ทะเบียนให้เป็นหนึ� งในมรดกโลกทางด้านวฒันธรรมขององค์การยูเนสโกพระราชวงัแห่งนี+ มี
ความสําคญัมากเพราะเป็นพระราชวงัหลวงสร้างในปี ค.ศ.2345 ใชเ้ป็นที�ประทบัของกษตัริยใ์น
ราชวงศ์โชชอนหลายพระองค์จนถึงพระเจ้าชุนจง (Seonjeong) ซึ� งเป็นกษตัริยอ์งค์สุดทา้ยของ
ราชวงศ์ที�สิ+นพระชนม์ลงในปีค.ศ.2@AB  ดงันั+นทางรัฐบาลเกาหลีจึงไดอ้นุรักษ์พระราชวงัแห่งนี+
เอาไวอ้ยา่งดีที�สุด 

 จากนั+นนาํท่านสู่ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (BUKCHON HANOK VILLAGE) หมู่บา้นนี+ มีบา้นแบบ
ดั+งเดิมซึ� งเรียกวา่ ฮนัอก ตั+งเรียงรายอยูก่วา่ร้อยหลงั ใกล้ๆ  กบัหมู่บา้นยงัเป็นที�ตั+งของสถานที�สาํคญั
ทางประวติัศาตร์ของเกาหลีหลายแห่ง เช่น พระราชวงัคยองบกกงุ  

  
 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

                       พระราชวงัชางด็อกกุง และศาลเจา้จองมโย ที�นี�ไม่ไดเ้ป็นเพียงจุดท่องเที�ยวเท่านั+นแต่บา้นที�มีคน
อาศยัอยูจ่ริง นอกจากนี+ยงัมีร้านอาหาร ร้านชา และเกสตเ์ฮา้ส์อีกดว้ย 

 
 และนาํท่านเลือกซื,อสินคา้ปลอดภาษี ดวิตี1ฟรี (DUTY FREE) ร้านคา้ปลอดภาษีที�ใหญ่ที�สุดในโซล 

แหล่งรวมสินคา้แบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น นํ, าหอม เสื, อผา้ เครื� องสําอาง กระเป๋า นาฬิกา 
เครื�องประดบัหลากหลายแบรนดด์งั และสินคา้แบรนดอื์�นๆ อีกมากมาย นาํท่านชม  

  
 จากนั,นนาํท่านชม โบสถ์เมียงดง (MYEONG-DONG CATHOLIC CATHEDRAL) มหาวิหาร

แห่งนี, เริ�มก่อสร้างในปี ค.ศ. nopq แลว้เสร็จในปี ค.ศ.nopo นั,นเป็นอาคารที�ก่อสร้างในเเบบก่ออิฐถือ
ปูนเเห่งเเรกของกรุงโซล  ดว้ยสถาปัตยกรรมในเเบบเรอเนสซองส์ใหม่ โดยมีความโดดเด่นดว้ยอิฐ
เเดงเเละอิฐเทาที�ตัดกันอย่างงดงามลงตัวเป็นมหาวิหารของสังฆราชคาทอลิกเเห่งกรุงโซล  
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค (Gothic-style )ตวัอาคารหลกัสูง eg เมตร และดา้นหนา้คือหอระฆงัที�โดด
เด่นดว้ยความสูง q2 เมตร   นบัว่าเป็นอาคารเก่าเเก่โบราณที�มีความสวยงามเเละถูกขึ,นทะเบียนไว้
เเลว้  จึงเป็นอีกจุดที�นักท่องเที�ยวต่างชาติจะให้ความสนใจในการมาเที�ยวชมความสวยงามของ
โบสถเ์เห่งนี,กนัอยา่งมาก  

 นาํท่านเดินทางสู่ แหล่งช็อปปิ1 งย่านเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลีท่านสามารถเลือกสินคา้เท
รนดแ์ฟชั�นล่าสุดของเกาหลีไดที้�นี�โดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นเช่นเสื,อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื�องประดบั 
ทั, งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ 
เค รื� อ งสํ าอ าง เ ช่ น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 
LANEIGE อีกทั,งยงัมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ�า  อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศัย เพื�อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที�ยว  
ที�พกั  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือเทยีบเท่า E ดาว 
 
วนัที�ห้า     ช็อปปิ1 ง HYUNDAI PREMIUMOUTLET - ซุปเปอร์มาร์เกต็-ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน-ท่า

อากาศยานดอนเมือง 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (:) 

นาํท่านชอ้ปปิ, ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET เป็นชอ้บปิ, งเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ของอาณาจกัร
ฮุนได ร้านสินคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย หลายพนัร้านคา้ และมีสินคา้ 
Brand ดังมากมายหลายยี�ห้อ เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada เป็นต้น   
ใหท่้านไดเ้ดินชอ้ปปิ, งตามอธัยาศยั  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั,นนาํท่านเดินทางสู่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (SUPER MARKET) ซึ� งมีสินคา้ต่างๆ มากมายให้เลือก
ซื,อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี�กึ�งสาํเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี,ยว ลูกอม ผลไมต้ามฤดูกาลและ
ของที�ระลึกต่างๆ 

 
เที�ยง        บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยเมนู โอซัมบุลโกก ิ(OSAMBULGOGI) (C)   
 
บ่าย           ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน 
 
=A.3> น.   เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน AIR ASIA X เที�ยวบินที� 

XJ 70C (สําหรับเที�ยวบินนี1 ไม่มีบริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 6 
ชั�วโมง 30 นาท)ี 

3F.D> น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร์ * 

** ทั1งนี1เพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 

**ราคาสําหรับลูกค้าที�ไม่ต้องการตัzวเครื�องบิน 8,::: บาท 

ยกเว้นช่วงปีใหม่  ราคา =0,888 ** 

** ราคาเดก็อายุไม่ถงึ 3 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท่านละ 5,900 บาท **  
(ไม่มีที�นั�งบนเครื�องบิน) 

 
***ราคานี1เฉพาะกรุ๊ปหน้าร้าน (จอยทวัร์) เท่านั1น  

กรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามอกีครั1ง***  
สําคญั !! :   



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

* อัตรานี1เฉพาะนักท่องเที�ยวที�ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั1น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิVเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ�มจากราคาทวัร์ ท่านละ =FF USD. (เป็นเงนิไทยประมาณ E,3FF บาท) 

* กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาที�สถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง

เครื� องสําอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที�ต้องการให้เพิ�มสถานที�ขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้ง

รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจ้าหน้าที�เพื�อทาํราคาให้ใหม่ทุกครั1ง 

* กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทั1งจากที�ด้านหน้าเคาน์เตอร์

เช็คอนิ หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิVไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�จะเกดิขึ1นตามมา 

และ จะไม่สามารถคืนเงนิค่าทวัร์ที�ท่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง 

*  ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพื1นเมืองของรัฐบาลเกาหลร่ีวมกบัการท่องเที�ยวเกาหลใีนนามของร้านรัฐบาล ซึ�ง

จําเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกบัราคาทัวร์  จึงอยากเรียนชี1แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุก

ร้านจําเป็นต้องแวะชม จะซื1อหรือไม่ซื1อขึ1นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก และถ้าหากลูกค้าไม่มีความ

ประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาล ขอสงวนสิทธิVในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ1นจากท่านเป็นจํานวนเงิน =FF USD / 

ท่าน /ร้าน 
 
บริษัทขอสงวนสิทธิV :  รายการทัวร์สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั1งนี1ขึ1นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั1นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิVในการปรับเปลี�ยนเวลา
ท่องเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
อตัราค่าบริการนี1รวม 
�ค่าบตัรโดยสารโดยเครื�องบิน (ตั~ว) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั,นประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่า

ภาษีสนามบินและค่าภาษีนํ, ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรือ เปลี�ยนแปลงบตัรโดยสาร 
ไม่วา่เที�ยวใด เที�ยวหนึ�ง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�เป็นกรณีพิเศษ  

�ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื�องบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุญาตให้โหลด
กระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื�องบิน โดยมีนํ, าหนกัไม่เกิน e4 ก.ก. (n ชิ,น) และ ถือขึ,นเครื�องบินไดน้ํ, าหนกัไม่
เกิน � ก.ก. (ไม่จาํกดัจาํนวนชิ,น แต่ทั,งนี, เจา้หนา้ที�จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื�อนไขของ
สายการบิน) ** 

�ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 
�ค่าโรงแรมที�พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที�ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื�นๆ ที�ทาํให้โรงแรมตามรายการที�ระยุเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการ



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ปรับเปลี�ยนโรงแรมที�พกั ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดย
คาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

�ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ กรณีไม่รวมจะชี,แจงแต่ละสถานที�ในโปรแกรม 
�ค่าอาหาร ตามรายการที�ระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม    
�ค่ามคัคุเทศกที์�คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
�ค่าเบี,ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที�ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 
�ค่าบริการนี, รับเฉพาะนกัท่องเที�ยวชาวไทยเท่านั,น 

 
อตัราค่าบริการนี1ไม่รวม 
�ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรีด ค่ามินิ

บาร์ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที�ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
�ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ�นและคนขับรถ รวมท่านละ >>,FFF วอน /ท่าน/ทริป  หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ตาม

ความพึงพอใจในการบริการ **เด็กชําระทิปเท่าผู้ใหญ่**  ทั1งนี1 ขออนุญาติเก็บทิปก่อนการเดินทางที�ดอน
เมือง ในวนัเช็คอนิ 

�ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ, าหนกัเกินกวา่ที�สายการบินนั,นๆกาํหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน
ขนาดมาตรฐาน  

�ค่าธรรมเนียมการจองที�นั�งบนเครื�องบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทาํได ้ทั,งนี, ขึ,นอยู่กบั
สายการบิน และ รุ่นของเครื�องบินแต่ละไฟลท์ที�ใชบิ้น ซึ� งอาจเปลี�ยนแปลงไดอ้ยูที่�สายการบินเป็นผูก้าํหนด 

�ค่าภาษีนํ, ามนั ที�สายการบินเรียกเกบ็เพิ�ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตั~วเครื�องบินไปแลว้ 
�ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
�ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที�ยว กรณีที�สถานทูตแจง้ให้ยื�นขอวีซ่าแบบกะทนัหันก่อนเดินทางตามจริง 

ประเทศเกาหลีใต ้อนุญาตให้ท่านที�ถือหนงัสือเดินทางไทย และมีวตัถุประสงคเ์ดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้
เพื�อการท่องเที�ยว ไม่จาํเป็นตอ้งยื�นขอวซ่ีา โดยสามารถพาํนกัไดไ้ม่เกิน p4 วนั ต่อครั, ง 

 
เดินทางขึ1นตํ�า EF ท่าน หากตํ�ากว่ากาํหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที�จะชาํระ
ค่าบริการเพิ�มเพื�อให้คณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที�จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์ห้ท่านต่อไป ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการงดออกเดินทางและเลื�อนการเดินทางไปในวนัอื�นต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่าน
ทราบล่วงหนา้  
 
เงื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มัดจําท่านละ 10,FFF บาท ภายหลงัจากที�ท่านส่งเอกสารการจอง g วนั  กรณีลูกคา้ทาํการจองก่อนวนั

เดินทางภายใน e4 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการเกบ็ค่าทวัร์เตม็จาํนวน n44 % 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� ส่วนที�เหลือ ชาํระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย g4 วนั 

• หากไม่ชาํระมดัจาํตามที�กาํหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งให้ลกูค้าท่านอื�นที�รออยู่ 

• หากชาํระไม่ครบตามจาํนวน บริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติัโดยไม่มเีงื�อนไข 

• เมื�อท่านชาํระเงินไม่ว่าจะทั(งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื�อนไขและข้อตกลง

ต่างๆที�ได้ระบไุว้ทั(งหมดนี(แล้ว 

• หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื�อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

• ส่งรายชื�อสํารองที�นั�ง ผู้ เดินทางต้องส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื�อพร้อมยืนยันว่า

ต้องการเดนิทางท่องเที�ยวทริปใด, วันที�ใด, ไปกบัใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนังสือเดนิทาง 

(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ;ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ

สะกดชื�อ-นามสกลุ และอื�นๆ เพื�อใช้ในการจองตั?วเครื�องบินทั@งสิ@น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ k เดือนขึ,นไป และเหลือหนา้กระดาษอยา่ง
ตํ�า e หนา้หากไม่มั�นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื�อนไขยกเลกิการจอง : 
เนื�องจากเป็นราคาตั~วเครื�องบินโปรโมชั�น เมื�อจองทวัร์ชาํระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เลื�อน ขอคืน
เงิน ไดทุ้กกรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั,งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศที�ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ที�จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั,งสิ,น รวมถึง เมื�อท่าน
ออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่าน
สละสิทธิ�  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั,งสิ,น 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั1งหมดก่อนทําการจอง เพื�อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง
ท่านลูกค้าและบริษทั 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิVที�จะเลื�อนการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ1นในกรณทีี�มีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 30ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ� การเกบ็ค่านํ, ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมีการปรับขึ,นก่อนวนัเดินทาง  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนเที�ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื�องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั,งสิ,น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, 

การนดัหยดุงาน,การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาํสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ� งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษทัฯ  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั,งสิ,น หากเกิดสิ�งของสูญหาย อนัเนื�องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั,งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั,งหมด  

7. รายการนี, เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครั, งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที�พกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ� งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรื�องห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปที�เขา้พกั  โดยมีห้องพกัสําหรับผูสู้บ
บุหรี�  / ปลอดบุหรี� ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูที้�พกั ทั,งนี, ขึ,นอยู่กบัความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการงดออกเดินทาง หรือ 
เลื�อนการเดิน 

9. ทางไปในพีเรียดวนัอื�นต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหนา้เพื�อวางแผนการเดินทางใหม่อีก
ครั, ง ทั,งนี,  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หน้าที�เป็นกรณีพิเศษทุกครั, งหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถ
เปลี�ยนแปลงไดก้รณีที�ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั~วภายในประเทศ เช่น ตั~วเครื�องบิน , ตั~วรถทวัร์ , ตั~ว 

10. กรณีที�ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั~วภายในประเทศ เช่น ตั~วเครื�องบิน , ตั~วรถทวัร์ , ตั~วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื�อยืนยนักบัเจา้หน้าที�ก่อนทุกครั, ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที�สามารถเลื�อนวนัและ
เวลาเดินทางได ้เพราะมีบางกรณีที�สายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหน้า ทั,งนี, ขึ,นอยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั,น สิ�ง
สําคญั ท่านจาํเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพื�อเช็คอินก่อนเครื�องบิน อย่างน้อย g ชั�วโมง โดยในส่วนนี, หากเกิด
ความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ,นใดๆทั,งสิ,น  (กรณีที�ท่านเป็น
อิสลาม ไม่ทานเนื,อสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�เป็นกรณีพิเศษ) 

11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลีแชร์ กรุณาแจ้งบริษทัฯ อย่างน้อย K วนัก่อนการ
เดนิทาง มิฉะนั,นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

12. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสัญญาใด ๆ ทั,งสิ,นแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั,น 

13. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณี
ที�ผูเ้ดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ
หลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื�น ๆ  

14. อตัราทวัร์นี,  เป็นอตัราสาํหรับบตัรโดยสารเครื�องบินแบบหมู่คณะ (ตั~วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื�อนไฟลท์ วนั 
ไป หรือ กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกาํหนดการเท่านั,น หากตอ้งการเปลี�ยนแปลงกรุณา
ติดต่อเจา้หนา้ที�เป็นกรณีพิเศษ 

15. ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ที�ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที�ท่านเดินทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้ง
ชาํระค่าหอ้งพกัเดี�ยวตามที�ระบุ 

16. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของไตห้วนั หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจ
ทาํให้เวลาในการท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ, งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถ
ในการบริหารเวลา ซึ� งอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั, งที�ตอ้งเร่งรีบ เพื�อให้ไดท่้องเที�ยวตาม
โปรแกรม 

17. สําหรับลูกคา้ที�เดินทาง g ท่าน และ ตอ้งการพกัห้องสําหรับ g ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมไดใ้นบางกรณี 
ขึ,นอยู่กบัโรงแรมที�คณะนั,นๆพกัว่ามีห้องรอบรับสําหรับ g ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี 
ท่านจาํเป็นจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายเพิ�ม (พกัเดี�ยว) ตามจริง ยกเวน้เดก็ที�มีอายตุ ํ�ากวา่ ne ปี ณ วนัเดินทางกลบั 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

18. ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี�โมงเยน็ก็จะเริ� มมืดแลว้ สถานที�
ท่องเที�ยวต่างๆ จะปิดเร็วกวา่ปกติ ประมาณ n-e ช.ม. การเดินทางควรเผื�อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานที�
ท่องเที�ยวกลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะ อาจลื�นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้
ที�สามารถเดินบนหิมะได ้แว่นกนัแดดควร เมื�อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํให้ระคาย
เคืองตา 

19. กรณีที�ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที�จะเกิดขึ,นตามมา 
และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ที�ท่านชาํระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ�ง 

20. หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าที�สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 
(พาสปอร์ต) ของท่านชาํรุดแมเ้พียงเลก็นอ้ย เช่น เปียกนํ,า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ�ง มีหนา้ใดหนา้หนึ�งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ� งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั,งสิ,น ทางสายการบิน หรือ เจา้หนา้ที�ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธิ� ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไป
ได ้ดงันั,นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง 
กรณีชาํรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื�อทาํหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบั
เก่าไปอา้งอิง และ ยืนยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาที�บริษทัเร็วที�สุด เพื�อยืนยนัการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลหนังสือ
เดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาที�บริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีที�ยงัไม่ออกบตัรโดยสาร (ตั~วเครื�องบิน) ท่าน
สามารถเปลี�ยนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตั~วเครื�องบิน) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธิ� ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ,นจริงทั,งหมด ซึ� งโดยส่วนใหญ่ตั~วเครื�องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั,งนี, ขึ,นอยูก่บักระบวนการและขั,นตอนของแต่ละคณะ 

21. เกี�ยวกบัที�นั�งบนเครื�องบิน เนื�องจากบตัรโดยสาร (ตั~ว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ� ในการเลือกที�นั�งบนเครื�องบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบิน
จะพยายามที�สุดใหท่้านไดน้ั�งดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากที�สุด  

22. ขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที�พกั เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่าง
กนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดี�ยว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ g ท่าน 
(TRIPLE) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั,นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

23. เมื�อท่านชาํระเงินค่าทวัร์ให้กบัทางบริษทัฯแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ� งก็ตาม ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื�อนไขขอ้ตกลงทั,งหมดนี,แลว้ ** 

24. หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ k เดือน ณ วนักลบั 
25. สาํหรับผูเ้ดินทางที�อายไุม่ถึง no ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
 

การเดนิทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลแีละพธีิการเข้าเมือง 
เอกสารที�ควรเตรียมก่อนการเดินทางเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะ
นักท่องเที�ยวที�มาท่องเที�ยวโดยสุจริตเท่านั1นที�ผ่านเข้าเมืองได้ และพจิารณาจาก  

n. หลกัฐานการทาํงานประจาํของนกัท่องเที�ยว ซึ� งสมควรที�นาํติดตวัไปแสดงดว้ย เช่น บตัรพนกังาน นามบตัร 
จดหมายรับรองการทาํงานภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน  

e. กรณีที�ท่านเป็นเจา้ของกิจการกรุณาเตรียมสาํเนาหนงัสือจดทะเบียนที�มีชื�อท่านพร้อมเซ็นรับรองสาํเนา 
3. หลกัฐานการเงิน ในระหวา่งการท่องเที�ยวประเทศเกาหลีสมควรที�จะนาํเงินสดติดตวัไปดว้ยประมาณ  g44

เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ g44,444 วอน สําหรับการเดินทาง e   วนั (หากไม่มีบตัรเครดิตคาร์ด) หากมี
บตัรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งนาํติดตวั
ไปดว้ยหรือหลกัฐานการเงินอื�นใดที�จะแสดงใหเ้จา้หนา้ที�ทราบวา่ท่านคือนกัท่องเที�ยว 

4. กรณีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาองักฤษ และควรเดินทาง
กบัผูป้กครอง เช่น บิดา มารดา ป้า นา้ อา ที�มีนามสกลุเดียวกนั (สาํหรับผูเ้ดินทางที�อายไุม่ถึง 18 ปีและไม่ได้



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เดินทางกบับิดา มารดา ตอ้ง ขอจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมา
ดว้ย) 

5. หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนาํพาสปอร์ตเก่าเยบ็เล่มคู่กบัพาสปอร์ตใหม่หรือนาํติดตวัไปดว้ย   
6. การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนกัท่องเที�ยว ไม่ควรสวมใส่รองเทา้แตะ 
 

การอพัเกรดที�นั�ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat  
สาํหรับที�นั�ง Business / Premium ตั~วกรุ๊ปทวัร์ไม่สามารถอพัเกรดที�นั�งได ้

ที�นั�ง Hot Seat  ราคา 2,200 บาท/เที�ยว เป็นที�นั�งที�มีพื,นที�วา่งที�มากกวา่ที�นั�งมาตรฐาน ดว้ยพื,นที�วางขาที�กวา้งเป็น

พิเศษ มีพื,นที�พอที�จะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเตม็ที� 

**กรณีท่านมีความประสงคจ์ะซื,อนํ, าหนกัเพิ�ม กรุณาแจง้พร้อมจองทวัร์หรือก่อนเดินทาง10วนัเท่านั,นพร้อมชาํระ
ค่านํ, าหนกั** 

-       ซื,อนาํหนกัเพิ�ม       5 กก.   ชาํระเพิ�ม 600  บาท 
-       ซื,อนํ, าหนกัเพิ�ม       10 กก. ชาํระเพิ�ม 1,000 บาท 
-       ซื,อนํ, าหนกัเพิ�ม       20 กก. ชาํระเพิ�ม 2,000 บาท 
 
 
 

ใบจองทวัร์  / BOOKING FORM 

 
รายการทวัร์.......................................................................... วนัเดินทาง........................................ 

ชื�อผูติ้ดต่อ (ผูจ้อง) ......................................................... โทร...................................................... 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

จาํนวนผูเ้ดินทางทั,งหมด..................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เดก็อายตุ ํ�ากวา่ ne ปี..............ท่าน) 

จาํนวนหอ้งพกัที�ใชท้ั,งหมด..........หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL………… / TRIPLE.............) 

 
รายชื�อผู้เดนิทาง (กรุณากรอกชื�อไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอื์�นตามที�ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร  � ไม่ทานเนื,อววั � ไม่ทานเนื,อหมู � ไม่ทานสตัวปี์ก � ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอียดอื�นๆ .............................................................................................................................. 

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

ลาํดบั ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื�อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

=    

3    

E    

D    

>    

A    

K    

:    

C    

=F    



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื�อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว 
 
 

ลงชื�อ.............................................................ผู้จอง 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


