
              

 

    

เกาหล ีสวนสนกุล็อตเตเ้วลิด ์ 
5 วนั 3 คนื  

ซุปตาร.์..ปกูระโดด 
  กาํหนดเดนิทาง เดอืนตลุาคม - พฤศจกิายน 2562 

โดยสายการบนิ  ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 
(บนิดกึ-กลบัเชา้ เที4ยวคุม้สดุๆ) 

� โซลทาวเวอร.์.. หอคอยเมอืงที4สงูที4สดุในโลก 



              

 

    

� สวนสนกุล็อตเตเ้วลิด.์..สวนสนุกในรม่ที4ใหญท่ี4สดุของประเทศ 
� สะพานมาจงัโฮซู... เปิดประสบการณห์วาดเสยีว 
� สวมชุดฮนับก… ชุดประจาํชาตเิกาหล ีพรอ้มถา่ยรปูเป็นที4ระลกึ   
� พเิศษ !!..สําหรบัสาวก HARRY POTTER กบั คาเฟ่สดุชคิ 943 KING’S CROSS 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกั 2 -3 ทา่น 
ตอ่หอ้ง 

ราคาเด็ก พกัเดี4ยว 

01 – 05  ตลุาคม  2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

02 – 06  ตลุาคม  2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

03 – 07  ตลุาคม  2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

04 – 08  ตลุาคม  2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

05 – 09  ตลุาคม  2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

06 – 10  ตลุาคม  2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

07 – 11  ตลุาคม  2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

08 – 12  ตลุาคม  2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

09 – 13  ตลุาคม  2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

10 – 14  ตลุาคม  2562  

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 
19,888.- 19,888.- 6,000.- 

11 – 15  ตลุาคม  2562 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 
19,888.- 19,888.- 6,000.- 

12 – 16  ตลุาคม  2562 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 
18,888.- 18,888.- 6,000.- 

13 – 17  ตลุาคม  2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

14 – 18  ตลุาคม  2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

15 – 19  ตลุาคม  2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

16 – 20  ตลุาคม  2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

17 – 21  ตลุาคม  2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

18 – 22  ตลุาคม  2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

19 – 23  ตลุาคม  2562 (วนัปิยะมหาราช) 18,888.- 18,888.- 6,000.- 



              

 

    

20 – 24  ตลุาคม  2562 (วนัปิยะมหาราช) 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

21 – 25  ตลุาคม  2562 (วนัปิยะมหาราช) 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

22 – 26  ตลุาคม  2562 (วนัปิยะมหาราช) 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

23 – 27  ตลุาคม  2562 (วนัปิยะมหาราช) 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

24 – 28  ตลุาคม  2562  18,888.- 18,888.- 6,000.- 

25 – 29  ตลุาคม  2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

26 – 30  ตลุาคม  2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

27 – 31  ตลุาคม  2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

28 ตลุาคม – 01 พฤศจกิายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

29 ตลุาคม – 02 พฤศจกิายน 2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

30 ตลุาคม – 03 พฤศจกิายน 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

31 ตลุาคม – 04 พฤศจกิายน 2562 18,888.- 17,888.- 6,000.- 

01 – 05 พฤศจกิายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

02 – 06 พฤศจกิายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

03 – 07 พฤศจกิายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

04 – 08 พฤศจกิายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

05 – 09 พฤศจกิายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

06 – 10 พฤศจกิายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

07 – 11 พฤศจกิายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

08 – 12 พฤศจกิายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

09 – 13 พฤศจกิายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

10 – 14 พฤศจกิายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

11 – 15 พฤศจกิายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

12 – 16 พฤศจกิายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

13 – 17 พฤศจกิายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

หมายเหต ุ:รายการนีZไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ4นและคนขบัรถ  
(รวมทา่นละ 50,000 วอน หรอื 1,750 บาท/ทา่น/ทรปิ ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางที4สนามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 



              

 

    

 
 
วนัแรก      ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
 

23.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1  ช ัZน 3 ประต ู4 เคาทเ์ตอร ์3-4สายการ
บนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ  ์(XJ) โดยมีเจา้หนา้ที�คอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและนําท่านโหลด
สมัภาระ (ขอสงวนสทิธิใ̂นการเลอืกที4น ั4งบนเครื4อง เนื4องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ)  

 

วนัที4สอง      ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน - สะพานแขวนมาจงัโฮซู  -  
 สวนสนุกลอ๊ตเตเ้วลิด ์ 

02.35 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐั เกาหลใีต ้โดยสายการบนิ AIR 
ASIA X เที4ยวบนิที4 XJ 700 (สําหรบัเที4ยวบนินีZ ไมม่บีรกิารอาหารและเครื4องดื4มบนเครื4องบนิ ใช้
เวลาบนิประมาณ 5 ช ั4วโมง 25 นาท)ี  

 
10.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐั เกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิ4นประเทศ

เกาหล ีเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช ั4วโมง) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  
เที4ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ูชาบชูาบ ู(SHABU SHABU) (1)  

14 – 18 พฤศจกิายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

15 – 19 พฤศจกิายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

16 – 20 พฤศจกิายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

17 – 21 พฤศจกิายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

18 – 22 พฤศจกิายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

19 – 23 พฤศจกิายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

20 – 24 พฤศจกิายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

21 – 25 พฤศจกิายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

22 – 26 พฤศจกิายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

23 – 27 พฤศจกิายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

24 – 28 พฤศจกิายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

25 – 29 พฤศจกิายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

26 – 30 พฤศจกิายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

27 พฤศจกิายน – 1 ธนัวาคม 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

28 พฤศจกิายน – 2 ธนัวาคม 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

29 พฤศจกิายน – 3 ธนัวาคม 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 



              

 

    

บา่ย  นําท่านเดนิทางสู่ สะพานแขวนมาจงัโฮซู  (SUSPENSION BRIDGE OF MAJANGHOSU) ความ
ยาวถงึ 220 เมตร และกวา้ง 1.5 เมตร ถอืเป็นสะพานแขวนที�ยาวที�สดุในเกาหล ีสามารถรองรับคนไดถ้งึ 
1,280 คน และทนต่อแผ่นดนิไหวขนาด 7 รคิเตอร!์!!...ตรงกลางๆสะพานมพีื;นกระจกใสส่ามารถมองเห็น
ความสงูจากพื;นนํ;า  ตัวทะเลสาบมาจังเป็นทะเลสาบที�ไมไ่ดเ้กดิตามธรรมชาต ิถกูสรา้งเมื�อปี 2000 เพื�อเป็น
สวนสาธารณะและศนูยก์ลางธรรมชาตใิหก้บัเมอืงพาจ ู เป็นอกีหนึ�งที�เที�ยวฤดใูบไมเ้ปลี�ยนสทีี�ไมค่วรพลาด 
จากนั;นนําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกลอ๊ตเตเ้วลิด ์(LOTTE WORLD) สวนสนุกในร่มที�ใหญท่ี�สดุในเกาหล ี 
เริ�มตน้ดว้ยความสนุกสดุยอดกับ 5 สิ�งที�ไมค่วรพลาดเริ�มดว้ย PHARAOH’S FURY ตื�นเตน้เลา้ใจกับการลอ่ง
แกง่พชิติฟารโ์รแหง่อยีปิต,์ ADLANTIC ADVENTURE นั�งรถไฟเหาะพชิติแอตแลนตกิ, GYRO DROP เกา้อี;
หมุนเหาะดว้ยความเร็ว 100 กโิลเมตรต่อชั�วโมง ดว้ยความสูงกว่า 70 เมตร เพลดิเพลนิมหกรรมขบวน
พาเหรดที�เฉลมิฉลองใน WORLD CANIVAL PARADE พรอ้ม พบความอัศจรรยใ์จละตื�นตากับ เลเซอรโ์ชว ์
การแสดงที�นําทุกทา่นไปสูด่นิแดนแหง่กาแล็กซ ีใหท้า่นไดเ้ต็มอิ�มกับบัตรFREE PASSเลน่เครื�องเลน่ไดทุ้ก
ชนิดไม่จํากัดจํานวนครั ;ง ที� MAGIC LAND ที�มีเครื�องเล่นหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น WAIKIKI WAVE, 
SWING TREE, BUNGEE DROP และอื�นๆ อกีมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ4า  บรกิารอาหาคํ4า ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ูบฟุเฟ่ตข์าป ู(KING CRAB)  (2)   
ที4พกั  โรงแรม BLVD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 
 
วนัที4สาม      โซลทาวเวอร(์ไมร่วมขึZนลฟิท)์-ศูนยร์วมเครื4องสําอาง-พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+ทําขา้วหอ่สาหรา่ย-

ศนูยส์มนุไพร - พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ-ิพพิธิภณัฑนํ์ Zาแข็ง - ช็อปปิZ งยา่นฮงแด  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําทา่นเดนิทางสู ่หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมอืงที�สงูที�สดุใน
โลก มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับนํ;าทะเล ทา่นสามารถชม
ทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบทศิ 360 องศา 
โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกกัซัน และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็ จ ะ
เห็นไกลไปถงึแมนํ่;าฮันกงั เป็นอกีหนึ�งสถานที� ที�สดุแสนจะโรแมน ติ ก 
ไม่ว่าจะเป็นยามกลางวันหรอืกลางคนื และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที�นี� ยั งคง
ไดรั้บความนยิมเสมอมา เพราะเป็นสถานที�คลอ้งกญุแจคูรั่กที�ยอด นิ ย ม
ของนักท่องเที�ยว และชาวเกาหลี โดยมีความเชื�อว่าหากไดม้า คลอ้ง
กุญแจดว้ยกันที�นี� และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําใหรั้กกันมั�นคง ยื น
ยาว ตราบนานเท่านาน (หมายเหตุ : ไมร่วมคา่ ข ึZนลฟิต ์และ คา่แม่
กญุแจ ลูกกญุแจคูร่กัสําหรบัคลอ้ง ทา่นสามารถเตรยีมจาก
ประเทศไทยไปได)้ 
จากนั;นนําทา่นสู ่ศนูยร์วมเครื4องสําอาง (COSMETIC SHOP) ศู น ย์
รวมเครื�องสําอาง ชื�อดังของเกาหล ีเชน่ Rojukiss, Missha 

เที4ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยเมนู ข้ า ว
ยาํเกาหล ี(BIBIMBAP) (4) 

บา่ย นําทา่นสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (SEAWEED MUSEUM) จะจัดไดเ้รยีนรูเ้รื�องราวตา่งๆของการทําสาหรา่ย
และประวัตคิวามเป็นมาตน้กําเนดิของการผลติสาหรา่ยพรอ้มทั ;งใหท้า่นไดล้ิ;มลองรสชาตสิาหรา่ยของเกาหลี
แบบดั ;งเดมิ และสามารถเลอืกซื;อเป็นของฝากอกีดว้ย   



              

 

    

จากนั;นนําท่านเรยีนรู ้การทําขา้วหอ่สาหรา่ย (KIMPAP) อาหารง่ายๆ ที�คนเกาหลนียิมรับประทาน โดย
การนําขา้วสกุ และสว่นผสมอื�นๆหลากชนดิ เชน่ แตงกวา แครอท ผักโขม ไขเ่จยีว ปอูดั แฮม เป็นตน้ วางแผ่
บนแผน่สาหรา่ย มว้นเป็นแทง่ยาวๆ แลว้หั�นเป็นชิ;นพอดคํีา  ซึ�งโดยสว่นมากจะทําขนาดกะทัดรัด ชาวเกาหลี
มักกนิเมนูนี;ในเวลารบีๆ เพราะมันกนิงา่ย เร็ว และพกพาสะดวก 

 นําทา่นชม ศนูยส์มนุไพร (HERB SHOP) ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื;อเลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีที�
นํามาแปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ ที�มสีรรพคณุรักษาโรค และบํารงุรา่งกาย  

  นําท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ(TRICK EYE MUSEUM) ท่านจะไดส้นุกสนานกับการถ่ายรูป
แอ็คชั�นทําท่าต่างๆ ที�เกดิจากความคดิสรา้งสรรค ์และจนิตนาการของการสรา้งภาพ โดยใชเ้ทคนคิพเิศษ
จากภาพสามมติทิี�รวมทฤษฎทีางวทิยาศาสตร ์และการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลื�อนไหวของภาพใหม้ี
มติเิหมอืนจรงิโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมสี่วนร่วมถ่ายภาพ เมื�อผ่านเขา้ไปในภาพนั;นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดู
ประหนึ�งเหมอืนจรงิในเหตกุารณ์ จนทา่นจะอทุานวา่มันเหมอืนจรงิมากจนแทบจะแยกไมอ่อกเลยวา่อันไหน
ภาพวาดและของจรงิ  

  นําท่านชม พพิธิภณัฑนํ์ Zาแข็ง (ICE MUSEUM) เป็นโซนนํ;าแข็งแกะสลักรูปต่างๆ อุณหภูมิขา้งใน 
ประมาณ -4 องศา  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
  หา้มพลาด!!! .... สําหรบัสาวก HARRY POTTER คาเฟ่สไตลแ์ฮรี� ที�ยกมาเอาใจแฟนคลับแฮรี�พอตเตอร์

ถงึยา่นฮงแดเลย  กับคาเฟ่สดุชกิ 943 KING’S CROSS ที�จําลองชานชาลา 9 เศษสามสว่นสี� ไมต่อ้งบนิ
ไปไกลถงึ สถานีคงิสค์รอส กรุงลอนดอน อกีต่อไป.. และที�ขาดไม่ไดค้อืมุมถ่ายรูปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชาน
ชาลา 9 3/4 ชั ;นวางไมก้ายสทิธิj ผา้คลมุและผา้พันคอ ก็มใีหใ้สถ่า่ยรูปดว้ยนะ (หมายเหต:ุในกรณีที4ทา่น
ตอ้งการเขา้ไปถา่ยรปูดา้นใน จะตอ้งซืZอเครื4องดื4มจากทางรา้น) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นฮงแด (HONGDAE) หรอื ม.ฮงอกิ วอลค์กิ;ง สตรที 
( Hongik University Street) เ ป็ น ย่ า น ช อ้ ป ปิ; ง บ ริ เ ว ณ ด า้ น ห น ้า ข อ ง
มหาวทิยาลัยฮงอกิ ศูนยร์วมเด็กวัยรุ่น เด็กมหาวทิยาลัย และวัยทํางาน อกี
ทั ;งไดช้ื�อว่าเป็นถนนสายศิลปะอีกแห่งหนึ�งของกรุงโซล เป็นย่านที�มี
บรรยากาศโรแมนตกิ อกีทั ;งยังมรีา้นกาแฟที�เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี� รา้นคา้
จําหน่ายสนิคา้แฟชั�น คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารที�น่าสนใจในหมูว่ัยรุน่
อายุ 20-30 ปีที�นิยมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆ ก็ไม่
แพง ซึ�งจะคกึคักเป็นพเิศษตั ;งแต่ชว่งบา่ยเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แตล่ะรา้น
จะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของที�ขายกนัเยอะสว่นใหญก่็จะเป็นสนิคา้แฟชั�น เชน่ 
เสื;อผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิuฟชอ้ป เครื�องเขยีน และที�เยอะไม่แพก้ันก็คอื
ขนมตา่งๆ 

 
 
คํ4า  บรกิารอาหาคํ4า ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ูไกอ่บซอี ิlววุน้เสน้ (Jimdak)  (5)   
ที4พกั  โรงแรม BLVD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 
 
 
วนัที4ส ี4       ศนูยโ์สม - ศนูยนํ์ Zามนัสนเข็มแดง – ศนูยพ์ลอยอเมทสิ - หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก – 
 พระราชวงัชางด็อกกงุ – ดวิตีZฟร ี– ช็อปปิZ งยา่นเมยีงดง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 



              

 

    

นําทา่นชม ศนูยโ์สม (GINSENG) ซึ�งรัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมที�มอีาย ุ6 ปี ซึ�งถอืวา่เป็นโสม
ที�มคีณุภาพดทีี�สดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซื;อโสมที�มคีณุภาพดทีี�ที�สดุและราคาถูกกว่า
ไทยถงึ 2 เทา่ เพื�อนําไปบํารงุรา่งกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ี�ทา่นรักและนับถอื 
นําทา่นชม ศูนยนํ์ Zามนัสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลติภัณฑ ์ที�สกัดจากนา้มันสน มสีรรคณุชว่ยบํารุง
รา่งกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกายไดเ้ป็นอยา่งด ี
นําทา่นชม โรงงานเจยีระไน พลอยอเมทสิ (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสี
มว่ง พลอยแหง่สขุภาพและนําโชค โดยมตีั ;งแตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี;
จะงามจับตาเมื�อมาทําเป็นแหวน จี; ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 
นําท่านเที�ยวชม พระราชวงัชางด๊อกกุง (CHANGDEOKGUNG) เป็นพระราชวังที�สวยงามและ

ทรงคณุคา่ที�สดุในประวัตศิาสตรเ์กาหลทีี�เคยมกีารปกครองดว้ย
ระบบกษัตรยิจ์นไดรั้บการขึ;นทะเบยีนใหเ้ป็นหนึ�งในมรดกโลก
ทางดา้นวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกพระราชวังแห่งนี;มี
ความสําคัญมากเพราะเป็นพระราชวังหลวงสรา้งในปี   ค.ศ.
1405 ใชเ้ป็นที�ประทับของกษัตรยิ์ในราชวงศ์โชชอนหลาย
พระองคจ์นถงึพระเจา้ชนุจง (Seonjeong) ซึ�งเป็นกษัตรยิอ์งค์
สดุทา้ยของราชวงศท์ี�ส ิ;นพระชนมล์งในปีค.ศ.1926  ดังนั;นทาง
รัฐบาลเกาหลจีงึไดอ้นุรักษ์พระราชวังแหง่นี;เอาไวอ้ยา่งดทีี�สดุ 

พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้สชุ่ดประจําชาตเิกาหล ี“ฮนับก” (HANBOK) สนุกสนานกบักจิกรรมใหท้า่น
แตง่กายในชุดประจําชาตพิืZนเมอืงเกาหล ี เก็บภาพเป็นที4ระลกึ 

เที4ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ูบลุโกก ิ(Bulgogi)  (7)   
บา่ย  จากนั;นนําท่านสู ่หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอก (BUKCHON HANOK VILLAGE) หมู่บา้นนี;มบีา้นแบบดั ;งเดมิ

ซึ�งเรยีกว่า ฮันอก ตั ;งเรยีงรายอยูก่วา่รอ้ยหลัง ใกล ้ๆ  กั บ
หมู่บา้นยังเป็นที�ตั ;งของสถานที�สําคัญทางประวัติ ศ า ต ร์
ของเกาหลีหลายแห่ง เช่น พระราชวังคยองบกกุง 
พระราชวังชางด็อกกุง และศาลเจา้จองมโย ที�นี� ไ ม่ ไ ด ้
เป็นเพยีงจดุทอ่งเที�ยวเทา่นั;นแตบ่า้นที�มคีนอาศัยอยู่ จ ริ ง 
นอกจากนี;ยังมรีา้นอาหาร รา้นชา และเกสตเ์ฮา้สอ์กี ดว้ย  

 
นําท่านเลอืกซื;อสนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีZฟร ี(DUTY 
FREE) รา้นคา้ปลอดภาษีที�ใหญ่ที�สุดในโซล แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น นํ;าหอม 
เสื;อผา้ เครื�องสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื�องประดับหลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบรนดอ์ื�นๆ อกีมากมาย  

 นําท่านเดนิทางสู่ แหลง่ช็อปปิZ งยา่นเมยีงดง หรือ 
สยามสแควร์เกาหลีท่านสามารถเลือกสนิคา้เทรนด์ แฟชั�น
ล่าสุดของเกาหลีไดท้ี�นี�โดยเฉพาะสนิคา้วัยรุ่นเช่น
เสื;อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื�องประดับ ทั ;งแบรนดเ์นม เ ช่ น 
EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบ ร น ด์
เกาหลโีดยเฉพาะ เครื�องสําอางเชน่ETUDE HOUSE, SKIN 
FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 
LANEIGE อกีทั ;งยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ 

คํ4า อสิระอาหารคํ4าตามอธัยาศยั เพื4อสะดวกแกก่าร
เดนิทางทอ่งเที4ยว  

ที4พกั  โรงแรม BLVD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 
 
วนัที4หา้     ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต -ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน- ทา่อากาศยานดอนเมอืง  
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ อดูง้(UDONG)  (8) 
นําทา่นเดนิทางสู ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (SUPER MARKET) ซึ�งมสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซื;อหาเป็นของ
ฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมี�ก ึ�งสําเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคี;ยว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของที�ระลกึตา่งๆ 



              

 

    

11.15 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ AIR ASIA X เที4ยวบนิที4 
XJ 701 (สําหรบัเที4ยวบนินีZ ไมม่บีรกิารอาหารและเครื4องดื4มบนเครื4องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 
ช ั4วโมง 25 นาท)ี 

15.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัZงนีZเพื4อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
 

**ราคาสําหรบัลกูคา้ที4ไมต่อ้งการต ัyวเครื4องบนิ 9,888 บาท** 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 5,900 บาท **  
(ไมม่ที ี4น ั4งบนเครื4องบนิ) 

 
***ราคานีZเฉพาะกรุป๊หนา้รา้น (จอยทวัร)์ เทา่น ัZน  

กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัZง*** 
  

สําคญั !! :   
* อตัรานีZเฉพาะนกัทอ่งเที4ยวที4ถอืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัZน กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิเ̂รยีกเก็บค่าธรรมเนยีมเพิ4มจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงนิไทย
ประมาณ 3,200 บาท) 

* กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมาที4สถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ครู  ธุรกจิขาย
ตรงเครื4องสําอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะที4ตอ้งการใหเ้พิ4มสถานที4ขอดูงาน กรุณา
ตดิตอ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ที4เพื4อทาํราคาใหใ้หมท่กุคร ัZง 

* กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัZงจากที4ดา้นหนา้
เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากด่านตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ̂ม่รบัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยที4จะเกดิขึZนตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ี4ทา่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใด
สว่นหนึ4ง 

*  ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พืZนเมอืงของรฐับาลเกาหลรีว่มกบัการทอ่งเที4ยวเกาหลใีนนามของรา้น
รฐับาล ซึ4งจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึอยากเรยีนชีZแจงลูกคา้ทุก
ทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งแวะชม จะซืZอหรอืไมซ่ืZอข ึZนอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั 
และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล ขอสงวนสทิธิใ̂นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที4เกดิขึZน
จากทา่นเป็นจาํนวนเงนิ 100 USD / ทา่น /รา้น 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ̂:  รายการทวัรส์ามารถเปลี4ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื4องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ท ัZงนีZข ึZนอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัZนๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ̂นการปรบัเปลี4ยนเวลา
ทอ่งเที4ยวตามสถานที4ในโปรแกรมการเดนิทาง 
 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีZรวม 
� คา่บตัรโดยสารโดยเครื�องบนิ (ตั{ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชั ;นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ

และค่าภาษีนํ;ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรอื เปลี�ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที�ยวใด เที�ยวหนึ�ง 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษ  



              

 

    

� คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื�องบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ
ลงใตท้อ้งเครื�องบนิ โดยมนํี;าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิ;น) และ ถอืขึ;นเครื�องบนิไดนํ้;าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จํากัด
จํานวนชิ;น แตทั่ ;งนี;เจา้หนา้ที�จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงื�อนไขของสายการบนิ) ** 

� คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

� ค่าโรงแรมที�พักระดับมาตรฐานตามรายการที�ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา 
หรอื กจิกรรมอื�นๆ ที�ทําใหโ้รงแรมตามรายการที�ระยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิjในการปรับเปลี�ยนโรงแรมที�พัก ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุกรณีไมร่วมจะชี;แจงแตล่ะสถานที�ในโปรแกรม 

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิjในการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม    

� คา่มัคคเุทศกท์ี�คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

� คา่เบี;ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

� คา่บรกิารนี;รับเฉพาะนักทอ่งเที�ยวชาวไทยเทา่นั;น 

 

อตัราคา่บรกิารนีZไมร่วม 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม คา่ซักรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ 

� คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิ4นและคนขบัรถ รวมทา่นละ 50,000 วอน หรอื 1,750 บาท /ทา่น/ทรปิ  หวัหนา้ทวัร ์
จากเมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร **เด็กชําระทปิเทา่ผูใ้หญ*่*   

ท ัZงนีZ ขออนญุาตเิก็บทปิกอ่นการเดนิทางที4ดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ 
� ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ;าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั;นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

� คา่ธรรมเนียมการจองที�นั�งบนเครื�องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทั ;งนี;ข ึ;นอยูก่ับสายการบนิ 
และ รุน่ของเครื�องบนิแตล่ะไฟลท์ที�ใชบ้นิ ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงไดอ้ยูท่ี�สายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

� คา่ภาษีนํ;ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั{วเครื�องบนิไปแลว้ 

� ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

� ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที�ยว กรณีที�สถานทูตแจง้ใหย้ื�นขอวีซ่าแบบกะทันหันก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ
เกาหลใีต ้อนุญาตใหท้า่นที�ถอืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีัตถปุระสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้เพื�อการทอ่งเที�ยว 
ไมจํ่าเป็นตอ้งยื�นขอวซีา่ โดยสามารถพํานักไดไ้มเ่กนิ 90 วัน ตอ่ครั ;ง 

 
เดนิทางขึZนตํ4า 30 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชาํระคา่บรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิjในการ
งดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ื4อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
� มดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิjในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน 100 % 

� สว่นที�เหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่าํระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 



              

 

    

• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั ;งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้
ระบไุวทั้ ;งหมดนี;แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื4อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชื4อสํารองที4น ั4ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื4อพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที4ยวทรปิใด, วนัที4ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ̂ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชื4อ-นามสกลุ และอื4นๆ เพื4อใชใ้นการจองต ัyวเครื4องบนิท ัZงส ิZน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ;นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 
หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 
เง ื4อนไขยกเลกิการจอง : 
เนื�องจากเป็นราคาตั{วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั ;งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิjที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั ;งสิ;น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิj ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั ;งสิ;น  
หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัZงหมดกอ่นทําการจอง เพื4อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท̂ ี4จะเลื4อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึZนในกรณีที4มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิjการเก็บคา่นํ;ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ;นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิjในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั ;งสิ;น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั ;งสิ;น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั ;งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั ;งหมด  

7. รายการนี;เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั ;งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั ;งนี;ข ึ;นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิjในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิ 

9. ทางไปในพเีรยีดวันอื�นต่อไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื�อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครั ;ง ทั ;งนี; 
กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษทกุครั ;งหากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงไดก้รณี
ที�ทา่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั{วภายในประเทศ เชน่ ตั{วเครื�องบนิ , ตั{วรถทัวร ์, ตั{ว 

10. กรณีที�ท่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั{วภายในประเทศ เชน่ ตั{วเครื�องบนิ , ตั{วรถทัวร์ , ตั{วรถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื�อยนืยันกับเจา้หนา้ที�ก่อนทุกครั ;ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที�สามารถเลื�อนวันและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีที�สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทั ;งนี;ข ึ;นอยูก่ับ
ฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นสําคัญเทา่นั;น สิ�งสําคัญ ทา่นจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื�อ
เช็คอนิก่อนเครื�องบนิ อย่างนอ้ย 3 ชั�วโมง โดยในส่วนนี;หากเกดิความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสทิธิjในการไม่
รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ;นใดๆทั ;งสิ;น  (กรณีที�ท่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื;อสัตว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณา
แจง้เจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษ) 



              

 

    

11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั;นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

12. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั ;งสิ;นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั;น 

13. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

14. อัตราทัวรน์ี; เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื�องบนิแบบหมู่คณะ (ตั{วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื�อนไฟลท์ วัน ไป หรอื 
กลับสว่นใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามกําหนดการเทา่นั;น หากตอ้งการเปลี�ยนแปลงกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�เป็น
กรณีพเิศษ 

15. ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ที�ไม่รูจั้กกันมากอ่น เชน่ กรณีที�ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้งชําระค่า
หอ้งพักเดี�ยวตามที�ระบ ุ

16. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ;งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั ;งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

17. สําหรับลูกคา้ที�เดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพักหอ้งสําหรับ 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิไดใ้นบางกรณี ขึ;นอยู่กับ
โรงแรมที�คณะนั;นๆพักวา่มหีอ้งรอบรับสําหรับ 3 ทา่น หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม ่กรณีไมม่ ีทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้า่ยเพิ�ม (พักเดี�ยว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กที�มอีายตํุ�ากวา่ 12 ปี ณ วันเดนิทางกลับ 

18. ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสี�โมงเย็นก็จะเริ�มมดืแลว้ สถานที�ทอ่งเที�ยวตา่งๆ 
จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื�อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที�ทอ่งเที�ยวกลางแจง้ เวลา
เดนิบนหมิะ อาจลื�นไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ที�สามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กัน
แดดควร เมื�อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตา 

19. กรณีที�ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิjไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�จะเกดิขึ;นตามมา และ จะไม่
สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ี�ทา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง 

20. หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ที�สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ของ
ทา่นชํารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกนํ;า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ�ง มหีนา้ใดหนา้หนึ�งหายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ�ง
หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทั;งสิ;น ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ที�
ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิjไม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนั;นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอื
เดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ
ตา่งประเทศเพื�อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที�บรษัิทเร็วที�สดุ 
เพื�อยนืยันการเปลี�ยนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาที�บรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที�ยังไมอ่อกบัตร
โดยสาร (ตั{วเครื�องบนิ) ทา่นสามารถเปลี�ยนแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั{วเครื�องบนิ) เรยีบรอ้ย
แลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิjในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ;นจรงิทั ;งหมด ซึ�งโดยสว่นใหญ่ตั{วเครื�องบนิแบบกรุ๊ปจะ
ออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทั ;งนี;ข ึ;นอยูก่บักระบวนการและขั ;นตอนของแตล่ะคณะ 

21. เกี�ยวกับที�นั�งบนเครื�องบนิ เนื�องจากบัตรโดยสาร (ตั{ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน
สทิธิjในการเลอืกที�นั�งบนเครื�องบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามที�สดุ
ใหท้า่นไดนั้�งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที�สดุ  

22. ขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัหอ้งพักในโรงแรมที�พัก เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจ
ทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดี�ยว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ
แตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชั ;นกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 



              

 

    

23. เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัทางบรษัิทฯแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�งก็ตาม ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงทั;งหมดนี;แลว้ ** 

24. หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ 

25. สําหรับผูเ้ดนิทางที�อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 
การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารที4ควรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ที4ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ
นกัทอ่งเที4ยวที4มาทอ่งเที4ยวโดยสจุรติเทา่น ัZนที4ผา่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทอ่งเที�ยว ซึ�งสมควรที�นําตดิตัวไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร จดหมาย
รับรองการทํางานภาษาองักฤษ ระบตํุาแหน่ง เงนิเดอืน  

2. กรณีที�ทา่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมสําเนาหนังสอืจดทะเบยีนที�มชีื�อทา่นพรอ้มเซน็รับรองสําเนา 
3. หลักฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเที�ยวประเทศเกาหลสีมควรที�จะนําเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300เหรยีญ

สหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไม่มีบัตรเครดติคาร์ด) หากมีบัตรเครดติ
ต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งนําติดตัวไปดว้ยหรือ
หลักฐานการเงนิอื�นใดที�จะแสดงใหเ้จา้หนา้ที�ทราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเที�ยว 

4. กรณีเป็นนักเรียน นักศกึษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากสถานศกึษาเป็นภาษาอังกฤษ และควรเดนิทางกับ
ผูป้กครอง เชน่ บดิา มารดา ป้า นา้ อา ที�มนีามสกลุเดยีวกัน (สําหรับผูเ้ดนิทางที�อายไุมถ่งึ 18 ปีและไมไ่ดเ้ดนิทาง
กบับดิา มารดา ตอ้ง ขอจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย) 

5. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรนําพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืนําตดิตัวไปดว้ย   
6. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเที�ยว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

การอพัเกรดที�นั�ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat 

สําหรับที�นั�งBusiness/Premium ตั{วกรุ๊ปทวัรไ์มส่ามารถอพัที�นั�งได ้

ที4น ั4ง Hot Seat  ราคา 2,200 บาท/เที4ยว เป็นที�นั�งที�มพีื;นที�วา่งที�มากกวา่ที�นั�งมาตรฐาน ดว้ยพื;นที�วางขาที�กวา้งเป็น
พเิศษ มพีื;นที�พอที�จะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที� 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื;อนํ;าหนักเพิ�ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง 10วนัเทา่นั;น พรอ้มชาํระคา่
นํ;าหนัก** 

-       ซื;อนําหนักเพิ�ม        5 กก.   ชําระเพิ�ม 600  บาท 

-       ซื;อนํ;าหนักเพิ�ม       10 กก.  ชําระเพิ�ม 1,000 บาท 

-       ซื;อนํ;าหนักเพิ�ม       20 กก.  ชาํระเพิ�ม 2,000 บาท 

 



              

 

    

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์......................................................................... วันเดนิทาง........................................ 

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ......................................................... โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั ;งหมด..................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชทั้ ;งหมด..........หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL………… / TRIPLE.............) 

 
รายชื4อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื4อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื;อวัว � ไมท่านเนื;อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอื�นๆ .............................................................................................................................. 

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

 

 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื4อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื4อ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 
 
 

ลาํดบั ชื4อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื4อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



              

 

    

 
 
 

 
 

 


