
 
 
 

KOREA 5Days 3Nights 
Super SAVE...อนัยองฮาเซโย  
กําหนดการเดนิทางมถิุนายน-กนัยายน2565 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 

 ตืน่ตากบัสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์

 เช็คอนิแลนดม์ารค์เกาหลโีซลทาวเวอร ์

 พเิศษ!!สําหรบัสาวกHARRY POTTER กบัคาเฟ่สดุชคิ 943 KING’S CROSS 

 เขา้ชมพระราชวงัหลกัแหง่แรกของราชวงศโ์ชซอนพระราชวงัเคยีงบกกงุ 

 ชอ้ปป้ิงย่านฮงแดและย่านเมยีงดงแวะชมิรา้นStreet Food แบบฟินๆ 



 
 

*ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่คนขบัรถทอ้งถิน่ตามทําเนยีม ทา่นละ1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ* 

(ยกเวน้เด็กตํา่กวา่ 2 ขวบ)ท ัง้นีข้ออนุญาตเิก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีด่อนเมอืงในวนัเช็คอนิ  

สําหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร)  

**ราคาเด็กตํา่กวา่ 2 ขวบ (Infant)โปรสอบถามอกีคร ัง้** 

 

(ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึ 

 

พอใจของทา่น 

วนัแรก      ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

23.00 น. พรอ้มกนัที ่ ท่าอากาศยานดอนเมอืงอาคาร  1  ช ัน้ 3 ประตู  4 เคาทเ์ตอร ์  3-4  สายการบนิแอร ์

เอเชยีเอ็กซ ์(XJ)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางและนําทา่นโหลดสมัภาระ (ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิกรณตีอ้งการจองทีน่ั่งจะมี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ 
(ไมม่รีาคาสําหรบัเด็ก) 

พกัเดีย่ว 

31 พฤษภาคม - 4 มถิุนายน 2565 18,888 6,000 

7 - 11 มถิุนายน 2565 19,888 6,000 

14 - 18 มถิุนายน 2565 19,888 6,000 

21 - 25 มถิุนายน 2565 19,888 6,000 

28 มถิุนายน - 2 กรกฎาคม 2565 19,888 6,000 

 5 - 9 กรกฎาคม 2565 19,888 6,000 

12 - 16 กรกฎาคม 2565(วนัอาสาฬหบูชา) 22,888 6,000 

19 - 23 กรกฎาคม 2565 19,888 6,000 

26 - 30 กรกฎาคม 2565(วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ ร.10) 22,888 6,000 

2 - 6 สงิหาคม 2565 20,888 6,000 

9 - 13 สงิหาคม 2565(วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 22,888 6,000 

16 - 20 สงิหาคม 2565 20,888 6,000 

23 - 27สงิหาคม 2565 20,888 6,000 

30สงิหาคม - 3 กนัยายน 2565 20,888 6,000 

6 - 10 กนัยายน 2565 20,888 6,000 

13 - 17กนัยายน 2565 20,888 6,000 

20 - 24กนัยายน 2565 20,888 6,000 

27กนัยายน - 1 ตุลาคม 2565 20,888 6,000 



วนัทีส่อง   ท่าอากาศยานนานาชาตอินิช็อน  - ศนูยต์รวจ PCR-Test ทีส่นามบนินานาชาตอินิชอน -โซลทาว
เวอร ์- พระราชวงัเคยีงบกกงุ - ย่านยอนนมัดง - ย่านฮงแด - คาเฟ่'943 King’s Cross 

02.45 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อนิช็อน  ณ ประเทศเกาหลใีต ้ สายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี

เอ็กซ ์(XJ)เทีย่วบนิทีX่J700 

10.05 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิช็อน ประเทศเกาหลใีต ้นําทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้
เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีเ่กาหลเีร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิาของทา่น

เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)เมือ่ผ่านเขา้ประเทศเกาหลใีตแ้ลว้ นําทา่นตรวจโควดิ แบบRT-PCR 
Test ตามนโยบาย และกฏระเบยีบการเขา้ประเทศเกาหล ีทีส่นามบนินานาชาตอินิช็อน จากนัน้ นําทา่นเช

คอนิเขา้โรงแรมทีพ่ักเพือ่รอผลตรวจ ประมาณ 3-5 ชัว่โมง หากผลตรวจออกไม่พบเชือ้ จากนัน้จงึนําทา่น
เดนิทางเทีย่วเทีย่วไดต้ามปกต ิ(คา่ใชจ้า่ยในการตรวจโควดิ ประมาณ 80,000 วอน/ท่าน ราคา

ตรวจ RT-PCR Test ไม่รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร)์ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)เมนูชาบชูาบ ู

 นําทา่น เดนิทางสูแ่ลนดม์ารค์ของกรงุโซล โซลทาวเวอร ์ Namsan Tower หรอื Seoul Tower
หอคอยทีอ่ยู่บนยอดเขานัมซาน เป็น สญัลกัษณ์ ประจําเมอืงหลวงของเกาหลใีต ้ผูค้นนยิมมาเดนิออก
กําลงักาย เพราะเป็นทีท่ ีร่ณรงคเ์รือ่งการลดควนัพษิ จํากดัการใชร้ถในการขึน้เขา รถโดยสารก็เป็น

พลงังานไฟฟ้า วยัรุน่ หนุ่มสาว และนักทอ่งเทีย่วนยิมมาคลอ้งกญุแจคูร่กัเป็นจํานวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่น เขา้ชม พระราชวงัเคยีงบกกงุ ( Gyeongbokgung Palace)พระราชวงัหลกัแห่งแรกของ

ราชวงศโ์ชซอน ตัง้อยู่ทางตอนเหนอืของภเูขาบุกฮนัซาน ในกรงุโซล ปัจจบุันกลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว 
สามารถเขา้ไปถา่ยรปูชมความงดงาม ศกึษาประวตัศิาสตร ์ทัง้คนเกาหล ีและตา่งชาต ินยิมใสช่ดุฮนับก
และเขา้ไปเดนิชม ตําหนักตา่งๆ พรอ้มกบัถา่ยรปูใหเ้ขา้กบับรรยากาศดา้นในอกีดว้ย 

 

นําทา่นชม ย่านยอนนมัดงYeonnamdong Central Parkเป็นสวนสาธารณะทีด่ดัแปลงมาจากทาง

รถไฟเกา่มรีา้นคาเฟ่น่ารกัๆเยอะเยอะมากมายใหท้า่นเดนิชมพรอ้มถา่ยภาพสวยๆ 

 นําทา่น เดนิทางสู ่ ย่านฮงแด ( Hongdae)เป็นแหลง่รวมวยัรุน่ เพราะอยู่ใกลม้หาวทิยาลยัฮงอกิ 

(Hongik University)รา้นคา้ในย่านนีก็้จะออกแนววยัรุน่ ราคาไม่แพง จําพวกเครือ่งสําอางแบรนดช์ัน้นํา

ของเกาหล ีเชน่ Etude, Nature Republic, It’s’ Skin และเสือ้ผา้แฟชัน่สวยทนัสมัยใหช้อ้ปตลอดขา้ง

ทาง และย่านนีย้ังมอีาหาร  

 



 ไฮไลท!์!!สาวก HARRY POTTER หา้มพลาด สําหรบั คา

เฟ่'943 King’s Cross ชานชาลา 9 เศษสามสว่นส ี่ '

คาเฟ่สไตลแ์ฮร ี ่ทีย่กมาเอาใจแฟนคลบัแฮรีพ่อตเตอรถ์งึ

ย่านฮงแดเลยคา่เฟ่ใหม่กลางใจกรงุโซลแห่งนี ้เพิง่เปิด

ใหม่แบบสด ๆ รอ้น ๆ เลยคา่ ตวัรา้นจะมทีัง้หมด 4 ชัน้

เลย แถมยังมมีุมถา่ยรปูเก๋ๆ และพร็อพตา่งๆ มากมาย ไม่

วา่จะเป็นชดุคลมุหรอืผา้พันคอของทัง้ 4 บา้นพรอ้มไม ้

กายสทิธิ(์หมายเหต:ุในกรณทีีท่า่นตอ้งการเขา้ไปถา่ยรปู

ดา้นใน จะตอ้งซือ้เครือ่งดืม่จากทางรา้นเครือ่งดืม่ไม่

รวมอยู่ในราคาทวัร)์ 

คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร(2)เมนู BBQ 

ทีพ่กั  โรงแรมSTAZ HOTEL MYEONGDONG2หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- ศนูยเ์วชสําอาง - ศนูยนํ์า้มนัสนเข็มแดง - ดวิตีฟ้ร ี- ตลาดเมยีงดง 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(3) 

 นําทา่นเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์  (Everland Theme Park)ถกูขนานนามวา่ดสินยีแ์ลนด์
เกาหลเีป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศโดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของตัง้อยู่ทา่มกลางหุบ

เขาใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชมทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารชีมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลกทีน่ีท่า่นจะ
พบเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสขุชมความน่ารกัของหมทีีส่ามารถสือ่สารกบั

คนขบัรถไดเ้ป็นอย่างดหีรอืเขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนยิายสวนสีฤ่ดซูึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาล
อกีทัง้ยังสามารถสนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิอาทเิชน่สเปซทวัรร์ถไฟเหาะและหนอนสะบัดชมสวน

ดอกไมซ้ึง่กําลงับานสะพรัง่อวดสสีนัเต็มสวน(ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพอากาศมนีาคม-เมษายน : สวนทวิลปิ  / 
พฤษภาคม-มถินุายน : สวนดอกกหุลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวนัหรอืดอกกหุลาบ / สงิหาคม -

กนัยายน : สวนดอกลลิลี/่ ตลุาคม-พฤศจกิายน : สวนดอกเบญจมาศ )ชมกจิกรรมและการแสดงตา่งๆที่
จดัตามตารางประจําวนัดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เลน่ไดท้กุเครือ่งเลน่ไม่จํากดัรอบเลอืก
ชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอย่างมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง ทางทวัรม์แีจกคปูองให ้1 ใบ/ท่าน เพือ่ความสะดวกในการท่องเทีย่ว (4) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ ศนูยเ์วช สําอาง (Cosmetic Shop)ใหท้า่นเลอืกซือ้คอสเมตกิหลากยีห่อ้คณุภาพที่

ผูห้ญงิชาวเกาหลทีัง้สาววยัรุน่ไปจนกระทัง่สาวสวยสงูวยัแลว้ ผูห้ญงิเกาหลใีหค้วามสําคญักบัเรือ่ง
ผวิหนา้คอ่นขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุม่บํารงุผวิพืน้ฐาน Skin Care และเครือ่งสําอางผสมสมุนไพร 

นําทา่นชมศนูยนํ์า้มนัสนเข็มแดง  (Red Pine)เป็นผลติภณัฑท์ีส่กดัจากนา้มันสนมสีรรคณุชว่ยบํารงุ
รา่งกายลดไขมันชว่ยควบคมุอาหารและรกัษาสมดลุในรา่งกายไดเ้ป็นอย่างด ี

 จากนัน้ นําทา่น แวะ ดวิตีฟ้ร ี (Duty Free)ชอ้ปป้ิงแหลง่ปลอดภาษี สนิคา้แบรนดเ์นม อาท ินาฬกิา ,

แวน่ตา ,เครือ่ง สําอาง, กระเป๋า ,กลอ้งถา่ยรปูหรอืจะเป็นน้ําหอม เครือ่งสําอางแบรนดช์ัน้ดงั ตา่งๆ อาท ิ
Sulwhasoo, DKNY, Shiseido, Dior และนําทา่นเดนิทางสู ่

 นําทา่นชอ้ปป้ิงตลาดดงัทีส่ดุของเกาหล ีตลาดเมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากทา่นตอ้งการทราบ
วา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอย่างไร กา้วล้ํานําสมัยเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนีพ้บกบัสนิคา้วยัรุน่

อกีมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ซึง่ราคาถกูกวา่ทีเ่มอืงไทย 2-3 เทา่ 

คํา่    อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ณ ตลาดเมยีงดง  

ทีพ่กั  YEONGJONG INTERNATIONAL HOTELหรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 



วนัทีส่ ี ่ ศนูยโ์สม–สวนสาธารณะฮานลึ–พพิธิภณัฑส์าหรา่ย - เกาะ Yeongjeongdo - สวนซองโด 
เชา้ รบัประทานอาหาร เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5) 

ทา่นชมศนูยโ์สม (Ginseng)ซึง่รฐับาลรบัรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปีซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่ี

คณุภาพดทีีส่ดุชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีท่ ีส่ดุและราคาถกูกวา่
ไทยถงึ 2 เทา่เพือ่นําไปบํารงุรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่า่นรกัและนับถอื 

 นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสาธารณะฮานลึ 
(Haneul Park)1 ใน 5 สวน ในบรเิวณ 

World Cup Park  กอ่นหนา้นีส้วนนีส้รา้ง
ขึน้ในโอกาสทีเ่กาหลแีละญีปุ่่ นไดเ้ป็น
เจา้ภาพรว่มในการแขง่ขนัฟุตบอลโลก

เมือ่ปีค .ศ. 2002 โดยพืน้ทีต่ัง้ของสวน
ทัง้หมดนีเ้คยเป็นกองภเูขาขยะทีไ่ม่

สามารถกําจดัไดท้นัเนือ่งจากการ
เจรญิเตบิโตอย่างรวดเร็วของกรงุโซล 

และปัจจบุันบรเิวณนีถ้กูสรา้งใหเ้ป็นสวน
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  ซึง่ไดต้ัง้ชือ่วา่
ฮานลึทีแ่ปลวา่ทอ้งฟ้า มพีืน้ที่  190 ,000 

ตารางเมตรบรเิวณสวนฮานลึจะอยู่บน
ภเูขา สามารถเห็นววิแม่น้ําฮนัและววิกรงุ

โซล สวนดอกหญา้ขนาดใหญ่บนเนนิเขาจะเป็นลานทุง่หญา้โลง่ๆขนาดใหญ่มากเต็มไปดว้ยดอกหญา้สี

เหลอืงพลิว้ไปตามลมจะมทีางเดนิทีเ่ขาทําไวใ้หบ้างจดุก็จะสามารถเขา้ไปถา่ยรปูไดแ้ตโ่ดยทัว่ไปเขาจะมี

เชอืกกนัเอาไวไ้ม่ใหเ้ขา้ไปเหยยีบดอกหญา้  สวนแห่งนีเ้ป็นทีไ่ดร้บัความนยิมมากเพราะวา่สวนนีม้ ี
ทศันยีภาพทีส่วยงามและสามารถเทีย่วไดท้กุฤดู (หมายเหต ุราคานีไ้ม่รวมคา่รถกอลฟ์ขึน้สวนทา่น

สามารถเดนิขึน้ไปชมสวนไดห้รอืสามารถซือ้ทีห่นา้สวนได ้โปรดตดิตอ่ไกดท์อ้งถิน่หรอืหัวหนา้ทวัร)์ 
นําทา่นเดนิทางสูพ่พิธิภณัฑส์าหรา่ย (Seaweed Museum)จะจดัไดเ้รยีนรูเ้ร ือ่งราวตา่งๆของการทํา
สาหรา่ยและประวตัคิวามเป็นมาตน้กําเนดิของการผลติสาหรา่ยพรอ้มทัง้ใหท้า่นไดล้ิม้ลองรสชาตสิาหรา่ย

ของเกาหลแีบบดัง้เดมิและสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากอกีดว้ย 

จากนัน้นําทา่นเรยีนรูก้ารทําขา้วหอ่สาหรา่ย  (Kimpap)อาหารงา่ยๆทีค่นเกาหลนียิมรบัประทานโดย
การนําขา้วสกุและสว่นผสมอืน่ๆหลากชนดิเชน่แตงกวาแครอทผักโขมไขเ่จยีวปูอดัแฮมเป็นตน้วางแผ่บน
แผ่นสาหรา่ยมว้นเป็นแทง่ยาวๆแลว้หั่นเป็นชิน้พอดคํีาซึง่โดยสว่นมากจะทําขนาดกะทดัรดัชาวเกาหลมีัก

กนิเมนูนีใ้นเวลารบีๆเพราะมันกนิงา่ยเร็วและพกพาสะดวก 

พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้สช่ดุประจําชาตเิกาหล“ีฮนับก” (HANBOK) สนุกสนานกบักจิกรรมใหท้า่นแตง่กาย
ในชดุประจําชาตพิืน้เมอืงเกาหลเีก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

นําทา่เดนิทางสูเ่กาะ Yeongjeongdoใหท้า่นสนุกสนานกบัการ ป่ันเรยีวไบทบ์นเสน้ทางรางรถไฟ ชมววิ

สวยๆรมิทะเล 

นําทา่นชม (สวนซองโดSongdo Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่สดุไฮเทคแรงบันดาลใจในการ
สรา้งจากเมอืงชือ่ดงัตา่งๆของโลกเชน่แมนฮตัตนัเวนชิซดินยีป์ารสีนวิยอรค์และดไูบภายในสวนสาธารณะ
ยังแบ่งเป็นโซนๆเพือ่ใหน้ักทอ่งเทีย่วไดร้ว่มทํากจิกรรมตา่งๆภายในสวนเชน่กจิกรรมทางน้ําพายเรอืแคนู

พายเรอืคายัคเชา่เรอืลอ่งแม่น้ําหรอืตืน่ตาตืน่ใจกบัแท็กซีน้ํ่าทีล่อ่งชมสวนทีส่วยงามมโีซนเลีย้งกระตา่ย
กวางโซนอาหารคาเฟ่โซนหมู่บา้นเกาหลโีบราณอกีดว้ย 

 

คํา่   รบัประทานอาหาร คํา่ ณ ภตัตาคาร(7) 

ทีพ่กั  YEONGJONG INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต-ท่าอากาศยานนานาชาตอินิช็อน - ท่าอากาศยานดอนเมอืง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(8) 

 นําทา่นชอิปป้ิงละลายเงนิวอนที ่ณ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต(Super Market) มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่สําเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

 

 

 

 



 

 

  

 ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตอินิช็อนเพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

11.15 น. ออกเดนิทางสู ่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ)เทีย่วบนิทีX่J701 

15.15 น.เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาะสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้อนัเนือ่งมาจากเหตกุารณต์า่งๆทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตสุดุวสิยัเชน่เหตกุารณท์างธรรมชาตกิารเมอืงสภาพ

การจราจรทัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมรวมไปถงึสภาพอากาศทีไ่ม่เอือ้อํานวยทัง้นีท้าง

เราจะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญัและ การบรกิารของรถบัสนําเทีย่ว ตามกฎหมาย 

สามารถใหบ้รกิารวนัละ 12 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตสุําคญั : 

เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตกุารณท์ีทํ่าใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้หรอืเปลีย่นแปลง

เวลาบนิหากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจากการเดนิทางโปรดสํารองเวลาใน

การจองตัว๋เครือ่งบนิไวอ้ย่างตํา่4-5 ชัว่โมงทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเองทางบรษัิทจะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่กดิขึน้ในสว่นของตัว๋เครือ่งบนิทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

 

สําคญัมาก  : 

 อตัรานีเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้ กรณถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100  USD. (เป็นเงนิไทยประมาณ 

3,200 บาท) 

 กรณตีอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนักเรยีน นักศกึษา คร ู ธุรกจิขายตรง

เครือ่งสําอาง หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดงูาน กรณุาตดิตอ่แจง้

รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ทําราคาใหใ้หม่ทกุครัง้  

 กรณผีูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ทัง้จากทีด่า้นหนา้

เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่

จะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่  

 ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืงของรฐับาลเกาหลรีว่มกบัการทอ่งเทีย่วเกาหลใีนนามของรา้น

รฐับาล ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่น

วา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งแวะชม จะซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั และถา้

หากลกูคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่น

เป็นจํานวนเงนิ 100 USD / ทา่น /รา้น 



 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม  

 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไปและกลบัพรอ้มคณะชัน้ประหยัด  (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษี

สนามบนิและคา่ภาษีน้ํามันทกุแห่งกรณตีอ้งการอพัเกรดUPGRADE หรอืเปลีย่นแปลงบัตรโดยสารไม่วา่เทีย่ว

ใดเทีย่วหนึง่กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิสายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิโดยมน้ํีาหนักไม่เกนิ 20 กก. (1 ชิน้) และถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ํ้าหนักไม่เกนิ  7 กก. 

(ไม่จํากดัจํานวนชิน้แตท่ัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ ) 

** 

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  (ยังไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ  (พัก 2-3 ทา่นตอ่หอ้ง ) ในกรณมีงีานเทรดแฟรก์ารแขง่ขนั

กฬีาหรอืกจิกรรมอืน่ๆทีทํ่าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็มทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมที่

พักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์อง

ลกูคา้เป็นสําคญั 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหารตามรายการทีร่ะบุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม  

 คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้  

 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 คา่ลงทะเบยีนK-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) เขา้ประเทศเกาหลี 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเกาหลสีําหรบัคนไทย  กรณปีระกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจาก

ทางเกาหลไีดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสําหรบัผูท้ ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศ

เวยีดนามไม่เกนิ 30 วนั) 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเกาหลสีําหรบัชาวตา่งชาต ิทีไ่ม่ไดร้บัการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 %  

× ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

× คา่ใชจ้า่ยในการตรวจ RT-PCR ทีป่ระเทศไทย เพือ่แสดงผลเมือ่เดนิทางถงึเกาหล ี (เง ือ่นไขอาจมกีาร

เปล ีย่นแปลงตามสถานการณ์) 

× คา่ใชจ้า่ยในการตรวจ RT-PCR ทีป่ระเทศเกาหล ีราคาประมาณ 80,000 วอน (เง ือ่นไขอาจมกีาร

เปล ีย่นแปลงตามสถานการณ์) 

× คา่ใชจ้า่ยTest&Goหลงัจากเดนิทางมาถงึประเทศไทย (เง ือ่นไขอาจมกีารเปล ีย่นแปลงตามมาตราการ

จากทางภาครฐั) 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ ทรปิ , คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของ

ท่าน(ท ัง้นีข้ออนุญาตเิก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีด่อนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
 

 

 

 

 

เดนิทางขึน้ตํา่ 30 ท่านตอ่กรุป๊ หากตํา่กวา่กําหนด กรุป๊จะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะ

ชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทาง ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 



 มดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วนั  กรณลีกูคา้ทําการจองกอ่นวนั

เดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ชําระมัดจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชําระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชําระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่

ไดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่สํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง ( Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่สําเนา

หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ตํา่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 เนือ่งจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณทีีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วนั 

 ยกเลกิกอ่นการ เดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของคา่ทวัร ์หรอืหักคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ เชน่ คา่มัดจําตัว๋
เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอืน่ๆ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ ีชํ่าระแลว้ทัง้หมด  

 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนื

คา่ทวัรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้ม่วา่กรณใีดๆทัง้ส ิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 21 วนั 
กอ่นออกเดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัชว่งพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และ
กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นสําคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ย

การดําเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรบัการดําเนนิการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณี
ใดๆทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งท่านลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเล ือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 30

ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การ

นัดหยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาติ , การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบของ

บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  



8. การจดัการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรบัผูส้บูบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิ 

9. ทางไปในพเีรยีดวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ 

ทัง้นี ้กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณพีเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไม่สามารถ

เปลีย่นแปลงไดก้รณทีีท่า่นตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋ 

10. กรณทีีท่า่นตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ) กรณุา

ตดิตอ่สอบถามเพือ่ยนืยันกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลา

เดนิทางได ้เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นสําคญัเทา่นัน้ ส ิง่สําคญั ทา่น

จําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อย่างนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนีห้ากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้ส ิน้  (กรณทีีท่า่นเป็นอสิลาม ไม่ทานเนือ้สตัว ์

หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณพีเิศษ) 

11. กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

12. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ดักํากบัเทา่นัน้ 

13. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณทีีผู่ ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีืน่ ๆ  

14. อตัราทวัรน์ี ้เป็นอตัราสําหรบับัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุป๊) ทา่นจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วนั ไป 

หรอื กลบัสว่นใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิตอ่

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

15. ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมากอ่น เชน่ กรณทีีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จําเป็นตอ้ง

ชําระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบุ 

16. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของไตห้วนั หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา

ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

17. สําหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น และ ตอ้งการพักหอ้งสําหรบั 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณ ีขึน้อยู่

กบัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพักวา่มหีอ้งรอบรบัสําหรบั 3 ทา่น หรอื ( TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณไีม่ม ีทา่นจําเป็น

จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายุตํา่กวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

18. ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่ว

ตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่อ่งเทีย่ว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถ

เดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตา 

19. กรณทีีท่า่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 

20. หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง 

(พาสปอรต์) ของทา่นชํารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้ส ิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดงันัน้

กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชํีารดุ 

กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ 

และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากทา่นได ้

สง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่ังไม่ออกบัตรโดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่

มคีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตัว๋เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั 

ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

21. เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบัตรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณลีกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเช็คอนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน้ั่งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

22. ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั 

จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว ( SINGLE) และหอ้งคู ่( TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น 

(TRIPLE) จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 



23. เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษัิทฯแลว้ ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้ ** 

24. หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั 

25. สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 
เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาให ้

เฉพาะนกัท่องเทีย่วทีม่าท่องเทีย่วโดยสจุรติเท่าน ัน้ทีผ่่านเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  
1. หลกัฐานการทํางานประจําของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีนํ่าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บัตรพนักงาน นามบัตร 

จดหมายรบัรองการทํางานภาษาองักฤษ ระบุตําแหน่ง เงนิเดอืน  

2. กรณีทีท่่านเป็นเจา้ของกจิการกรุณาเตรยีมสําเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ท่านพรอ้มเซ็นรับรองสําเนา  

3. หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะนําเงนิสดตดิตวัไปดว้ยประมาณ 300

เหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 300,000 วอน สําหรบัการเดนิทาง 2 วนั (หากไม่มบีัตรเครดติคารด์) หากมบีัตร

เครดติตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งนําตดิตวัไป

ดว้ยหรอืหลกัฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

4. กรณเีป็นนักเรยีน นักศกึษา กรณุาเตรยีมหนังสอืรบัรองจากสถานศกึษาเป็นภาษาองักฤษ และควรเดนิทางกบั

ผูป้กครอง เชน่ บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั (สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปีและไม่ได ้

เดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้ง ขอจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมา

ดว้ย) 

5. หากเป็นพาสปอรต์ใหม่ ควรนําพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหม่หรอืนําตดิตวัไปดว้ย   

6. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไม่ควรสวมใสร่องเทา้แตะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูในการลงทะเบยีน 

**กรณุากรอกเอกสารเป็นภาษาองักฤษเท่าน ัน้** 

กรูณากรอกรายละเอยีดใหค้รบทุกขอ้เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบยีน  

หากทา่นกรอกขอ้มูลไมค่รบถว้นทางบรษิทัฯไมส่ามารถลงทะเบยีนใหท้า่นได้  

1. ชือ่-นามสกลุ (ตามหนา้พาสปอรต์)........................................................................................................ 

2. เพศ   ชาย  หญงิ 

3. สถานภาพ   โสด  สมรส  หย่า   หมา้ย  

4. วนั/เดอืน/ปีเกดิ

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

5. เลขบัตรประชาชน
.............................................................................................................................. 

6. เลขพาสปอรต์......................................วนัทีอ่อก..............................วนัหมดอายุ................................... 

7. เบอรโ์ทรศพัท.์................................................................................................................................. 

8. E-mail............................................................................................................................................ 



9. อาชพี พนักงานบรษัิท  เจา้ของกจิการ  นักเรยีน/นักศกึษา  วา่งงาน  

10. ชือ่สถานทีทํ่างาน (กรณุาระบุตําแหน่งงาน)/สถานศกึษา 
.......................................................................... 

11. ทีอ่ยู่สถานทีทํ่างาน/สถานศกึษา......................................................................................................... 

12. เบอรโ์ทรสถานทีทํ่างาน/สถานศกึษา................................................................................................... 

13 . รายไดต้อ่เดอืน
................................................................................................................................ 

14. ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศเกาหลหีรอืไม่ 

 ไม่เคย 

 เคย จํานวนครัง้................... จดุประสงคใ์นการเดนิทาง.................................................................... 

15. ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศอืน่ทีไ่ม่ใชป่ระเทศเกาหลหีรอืไม่ 

 ไม่เคย 

 เคย จํานวนครัง้................... จดุประสงคใ์นการเดนิทาง.................................................................... 

 

กรณุากรอกขอ้มูลทีเ่ป็นความจรงิเท่าน ัน้ หากท่านใหข้อ้มูลเท็จทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

 

เอกสารในการลงทะเบยีน 

1. หนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) ทีเ่หลอือายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืนมหีนา้วา่งคูท่ ีย่ังไม่ประทบัตรา  2 หนา้ขึน้
ไปโปรดตรวจดอูย่างละเอยีดแสกนภาพเป็น JPG หรอื JPED เท่าน ัน้ 

2. รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด  2 นิว้ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาวถา่ยไม่เกนิ3เดอืน แสกนภาพเป็น JPG หรอื JPED 
เท่าน ัน้ 

 

 


