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วนัแรก      ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
 
23.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1  ช ั4น 3 ประต ู 4 เคาทเ์ตอร ์

3-4สายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์ (XJ) โดยมเีจา้หนา้ที?คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทาง
และนําทา่นโหลดสัมภาระ (ขอสงวนสทิธ ิCในการเลอืกทีFน ัFงบนเครืFอง เนืFองจากตอ้งเป็นไป
ตามระบบของสายการบนิ กรณีตอ้งการจองทีFน ัFงจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิFมเตมิ)  

 
วนัทีFสอง      ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน - สวนฮานลึ -  
 สวนสนกุลอ๊ตเตเ้วลิด ์ 
02.35 น. ออกเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐั เกาหลใีต ้ โดยสายการ

บนิ AIR ASIA X เทีFยวบนิทีF XJ 700 (สาํหรบัเทีFยวบินนี4 ไมม่บีร ิ การอาหารและเครืFองดืFม
บนเครืFองบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัFวโมง 25 นาท)ี   

10.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิ ิ นชอน ประเทศสาธารณรฐั เกาหลใีต ้ (เวลาทอ้งถิFน
ประเทศเกาหล ี เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช ัFวโมง) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร
เรยีบรอ้ยแลว้  

เทีFยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ู โอซมับลุโกก ิ (OSAM BULGOGI)
(1) 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่สวนฮานลึ (HANEUL PARK)  1 ใน 5 สวน ในบรเิวณ World Cup Park  
กอ่นหนา้นี.สวนนี.สรา้งขึ.นในโอกาสที?เกาหลแีละญี?ปุ่ นไดเ้ป็นเจา้ภาพร่วมในการแขง่ขันฟตุบอลโลก
เมื?อปี ค.ศ. 2002 โดยพื.นที?ตั .งของสวนทั .งหมดนี.เคยเป็นกองภเูขาขยะ ที?ไมส่ามารถกําจัดไดท้นั
เนื?องจากการเจรญิเตบิโตอยา่งรวดเร็วของกรงุโซล และปัจจบุันบรเิวณนี.ถกูสรา้งใหเ้ป็นสวนที?เป็น
มติรกบัสิ?งแวดลอ้ม  ซึ?งไดต้ั .งชื?อวา่ ฮานลึ ที?แปลวา่ทอ้งฟ้า  มพีื.นที? 190,000 ตารางเมตร บรเิวณ
สวนฮานลึจะอยูบ่นภเูขา สามารถเห็นววิแมนํ่.าฮนัและววิกรงุโซล  สวนดอกหญา้ขนาดใหญบ่นเนนิ
เขาจะเป็นลานทุง่หญา้โลง่ๆ ขนาดใหญม่าก เต็มไปดว้ยดอกหญา้สเีหลอืงพริ.วไปตามลม จะมทีาง
เดนิที?เขาทําไวใ้ห ้ บางจดุก็จะสามารถเขา้ไปถา่ยรปูได ้ แตโ่ดยทั?วไปเขาจะมเีชอืกกนัเอาไวไ้มใ่ห ้
เขา้ไปเหยยีบดอกหญา้  สวนแหง่นี.เป็นที?ไดรั้บความนยิมมากเพราะวา่สวนนี.มทีศันยีภาพที?สวยงาม 
และสามารถเที?ยวไดท้กุฤด ู
(หมายเหต ุ ราคานี4ไมร่วมคา่รถกอลฟ์ขึ4นสวน ทา่นสามารถเดนิขึ4นไปชมสวนได ้ หรอื
สามารถซื4อทีFหนา้สวนได ้โปรดตดิตอ่ไกดท์อ้งถิFนหรอืหวัหนา้ทวัร)์ 
จากนั.นนําทา่นเดนิทางสู ่ สวนสนกุลอ๊ตเตเ้วลิด ์ (LOTTE WORLD) สวนสนุกในรม่ที?ใหญท่ี?สดุ
ในเกาหล ี เริ?มตน้ดว้ยความสนุกสดุยอดกบั 5 สิ?งที?ไมค่วรพลาดเริ?มดว้ย PHARAOH’S FURY ตื?นเตน้
เลา้ใจกบัการลอ่งแกง่พชิติฟารโ์รแหง่อยีปิต,์ ADLANTIC ADVENTURE นั?งรถไฟเหาะพชิติแอต
แลนตกิ, GYRO DROP เกา้อี.หมนุเหาะดว้ยความเร็ว 100 กโิลเมตรตอ่ชั?วโมง ดว้ยความสงูกวา่ 70 
เมตร เพลดิเพลนิมหกรรมขบวนพาเหรดที?เฉลมิฉลองใน WORLD CANIVAL PARADE พรอ้ม 
พบความอัศจรรยใ์จละตื?นตากับ เลเซอรโ์ชว ์ การแสดงที?นําทุกท่านไปสู่ดนิแดนแห่งกาแล็กซ ี
ใหท้า่นไดเ้ต็มอิ?มกบับตัรFREE PASSเลน่เครื?องเลน่ไดท้กุชนดิไมจํ่ากดัจํานวนครั.ง ที? MAGIC LAND 
ที?มเีครื?องเลน่หลากหลาย ไมว่า่จะเป็น WAIKIKI WAVE, SWING TREE, BUNGEE DROP และ
อื?นๆ อกีมากมาย 

  
       

หมายเหต ุ:รายการนี4ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิFนและคนขบัรถ  
(รวมทา่นละ 50,000 วอน หรอื 1,750 บาท/ทา่น/ทรปิ ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร)

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีFสนามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่*
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คํFา  บรกิารอาหาคํFา ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ูบาบคีวิบฟุเฟต ์(BBQ BUFFET)(2)   
ทีFพกั  โรงแรม PACIFIC HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว  
วนัทีFสาม      โซลทาวเวอร(์ไม่รวมขึ4นลฟิท)์-ศูนยร์วมเครืFองสาํอาง-พพิธิภณัฑส์าหร่าย+ทาํขา้วห่อ

สาหรา่ย พรอ้มสวมชุดฮนับก - ศนูยส์มนุไพร – มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา –  
 พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ-ิพพิธิภณัฑนํ์ 4าแข็ง - ช็อปปิ4 งยา่นฮงแด  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําทา่นเดนิทางสู ่หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมอืงที?สงู
ที?สดุในโลก มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนอืระดบันํ.าทะเล 
ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาว
เวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูกั
ซัน และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่นํ.า
ฮันกัง เป็นอกีหนึ?งสถานที? ที?สดุแสนจะโรแมนตกิ ไม่ว่า
จะเป็นยามกลางวนัหรอืกลางคนื และไมว่า่จะฤดไูหนๆ ที?นี?
ยงัคงไดรั้บความนยิมเสมอมา เพราะเป็นสถานที?คลอ้งกญุแจ
คูรั่กที?ยอดนยิมของนักทอ่งเที?ยว และชาวเกาหล ีโดยมคีวาม
เชื?อวา่หากไดม้าคลอ้งกญุแจดว้ยกนัที?นี? และโยนลกูกญุแจ
ลงไปจะทําใหรั้กกันมั?นคง ยืนยาว ตราบนานเท่านาน 
(หมายเหต ุ : ไมร่วมคา่ ขึ4นลฟิต ์ และ คา่แมก่ญุแจ 
ลูกกุญแจคูร่กัสาํหรบัคลอ้ง ท่านสามารถเตรยีมจาก
ประเทศไทยไปได)้ 
จากนั.นนําท่านสู ่ ศูนยร์วมเครืFองสําอาง (COSMETIC 
SHOP) ศูนยร์วมเครื?องสําอาง ชื?อดังของเกาหล ี เช่น 
Rojukiss, Missha 

เทีFยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย
เมน ูขา้วยาํเกาหล ี(BIBIMBAP) (4) 

บา่ย นําทา่นสู ่ พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (SEAWEED MUSEUM) จะจัดไดเ้รยีนรูเ้รื?องราวตา่งๆของการ
ทําสาหร่ายและประวัตคิวามเป็นมาตน้กําเนิดของการผลติสาหร่ายพรอ้มทั .งใหท้่านไดล้ิ.มลองรส
ชาตสิาหรา่ยของเกาหลแีบบดั .งเดมิ และสามารถเลอืกซื.อเป็นของฝากอกีดว้ย   
จากนั.นนําทา่นเรยีนรู ้การทําขา้วหอ่สาหรา่ย (KIMPAP) อาหารง่ายๆ ที?คนเกาหลนีิ ยมรับ
ประทาน โดยการนําขา้วสกุ และสว่นผสมอื?นๆหลากชนดิ เชน่ แตงกวา แครอท ผักโขม ไขเ่จยีว 
ปอูดั แฮม เป็นตน้ วางแผบ่นแผน่สาหรา่ย มว้นเป็นแทง่ยาวๆ แลว้หั?นเป็นชิ.นพอดคํีา  ซึ?งโดยสว่น
มากจะทําขนาดกะทดัรัด ชาวเกาหลมีกักนิเมนูนี.ในเวลารบีๆ เพราะมนักนิงา่ย เร็ว และพกพาสะดวก 
พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้สชุ่ดประจาํชาตเิกาหล ี“ฮนับก” (HANBOK) สนกุสนานกบักจิกรรมให้
ทา่นแตง่กายในชุดประจาํชาตพิื4นเมอืงเกาหล ี เก็บภาพเป็นทีFระลกึ 

 นําทา่นชม ศนูยส์มนุไพร (HERB SHOP) ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื.อเลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูอง
เกาหล ีที?นํามาแปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ ที?มสีรรพคณุรักษาโรค และบํารงุรา่งกาย  

 นําทา่นเดนิทางสู ่ มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา (EWHA WOMANS UNIVERSITY) มหาลยัหญงิ
ลว้นที?มชี ื?อเสยีงที?สดุแหง่นงึของเกาหล ี และมคีวามโดดเดน่ของอาคารเรยีนเป็นอยา่งมาก  เป็น
สถานที?ที?มวีวิทวิทศันท์ี?สวยงาม บรเิวณโดยรอบนั.น เต็มไปดว้ยตน้ไมท้ี?ไมเ่พยีงแตใ่ห ร้ม่เงาแตย่งัให ้
ความสวยงามเป็นอยา่งมาก  จดุเดน่ของที?นี?นอกจากคณุภาพของมหาลยัแลว้ สถาปัตยกรรมกส็วย
งามเชน่กนั  
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  นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ (TRICK EYE MUSEUM) ทา่นจะไดส้นุกสนานกบักา
รถา่ยรปูแอ็คชั?นทําทา่ตา่งๆ ที?เกดิจากความคดิสรา้งสรรค ์และจนิตนาการของการสรา้งภาพ โดยใช ้
เทคนิคพเิศษจากภาพสามมติทิี?รวมทฤษฎทีางวทิยาศาสตร ์ และการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความ
เคลื?อนไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมสี่วนร่วมถ่ายภาพ เมื?อผ่านเขา้ไปใน
ภาพนั.นๆ ภาพทกุภาพจะออกมาดปูระหนึ?งเหมอืนจรงิในเหตกุารณ ์จนทา่นจะอทุานวา่มนัเหมอืนจรงิ
มากจนแทบจะแยกไมอ่อกเลยวา่อนัไหนภาพวาดและของจรงิ  

  นําทา่นชม พพิธิภณัฑนํ์ 4าแข็ง (ICE MUSEUM) เป็นโซนนํ.าแข็งแกะสลกัรปูตา่งๆ อณุหภู มขิา้ง
ใน ประมาณ -4 องศา  

 นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นฮงแด (HONGDAE) หรอื ม.ฮงอกิ วอลค์กิ. ง สตรที (Hongik University 
Street) เป็นย่านชอ้ปปิ. งบร ิเวณดา้นหนา้ของมหาว ิทยาลัยฮงอ ิก ศูนยร์วมเด็กวัยรุ่น เด็ก
มหาวทิยาลยั และวยัทํางาน อกีทั .งไดช้ื?อวา่เป็นถนนสายศลิปะอกีแหง่หนึ?งของกรงุโซล เป็นยา่นที?
มบีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทั .งยงัมรีา้นกาแฟที?เป็นเอกลกัษณ ์แกลเลอรี? รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชั?น 
คลบั ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารที?น่าสนใจในหมูว่ยัรุน่อาย ุ20-30 ปีที?นยิมมาเดนิเลน่ ราคาของสนิ
คา้และรา้นอาหารตา่งๆ กไ็มแ่พง ซึ?งจะคกึคกัเป็นพเิศษตั .งแตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่
ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของที?ขายกนัเยอะสว่นใหญก่จ็ะเป็นสนิคา้แฟชั?น เชน่ เสื.อผา้ กระเป๋า 
รองเทา้ ของกิ\ฟชอ้ป เครื?องเขยีน และที?เยอะไมแ่พก้นักค็อืขนมตา่งๆ  

              
คํFา  บรกิารอาหาคํFา ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ูไกอ่บซอี ิZววุน้เสน้ (JIMDAK)(5)   
ทีFพกั  โรงแรม GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว         
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วนัทีFส ีF       ศนูยโ์สม - ศนูยนํ์ 4ามนัสนเข็มแดง – ศนูยพ์ลอยอเมทสิ - พระราชวงัชางด็อกกงุ– 
 หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก – ดวิตี4ฟร ี- โบสถเ์มยีงดง – ช็อปปิ4 งยา่นเมยีงดง 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 
นําทา่นชม ศนูยโ์สม (GINSENG) ซึ?งรัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมที?มอีาย ุ6 ปี ซึ?งถอืวา่
เป็นโสมที?มคีณุภาพดทีี?สดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซื.อโสมที?มคีณุภาพดทีี?ที?สดุ
และราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพื?อนําไปบํารงุรา่งกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ี?ทา่นรักและนับถอื 
นําทา่นชม ศนูยนํ์ 4าม ันสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลติภณัฑ ์ ที?สกดัจากนา้มนัสน มสีรรคณุ
ชว่ยบํารงุรา่งกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกายไดเ้ป็นอยา่งด ี
นําทา่นชม โรงงานเจยีระไน พลอยอเมทสิ (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลเีป็นแดน
ของพลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและนําโชค โดยมตีั .งแตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่
หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี.จะงามจับตาเมื?อมาทําเป็นแหวน จี. ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 

เทีFยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ูบลุโกก ิ(BULGOGI)(7)   
บา่ย  นําทา่นเที?ยวชม พระราชวงัชางดอ๊กกงุ (CHANGDEOKGUNG) เป็นพระราชวงัที?สวยงามและ

ทรงคณุคา่ที?สดุในประวตัศิาสตรเ์กาหลทีี?เคยมกีารปกครองดว้ยระบบกษัตรยิจ์นไดรั้บการขึ.นทะเบยีน
ใหเ้ป็นหนึ?งในมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมขององคก์ารยเูนสโกพระราชวังแหง่นี.มคีวามสําคัญมาก
เพราะเป็นพระราชวงัหลวงสรา้งในปี   ค.ศ.1405 ใชเ้ป็นที?ประทบัของกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชชอน
หลายพระองคจ์นถงึพระเจา้ชนุจง (Seonjeong) ซึ?งเป็นกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของราชวงศท์ี?ส ิ. นพระ
ชนมล์งในปีค.ศ.1926 ดงันั.นทางรัฐบาลเกาหลจีงึไดอ้นุรักษ์พระราชวงัแหง่นี.เอาไวอ้ยา่งด ี

  จากนั.นนําทา่นสู ่หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก (BUKCHON HANOK VILLAGE) หมูบ่า้นนี.มบีา้นแบ
บดั .งเดมิซึ?งเรยีกวา่ ฮนัอก ตั .งเรยีงรายอยูก่วา่รอ้ยหลงั ใกล ้ๆ  กบัหมูบ่า้นยังเป็นที?ตั .งของสถานที?
สําคัญทางประวัตศิาตรข์องเกาหลหีลายแหง่ เชน่ พระราชวังคยองบกกงุ พระราชวังชางด็อกกงุ 
และศาลเจา้จองมโย ที?นี?ไม่ไดเ้ป็นเพียงจุดท่องเที?ยวเท่านั.นแต่บา้นที?มีคนอาศัยอยู่จริง
 นอกจากนี.ยงัมรีา้นอาหาร รา้นชา และเกสตเ์ฮา้สอ์กีดว้ย  

 
 
  
 
 
 
 

 
นําทา่นเลอืกซื.อสนิคา้ปลอดภาษี ดวิตี4ฟร ี (DUTY FREE) รา้นคา้ปลอดภาษีที?ใหญท่ี?สดุในโซล 
แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ไมว่า่จะเป็น นํ.าหอม เสื.อผา้ เครื?องสําอาง กระเป๋า นาฬกิา 
เครื?องประดบัหลากหลายแบรนดด์งั และสนิคา้แบรนดอ์ื?นๆ อกีมากมาย  
 จากนั.นนําทา่นชม โบสถเ์มยีงดง (MYEONG-DONG CATHOLIC CATHEDRAL) 
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 มหาวหิารแหง่นี.เร ิ?มกอ่สรา้งในปี ค.ศ. 1894 แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1898 นั. นเป็นอาคารที?กอ่สรา้ง
ในเเบบกอ่อฐิถอืปนูเเหง่เเรกของกรงุโซล  ดว้ยสถาปัตยกรรมในเเบบเรอเนสซองสใ์หม ่โดยมคีวาม
โดดเด่นดว้ยอฐิเเดงเเละอฐิเทาที?ตัดกันอย่างงดงามลงตัวเป็นมหาวหิารของสังฆราชคาทอลกิเเห่
งกรงุโซล  สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ (Gothic-style )ตวัอาคารหลั กสงู 23 เมตร และดา้นหนา้คอื
หอระฆงัที?โดดเดน่ดว้ยความสงู 45 เมตร   นับวา่เป็นอาคารเกา่เเกโ่บราณที?มคีวามสวยงามเเละถกู
ขึ.นทะเบยีนไวเ้เลว้  จงึเป็นอกีจดุที?นักทอ่งเที?ยวตา่งชาตจิะใหค้วามสนใจในการมาเที?ยวชมความ
สวยงามของโบสถเ์เหง่นี.กนัอยา่งมาก 
นําทา่นเดนิทางสู ่แหลง่ช็อปปิ4 งยา่นเมียงดง (MYEONGDONG) หรอื สยามสแควรเ์กาหลทีา่น
สามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชั?นลา่สดุของเกาหลไีดท้ี?นี?โดยเฉพาะสนิคา้วัยรุน่เชน่เสื.อผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า เครื?องประดบั ทั .งแบรนดเ์นม เชน่ EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบ
รนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ เครื?องสําอางเชน่ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อกีทั .งยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ 

คํFา อสิระอาหารคํFาตามอธัยาศยั เพืFอสะดวก
แกก่ารเดนิทางทอ่งเทีFยว  

ทีFพกั  โรงแรม GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว  
วนัทีFหา้     ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต -ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน- ทา่อากาศยานดอนเมอืง  
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ อดูง้(UDONG)(8) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (SUPER MARKET) หรอืรา้นละลายเงนิวอน  ซึ?งมสีนิคา้
ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซื.อหาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมี?ก ึ?งสําเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคี.ยว ลกูอม 
ผลไมต้ามฤดกูาลและของที?ระลกึตา่งๆ 

11.15 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ AIR ASIA X 
เทีFยวบนิทีF XJ 701 (สาํหรบัเทีFยวบนินี4 ไมม่บีรกิารอาหารและเครืFองดืFมบนเครืFองบนิ ใชเ้วลา
บนิประมาณ 5 ช ัFวโมง 25 นาท)ี 

15.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทั .งนี.เพื?อประโยชนข์องตวัทา่นเอง **  
**ราคาสาํหรบัลกูคา้ทีFไมต่อ้งการต ั[วเครืFองบนิ 8,888 บาท** 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 5,900 บาท **  
(ไมม่ที ีFน ัFงบนเครืFองบนิ) 

 
***ราคานี4เฉพาะกรุป๊หนา้รา้น (จอยทวัร)์ เทา่น ั4น  

กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ั4ง*** 
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วนัเดนิทาง
ราคาผูใ้หญ ่
พกั 2 -3 ทา่น 
ตอ่หอ้ง

ราคาเด็ก พกัเดีFยว

01 – 05  ตลุาคม  2562 15,999.- 15,999.- 6,000.-

03 – 07  ตลุาคม  2562 16,999.- 16,999.- 6,000.-

05 – 09  ตลุาคม  2562 16,999.- 16,999.- 6,000.-

07 – 11  ตลุาคม  2562 15,999.- 15,999.- 6,000.-

09 – 13  ตลุาคม  2562 16,999.- 16,999.- 6,000.-

11 – 15  ตลุาคม  2562 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9)
17,999.- 17,999.- 6,000.-

13 – 17  ตลุาคม  2562 16,999.- 16,999.- 6,000.-

15 – 19  ตลุาคม  2562 15,999.- 15,999.- 6,000.-

17 – 21  ตลุาคม  2562 17,999.- 17,999.- 6,000.-

19 – 23  ตลุาคม  2562 (วนัปิยมหาราช) 18,999.- 18,999.- 6,000.-

21 – 25  ตลุาคม  2562 (วนัปิยมหาราช) 17,999.- 17,999.- 6,000.-

23 – 27  ตลุาคม  2562 (วนัปิยมหาราช) 17,999.- 17,999.- 6,000.-

25 – 29  ตลุาคม  2562 16,999.- 16,999.- 6,000.-

27 – 31  ตลุาคม  2562 15,999.- 15,999.- 6,000.-

29 ตลุาคม – 02 พฤศจกิายน 2562 15,999.- 15,999.- 6,000.-

31 ตลุาคม – 04 พฤศจกิายน 2562 16,999.- 16,999.- 6,000.-

01 – 05 พฤศจกิายน 2562 15,999.- 15,999.- 6,000.-

03 – 07 พฤศจกิายน 2562 14,999.- 14,999.- 6,000.-

05 – 09 พฤศจกิายน 2562 15,999.- 15,999.- 6,000.-

07 – 11 พฤศจกิายน 2562 15,999.- 15,999.- 6,000.-

09 – 13 พฤศจกิายน 2562 14,999.- 14,999.- 6,000.-

11 – 15 พฤศจกิายน 2562 12,999.- 12,999.- 6,000.-

13 – 17 พฤศจกิายน 2562 15,999.- 15,999.- 6,000.-

15 – 19 พฤศจกิายน 2562 15,999.- 15,999.- 6,000.-

17 – 21 พฤศจกิายน 2562 13,999.- 13,999.- 6,000.-

19 – 23 พฤศจกิายน 2562 14,999.- 14,999.- 6,000.-

21 – 25 พฤศจกิายน 2562 15,999.- 15,999.- 6,000.-

23 – 27 พฤศจกิายน 2562 15,999.- 15,999.- 6,000.-
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สาํคญั !! :   
* อตัรานี4เฉพาะนกัทอ่งเทีFยวทีFถอืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ั4น กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิCเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิFมจากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. (เป็นเงนิ
ไทยประมาณ 3,200 บาท) 

* กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมาทีFสถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา คร ู  ธรุกจิ
ขายตรงเครืFองสาํอางค ์ หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิ หรอืคณะทีFตอ้งการใหเ้พิFมสถานทีFขอ
ดงูาน กรณุาตดิตอ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ทีFเพืFอทาํราคาใหใ้หมท่กุคร ั4ง 

* กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ั4งจากทีF
ดา้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิCไมร่บั
ผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีFจะเกดิขึ4นตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีFทา่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้
ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึFง 

*  ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พื4นเมอืงของรฐับาลเกาหลรีว่มกบัการทอ่งเทีFยวเกาหลใีนนาม
ของรา้นรฐับาล ซึFงจาํเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์  จงึอยากเรยีนชี4
แจงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจาํเป็นตอ้งแวะชม จะซื4อหรอืไมซ่ื4อข ึ4นอยูก่บัความ
พอใจของลกูคา้เป็นหลกั และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล ขอสงวนสทิธิC
ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีFเกดิขึ4นจากทา่นเป็นจาํนวนเงนิ 100 USD / ทา่น /รา้น 

 
บรษัิทขอสงวนสทิธิc :  รายการทวัรส์ามารถเปลี?ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื?องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะ
สม ทั .งนี.ข ึ.นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนั.นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิcในการปรับเปลี?ยนเวลาทอ่งเที?ยวตาม
สถานที?ในโปรแกรมการเดนิทาง  
อตัราคา่บรกิารนี4รวม 
✓ คา่บตัรโดยสารโดยเครื?องบนิ (ตัdว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชั .นประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษี
สนามบนิและคา่ภาษีนํ.ามนัทกุแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี?ยนแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่
เที?ยวใด เที?ยวหนึ?ง กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที?เป็นกรณีพเิศษ  

✓ คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื?องบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า
สมัภาระลงใตท้อ้งเครื?องบนิ โดยมนํี.าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิ.น) และ ถอืขึ.นเครื?องบนิไดนํ้.าหนักไมเ่กนิ 7 
ก.ก. (ไมจํ่ากดัจํานวนชิ.น แตท่ั .งนี.เจา้หนา้ที?จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงื?อนไขของสา
ยการบนิ) ** 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยงัไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
✓ คา่โรงแรมที?พักระดบัมาตรฐานตามรายการที?ระบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนั
กฬีา หรอื กจิกรรมอื?นๆ ที?ทําใหโ้รงแรมตามรายการที?ระยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิcในการปรับเปลี?ยน
โรงแรมที?พัก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานงึถงึประ
โยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที?ตา่งๆ ตามรายการที?ระบ ุกรณีไมร่วมจะชี.แจงแตล่ะสถานที?ในโปรแกรม 
✓ คา่อาหาร ตามรายการที?ระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิcในการเปลี?ยนแปลงตามความเหมาะสม    
✓ คา่มคัคเุทศกท์ี?คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
✓ คา่เบี.ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที?ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื?อนไขตามกรรมธรรม)์ 
✓ คา่บรกิารนี.รับเฉพาะนักทอ่งเที?ยวชาวไทยเทา่นั.น  

อตัราคา่บรกิารนี4ไมร่วม 
✓ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์ คา่อาหาร เครื?องดื?ม คา่ซกัรดี คา่
มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที?ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ 

✓ คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิFนและคนขบัรถ รวมทา่นละ 50,000 วอน หรอื 1,750 บาท /ทา่น/ทรปิ  
หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร **เด็กชําระทปิเทา่ผูใ้หญ*่*   
ท ั4งนี4 ขออนญุาตเิก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีFดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ 

✓ คา่ธรรมเนยีมในกรณีที?กระเป๋าสมัภาระที?มนํี.าหนักเกนิกวา่ที?สายการบนินั.นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด
มาตรฐาน  

✓ ค่าธรรมเนียมการจองที?นั?งบนเครื?องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ ทั .งนี.ข ึ.นอยู่กับ
สายการบนิ และ รุน่ของเครื?องบนิแตล่ะไฟลท์ที?ใชบ้นิ ซึ?งอาจเปลี?ยนแปลงไดอ้ยูท่ี?สายการบนิเป็นผูกํ้าหนด 

✓ คา่ภาษีนํ.ามนั ที?สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ?ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัdวเครื?องบนิไปแลว้ 
✓ ภาษีมลูคา่เพิ?ม 7% และภาษีหกั ณ ที?จา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
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✓ ค่าธรรมเนียมการขอวซีา่ท่องเที?ยว กรณีที?สถานทูตแจง้ใหย้ื?นขอวซีา่แบบกะทันหันก่อนเดนิทางตามจรงิ 
ประเทศเกาหลใีต ้ อนุญาตใหท้า่นที?ถอืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้
เพื?อการทอ่งเที?ยว ไมจํ่าเป็นตอ้งยื?นขอวซีา่ โดยสามารถพํานักไดไ้มเ่กนิ 90 วนั ตอ่ครั .ง  

เดนิทางขึ4นตํFา 30 ทา่น หากตํ?ากวา่กําหนด กรุป๊จะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดีที?จะชาํระคา่
บรกิารเพิ?มเพื?อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี?จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบ
รษัิทขอสงวนสทิธิcในการงดออกเดนิทางและเลื?อนการเดนิทางไปในวันอื?นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่น
ทราบลว่งหนา้   
เง ืFอนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
★ มดัจาํทา่นละ 10,000 บาท ภายหลงัจากที?ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่
นวนัเดนิทางภายใน 20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิcในการเกบ็คา่ทวัรเ์ต็มจํานวน 100 % 

★ สว่นที?เหลอื ชาํระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
• หากไมช่าํระมดัจําตามที?กําหนด ขออนุญาตตดัที?นั?งใหล้กูคา้ทา่นอื?นที?รออยู ่
• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงื?อนไข 
• เมื?อท่านชาํระเงนิไม่ว่าจะทั .งหมดหรอืบางส่วน ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื?อนไขและขอ้ตก
ลงตา่งๆที?ไดร้ะบไุวท้ั .งหมดนี.แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุืFอพนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

• สง่รายชืFอสาํรองทีFน ัFง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ืFอพรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีFยวทรปิใด, วนัทีFใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิCไมร่ ั บผดิชอบคา่เสยีหา
ยอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชืFอ-นามสกลุ และอืFนๆ เพืFอใชใ้นการจองต ั[วเครืFอง
บนิท ั4งส ิ4น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วั นเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ.นไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํ?า 2 หนา้หากไมม่ั?นใจโปรดสอบถาม  
เง ืFอนไขยกเลกิการจอง : 
เนื?องจากเป็นราคาตัdวเครื?องบนิโปรโมชั?น เมื?อจองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื?อน ขอคนืเงนิ 
ไดท้กุกรณี และกรณีที?กองตรวจคนเขา้เมอืงทั .งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประ
เทศที?ระบไุว ้ ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิcที?จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั .งสิ.น รวมถงึ เมื?อทา่น
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ?ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่น
สละสทิธิc ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั .งสิ.น  
หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั4งหมดกอ่นทาํการจอง เพืFอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิCท ีFจะเลืFอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ4นในกรณีทีFมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิcการเกบ็คา่นํ.ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ?ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ.นกอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิcในการเปลี?ยนเที?ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื?องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั .งสิ.น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ?งของผดิกฎหมาย ซึ?งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั .งสิ.น หากเกดิสิ?งของสญูหาย อนัเนื?องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที?ยวเอง  

6. เมื?อท่านตกลงชาํระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั .งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อ
มรับเงื?อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั .งหมด  

7. รายการนี.เป็นเพยีงขอ้เสนอที?ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั .งหนึ?ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที?พัก
ในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ?งอาจจะปรับเปลี?ยนตามที?ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื?องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ที?เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้บบหุรี? / 
ปลอดบหุรี?ได ้ โดยอาจจะขอเปลี?ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี?พัก ทั .งนี.ข ึ.นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิcในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื?อนการเดนิ 

9. ทางไปในพเีรยีดวนัอื?นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพื?อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครั .ง 
ทั .งนี. กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที?เป็นกรณีพเิศษทกุครั .งหากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลี?ยน
แปลงไดก้รณีที?ทา่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัdวภายในประเทศ เชน่ ตัdวเครื?องบนิ , ตัdวรถทวัร ์, ตัdว 

10. กรณีที?ทา่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัdวภายในประเทศ เชน่ ตัdวเครื?องบนิ , ตัdวรถทวัร ์, ตัdวรถไฟ) กรณุาตดิ
ตอ่สอบถามเพื?อยนืยนักบัเจา้หนา้ที?กอ่นทกุครั .ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที?สามารถเลื?อนวนัและเวลาเดนิ
ทางได ้เพราะมบีางกรณีที?สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี?ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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ทั .งนี.ข ึ.นอยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นสําคญัเทา่นั.น สิ?งสําคญั ทา่นจําเป็น
ตอ้งมาถงึสนามบนิเพื?อเชค็อนิกอ่นเครื?องบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชั?วโมง โดยในสว่นนี.หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิท
ขอสงวนสทิธิcในการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที?เกดิขึ.นใดๆทั .งสิ.น  (กรณีที?ทา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื.อสตัว ์ หรอื 
แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ที?เป็นกรณีพเิศษ) 

11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์ กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนั.นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

12. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั .งสิ.นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั.น 

13. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื?องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที?
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที?ยว อนัเนื?องมาจากการกระทําที?สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื?น ๆ  

14. อตัราทวัรน์ี. เป็นอตัราสําหรับบตัรโดยสารเครื?องบนิแบบหมูค่ณะ (ตัdวกรุป๊) ทา่นจะไมส่ามารถเลื?อนไฟลท์ วนั ไป 
หรอื กลบัสว่นใดได ้ จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเทา่นั.น หากตอ้งการเปลี?ยนแปลงกรณุาตดิตอ่
เจา้หนา้ที?เป็นกรณีพเิศษ 

15. ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ที?ไมรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีที?ทา่นเดนิทาง 1 ทา่น จําเป็นตอ้ง
ชาํระคา่หอ้งพักเดี?ยวตามที?ระบ ุ

16. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์ รถอาจจะตดิ 
อาจทําใหเ้วลาในการทอ่งเที?ยวและ ชอ้ปปิ.งแตล่ะสถานที?นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบั
รถในการบรหิารเวลา ซึ?งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั .งที?ตอ้งเรง่รบี เพื?อใหไ้ดท้อ่งเที?ยวตาม
โปรแกรม 

17. สําหรับลกูคา้ที?เดนิทาง 3 ทา่น และ ตอ้งการพักหอ้งสําหรับ 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ?มเตมิไดใ้นบางกรณี ขึ.น
อยูก่บัโรงแรมที?คณะนั.นๆพักวา่มหีอ้งรอบรับสําหรับ 3 ทา่น หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม ่ กรณีไมม่ ี ทา่น
จําเป็นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิ?ม (พักเดี?ยว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กที?มอีายตํุ?ากวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

18. ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิ สี?โมงเย็นกจ็ะเริ?มมดืแลว้ สถานที?ทอ่ง
เที?ยวตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื?อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที?ทอ่ง
เที?ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื?นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ที?
สามารถเดนิบนหมิะได ้ แวน่กนัแดดควร เมื?อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืง
ตา 

19. กรณีที?ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิcไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที?จะเกดิขึ.นตามมา 
และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ี?ทา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ?ง 

20. หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ที?สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง 
(พาสปอรต์) ของทา่นชาํรดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกนํ.า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ?ง มหีนา้ใดหนา้หนึ?งหายไป 
มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ?งหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทั .ง
สิ.น ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ที?ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิcไมอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้
ดงันั.นกรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณี
ชาํรุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพื?อทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่ โดยใชฉ้บับเกา่
ไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที?บรษัิทเร็วที?สดุ เพื?อยนืยนัการเปลี?ยนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง 
หากท่านไดส้่งเอกสารมาที?บรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที?ยังไม่ออกบัตรโดยสาร (ตัdวเครื?องบนิ) ท่านสามา
รถเปลี?ยนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตัdวเครื?องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสง
วนสทิธิcในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที?เกดิขึ.นจรงิทั .งหมด ซึ?งโดยส่วนใหญ่ตัdวเครื?องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนอ
อกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทั .งนี.ข ึ.นอยูก่บักระบวนการและขั .นตอนของแตล่ะคณะ 

21. เกี?ยวกบัที?นั?งบนเครื?องบนิ เนื?องจากบตัรโดยสาร (ตัdว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ 
ขอสงวนสทิธิcในการเลอืกที?นั?งบนเครื?องบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิ
จะพยายามที?สดุใหท้า่นไดนั้?งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที?สดุ  

22. ขอ้มลูเพิ?มเตมิเกี?ยวกบัหอ้งพักในโรงแรมที?พัก เนื?องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่ง
กนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดี?ยว (SINGLE) และหอ้งคู ่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น 
(TRIPLE) จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชั .นกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

23. เมื?อท่านชาํระเงนิค่าทัวรใ์หก้ับทางบรษัิทฯแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ?งก็ตาม ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านได ้
ยอมรับเงื?อนไขขอ้ตกลงทั .งหมดนี.แลว้ ** 

24. หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั 
25. สําหรับผูเ้ดนิทางที?อายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย  



        XJICN07 (ซปุตาร…์คอตตอน แคนดี.)

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 
เอกสารทีFควรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทีFตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาให้
เฉพาะนกัทอ่งเทีFยวทีFมาทอ่งเทีFยวโดยสจุรติเทา่น ั4นทีFผา่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการทํางานประจําของนักทอ่งเที?ยว ซึ?งสมควรที?นําตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร 
จดหมายรับรองการทํางานภาษาองักฤษ ระบตํุาแหน่ง เงนิเดอืน  

2. กรณีที?ทา่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมสําเนาหนังสอืจดทะเบยีนที?มชีื?อทา่นพรอ้มเซน็รับรองสําเนา 
3. หลักฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเที?ยวประเทศเกาหลีสมควรที?จะนําเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  

300เหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดนิทาง 2   วนั (หากไมม่บีตัรเครดติคารด์) 
หากมบีตัรเครดติตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้ง
นําตดิตวัไปดว้ยหรอืหลกัฐานการเงนิอื?นใดที?จะแสดงใหเ้จา้หนา้ที?ทราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเที?ยว 

4. กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา กรณุาเตรยีมหนังสอืรับรองจากสถานศกึษาเป็นภาษาองักฤษ และควรเดนิทาง
กบัผูป้กครอง เชน่ บดิา มารดา ป้า นา้ อา ที?มนีามสกลุเดยีวกนั (สําหรับผูเ้ดนิทางที?อายไุมถ่งึ 18 ปีและไม่
ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้ง ขอจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบ
มาดว้ย) 

5. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรนําพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืนําตดิตวัไปดว้ย   
6. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเที?ยว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

การอพัเกรดที?นั?ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat 

สําหรับที?นั?งBusiness/Premium ตัdวกรุป๊ทวัรไ์มส่ามารถอพัที?นั?งได ้

ทีFน ัFง Hot Seat  ราคา 2,200 บาท/เทีFยว เป็นที?นั?งที?มพีื.นที?วา่งที?มากกวา่ที?นั?งมาตรฐาน ดว้ยพื.นที?วางขาที?
กวา้งเป็นพเิศษ มพีื.นที?พอที?จะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที? 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื.อนํ.าหนักเพิ?ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง 10วนัเทา่นั.น พรอ้ม
ชาํระคา่นํ.าหนัก** 

-       ซื.อนําหนักเพิ?ม        5 กก.   ชาํระเพิ?ม 600  บาท 

-       ซื.อนํ.าหนักเพิ?ม       10 กก.  ชาํระเพิ?ม 1,000 บาท 

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

 
 
 
 

 
      


