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รหัสทัวร ์AKR02-01 XJ 

 ตืน่ตากบัสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีสุ่ดของประเทศ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ 

 เช็คอนิแลนดม์ารค์เกาหล ีโซลทาวเวอร ์

 พเิศษ!! ส าหรบัสาวก HARRY POTTER กบั คาเฟ่สุดชคิ 943 KING’S CROSS 

 เขา้ชมพระราชวงัหลกัแหง่แรกของราชวงศโ์ชซอน พระราชวงัเคยีงบกกุง 
 ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแดและยา่นเมยีงดง  แวะชมิรา้น Street Food แบบฟินๆ 

 

*ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ* 

(ยกเวน้เด็กต า่กวา่ 2 ขวบ) ท ัง้นี ้ขออนญุาตเิก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีด่อนเมอืงในวนัเช็คอนิ 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

**ราคาเด็กต า่กวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
(ไมม่รีาคาส าหรบัเด็ก) 

พกัเดีย่ว 

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 - 27 สงิหาคม 2565 20,888 6,000 

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

6 - 10 กนัยายน 2565 20,888 6,000 

13 - 17 กนัยายน 2565 20,888 6,000 

20 - 24 กนัยายน 2565 20,888 6,000 

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

 

พอใจของทา่น 

วนัแรก      ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

23.00 น.   พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1  ช ัน้ 3 ประตู 4 เคาทเ์ตอร ์3-4 สายการบนิแอร์

เอเชยีเอ็กซ ์(XJ)  โดยมีเจา้หนา้ที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและน าท่านโหลดสัมภาระ (ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่น่ังบนเครือ่ง เนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ กรณีตอ้งการจองที่

น่ังจะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ)  

 

วนัทีส่อง   ท่าอากาศยานนานาชาตอินิช็อน - ศูนยต์รวจ PCR-Test ทีส่นามบนินานาชาตอินิชอน - โซล

ทาวเวอร ์- พระราชวงัเคยีงบกกุง - ยา่นยอนนมัดง - ยา่นฮงแด - คาเฟ่'943 King’s Cross 

02.45 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตอินิช็อน ณ ประเทศเกาหลใีต ้สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี

เอ็กซ ์(XJ) เทีย่วบนิที ่XJ700  

10.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิช็อน ประเทศเกาหลใีต ้น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาที่เกาหลเีร็วกว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่าน
เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) เมื่อผ่านเขา้ประเทศเกาหลใีตแ้ลว้ น าท่านตรวจโควดิแบบ RT-

PCR Test ตามนโยบาย และกฏระเบยีบการเขา้ประเทศเกาหล ีที่สนามบนินานาชาตอินิช็อน จากนัน้น า
ท่านเชคอนิเขา้โรงแรมทีพ่ักเพือ่รอผลตรวจ ประมาณ 3-5 ช่ัวโมง หากผลตรวจออกไม่พบเชือ้ จากนัน้จงึ
น าท่านเดนิทางเที่ยวเที่ยวไดต้ามปกต ิ(ค่าใชจ้่ายในการตรวจโควดิ ประมาณ 80,000 วอน/ท่าน 

ราคาตรวจ RT-PCR Test ไมร่วมอยูใ่นโปรแกรมทวัร)์ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) เมนู ชาบู ชาบู 

 น าท่านเดินทางสู่แลนด์มาร์คของกรุงโซล โซลทาวเวอร ์Namsan Tower หรือ Seoul Tower 
หอคอยที่อยู่บนยอดเขานัมซาน เป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองหลวงของเกาหลีใต ้ผูค้นนิยมมาเดนิออก
ก าลังกาย เพราะเป็นที่ที่รณรงค์เรื่องการลดควันพิษ จ ากัดการใชร้ถในการขึน้เขา รถโดยสารก็เป็น

พลังงานไฟฟ้า วัยรุ่น หนุ่มสาว และนักท่องเทีย่วนยิมมาคลอ้งกญุแจคูร่ักเป็นจ านวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเคยีงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) พระราชวังหลักแห่งแรกของ

ราชวงศโ์ชซอน ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของภเูขาบกุฮันซาน ในกรุงโซล ปัจจุบันกลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว 
สามารถเขา้ไปถ่ายรูปชมความงดงาม ศกึษาประวัตศิาสตร์ ทัง้คนเกาหล ีและต่างชาต ินิยมใส่ชุดฮันบก
และเขา้ไปเดนิชม ต าหนักตา่งๆ พรอ้มกับถ่ายรูปใหเ้ขา้กับบรรยากาศดา้นในอกีดว้ย 
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น าท่านชม ย่านยอนนมัดง Yeonnam dong Central Park เป็นสวนสาธารณะที่ดัดแปลงมาจาก

ทางรถไฟเกา่ มรีา้นคาเฟ่น่ารักๆเยอะเยอะมากมาย ใหท่้านเดนิชมพรอ้มถ่ายภาพสวยๆ 

 น าท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด (Hongdae) เป็นแหล่งรวมวัยรุ่น เพราะอยู่ใกลม้หาวิทยาลัยฮงอกิ 

(Hongik University) รา้นคา้ในย่านนี้ก็จะออกแนววัยรุ่น ราคาไม่แพง จ าพวกเครือ่งส าอางแบรนดชั์น้น า

ของเกาหล ีเช่น Etude, Nature Republic, It’s’ Skin และเสือ้ผา้แฟช่ันสวยทันสมัยใหช้อ้ปตลอดขา้ง

ทาง และย่านนี้ยังมอีาหาร  

 

 ไฮไลท!์!! สาวก HARRY POTTER หา้มพลาด ส าหรับ คา

เฟ่'943 King’s Cross ชานชาลา 9 เศษสามส่วนสี'่

คาเฟ่สไตลแ์ฮรี ่ทีย่กมาเอาใจแฟนคลับแฮรีพ่อตเตอรถ์งึ

ย่านฮงแดเลยค่าเฟ่ใหม่กลางใจกรุงโซลแห่งนี้ เพิ่งเปิด

ใหม่แบบสด ๆ รอ้น ๆ เลยคา่ ตัวรา้นจะมทัีง้หมด 4 ชัน้เลย 

แถมยังมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆและพร็อพต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะ

เป็นชดุคลมุหรอืผา้พันคอของทัง้ 4 บา้นพรอ้มไมก้ายสทิธิ ์

(หมายเหตุ:ในกรณีที่ท่านตอ้งการเขา้ไปถ่ายรูปดา้นใน 

จะตอ้งซื้อเครื่องดื่มจากทางรา้น เครื่องดื่มไม่รวมอยู่ใน

ราคาทัวร)์ 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) เมนู BBQ 

ทีพ่กั  โรงแรม STAZ HOTEL MYEONGDONG2 หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม   สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- ศูนยเ์วชส าอาง - ศูนยน์ า้มนัสนเข็มแดง - ดวิตีฟ้ร ี- ตลาดเมยีงดง 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(Everland Theme Park) ถูกขนานนามว่า ดสินียแ์ลนด์

เกาหลเีป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ โดยมบีรษัิทซัมซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหบุ
เขาใหท่้านไดอ้สิระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกที่นี่ท่านจะ

พบเจา้ป่าสงิโตและเสือสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับ
คนขับรถไดเ้ป็นอย่างดี หรือเขา้สู่ดนิแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึง่จะปลูกดอกไมเ้ปลี่ยนไปตาม
ฤดกูาล อกีทัง้ยังสามารถสนุกกับเครือ่งเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวรร์ถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชม

สวนดอกไมซ้ึง่ก าลังบานสะพรั่งอวดสสัีนเต็มสวน (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ มีนาคม-เมษายน : สวน
ทวิลปิ / พฤษภาคม-มถุินายน : สวนดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ 

สงิหาคม-กันยายน : สวนดอกลลิลี/่ ตุลาคม-พฤศจกิายน : สวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการ
แสดงต่างๆ ที่จัดตามตารางประจ าวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเครื่องเล่นไม่
จ ากัดรอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอย่างมากมาย 
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เทีย่ง ทางทวัรม์แีจกคูปองให ้1 ใบ/ทา่น เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว (4) 

น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยเ์วชส าอาง (Cosmetic Shop) ใหท่้านเลอืกซือ้คอสเมตกิหลากยี่หอ้คุณภาพที่
ผูห้ญิงชาวเกาหลีทัง้สาววัยรุ่นไปจนกระท่ังสาวสวยสูงวัยแลว้ ผูห้ญิงเกาหลีใหค้วามส าคัญกับเรื่อง
ผวิหนา้คอ่นขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุม่บ ารุงผวิพืน้ฐาน Skin Care และเครือ่งส าอางผสมสมุนไพร 

น าท่านชม ศูนยน์ า้มนัสนเข็มแดง (Red Pine) เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กัดจากนา้มันสน มสีรรคณุชว่ยบ ารุง
ร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในร่างกายไดเ้ป็นอย่างด ี

 จากนั้นน าท่านแวะ ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free)  ชอ้ปป้ิงแหล่งปลอดภาษี สนิคา้แบรนด์เนม อาท ินาฬิกา,
แว่นตา,เครื่องส าอาง,กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูปหรือจะเป็นน ้าหอม เครื่องส าอางแบรนดชั์น้ดัง ต่างๆ อาท ิ
Sulwhasoo, DKNY, Shiseido, Dior และน าท่านเดนิทางสู ่

 น าท่านชอ้ปป้ิงตลาดดังทีส่ดุของเกาหล ีตลาดเมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากท่านตอ้งการทราบ
ว่าแฟช่ันของเกาหลเีป็นอย่างไร กา้วล ้าน าสมัยเพียงใดท่านจะตอ้งมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสนิคา้วัยรุ่น

อกีมายใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้ซึง่ราคาถูกกว่าทีเ่มอืงไทย 2-3 เท่า 

ค า่    อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ตลาดเมยีงดง 

ทีพ่กั  YEONGJONG INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่  ศูนยโ์สม – สวนสาธารณะฮานลึ – พพิธิภณัฑส์าหรา่ย - เกาะ Yeongjeongdo - สวนซองโด 

เชา้ รบัประทานอาหาร  เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

ท่านชม ศูนยโ์สม (Ginseng) ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมที่
มคีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีท่ี่สดุและราคาถูกกว่า

ไทยถงึ 2 เท่า เพือ่น าไปบ ารุงร่างกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรักและนับถอื 

 น าท่านเดนิทางสู่ สวนสาธารณะฮานลึ 
(Haneul Park) 1 ใน 5 สวน ในบรเิวณ 

World Cup Park  ก่อนหนา้นี้สวนนี้สรา้ง
ขึ้นในโอกาสที่เกาหลีและญี่ปุ่ นไดเ้ป็น

เจา้ภาพร่วมในการแข่งขันฟุตบอลโลก
เมื่อปี ค.ศ. 2002 โดยพื้นที่ตัง้ของสวน
ทั้งหมดนี้เคยเป็นกองภูเขาขยะ ที่ไม่

ส ามา รถก าจั ด ได ทั้น เนื่ อ งจากการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของกรุงโซล 

และปัจจุบันบรเิวณนี้ถูกสรา้งใหเ้ป็นสวน
ที่เป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม  ซึง่ไดต้ัง้ชือ่ว่า 
ฮานึล ที่แปลว่าทอ้งฟ้า มีพื้นที่ 190,000 

ตารางเมตร บริเวณสวนฮานึลจะอยู่บน
ภูเขา สามารถเห็นววิแม่น ้าฮันและววิกรุง

โซล สวนดอกหญา้ขนาดใหญ่บนเนนิเขาจะเป็นลานทุ่งหญา้โลง่ๆ ขนาดใหญ่มาก เต็มไปดว้ยดอกหญา้สี
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เหลอืงพลิว้ไปตามลม จะมีทางเดนิที่เขาท าไวใ้ห ้บางจุดก็จะสามารถเขา้ไปถ่ายรูปได ้แต่โดยท่ัวไปเขา
จะมีเชอืกกันเอาไวไ้ม่ใหเ้ขา้ไปเหยียบดอกหญา้  สวนแห่งนี้เป็นที่ไดร้ับความนิยมมากเพราะว่าสวนนี้มี

ทัศนียภาพที่สวยงาม และสามารถเที่ยวไดทุ้กฤดู (หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมค่ารถกอล์ฟขึน้สวน ท่าน
สามารถเดนิขึน้ไปชมสวนได ้หรอืสามารถซือ้ทีห่นา้สวนได ้โปรดตดิตอ่ไกดท์อ้งถิน่หรอืหัวหนา้ทัวร)์  
น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑส์าหร่าย (Seaweed Museum) จะจัดไดเ้รียนรูเ้รื่องราวต่างๆของการ

ท าสาหร่ายและประวัตคิวามเป็นมาตน้ก าเนิดของการผลติสาหร่ายพรอ้มทัง้ใหท่้านไดล้ิม้ลองรสชาติ
สาหร่ายของเกาหลแีบบดัง้เดมิ และสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากอกีดว้ย   

จากนั้นน าท่านเรียนรู ้การท าขา้วห่อสาหร่าย (Kimpap) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน 
โดยการน าขา้วสกุ และสว่นผสมอืน่ๆหลากชนดิ เชน่ แตงกวา แครอท ผักโขม ไขเ่จยีว ปอูัด แฮม เป็นตน้ 
วางแผ่บนแผ่นสาหร่าย มว้นเป็นแท่งยาวๆ แลว้หั่นเป็นชิน้พอดคี า  ซึง่โดยส่วนมากจะท าขนาดกะทัดรัด 

ชาวเกาหลมีักกนิเมนูนี้ในเวลารบีๆ เพราะมันกนิง่าย เร็ว และพกพาสะดวก 

พเิศษ !! ใหท่้านไดใ้ส่ชุดประจ าชาตเิกาหล ี“ฮันบก” (HANBOK) สนุกสนานกับกจิกรรมใหท่้านแตง่กาย
ในชดุประจ าชาตพิืน้เมอืงเกาหล ี เก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

น าท่าเดนิทางสูเ่กาะ Yeongjeongdo ใหท่้านสนุกสนานกับการ ป่ันเรยีวไบท ์บนเสน้ทางรางรถไฟ ชม

ววิสวยๆรมิทะเล 

น าท่านชม (สวนซองโด Songdo Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ สุดไฮเทค แรงบันดาลใจใน
การสรา้งจากเมืองชื่อดังต่างๆของโลกเช่น แมนฮัตตัน เวนิช ซดินีย์ ปารีส นิวยอร์ค และดูไบ ภายใน

สวนสาธารณะยังแบง่เป็นโซนๆ เพือ่ใหนั้กท่องเทีย่วไดร้่วมท ากจิกรรมตา่งๆภายในสวนเชน่ กจิกรรมทาง
น ้า พายเรอืแคนู พายเรอืคายัค เชา่เรอื ลอ่งแม่น ้า หรอืตืน่ตาตืน่ใจกับแท็กซีน่ ้าทีล่อ่งชมสวนทีส่วยงาม มี

โซน เลีย้งกระตา่ย กวาง โซนอาหารคาเฟ่ โซนหมู่บา้นเกาหลโีบราณ อกีดว้ย 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (7) 

ทีพ่กั  YEONGJONG INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้  ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - ทา่อากาศยานนานาชาตอินิช็อน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
เชา้ รบัประทานอาหาร  เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 น าท่านชอ้ปป้ิงละลายเงนิวอนที ่ณ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (Super Market)  มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืก
ซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของ

ทีร่ะลกึตา่งๆ 
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 ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิช็อน เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ 

11.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) เทีย่วบนิที ่XJ701  

15.15 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลับโปรแกรมทัวรต์ามความเหมาะสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อันเนื่องมาจากเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตสุดุวสัิย เชน่ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิการเมอืง สภาพ

การจราจรทัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพักของแต่ละโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออ านวย ทัง้นี้

ทางเราจะค านึงถงึความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ และการบริการของรถบัสน าเที่ยว ตาม

กฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 12 ช่ัวโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ข ึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้น ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลา

ท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษี

สนามบนิและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่า

เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

✓ คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกนิ 20 กก. (1 ชิน้) และ ถือขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 

กก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แตทั่ง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการ

บนิ) ** 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขับรถ) 

✓ คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขัน

กีฬา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

หมายเหตุส าคญั :  

เนื่องจากเป็นการจองทัวรล์ว่งหนา้ ณ วันเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลง

เวลาบนิ หากท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลังจากการเดนิทาง โปรดส ารองเวลาใน

การจองตั๋วเครื่องบนิไวอ้ย่างต ่า 4-5 ช่ัวโมง ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในสว่นของตั๋วเครือ่งบนิทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกับโปรแกรมทัวร ์

 
ส าคญัมาก  :   

• อัตรานี้เฉพาะนักท่องเทีย่วทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมเพิม่จากราคาทัวร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงนิไทยประมาณ 

3,200 บาท) 

• กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปสว่นตัว กรุ๊ปเหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนักเรยีน นักศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรง

เครือ่งส าอาง หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดงูาน กรุณาตดิตอ่แจง้

รายละเอยีด โดยละเอยีด กับเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าราคาใหใ้หม่ทุกครัง้ 

• กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ทัง้จากทีด่า้นหนา้

เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายที่

จะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 

• ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืงของรัฐบาลเกาหลรี่วมกบัการท่องเทีย่วเกาหลใีนนามของรา้น

รัฐบาล ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทุกท่าน

ว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งแวะชม จะซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก และถา้

หากลกูคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาล ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากท่าน

เป็นจ านวนเงนิ 100 USD / ท่าน /รา้น 
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โรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

✓ คา่บรกิารนี้รับเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่านัน้ 

✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ คา่ลงทะเบยีน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) เขา้ประเทศเกาหล ี

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเกาหลสี าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจาก

ทางเกาหลไีดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ

เวยีดนามไม่เกนิ 30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเกาหลสี าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่ม่ไดร้ับการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้น ๆ ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 %  

× ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

× ค่าใชจ้่ายในการตรวจ RT-PCR ที่ประเทศไทย เพื่อแสดงผลเมื่อเดนิทางถงึเกาหลี (เงือ่นไขอาจมีการ

เปลีย่นแปลงตามสถานการณ์) 

× ค่าใชจ้่ายในการตรวจ RT-PCR ที่ประเทศเกาหลี ราคาประมาณ 80,000 วอน (เงื่อนไขอาจมีการ

เปลีย่นแปลงตามสถานการณ์) 

× ค่าใชจ้่าย Test&Go หลังจากเดนิทางมาถงึประเทศไทย (เงือ่นไขอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามมาตราการ

จากทางภาครฐั) 

× ค่าทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ, ค่าทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของ

ทา่น (ท ัง้นี ้ขออนุญาตเิก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีด่อนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 
 

 

 

 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 30 ท่านต่อกรุ๊ป หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะ

ช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทาง ทางเรายนิดทีี่จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท่้านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

• เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่

ไดร้ะบไุวทั้ง้หมดนี้แลว้ 
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• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนา

หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้สิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

✓ เนื่องจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

✓ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใชจ้่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋ว
เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

✓ หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนื

ค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง 
นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน 

ก่อนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษัิทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ข ึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ

กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่าย
การด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณี

ใดๆทัง้สิน้ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้ว่มคณะไมถ่งึ 30

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบหุรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิ 
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9. ทางไปในพีเรยีดวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท่้านทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ 

ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษทุกครั ้งหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถ

เปลีย่นแปลงไดก้รณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋ว 

10. กรณีที่ท่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบนิ , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจา้หนา้ที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลือ่นวันและเวลา

เดนิทางได ้เพราะมีบางกรณีที่สายการบนิอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิง่ส าคัญ ท่าน

จ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเช็คอนิก่อนเครือ่งบนิ อย่างนอ้ย 3 ช่ัวโมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ใดๆทัง้สิน้  (กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสัตว ์

หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ) 

11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาท ิเช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

12. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้ 

13. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

14. อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป 

หรือ กลับส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิตอ่

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

15. ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคูน่อนใหก้ับลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระ

คา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

16. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า

ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท่้องเทีย่วตามโปรแกรม 

17. ส าหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ท่าน อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยู่

กับโรงแรมที่คณะนัน้ๆพักว่ามีหอ้งรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจ าเป็น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายุต ่ากว่า 12 ปี ณ วันเดนิทางกลับ 

18. ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเทีย่ว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอย่างสูง หรือ ใชร้องเทา้ที่สามารถ

เดนิบนหมิะได ้แว่นกันแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตา 

19. กรณีที่ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมือง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ 

20. หากวันเดินทาง เจา้หนา้ที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มีหนา้ใดหนา้หนึ่งหายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท่้านเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด 

กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ 

และ ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บรษัิทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได ้

สง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่

มีค่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 
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21. เกีย่วกับที่น่ังบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่น่ังบนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะ

พยายามทีส่ดุใหท่้านไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ  

22. ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน 

จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดี่ยว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน 

(TRIPLE) จะแตกตา่งกัน บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กัน (ไม่ตดิกันเสมอไป) 

23. เมื่อท่านช าระเงนิคา่ทัวรใ์หก้ับทางบรษัิทฯแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ก็ตาม ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนี้แลว้ ** 

24. หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันกลับ 

25. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 
เอกสารทีค่วรเตรยีมก่อนการเดนิทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาให้

เฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสุจรติเทา่น ัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  
1. หลักฐานการท างานประจ าของนักท่องเที่ยว ซึง่สมควรที่น าตดิตัวไปแสดงดว้ย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร 

จดหมายรับรองการท างานภาษาอังกฤษ ระบตุ าแหน่ง เงนิเดอืน  

2. กรณีทีท่่านเป็นเจา้ของกจิการกรุณาเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชีือ่ท่านพรอ้มเซ็นรบัรองส าเนา 
3. หลักฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะน าเงินสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ 300

เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2 วัน (หากไม่มีบัตรเครดติคารด์) หากมีบัตร

เครดติต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งน าตดิตัวไป

ดว้ยหรอืหลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบว่าท่านคอืนักท่องเทีย่ว 

4. กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา กรุณาเตรยีมหนังสอืรับรองจากสถานศกึษาเป็นภาษาอังกฤษ และควรเดนิทางกับ

ผูป้กครอง เช่น บดิา มารดา ป้า นา้ อา ที่มีนามสกุลเดยีวกัน (ส าหรับผูเ้ดนิทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปีและไม่ได ้

เดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้ง ขอจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมา

ดว้ย) 

5. หากเป็นพาสปอรต์ใหม่ ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่ับพาสปอรต์ใหม่หรอืน าตดิตัวไปดว้ย   

6. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักท่องเทีย่ว ไม่ควรสวมใสร่องเทา้แตะ 
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ขอ้มลูในการลงทะเบยีน 

**กรุณากรอกเอกสารเป็นภาษาองักฤษเท่าน ัน้** 

กรูณากรอกรายละเอยีดใหค้รบทุกขอ้ เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบยีน 

หากทา่นกรอกขอ้มูลไมค่รบถว้น ทางบรษิทัฯไมส่ามารถลงทะเบยีนใหท้า่นได ้

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

2. เพศ   ชาย  หญงิ 

3. สถานภาพ   โสด  สมรส  หย่า   หมา้ย 

4. วัน/เดอืน/ปีเกดิ............................................................................................................. .................... 

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

6. เลขพาสปอรต์......................................วันทีอ่อก..............................วนัหมดอายุ................................... 

7. เบอรโ์ทรศัพท.์................................................................................................................................. 

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

9. อาชพี  พนักงานบรษัิท  เจา้ของกจิการ  นักเรยีน/นักศกึษา  ว่างงาน 

10. ชือ่สถานทีท่ างาน (กรุณาระบตุ าแหนง่งาน)/สถานศกึษา .......................................................................... 

11. ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา......................................................................................................... 

12. เบอรโ์ทรสถานทีท่ างาน/สถานศกึษา................................................................................................... 

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

14. ท่านเคยเดนิทางไปประเทศเกาหลหีรอืไม่ 

 ไม่เคย 

 เคย จ านวนครัง้................... จุดประสงคใ์นการเดนิทาง.................................................................... 

15. ท่านเคยเดนิทางไปประเทศอืน่ทีไ่ม่ใชป่ระเทศเกาหลหีรอืไม่ 

 ไม่เคย 

 เคย จ านวนครัง้................... จุดประสงคใ์นการเดนิทาง.................................................................... 

 

กรุณากรอกขอ้มูลทีเ่ป็นความจรงิเทา่น ัน้ หากทา่นใหข้อ้มูลเท็จทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 

 

 

เอกสารในการลงทะเบยีน 

1. หนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) ทีเ่หลอือายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน มหีนา้ว่างคูท่ีย่ังไม่ประทับตรา 2 หนา้ขึน้

ไป โปรดตรวจดอูย่างละเอยีด แสกนภาพเป็น JPG หรอื JPED เทา่น ัน้ 

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังตอ้งเป็นพื้นสขีาว ถ่ายไม่เกนิ 3 เดอืน แสกนภาพเป็น JPG หรอื JPED 
เทา่น ัน้ 

 

 


