
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Travelogue Agency Company Limited 

285 2nd Fl., Vanich 1 Rd., Jakrawadh, Samphantawong, Bangkok  10100  Thailand 

Tel: 02-222-2303, 02-225-4429, 02-2214889, 02-2210419, 02-6229704  Fax: 02-225-4430   

E-mail : reservation@travelogue.co.th , www.travelogue.co.th 

 

 

LICENCE NO 11 / 4711 

 เกาหล ีสก ีสวนสนุกล็อตเตเ้วลิด ์ 

5 วนั 3 คนื  
ซุปตาร ์ บงิชู...เกล็ดหมิะ 

  ก าหนดเดนิทาง เดอืนพฤศจกิายน - ธนัวาคม 2562 

โดยสายการบนิ  ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 

(บนิดกึ-กลบัเชา้ เทีย่วคุม้สดุๆ) 



❖ โซลทาวเวอร.์.. 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีสู่งทีสุ่ดในโลก 
❖ สนุกสุดเหวีย่งกบัการเลน่สก.ี..และสมัผสัหมิะขาวแรกของเกาหล ี

❖ สวนสนกุล็อตเตเ้วลิด.์..สวนสนุกในรม่ทีใ่หญท่ีสุ่ดของประเทศ 
❖ EUNPYEONG HANOK VILLAGE... หมูบ่า้นด ัง้เดมิสไตลเ์กาหล ี

❖ ชมิสตรอเบอรร์ ี.่.. ลูกใหญ ่หวาน หอม สดๆ จากไร ่

❖ พรอ้มเต็มอิม่กบั..บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์!!! 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 
พกั 2 -3 ทา่น 

ต่อหอ้ง 
ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

24 – 28 พฤศจกิายน 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

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

27 พฤศจกิายน – 01 ธนัวาคม 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

28 พฤศจกิายน – 02 ธนัวาคม 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

29 พฤศจกิายน – 03 ธนัวาคม 2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

30 พฤศจกิายน – 04 ธนัวาคม 2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

01 – 05 ธนัวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

02 – 06 ธนัวาคม 2562 

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

03 – 07 ธนัวาคม 2562 

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

04 – 08 ธนัวาคม 2562 

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

05 – 09 ธนัวาคม 2562 

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

06 – 10 ธนัวาคม 2562 19,888.- 19,888.- 6,000.- 

07 – 11 ธนัวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

08 – 12 ธนัวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

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

10 – 14 ธนัวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

11 – 15 ธนัวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

12 – 16 ธนัวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

13 – 17 ธนัวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

14 – 18 ธนัวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

15 – 19 ธนัวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

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

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



 

 
 
วนัแรก      ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

 

23.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1  ช ัน้ 3 ประตู 4 เคาทเ์ตอร ์3-4

สายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน า

ทา่นโหลดสัมภาระ (ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบ

ของสายการบนิ กรณีตอ้งการจองทีน่ ัง่จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ)  

 

วนัทีส่อง      ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน - หมูบ่า้นอนึพยอง  -  

 สวนสนุกลอ๊ตเตเ้วลิด ์ 

02.35 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐั เกาหลใีต ้โดยสายการ

บนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 700 (ส าหรบัเทีย่วบนินี ้ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 25 นาท)ี  

 

10.05 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐั เกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่

ประเทศเกาหล ีเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร

เรยีบรอ้ยแลว้  
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู โอซมับูลโกก ิ(OSAM BULGOGI)(1)  

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

19 – 23 ธนัวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

20 – 24 ธนัวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

21 – 25 ธนัวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

22 – 26 ธนัวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

23 – 27 ธนัวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

24 – 28 ธนัวาคม 2562 19,888.- 19,888.- 6,000.- 

25 – 29 ธนัวาคม 2562 20,888.- 20,888.- 6,000.- 

26 – 30 ธนัวาคม 2562 20,888.- 20,888.- 6,000.- 

27 – 31 ธนัวาคม 2562 22,888.- 22,888.- 6,000.- 

28 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2562 

(วนัข ึน้ปีใหม)่ 
23,888.- 23,888.- 6,000.- 

29 ธนัวาคม – 02 มกราคม 2562 

(วนัข ึน้ปีใหม)่ 
22,888.- 22,888.- 6,000.- 

30 ธนัวาคม – 03 มกราคม 2562 

(วนัข ึน้ปีใหม)่ 
21,888.- 21,888.- 6,000.- 

หมายเหต ุ:รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  

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

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ่** 



บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นอนึพยอง  (EUNPYEONG HANOK VILLAGE) ยอ้นกลับไปยคุอดตี
ของดนิแดนโสม กับหมู่บา้นที่ไดก้ลิน่อายความเกา่แกแ่บบสุดๆ  เป็นหมู่บา้นโบราณทีซ่อ่นตัวอยู่

ทา่มกลางธรรมชาต ิมีภเูขาโอบลอ้ม บรรยากาศเงียบสงบ อยูใ่กลช้ดิธรรมชาต ิทอ้งฟ้าสคีรามแสน
สดใส สัมผัสววิภเูขาไดอ้ยา่งเต็มทีม่ ี อีกทัง้ยังมคีาเฟ่ในสไตสฮั์นอกทีใ่หท้า่นไดน่ั้งพักผอ่นไปในตัว 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกลอ๊ตเตเ้วลิด ์(LOTTE WORLD) สวนสนุกในรม่ทีใ่หญท่ีส่ดุใน
เกาหลี  เร ิม่ตน้ดว้ยความสนุกสดุยอดกับ 5 สิง่ที่ไม่ควรพลาดเร ิม่ดว้ย PHARAOH’S FURY ตื่นเตน้
เลา้ใจกับการล่องแก่งพิชติฟาร์โรแห่งอีย ิปต์, ADLANTIC ADVENTURE น่ังรถไฟเหาะพิช ิต

แอตแลนตกิ, GYRO DROP เกา้อี้หมุนเหาะดว้ยความเร็ว 100 กโิลเมตรตอ่ชั่วโมง ดว้ยความสงูกวา่ 
70 เมตร เพลดิเพลนิมหกรรมขบวนพาเหรดที่เฉลมิฉลองใน WORLD CANIVAL PARADE พรอ้ม 
พบความอัศจรรยใ์จละตื่นตากับ เลเซอรโ์ชว์ การแสดงทีน่ าทุกทา่นไปสูด่นิแดนแหง่กาแล็กซี ให ้
ทา่นไดเ้ต็มอิม่กับบัตรFREE PASSเลน่เครือ่งเลน่ไดท้กุชนดิไม่จ ากัดจ านวนครัง้ ที ่MAGIC LAND ที่
มีเครื่องเล่นหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น WAIKIKI WAVE, SWING TREE, BUNGEE DROP และอื่นๆ 
อีกมากมาย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

ทีพ่กั  โรงแรม PACIFIC HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

วนัทีส่าม      อสิระสนุกสนานกบัการเลน่สกแีละหมิะ - ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่-ศูนยร์วมเครือ่งส าอาง - 

 พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+ท าขา้วหอ่สาหรา่ย พรอ้มสวมชุดฮนับก -ศูนยส์มุนไพร - 

 พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ- พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง - ช็อปป้ิงยา่นฮงแด  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

จากนัน้น าทา่นสูล่านสก ีสนุกสนานและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ กบัการเลน่สก ี เก็บบรรยากาศ
รอบๆลานสก ีพรอ้มกจิกรรมตา่งๆอีกมากมาย หรอืจะอสิระถา่ยรปูและเลน่หมิะ  
(ราคาไมร่วม คา่เช่าสกหีรอืสโนวบ์อรด์ ประมาณทา่นละ 55,000 วอน การเตรยีมตวักอ่น
เลน่สก ีควรเตรยีม เสือ้แจ็คเก็ตกนัน า้หรอืผา้รม่ กางเกงรดัรูป ถุงมอืสก ีผา้พนัคอ แวน่กนั
แดด เป็นตน้ และกจิกรรมอกีมากมายใหท้า่นเลอืกเลน่ โปรดตดิตอ่ไกดห์รอืหวัหนา้ทวัร)์  
กรณีลานสกไีมส่ามารถเปิดใหบ้รกิาร เนือ่งจากปรมิาณหมิะอาจไมเ่พยีงพอ  บรษิทัจะพา
ท่านไปลานสกใีนทีร่ ่ม  ONE MOUNT SNOW PARK แทน (ไม่รวมค่าเขา้และค่าอุปกรณ์
เครือ่งเลน่ทุกชนดิ หรอืหากทา่นใดไมส่นใจ สามารถเดนิชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั มที ัง้ H&M, 
ADIDAS และมอีกีหลากหลายแบรนดช์ ัน้น า) 



น าทา่นเดนิทางสู ่ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่(STRAWBERRY FARM) ใหท้า่นไดช้มิสตรอเบอรร์ีส่ดๆ หวาน
ฉ ่าจากไร ่นอกจากนัน้ทา่นยังสามารถซือ้กลับเมืองไทยโดยจะมีการแพ็คใสก่ลอ่งสวยงาม และจัดสง่

ใหท้า่นในวันสดุทา้ย  

 

จากนัน้น าทา่นสู ่ศูนยร์วมเครือ่งส าอาง (COSMETIC SHOP) ศนูยร์วมเครือ่งส าอาง ชือ่ดังของ
เกาหล ีเชน่ Rojukiss, Missha 
 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู ขา้วย าเกาหล ี(BIBIMBAP) (3) 

บา่ย น าทา่นสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (SEAWEED MUSEUM) จะจัดไดเ้รยีนรูเ้รือ่งราวตา่งๆของการท า

สาหร่ายและประวัตคิวามเป็นมาตน้ก าเนิดของการผลติสาหรา่ยพรอ้มทัง้ใหท้่านไดล้ิม้ลองรสชาติ
สาหรา่ยของเกาหลแีบบดัง้เดมิ และสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากอีกดว้ย   
จากนั้นน าท่านเรียนรู ้การท าข ้าวห่อสาหร่าย (KIMPAP) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยม
รับประทาน โดยการน าขา้วสกุ และสว่นผสมอื่นๆหลากชนดิ เชน่ แตงกวา แครอท ผักโขม ไขเ่จียว 
ปูอัด แฮม เป็นตน้ วางแผ่บนแผ่นสาหร่าย มว้นเป็นแท่งยาวๆ แลว้หั่นเป็นช ิน้พอดีค า  ซึง่โดย
ส่วนมากจะท าขนาดกะทัดรัด ชาวเกาหลมัีกกนิเมนูน้ีในเวลารบีๆ เพราะมันกนิง่าย เร็ว และพกพา
สะดวก 
พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้สชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก” (HANBOK) สนุกสนานกบักจิกรรมให้
ทา่นแตง่กายในชุดประจ าชาตพิืน้เมอืงเกาหล ี เก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ 

 น าทา่นชม ศูนยส์มุนไพร (HERB SHOP) ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของ

เกาหล ีทีน่ ามาแปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ ทีม่ีสรรพคณุรักษาโรค และบ ารงุรา่งกาย  
  น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ(TRICK EYE MUSEUM) ทา่นจะไดส้นุกสนานกับการ

ถา่ยรปูแอ็คชั่นท าทา่ตา่งๆ ทีเ่กดิจากความคดิสรา้งสรรค ์และจนิตนาการของการสรา้งภาพ โดยใช ้

เทคนิคพิเศษจากภาพสามมติทิี่รวมทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์ และการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความ

เคลือ่นไหวของภาพใหม้ีมติเิหมือนจรงิโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมสีว่นรว่มถา่ยภาพ เมื่อผ่านเขา้ไปในภาพ

นัน้ๆ ภาพทกุภาพจะออกมาดปูระหนึง่เหมือนจรงิในเหตกุารณ ์จนทา่นจะอุทานวา่มันเหมือนจรงิมาก

จนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนภาพวาดและของจรงิ  

  น าทา่นชม พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง (ICE MUSEUM) เป็นโซนน ้าแข็งแกะสลักรปูตา่งๆ อุณหภมูขิา้ง

ใน ประมาณ -4 องศา  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

   

  



 น าท่านเดนิทางสู ่ย่านฮงแด (HONGDAE) หรือ ม.ฮงอิก วอล์คก ิง้ สตรีท (Hongik University 

Street) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ ศนูยร์วมเด็กวัยรุน่ เด็กมหาวทิยาลัย 

และวัยท างาน อีกทัง้ไดช้ือ่ว่าเป็นถนนสายศลิปะอีกแหง่หนึง่ของกรงุโซล เป็นยา่นทีม่ีบรรยากาศโร

แมนตกิ อีกทัง้ยังมีรา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ 

แกลเลอรี่ รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้แฟชั่น คลับ 

ตลาดศิลปะ และรา้นอาหารที่น่าสนใจในหมู่

วัยรุ่นอาย ุ20-30 ปีที่นิยมมาเดนิเลน่ ราคาของ

สนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆ ก็ไม่แพง ซึง่จะคกึคัก

เป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้

แต่ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของทีข่ายกัน

เยอะสว่นใหญก่็จะเป็นสนิคา้แฟชั่น เชน่ เสือ้ผา้ 

กระเป๋า รองเทา้ ของก ิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน และ

ทีเ่ยอะไม่แพก้ันก็คอืขนมตา่งๆ 

 

 

ค า่  บรกิารอาหาค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู ไกอ่บซอี ิว๊วุน้เสน้ (JIMDAK)  (4)   

ทีพ่กั  โรงแรม GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่      โซลทาวเวอร(์ไมร่วมขึน้ลฟิท)์ - ศูนยโ์สม - ศูนยน์ า้มนัสนเข็มแดง – ศูนยพ์ลอยอเมทสิ -  

 พระราชวงัชางด็อกกุง – ดวิตีฟ้ร ี– ช็อปป้ิงยา่นเมยีงดง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าทา่นเดนิทางสู ่หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมืองทีส่งู
ที่สุดในโลก มีความสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรงุโซล
จากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกักซัน และถา้หันไปยังทศิ
ตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน่ ้าฮันกงั เป็น
อีกหนึ่งสถานที ่ที่สุดแสนจะโรแมนตกิ ไม่
ว่าจะเป็นยามกลางวันหรอืกลางคนื และไม่
ว่าจะฤดูไหนๆ ที่น่ียังคงไดร้ับความนิยม
เสมอมา เพราะเป็นสถานทีค่ลอ้งกญุแจคูร่กั
ที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และชาว
เกาหลี โดยมีความเชือ่ว่าหากไดม้าคลอ้ง
กุญแจดว้ยกันทีน่ี่ และโยนลกูกญุแจลงไป
จะท าใหร้ักกันม่ันคง ยนืยาว ตราบนานเทา่
นาน (หมายเหตุ : ไม่รวมค่า ข ึน้ลฟิต์ 

และ คา่แมกุ่ญแจ ลูกกุญแจคูร่กัส าหรบั
คลอ้ง ท่านสามารถเตรยีมจากประเทศ
ไทยไปได)้  
น าทา่นชม ศูนยโ์สม (GINSENG) ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่ีอาย ุ6 ปี ซึง่ถอืว่า
เป็นโสมทีม่ีคณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่ีคณุภาพดทีีท่ีส่ดุ
และราคาถกูกว่าไทยถงึ 2 เทา่ เพื่อน าไปบ ารงุรา่งกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอื  
น าท่านชม ศูนยน์ า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลติภัณฑ ์ที่สกัดจากนา้มันสน มีสรรคณุ
ชว่ยบ ารงุรา่งกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกายไดเ้ป็นอยา่งด ี

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู ชาบูชาบู (SHABU SHABU)  (6)   

บา่ย  น าทา่นชม โรงงานเจยีระไน พลอยอเมทสิ (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลเีป็นแดนของ

พลอยสมี่วง พลอยแหง่สขุภาพและน าโชค โดยมีตัง้แตส่มี่วงออ่นเย็นตา จนถงึสมี่วงไวน์ มีเสน่หเ์ยา้
ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี้ ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มือ 



น าทา่นเทีย่วชม พระราชวงัชางดอ๊กกุง (CHANGDEOKGUNG) เป็นพระราชวังทีส่วยงามและ

ทรงคณุคา่ทีส่ดุในประวัตศิาสตรเ์กาหลทีีเ่คยมีการปกครองดว้ยระบบกษัตรยิจ์นไดร้ับการขึน้ทะเบยีน

ใหเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมขององคก์ารยเูนสโกพระราชวังแหง่น้ีมีความส าคัญมาก

เพราะเป็นพระราชวังหลวงสรา้งในปี ค.ศ.1405 ใชเ้ป็นทีป่ระทับของกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชชอนหลาย

พระองคจ์นถงึพระเจา้ชนุจง (Seonjeong) ซึง่เป็นกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของราชวงศท์ีส่ ิน้พระชนม์ลง

ในปีค.ศ.1926  ดังนัน้ทางรัฐบาลเกาหลจีงึไดอ้นุรักษ์พระราชวังแหง่น้ีเอาไวอ้ยา่งดทีีส่ดุ 

 น าท่านเลือกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ี(DUTY FREE) รา้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีส่ดุในโซล 

แหล่งรวมสนิคา้แบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น ้าหอม เสื้อผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬกิา 

เครือ่งประดับหลากหลายแบรนดดั์ง และสนิคา้แบรนดอ์ื่นๆ อีกมากมาย  

 น าทา่นเดนิทางสู ่แหลง่ช็อปป้ิงยา่นเมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหลทีา่นสามารถเลอืกสนิคา้เท

รนดแ์ฟชั่นลา่สดุของเกาหลไีดท้ีน่ี่โดยเฉพาะสนิคา้วัยรุน่เชน่เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งประดับ 

ทั ้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ 

เครื่ อ งส า อ า ง เช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 

LANEIGE อีกทัง้ยังมีรา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บรกิารอาหาค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตข์าปู (KING CRAB)  (7)   

ทีพ่กั  โรงแรม GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

วนัทีห่า้     ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต -ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน- ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ อูดง้(UDONG)  (8) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (SUPER MARKET) ซึง่มีสนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หา

เป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมี่ก ึง่ส าเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของที่

ระลกึตา่งๆ 

11.15 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน AIR ASIA X 

เทีย่วบนิที ่XJ 701 (ส าหรบัเทีย่วบนินี ้ไมม่บีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลา

บนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 25 นาท)ี 

15.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 



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

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

**ราคาส าหรบัลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 8,888 บาท 

ยกเวน้ช่วงปีใหม ่ ราคา 10,888 ** 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 5,900 บาท **  
(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

***ราคานีเ้ฉพาะกรุป๊หนา้รา้น (จอยทวัร)์ เทา่น ัน้  
กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัง้*** 

 
 

ส าคญั !! :   

* อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางต่างประเทศ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าธรรมเนยีมเพ ิม่จากราคาทวัร ์ ทา่นละ 100 USD. (เป็นเงนิ

ไทยประมาณ 3,200 บาท) 

* กรณีตอ้งการตดักรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ครู  ธุรกจิ

ขายตรงเครื่องส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาต ิหรือคณะทีต่้องการใหเ้พ ิม่สถานทีข่อดู

งาน กรุณาตดิต่อแจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าราคาใหใ้หมท่กุคร ัง้ 

* กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้จากที่

ด้านหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรือจากด่านตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิข ึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ ีท่า่นช าระเรียบร้อย

แลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

*  ตามนโยบายการโปรโมทสนิค้าพืน้เมอืงของรฐับาลเกาหลรี่วมกบัการท่องเทีย่วเกาหลใีนนาม

ของรา้นรฐับาล ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์ เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์  จงึอยากเรียน

ชีแ้จงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจ าเป็นต้องแวะชม จะซื้อหรือไม่ซื้อข ึน้อยู่กบัความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกั และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้ร้านรฐับาล ขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 100 USD / ทา่น /รา้น 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
✓ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษี

สนามบนิและค่าภาษีน ้ามันทกุแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่า

เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

✓ คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ช ิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 

ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แตทั่ง้น้ีเจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงื่อนไขของสาย

การบนิ) ** 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 

✓ คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์การแขง่ขัน

กีฬา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น



โรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึ

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

✓ คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

✓ คา่เบี้ยประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม์) 

✓ คา่บรกิารน้ีรบัเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

✓ คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

✓ ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวมท่านละ 50,000 วอน หรอื 1,750 บาท /ท่าน/ทรปิ  

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร **เด็กช าระทปิเทา่ผูใ้หญ*่*   

ท ัง้นี ้ขออนุญาตเิก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีด่อนเมอืง ในวนัเช็คอนิ 

✓ คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน  

✓ คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้น้ีข ึน้อยูก่ับสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

✓ คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

✓ ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

✓ ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเทีย่ว กรณีที่สถานทูตแจง้ใหย้ื่นขอวีซ่าแบบกะทันหันกอ่นเดนิทางตามจรงิ 

ประเทศเกาหลใีต ้อนุญาตใหท้า่นทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย และมีวัตถปุระสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลีใต ้

เพื่อการทอ่งเทีย่ว ไม่จ าเป็นตอ้งยืน่ขอวีซา่ โดยสามารถพ านักไดไ้ม่เกนิ 90 วัน ตอ่ครัง้ 
 
เดนิทางขึน้ต ่า 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระ
ค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี่จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค์ใหท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่น
ทราบลว่งหนา้  
 
 
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100 % 

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอื่นทีร่ออยู ่

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษัิทฯถือวา่ท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใช้ในการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิ
ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งต า่ 2 หนา้หากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 
 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 
เน่ืองจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 

ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิใหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมื่อทา่น
ออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 



1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเล ือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้น้ีข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิ 

9. ทางไปในพีเรยีดวันอื่นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ 

ทัง้น้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถ

เปลีย่นแปลงไดก้รณีทีท่า่นตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน่ ต๋ัวเครือ่งบนิ , ต๋ัวรถทัวร ์, ต๋ัว 

10. กรณีที่ทา่นตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบนิ , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรณุา

ตดิตอ่สอบถามเพื่อยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลา

เดนิทางได ้เพราะมีบางกรณีทีส่ายการบนิอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ ทัง้น้ีข ึน้อยูก่ับฤดกูาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ ส ิง่ส าคัญ 

ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบินเพื่อเช็คอนิก่อนเครื่องบนิ อย่างนอ้ย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความ

เสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้  (กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไม่

ทานเน้ือสัตว์ หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ) 

11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

12. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

13. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่

ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรม

แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 

เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ  

14. อัตราทัวรน้ี์ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ต๋ัวกรุ๊ป) ทา่นจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป 

หรอื กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิตอ่

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

15. ทางบรษัิทไม่มีนโยบายจัดคูน่อนใหก้ับลกูคา้ทีไ่ม่รูจั้กกันมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้ง

ช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบุ 

16. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ

ท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถใน

การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม

โปรแกรม 

17. ส าหรับลกูคา้ที่เดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี 

ขึน้อยูก่ับโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพักว่ามีหอ้งรอบรับส าหรับ 3 ทา่น หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่มี ทา่น

จ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่ีอายตุ า่กว่า 12 ปี ณ วันเดนิทางกลับ 

18. ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเร ิม่มืดแลว้ สถานที่

ทอ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานที่

ทอ่งเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ที่

สามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตา 

19. กรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมือง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ 

20. หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดนิทาง 

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารดุแมเ้พียงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มีหนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มีรอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้



ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณี

ช ารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเกา่ไป

อา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพื่อยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หาก

ท่านไดส้่งเอกสารมาที่บรษัิทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) ท่านสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้ม่มีคา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต๋ั่วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วัน ทัง้น้ีข ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

21. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรณุาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะ

พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ  

22. ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่ง

กัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู ่(TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น 

(TRIPLE) จะแตกตา่งกัน บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กัน (ไม่ตดิกันเสมอไป) 

23. เมื่อทา่นช าระเงนิคา่ทัวรใ์หก้ับทางบรษัิทฯแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบั

เงื่อนไขขอ้ตกลงทัง้หมดน้ีแลว้ ** 

24. หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันกลับ 

25. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 
เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาให้

เฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสุจรติเทา่น ัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  
1. หลักฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตัวไปแสดงดว้ย เชน่ บัตรพนักงาน นามบัตร 

จดหมายรับรองการท างานภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงนิเดอืน  

2. กรณีที่ท่านเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนที่มชีือ่ท่านพรอ้มเซน็รับรองส าเนา 
3. หลักฐานการเงนิ ในระหว่างการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300

เหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไม่มีบัตรเครดติคารด์) หากมีบัตร

เครดติตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตัวไป

ดว้ยหรอืหลักฐานการเงนิอื่นใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบว่าทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

4. กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา กรณุาเตรยีมหนังสอืรับรองจากสถานศกึษาเป็นภาษาอังกฤษ และควรเดนิทาง

กับผูป้กครอง เช่น บิดา มารดา ป้า นา้ อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน (ส าหรับผูเ้ดนิทางที่อายไุม่ถงึ 18 ปีและ

ไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้ง ขอจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดา

แนบมาดว้ย) 

5. หากเป็นพาสปอรต์ใหม่ ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่ับพาสปอรต์ใหม่หรอืน าตดิตัวไปดว้ย   

6. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไม่ควรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การอัพเกรดที่น่ัง สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat 

ส าหรับที่น่ังBusiness/Premium ตั๋วกรุป๊ทัวรไ์มส่ามารถอัพทีน่ั่งได ้

ทีน่ ัง่ Hot Seat  ราคา 2,200 บาท/เทีย่ว เป็นทีน่ั่งที่มพีืน้ที่วา่งที่มากกวา่ที่น่ังมาตรฐาน ดว้ยพื้นที่วางขาที่
กวา้งเป็นพเิศษ มพีื้นทีพ่อที่จะสามารถยืดขาไดอ้ย่างเต็มที ่

**กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง 10วันเท่านัน้ พรอ้ม
ช าระคา่น ้าหนัก** 

-       ซือ้น าหนักเพิม่        5 กก.   ช าระเพิม่ 600  บาท 

-       ซือ้น ้าหนักเพิม่       10 กก.  ช าระเพิม่ 1,000 บาท 

-       ซือ้น ้าหนักเพิม่       20 กก.  ช าระเพิม่ 2,000 บาท 

 

 


