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 กําหนดเดนิทาง เดอืนมถินุายน - กนัยายน 2562 

 โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ(์XJ)  
(บนิดกึ-กลบัเชา้ เทีย่วคุม้สดุๆ) 

 สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด.์..สวนสนกุกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ 
 แชะรปูสายอารต์...กบัพพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ
 โซลทาวเวอร.์..หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลก 
 สวมชุดฮนับก…ชุดประจําชาตเิกาหล ีพรอ้มถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ  
 พเิศษ !!..สาํหรบัสาวกHARRY POTTER กบั คาเฟ่สดุชคิ943 KING’S CROSS 

 
 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกั 2 -3 ทา่น 
ตอ่หอ้ง 

ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

07 – 11  มถินุายน 2562 13,888.- 13,888.- 6,000.- 

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

20 – 24  มถินุายน 2562 12,888.- 12,888.- 6,000.- 

27 มถินุายน – 01  กรกฎาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

28 มถินุายน – 02  กรกฎาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

05 – 09  กรกฎาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

12 – 16  กรกฎาคม 2562 

(วนัอาสาฬหบชูา) 
15,888.- 15,888.- 6,000.- 

19 – 23  กรกฎาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

 26 – 30  กรกฎาคม 2562 

(วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 
17,888.- 17,888.- 6,000.- 

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

09 – 13  สงิหาคม 2562(วนัแม)่ 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

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

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

30 สงิหาคม – 03 กนัยายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

06 – 10  กนัยายน 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

13 – 17  กนัยายน 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

20 – 24  กนัยายน 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.- 

27 กนัยายน – 1 ตลุาคม 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 
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วนัแรก      ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

 

23.30น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประต ู4 เคาทเ์ตอร3์-4

สายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ(์ XJ)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและนํา

ทา่นโหลดสมัภาระ (ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบ

ของสายการบนิ)  

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน-สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด-์ 

 วดัวาวจูองซา 

02.35 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐั เกาหลใีต้ โดยสายการบนิ

AIR ASIA Xเทีย่วบนิที่XJ 700(สําหรบัเทีย่วบนินี ้ ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 25 นาท)ี 

 

10.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐั เกาหลใีต ้ (เวลาทอ้งถิน่

ประเทศเกาหลี เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ยเมน ู บลุโกก ิ(Bulgogi) (1) 
นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ (EVERLAND THEME PARK)ถกูขนานนามวา่ดสินยี์

แลนดเ์กาหลเีป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่
ทีส่ดุของประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็น
เจา้ของ ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขาใหท้า่นได ้
อสิระเทีย่วชมทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์า
ซาฟารชีมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลกทีน่ี่
ทา่นจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยู่
ดว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสขุ ชมความน่ารักของ
หมทีี่

สามารถสือ่สารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งด ีหรอืเขา้สูด่นิแดนแหง่
เทพนยิาย สวนสีฤ่ด ูซึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาล 
อกีทัง้ยงัสามารถสนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซ
ทัวรร์ถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ้ ึง่กําลังบาน
สะพร่ังอวดสสีนัเต็มสวน (ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ เดอืน
มนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - 
เดอืนมถินุายน เป็นดอกกหุลาบ , เดอืนสงิหาคม - เดอืน
กนัยายน เป็นสวนดอกลลิลี่ , เดอืนตลุาคม - เดอืน
พฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ)  ชมกจิกรรมและการ
แสดงตา่งๆ ทีจ่ัดตามตารางประจําวันดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ONE 
DAY TICKET เลน่ไดท้กุเครือ่งเลน่ไมจํ่ากดัรอบ เลอืกชมและ

หมายเหต ุ:รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ  

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

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ)**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 
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เลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอยา่งมากมาย 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูว่ดัวาวจูองซา(Waujeongsa Temple)ซึง่ตัง้อยูใ่นเมอืงยงอนิวัดนีส้รา้ง
ขึน้ในปี 1970 โดยนักบวชแฮด๊อกเพือ่แสดงการตอบแทนความเมตตากรณุาของพระพทุธเจา้ในการ
รวมประเทศภายในมรีปูสลักสะสมจากพทุธศาสนกิชนทั่วโลกมากกวา่  3,000 ชิน้โดยหนึง่ในรปูสลัก
ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุคอืพระเศยีรของพระพทุธเจา้มคีวามสงู  8 เมตรตัง้อยูท่ีห่นา้ประตทูางเขา้วัด
และไดรั้บการบนัทกึลงกนิเนสบุค๊ใหเ้ป็นรปูสลักทีทํ่าจากไมท้ีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกนอกจากนัน้
ภายในวัดยงัมพีระพทุธรปูนอนขนาดใหญท่ีส่รา้งจากไมส้นจนีทีนํ่ามาจากอนิเดยี 

 

คํา่  บรกิารอาหาคํา่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ู หมยูา่งเกาหล ี(Pork Galbi) (2) 

ทีพ่กั  โรงแรม PACIFIC HOTELหรอืเทยีบเทา่3 ดาว 

 

วนัทีส่าม โซลทาวเวอร์ (ไมร่วมขึน้ลฟิท)์- ศนูยร์วม เครือ่งสําอาง -โรงเรยีนสอนทํากมิจ ิ +ชุดฮนับก-

ศนูยส์มนุไพร- พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ-ิพพิธิภณัฑนํ์า้แข็ง -หา้มพลาดดด !! สําหรบัสาวก

HARRYPOTTER คาเฟ่ 943 KING’S CROSS -ช็อปป้ิงยา่นฮงแด 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขานําซาน เป็นทีต่ัง้ของ หอคอยเอ็น 
โซล ทาวเวอร ์( N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอย
เมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลก มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนอื
ระดับน้ําทะเล ทา่นสามารถชมทัศนยีภาพของกรงุโซลจาก
ยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองได ้
ถงึเขาพกูกัซนั และถา้หันไปยงัทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึ
แมน้ํ่าฮนักงั เป็นอกีหนึง่สถานที ่ทีส่ดุแสนจะโรแมนติ ก ไมว่า่
จะเป็นยามกลางวันหรอืกลางคนื และไมว่า่จะฤดไูหนๆ ทีน่ี่
ยงัคงไดรั้บความนยิมเสมอมา เพราะเป็นสถานทีค่ลอ้งกญุแจ
คูรั่กทีย่อดนยิมของนักทอ่งเทีย่ว และชาวเกาหล ีโดยมคีวาม
เชือ่วา่หากไดม้าคลอ้งกญุแจดว้ยกนัทีน่ี ่และโยนลกูกญุแจลง
ไปจะทําใหรั้กกนัมัน่คง ยนืยาว ตราบนานเทา่นาน (หมาย
เหต ุ : ไมร่วมคา่ ข ึน้ ลฟิต์ และ คา่แมก่ญุแจ ลกูกญุแจ
คูร่กัสําหรบัคลอ้ง ทา่นสามารถเตรยีมจากประเทศไทย
ไปได)้ 
จากนัน้นําทา่นสู่ศนูยร์วมเครือ่งสําอาง  (COSMETIC SHOP)ศนูยร์วมเครือ่งสําอางชือ่ดังของ
เกาหล ีเชน่ Rojukiss, Missha 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ูโอซมั บุลโกก(ิOsam Bulgogi) (4) 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่ โรงเรยีนสอนทํากมิจ ิ( KIM CHI SCHOOL)เพือ่ใหท้า่นเรยีนรูว้ัฒนธรรมการ
ทํากมิจขิองชาวเกาหล ีกมิจเิป็นอาหารเกาหลปีระเภทผักดองทีอ่าศัยภมูปัิญญากน้ครัวของชาว
เกาหล ีดว้ยการหมกัพรกิสแีดงและผักตา่งๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลนียิมรับประทาน
กมิจเิกอืบทกุมือ้ เป็นเครือ่งเคยีง และยงันําไปปรงุเป็นสว่นประกอบอาหารอกีหลายอยา่ง ปัจจบุนักมิ
จมิมีากกวา่ 187 ชนดิ สว่นใหญแ่ลว้จะมรีสเผ็ด เปรีย้ว และมกีลิน่ฉุน พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้สชุ่ด
ประจําชาตเิกาหล ี“ฮนับก” (HANBOK) และถา่ยรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

 นําทา่นชมศนูยส์มนุไพร  (HERB SHOP)ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมสมนุไพรฮอตเกนามขูอง

เกาหลทีีนํ่ามาแปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆทีม่สีรรพคณุรักษาโรคและบํารงุรา่งกาย 

  นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ( TRICKEYE MUSEUM) ทา่นจะไดส้นุกสนานกบัการ

ถา่ยรปูแอ็คชัน่ทําทา่ตา่งๆ ทีเ่กดิจากความคดิ

สรา้งสรรค ์และจนิตนาการของการสรา้งภาพ โดย

ใชเ้ทคนคิพเิศษจากภาพสามมติทิีร่วมทฤษฎทีาง

วทิยาศาสตร ์และการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความ

เคลือ่นไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิโดยใหผู้ช้มเขา้ไป

มสีว่นรว่มถา่ยภาพ เมือ่ผา่นเขา้ไปในภาพนัน้ๆ ภาพทกุ

ภาพจะออกมาดปูระหนึง่เหมอืนจรงิในเหตกุารณ์ จนทา่น

จะอทุานวา่มนัเหมอืนจรงิมากจนแทบจะแยกไมอ่อกเลย
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วา่อนัไหนภาพวาดและของจรงิ 

  นําทา่นชม พพิธิภณัฑนํ์า้แข็ง (ICE MUSEUM)เป็นโซนน้ําแข็งแกะสลักรปูตา่งๆ อณุหภมูขิา้งใน 

ประมาณ -4 องศา 

  หา้มพลาด!!! .... สําหรบัสาวกHARRY POTTER 

   คาเฟ่สไตลแ์ฮรีท่ีย่กมาเอาใจแฟนคลับแฮรีพ่อตเตอรถ์งึยา่นฮงแดเลย  กบัคาเฟ่สดุชกิ 943 

KING’S CROSSทีจํ่าลองชานชาลา9 เศษสามสว่นสีไ่มต่อ้งบนิไปไกลถงึสถานคีงิสค์รอสกรงุลอน

ดอนอกีตอ่ไป.. และทีข่าดไมไ่ดค้อืมมุถา่ยรปูตา่งๆไมว่า่จะเป็นชานชาลา  9 3/4 ชัน้วางไมก้ายสทิธิ์

ผา้คลมุและผา้พันคอก็มใีหใ้สถ่า่ยรปูดว้ยนะ (หมายเหตุ:ในกรณีทีท่า่นตอ้งการเขา้ไปถา่ยรปู

ดา้นในจะตอ้งซือ้เครือ่งดืม่จากทางรา้น) 

 นําทา่นเดนิทางสู่ ยา่นฮงแด  (Hongdae) หรอืม .ฮงอกิวอลค์กิง้สตรที  (Hongik University 

Street) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิศนูยร์วมเด็กวัยรุน่เด็กมหาวทิยาลัย

และวัยทํางานอกีทัง้ไดช้ือ่วา่เป็นถนนสายศลิปะอกีแหง่หนึง่ของกรงุโซลเป็นยา่นทีม่บีรรยากาศโร

แมนตกิอกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์แกลเลอรีร่า้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชัน่คลับตลาดศลิปะ

และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมูว่ัยรุน่อายุ  20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเลน่ราคาของสนิคา้และรา้นอาหาร

ตา่งๆก็ไมแ่พงซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไปเพราะรา้นคา้แตล่ะรา้นจะทยอยเปิด

ใหบ้รกิารของทีข่ายกนัเยอะสว่นใหญก่็จะเป็นสนิคา้แฟชัน่เชน่เสือ้ผา้กระเป๋ารองเทา้ของกิ๊ฟชอ้ป

เครือ่งเขยีนและทีเ่ยอะไมแ่พก้นัก็คอืขนมตา่งๆ 

คํา่  บรกิารอาหาคํา่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ูไกอ่บซอีิว๊วุน้เสน้ (Jimdak) 5) 

ทีพ่กั  โรงแรม GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่3 ดาว 

วนัทีส่ ี ่ศนูยโ์สม  - ศนูยนํ์า้มนัสนเข็มแดง–ศนูยพ์ลอยอเมทสิ-หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก – 

 พระราชวงัถ็อกซูกงุ–ดวิตีฟ้ร–ีช็อปป้ิงยา่นเมยีงดง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นําทา่นชมศนูยโ์สม (GINSENG)ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่
เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีท่ีส่ดุ
และราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพือ่นําไปบํารงุรา่งกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอื 
นําทา่นชมศนูยนํ์า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE)เป็นผลติภณัฑ ์ทีส่กดัจากนา้มนัสน มสีรรคณุชว่ย
บํารงุรา่งกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกายไดเ้ป็นอยา่งด ี
นําทา่นชมโรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ ( AMETHYST FACTORY)แดนเกาหลเีป็นแดนของ
พลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและนําโชค โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้
ยวนใจ พลอยนีจ้ะงามจับตาเมือ่มาทําเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 
นําทา่นเดนิทางสู ่ พระราชวงัถ็อกซูกงุ 

(DEOKSUGUNG PALACE)ตัง้อยูท่ีห่ัวมมุสีแ่ยกใจ

กลางเมอืงของกรงุโซล เป็นพระราชวังทีเ่ล็กทีส่ดุใน

บรรดา 5 พระราชวังของประเทศเกาหลใีต ้ซึง่เป็น

เพยีงพระราชวังแหง่เดยีวทีล่อ้มรอบดว้ยอาคารสไตล์

ตะวันตกทีเ่พิม่ความเป็นเอกลักษณ์ของทวิทัศนไ์ด ้มี

จดุเดน่คอือาคารภายในพระราชวังนัน้เป็นการ

ผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมเกาหลแีละวัฒนธรรม

ตะวันตกไดอ้ยา่งงดงามลงตัว 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ยเมน ูบาบคีวิบฟุเฟ่ต(์BBQ Buffet) (7) 

จากนัน้นําทา่นสู่หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก  (BUKCHON HANOK VILLAGE)หมูบ่า้นนีม้บีา้นแบบ

ดัง้เดมิซึง่เรยีกวา่ฮนัอกตัง้เรยีงรายอยูก่วา่รอ้ยหลัง

ใกล ้ๆ กบัหมูบ่า้นยงัเป็นทีต่ัง้ของสถานทีสํ่าคัญทาง

ประวัตศิาตรข์องเกาหลหีลายแหง่เชน่พระราชวังคยอง

บกกงุ

พระราชวัง

ชางด็อก

กงุและ

ศาลเจา้จอ

งมโยทีน่ีไ่มไ่ดเ้ป็นเพยีงจดุทอ่งเทีย่วเทา่นัน้แตบ่า้นทีม่ี

คนอาศัยอยูจ่รงินอกจากนีย้งัมรีา้นอาหารรา้นชาและ

เกสตเ์ฮา้สอ์กีดว้ย 
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นําทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ี(DUTY FREE)รา้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญท่ีส่ดุในโซล 

แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ไมว่า่จะเป็น น้ําหอม เสือ้ผา้ เครือ่งสําอาง กระเป๋า นาฬกิา 

เครือ่งประดับหลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบรนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู่ แหลง่ช็อปป้ิงยา่นเมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหลทีา่นสามารถเลอืกสนิคา้เท

รนดแ์ฟชัน่ลา่สดุของเกาหลไีดท้ีน่ีโ่ดยเฉพาะสนิคา้วัยรุน่เชน่เสือ้ผา้รองเทา้กระเป๋าเครือ่งประดับทัง้

แบรนดเ์นมเชน่ EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ

เครือ่งสําอางเชน่ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 

LANEIGE อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟรา้นอาหารตา่งๆ 

 

คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

ทีพ่กั  โรงแรม GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่3 ดาว 

 

วนัทีห่า้ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต-ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน-ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ อดูง้(UDONG)(8) 

นําทา่นเดนิทางสู่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต(SUPER MARKET) ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หา

เป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่สําเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของที่

ระลกึตา่งๆ 

11.15น. เหนิฟ้าเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ AIR ASIA X

เทีย่วบนิที่XJ 701(สําหรบัเทีย่วบนินี ้ ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลา

บนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 25 นาท)ี 

15.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

**ราคาสําหรบัลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 9,888 บาท** 

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

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

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

 
 

สาํคญั!! :   

* อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100USD. (เป็นเงนิ

ไทยประมาณ 3,200 บาท) 

* กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา คร ู ธุรกจิ

ขายตรงเครือ่งสาํอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดู

งาน กรณุาตดิตอ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ทําราคาใหใ้หมท่กุคร ัง้ 

* กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้จากที่

ดา้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิข ึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นชําระเรยีบรอ้ย

แลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

*  ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืงของรฐับาล เกาหลรีว่มกบัการทอ่งเทีย่ว เกาหลใีนนาม

ของรา้นรฐับาล ซึง่จําเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึอยากเรยีน
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ชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งแวะชม  จะซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความ

พอใจของลกูคา้เป็นหลกั และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 100 USD / ทา่น /รา้น 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

 
 
 
 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษี

สนามบนิและคา่ภาษีน้ํามนัทกุแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด  UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่

เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมน้ํีาหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ํ้าหนักไมเ่กนิ 7 

ก.ก. (ไมจํ่ากดัจํานวนชิน้ แตท่ัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสาย

การบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยงัไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนั

กฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีทํ่าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

โรงแรมทีพ่ัก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานงึถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่มคัคเุทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 คา่บรกิารนีรั้บเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

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

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร **เด็กชําระทปิเทา่ผูใ้หญ*่* 

ท ัง้นี ้ขออนญุาตเิก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีด่อนเมอืง ในวนัเช็คอนิ 

 คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน  

 คา่ธรรมเนยีมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูกํ้าหนด 

 คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว กรณีทีส่ถานทตูแจง้ใหย้ืน่ขอวซีา่แบบกะทันหันกอ่นเดนิทางตามจรงิ 

ประเทศเกาหลใีต ้อนุญาตใหท้า่นทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีัตถปุระสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้

เพือ่การทอ่งเทีย่ว ไมจํ่าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพํานักไดไ้มเ่กนิ 90 วัน ตอ่ครัง้ 
 
เดนิทางขึน้ตํา่ 30 ทา่นหากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระ
คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่น
ทราบลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 10,000 บาท  ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน 100 % 

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 
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 หากไมช่ําระมดัจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

 สง่รายชือ่สํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง ( Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ
ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 
เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้
ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่น
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ
สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30

ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

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

นัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้ โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิ 

9. ทางไปในพเีรยีดวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ 

ทัง้นี ้กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถ

เปลีย่นแปลงไดก้รณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋ว 

10. กรณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์ , ตั๋วรถไฟ) กรณุา

ตดิตอ่สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลา

เดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นสําคัญเทา่นัน้ สิง่สําคัญ 

ทา่นจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนีห้ากเกดิความ

เสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้  (กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไม่

ทานเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ) 

11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

12. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

13. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่

ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
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แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี

เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

14. อตัราทัวรน์ี ้เป็นอตัราสําหรับบตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป 

หรอื กลับสว่นใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามกําหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิตอ่

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

15. ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จําเป็นตอ้ง

ชําระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

16. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ

ทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถใน

การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตาม

โปรแกรม 

17. สําหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น และ ตอ้งการพักหอ้งสําหรับ 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี 

ขึน้อยูก่บัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพักวา่มหีอ้งรอบรับสําหรับ 3 ทา่น หรอื ( TRIPLE ROOM) หรอืไม ่กรณีไมม่ ีทา่น

จําเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายตํุ่ากวา่ 12 ปี ณ วันเดนิทางกลับ 

18. ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานที่

ทอ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที่

ทอ่งเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ที่

สามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืง

ตา 

19. กรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

20. หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง 

(พาสปอรต์) ของทา่นชํารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้

ดังนัน้กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณี

ชํารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเกา่ไป

อา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หาก

ทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่ ออกบตัรโดยสาร  (ตั๋วเครือ่งบนิ) ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วัน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

21. เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

22. ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่ง

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

(TRIPLE) จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

23. เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัทางบรษัิทฯแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้ ** 

24. หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ 

25. สําหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 
เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาให้

เฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่น ัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  
1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีนํ่าตดิตัวไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร 

จดหมายรับรองการทํางานภาษาองักฤษ ระบตํุาแหน่ง เงนิเดอืน 

2. กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมสาํเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ทา่นพรอ้มเซน็รับรองสาํเนา 
3. หลักฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะนําเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300

เหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 300 ,000 วอน สําหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไมม่บีตัรเครดติคารด์) หากมี

บตัรเครดติตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งนําตดิ

ตัวไปดว้ยหรอืหลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 
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4. กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา กรณุาเตรยีมหนังสอื รับรองจากสถานศกึษาเป็นภาษาองักฤษ และควรเดนิทาง

กบัผูป้กครอง เชน่ บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั (สําหรับผู ้ เดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปีและ

ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้ง ขอจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดา

แนบมาดว้ย) 

5. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรนําพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืนําตดิตัวไปดว้ย   

6. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ  

 

การอพัเกรดทีน่ั่ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat สาํหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตัว๋กรุ๊ปทัวรไ์มส่ามารถ
อพัทีน่ั่งได ้

ทีน่ ัง่ Hot Seat  ราคา 2,200 บาท/เทีย่ว เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาที่
กวา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่ 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มชาํระ
คา่น้ําหนัก** 

-       ซือ้นําหนักเพิม่       5 กก.   ชาํระเพิม่ 600  บาท 

-       ซือ้น้ําหนักเพิม่       10 กก. ชาํระเพิม่ 1,000 บาท 

-       ซือ้น้ําหนักเพิม่  20กก. ชาํระเพิม่ 2,000 บาท 
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ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์.........................................................................วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .........................................................โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด..................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น)  

จํานวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด..........หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL………… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุกรณุ าแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ.............................................................................................................................. 

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

 

 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 
 

ลําดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


