
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 
พกั 2 -3 ท่าน 
ต่อห้อง 

ราคาเด็ก พกัเดี่ยว 

06 – 10 มีนาคม 2563 14,888.- 14,888.- 5,500.- 

13 – 17 มีนาคม 2563 15,888.- 15,888.- 5,500.- 

20 – 24 มีนาคม 2563 16,888.- 16,888.- 5,500.- 

27 – 31 มีนาคม 2563 16,888.- 16,888.- 5,500.- 



 

วนัแรก      ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน - ทีพ่กั 

12.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1  ช้ัน 3 ประตู 4 เคาท์เตอร์ 3-4สายการ
บิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์  (XJ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและน าท่านโหลด
สัมภาระ (ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกทีน่ั่งบนเคร่ือง เน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน กรณี
ต้องการจองทีน่ั่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม)  

15.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐ เกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR 
ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 702 (ส าหรับเที่ยวบินนี้ ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใช้เวลา
บินประมาณ 5 ช่ัวโมง 35 นาท)ี  

23.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐ เกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลี 
เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้   น าท่านเดิน
ทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

ทีพ่กั โรงแรม RIVIERA HOTEL INCHEON หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 
 

วนัทีส่อง      หมู่บ้านอนึพยอง – ไร่สตรอเบอร์ร่ี - สวนสนุกล๊อตเต้เวลิด์  

 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอึนพยอง (EUNPYEONG HANOK VILLAGE) ยอ้นกลบัไปยุคอดีตของ

ดินแดนโสมกบัหมู่บา้นท่ีไดก้ล่ินอายความเก่าแก่แบบสุดๆ เป็นหมู่บา้นโบราณท่ีซ่อนตวัอยูท่่ามกลาง
ธรรมชาติ มีภูเขาโอบลอ้ม บรรยากาศเงียบสงบ อยูใ่กลชิ้ดธรรมชาติ ทอ้งฟ้าสีครามแสนสดใส สัมผสั
ววิภูเขาไดอ้ยา่งเตม็ท่ีมีอีกทั้งยงัมีคาเฟ่ในสไตส์ฮนัอกท่ีใหท้่านไดน้ัง่พกัผอ่นไปในตวั 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู บุลโกกิ (BULGOGI)(2) 
บ่าย สตรอเบอร์ ร่ีผลไม้หน้าหนาวยอดฮิตท่ี เกาหลี ท่ีพลาดไม่ได้ พาท่านแวะเก็บ สตรอเบอร์ ร่ี  

(STRAWBERRY FARM) ให้ท่านได้ชิมสตรอเบอร์ร่ีสดๆ หวานฉ ่ าจากไร่ นอกจากนั้ นท่านยงั
สามารถซ้ือกลบัเมืองไทยโดยจะมีการแพค็ใส่กล่องสวยงาม และจดัส่งให้ท่านในวนั ให้ท่านไดย้อ้นวยั 
14 อีกคร้ังกบั สวนสนุกในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ (LOTTE WORLD) เร่ิมตน้
ดว้ยความสนุกสุดยอดกบั 5 ส่ิงท่ีไม่ควรพลาดเร่ิมดว้ย PHARAOH’S FURY ต่ืนเตน้เลา้ใจกบัการล่อง
แก่งพิชิตฟาร์โรแห่งอียิปต์, ADLANTIC ADVENTURE นั่งรถไฟเหาะพิชิตแอตแลนติก, GYRO 
DROP เก้าอ้ีหมุนเหาะด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้วยความสูงกว่า 70 เมตร เพลิดเพลิน
มหกรรมขบวนพาเหรดท่ีเฉลิมฉลองใน WORLD CANIVAL PARADE พร้อม พบความอศัจรรยใ์จละ
ต่ืนตากบั เลเซอร์โชว ์การแสดงท่ีน าทุกท่านไปสู่ดินแดนแห่งกาแล็กซี ให้ท่านไดเ้ต็มอ่ิมกบับตัรFREE 
PASSเล่นเคร่ืองเล่นไดทุ้กชนิดไม่จ  ากดัจ านวนคร้ัง ท่ี MAGIC LAND ท่ีมีเคร่ืองเล่นหลากหลาย ไม่วา่
จะเป็น WAIKIKI WAVE, SWING TREE, BUNGEE DROP และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ค ่า  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู บาบีคิวบุฟเฟต์ (BBQ BUFFET)(3)   

หมายเหตุ :รายการนีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ  
(รวมท่านละ 50,000 วอนหรือ 1,750 บาท/ท่าน/ทริป )**รับเงินวอนเท่าน้ัน** 

ส าหรับหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบริการ) 
***(เกบ็ทปิก่อนการเดินทางทีส่นามบินดอนเมืองในวนัเช็คอนิ) **เด็กเกบ็เท่าผู้ใหญ่** 



ทีพ่กั  โรงแรม VIP HOTEL หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 
 

วนัทีส่าม     ศูนย์รวมเคร่ืองส าอาง - ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง – พพิธิภัณฑ์สาหร่ายและเรียนรู้การท าข้าวห่อสาหร่าย 
พร้อมสวมชุดฮันบก – พระราชวงัชางด๊อกกุง - ศูนย์สมุนไพร - ดิวตีฟ้รี – ช้อปป้ิงย่านเมียงดง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
น าท่านชม ศูนย์รวมเคร่ืองส าอาง (COSMETIC SHOP) ศูนยร์วมเคร่ืองส าอาง ช่ือดงัของเกาหลี เช่น 
Rojukiss, Missha น าท่านชม ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลิตภณัฑ์ ท่ีสกดัจากนา้มนัสน 
มีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายไดเ้ป็นอย่างดี น า
ท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) จะจดัไดเ้รียนรู้เร่ืองราวต่างๆของการท าสาหร่าย
และประวติัความเป็นมาตน้ก าเนิดของการผลิตสาหร่ายพร้อมทั้งให้ท่านไดล้ิ้มลองรสชาติสาหร่ายของ
เกาหลีแบบดั้งเดิม และสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากอีกดว้ย   และเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ท่านเรียนรู้ 
การท าข้าวห่อสาหร่าย (KIMPAP) อาหารง่ายๆ ท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน โดยการน าขา้วสุก และ
ส่วนผสมอ่ืนๆหลากชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผกัโขม ไข่เจียว ปูอดั แฮม เป็นตน้ วางแผ่บนแผ่น
สาหร่าย มว้นเป็นแท่งยาวๆ แลว้หัน่เป็นช้ินพอดีค า  ซ่ึงโดยส่วนมากจะท าขนาดกะทดัรัด ชาวเกาหลีมกั
กินเมนูน้ีในเวลารีบๆ เพราะมนักินง่าย เร็ว และพกพาสะดวก พเิศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี 
“ฮันบก” (HANBOK) สนุกสนานกบักจิกรรมให้ท่านแต่งกายในชุดประจ าชาติพืน้เมืองเกาหล ี เกบ็ภาพ
เป็นทีร่ะลกึ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ข้าวย าเกาหล ี(BIBIMBAP)(5) 
บ่าย น าท่านเท่ียวชม พระราชวังชางด๊อกกุง (CHANGDEOKGUNG) เป็นพระราชวงัท่ีสวยงามและ

ทรงคุณค่าท่ีสุดในประวติัศาสตร์เกาหลีท่ีเคยมีการปกครองดว้ยระบบกษตัริยจ์นไดรั้บการข้ึนทะเบียน
ให้เป็นหน่ึงในมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมขององค์การยูเนสโกพระราชวงัแห่งน้ีมีความส าคญัมาก
เพราะเป็นพระราชวงัหลวงสร้างในปี ค.ศ.1405 ใช้เป็นท่ีประทบัของกษตัริยใ์นราชวงศ์โชชอนหลาย
พระองคจ์นถึงพระเจา้ชุนจง (Seonjeong) ซ่ึงเป็นกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของราชวงศท่ี์ส้ินพระชนมล์งในปี
ค.ศ.1926  ดงันั้นทางรัฐบาลเกาหลีจึงไดอ้นุรักษพ์ระราชวงัแห่งน้ีเอาไวอ้ยา่งดีท่ีสุดน าท่านชม ให้ท่าน
ไดเ้ลือกซ้ือเลือกชม ศูนย์สมุนไพร (HERB SHOP) สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ท่ีน ามาแปรรูปเป็น
รูปแบบต่างๆ ท่ีมีสรรพคุณรักษาโรค และบ ารุงร่างกายและน าท่านเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี 
(DUTY FREE) ร้านคา้ปลอดภาษีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโซล แหล่งรวมสินคา้แบรนด์เนมมากมาย ไม่วา่จะเป็น 
น ้ าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบัหลากหลายแบรนด์ดงั และสินคา้แบรนด์
อ่ืนๆ อีกมากมายถึงแลว้ แหล่งช็อปป้ิงย่านเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลีท่านสามารถเลือกสินคา้เท
รนด์แฟชัน่ล่าสุดของเกาหลีไดท่ี้น่ีโดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นเช่นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองประดบั ทั้ง
แบรนด์ เนม  เ ช่น  EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์ เกาหลีโดย เฉพาะ 
เ ค ร่ื อ ง ส า อ า ง เ ช่ นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 
LANEIGE อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ  

ค ่า  อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย่ว  
ทีพ่กั  โรงแรม VIP HOTEL  หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 
 



วนัทีส่ี่     หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมขึ้นลิฟท์) - ศูนย์โสม – พลอยอเมทิส – มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา –
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติและพิพิธภัณฑ์น ้าแข็ง- ช้อปป้ิงย่านฮงแด ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ท่าอากาศยาน
นานาชาติอนิชอน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาน าซาน เป็นท่ีตั้งของ หอคอยเอน็ โซล ทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER)  
1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล ท่านสามารถชม
ทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองไดถึ้งเขาพูกกัซัน 
และถา้หนัไปยงัทิศตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น ้าฮนักงั เป็นอีกหน่ึงสถานท่ี ท่ีสุดแสนจะโรแมนติก 
ไม่วา่จะเป็นยามกลางวนัหรือกลางคืน และไม่วา่จะฤดูไหนๆ ท่ีน่ียงัคงไดรั้บความนิยมเสมอมา เพราะ
เป็นสถานท่ีคลอ้งกุญแจคู่รักท่ียอดนิยมของนกัท่องเท่ียว และชาวเกาหลี โดยมีความเช่ือว่าหากไดม้า
คลอ้งกุญแจดว้ยกนัท่ีน่ี และโยนลูกกุญแจลงไปจะท าให้รักกนัมัน่คง ยืนยาว ตราบนานเท่านาน (หมาย
เหตุ : ไม่รวมค่า ขึ้นลิฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รักส าหรับคล้อง ท่านสามารถเตรีย  มจา  
กประเทศไทยไปได้) น าท่านชม ศูนย์โสม (GINSENG) ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมี
อายุ 6 ปี ซ่ึงถือว่าเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซ้ือโสมท่ีมี
คุณภาพดีท่ีท่ีสุดและราคาถูกกวา่ไทยถึง 2 เท่า เพื่อน าไปบ ารุงร่างกาย หรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและ
นบัถือ น าท่านชม โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเป็นแดน
ของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์
เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยขอ้มือ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ไก่อบซีอิว๊วุ้นเส้น (JIMDAK)(7) 
บ่าย พาท่านแชะภาพกบั มหาวทิยาลยัสตรีอฮีวา (EWHA WOMANS UNIVERSITY) มหาลยัหญิงลว้นท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุดแห่งนึงของเกาหลี และมีความโดดเด่นของอาคารเรียนเป็นอยา่งมาก  เป็นสถานท่ี ท่ีมีวิว
ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม บริเวณโดยรอบนั้น เต็มไปดว้ยตน้ไมท่ี้ไม่เพียงแต่ให้ร่มเงาแต่ยงัให้ความสวยงาม
เป็นอยา่งมาก  จุดเด่นของท่ีน่ีนอกจากคุณภาพของมหาลยัแลว้ สถาปัตยกรรมก็สวยงามเช่นกนั และให้
ท่านไดถ่้ายรูปชิคๆท่ี พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) ท่านจะไดส้นุกสนานกบัการ
ถ่ายรูปแอ็คชั่นท าท่าต่างๆ ท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของการสร้างภาพ โดยใช้
เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความ
เคล่ือนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้ผูช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือผ่านเขา้ไปในภาพ
นั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามนัเหมือนจริงมาก
จนแทบจะแยกไม่ออกเลยวา่อนัไหนภาพวาดและของจริง   และสัมผสัความหนาวท่ี พิพิธภัณฑ์น ้าแข็ง 
(ICE MUSEUM) เป็นโซนน ้ าแข็งแกะสลกัรูปต่างๆ อุณหภูมิขา้งใน ประมาณ -4 องศา และช้อปป้ิง 
ย่านฮงแด (HONGDAE) หรือ ม.ฮงอิก วอล์คก้ิง สตรีท (Hongik University Street) เป็นย่านช้อปป้ิง
บริเวณดา้นหนา้ของมหาวิทยาลยัฮงอิก ศูนยร์วมเด็กวยัรุ่น เด็กมหาวิทยาลยั และวยัท างาน อีกทั้งไดช่ื้อ
วา่เป็นถนนสายศิลปะอีกแห่งหน่ึงของกรุงโซล เป็นยา่นท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอร่ี ร้านคา้จ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ คลบั ตลาดศิลปะ และร้านอาหารท่ีน่าสนใจใน
หมู่วยัรุ่นอายุ 20-30 ปีท่ีนิยมมาเดินเล่น ราคาของสินคา้และร้านอาหารต่างๆ ก็ไม่แพง ซ่ึงจะคึกคกัเป็น
พิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป เพราะร้านคา้แต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ ของท่ีขายกนัเยอะส่วน



ใหญ่ก็จะเป็นสินคา้แฟชัน่ เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของก๊ิฟชอ้ป เคร่ืองเขียน และท่ีเยอะไม่แพก้นัก็
คือขนมต่างๆ 

ค ่า  อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย่ว  
ก่อนเดินทางกลบั พาท่านแวะร้านละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต (SUPER MARKET) ซ่ึงมีสินคา้
ต่างๆ มากมายให้เลือกซ้ือหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเค้ียว ลูกอม 
ผลไมต้ามฤดูกาลและของท่ีระลึกต่างๆ 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน 
 

วนัที่ห้า     ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 

00.20 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ 
XJ 703 (ส าหรับเที่ยวบินนี้ ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใช้เวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 
20 นาท)ี 

04.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทวัร์ * 
** ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

**ราคาส าหรับลูกค้าทีไ่ม่ต้องการตั๋วเคร่ืองบิน 8,999 บาท 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 5,900 บาท **  (ไม่มีทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน) 

 

***ราคานีเ้ฉพาะกรุ๊ปหน้าร้าน (จอยทวัร์) เท่าน้ัน กรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามอกีคร้ัง*** 
 

ส าคัญ !! :   
* อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิม่จากราคาทวัร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) 
* กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาที่สถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค์ 

หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กับ
เจ้าหน้าทีเ่พ่ือท าราคาให้ใหม่ทุกคร้ัง 

* กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทั้งจากที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน 
หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และจะไม่
สามารถคืนเงินค่าทวัร์ทีท่่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

* การตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลใีต้จะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเข้าเมือง
เรียกสัมภาษณ์น้ัน ขึน้อยู่กบัทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้พจิารณา และอยู่ในดุลพนิิจของทางเจ้าหน้าที ่ตม. ทางบริษัท
ทวัร์ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่วนนีไ้ด้ 

*  ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพื้นเมืองของรัฐบาลเกาหลีร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีในนามของร้านรัฐบาล ซ่ึง
จ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้าน



จ าเป็นต้องแวะชม จะซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะ
เข้าร้านรัฐบาล ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 100 USD / ท่าน /ร้าน 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดินทาง 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน ้ ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เท่ียว
ใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ  

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมีน ้ าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. 
(ไม่จ  ากดัจ านวนช้ิน แต่ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา 

หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระยเุตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกั 
ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็น
ส าคญั 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานท่ีในโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 
 ค่าบริการน้ีรับเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวมท่านละ 50,000 วอน /ท่าน/ทริป  หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ตามความ

พึงพอใจในการบริการ **เด็กช าระทิปเท่าผู้ใหญ่**  ทั้งนี้ ขออนุญาติเก็บทิปก่อนการเดินทางที่ดอนเมือง ในวัน
เช็คอนิ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

 ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนัง่บนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสายการ
บิน และ รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 

 ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 



 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเท่ียว กรณีท่ีสถานทูตแจง้ให้ยืน่ขอวีซ่าแบบกะทนัหนัก่อนเดินทางตามจริง ประเทศ
เกาหลีใต ้อนุญาตให้ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถุประสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้เพื่อการ
ท่องเท่ียว ไม่จ  าเป็นตอ้งยืน่ขอวซ่ีา โดยสามารถพ านกัไดไ้ม่เกิน 90 วนั ต่อคร้ัง 

เดินทางขึน้ต ่า 15 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการ
เพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์ห้ท่านต่อไป ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 
 มัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 1 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนัเดินทาง

ภายใน 20 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัร์เตม็จ านวน 100 % 
 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 35 วนั 

 หากไม่ช าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่  

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มเีง่ือนไข 

 เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆ
ท่ีได้ระบุไว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายช่ือส ารองที่น่ัง ผู้ เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่า

ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 
(Passport) มาให้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกดิจากความผิดพลาดจากการสะกด

ช่ือ-นามสกลุ และอ่ืนๆ เพือ่ใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบินทัง้ส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหนา้กระดาษอยา่งต ่า 
2 หนา้หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลกิการจอง : 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้
ทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี
ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไป
กบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีทีม่ีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน,การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ  



5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีตอ้งได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / 
ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมให้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดิน 

9. ทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง 
ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกคร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลง
ไดก้รณีท่ีท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋ 

10. กรณีท่ีท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หนา้ท่ีก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้
เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านั้น ส่ิงส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนใดๆทั้งส้ิน  (กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือ แพอ้าหารบาง
ประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ) 

11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

12. มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

13. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

14. อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟล์ท วนั ไป 
หรือ กลบัส่วนใดได้ จ  าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

15. ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า
หอ้งพกัเด่ียวตามท่ีระบุ 

16. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของไตห้วนั หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให้
เวลาในการท่องเท่ียวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขบัรถในการ
บริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเท่ียวตามโปรแกรม 



17. ส าหรับลูกคา้ท่ีเดินทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัห้องส าหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมไดใ้นบางกรณี ข้ึนอยูก่บั
โรงแรมท่ีคณะนั้นๆพกัวา่มีหอ้งรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจ าเป็นจะตอ้ง
ช าระค่าใชจ่้ายเพิ่ม (พกัเด่ียว) ตามจริง ยกเวน้เด็กท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

18. ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ ส่ีโมงเยน็ก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานท่ีท่องเท่ียว
ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียว
กลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ท่ีสามารถเดิน
บนหิมะได ้แวน่กนัแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคืองตา 

19. กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ 
จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

20. หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้ า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษหนา้ใด
หนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสันของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน 
หรือ เจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนงัสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการ
กงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยนัดว้ย พร้อม
กบัแจง้มาท่ีบริษทัเร็วท่ีสุด เพื่อยืนยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาท่ีบริษทั
เรียบร้อยแลว้ กรณีท่ียงัไม่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออก
บตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึง
โดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบักระบวนการและ
ขั้นตอนของแต่ละคณะ 

21. เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะ
พยายามท่ีสุดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุด  

22. ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัห้องพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 
จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องพักเด่ียว (SINGLE) และห้องคู่  (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน 
(TRIPLE) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

23. เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์ให้กบัทางบริษทัฯแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงก็ตาม ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เง่ือนไขขอ้ตกลงทั้งหมดน้ีแลว้ ** 

24. หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั 
25. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
 

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลแีละพธีิการเข้าเมือง 
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะ
นักท่องเทีย่วทีม่าท่องเทีย่วโดยสุจริตเท่าน้ันที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักท่องเท่ียว ซ่ึงสมควรท่ีน าติดตวัไปแสดงดว้ย เช่น บตัรพนกังาน นามบตัร 
จดหมายรับรองการท างานภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน  



2. กรณีท่ีท่านเป็นเจา้ของกิจการกรุณาเตรียมส าเนาหนงัสือจดทะเบียนท่ีมีช่ือท่านพร้อมเซ็นรับรองส าเนา 
3. หลกัฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะน าเงินสดติดตวัไปด้วยประมาณ  300

เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดินทาง 2   วนั (หากไม่มีบตัรเครดิตคาร์ด) หากมีบตัร
เครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องน าติดตวัไปด้วย
หรือหลกัฐานการเงินอ่ืนใดท่ีจะแสดงใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบวา่ท่านคือนกัท่องเท่ียว 

4. กรณีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาองักฤษ และควรเดินทางกบั
ผูป้กครอง เช่น บิดา มารดา ป้า นา้ อา ท่ีมีนามสกุลเดียวกนั (ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปีและไม่ไดเ้ดินทาง
กบับิดา มารดา ตอ้ง ขอจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย) 

5. หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรน าพาสปอร์ตเก่าเยบ็เล่มคู่กบัพาสปอร์ตใหม่หรือน าติดตวัไปดว้ย   
6. การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนกัท่องเท่ียว ไม่ควรสวมใส่รองเทา้แตะ 

การอพัเกรดท่ีนัง่ สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat  
ส าหรับท่ีนัง่ Business / Premium ตัว๋กรุ๊ปทวัร์ไม่สามารถอพัเกรดท่ีนัง่ได ้

ทีน่ั่ง Hot Seat  ราคา 2,200 บาท/เทีย่ว เป็นท่ีนัง่ท่ีมีพื้นท่ีวา่งท่ีมากกวา่ท่ีนัง่มาตรฐาน ดว้ยพื้นท่ีวางขาท่ีกวา้งเป็นพิเศษ มี
พื้นท่ีพอท่ีจะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

**กรณีท่านมีความประสงคจ์ะซ้ือน ้าหนกัเพิ่ม กรุณาแจง้พร้อมจองทวัร์หรือก่อนเดินทาง10วนัเท่านั้นพร้อมช าระค่า
น ้าหนกั** 

-       ซ้ือน าหนกัเพิ่ม       5 กก.   ช าระเพิ่ม 600  บาท 
-       ซ้ือน ้าหนกัเพิ่ม       10 กก. ช าระเพิ่ม 1,000 บาท 
-       ซ้ือน ้าหนกัเพิ่ม       20 กก. ช าระเพิ่ม 2,000 บาท 
 
 
 
 

 


