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เกาหล ีสวนสนุกล็อตเตเ้วลิด ์ 

5 วนั 3 คนื  
  ก าหนดเดนิทาง เดอืนตลุาคม - พฤศจกิายน 2562 

 โซลทาวเวอร.์.. หอคอยเมอืงทีสู่งทีส่ดุในโลก 

 สวนสนุกล็อตเตเ้วลิด.์..สวนสนุกในรม่ทีใ่หญท่ีสุ่ดของประเทศ 

 สะพานมาจงัโฮซู... เปิดประสบการณ์หวาดเสยีว 

 สวมชุดฮนับก… ชุดประจ าชาตเิกาหล ีพรอ้มถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ:รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 

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

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 
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วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่

พกั 2 -3 ทา่น 
ตอ่หอ้ง 

ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

01 – 05  ตลุาคม  2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

02 – 06  ตลุาคม  2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

03 – 07  ตลุาคม  2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

04 – 08  ตลุาคม  2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

05 – 09  ตลุาคม  2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

06 – 10  ตลุาคม  2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

08 – 12  ตลุาคม  2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

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

10 – 14  ตลุาคม  2562  

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

12 – 16  ตลุาคม  2562 

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

13 – 17  ตลุาคม  2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

14 – 18  ตลุาคม  2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

15 – 19  ตลุาคม  2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

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

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

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

19 – 23  ตลุาคม  2562 (วนัปิยะมหาราช) 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

20 – 24  ตลุาคม  2562 (วนัปิยะมหาราช) 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

21 – 25  ตลุาคม  2562 (วนัปิยะมหาราช) 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

22 – 26  ตลุาคม  2562 (วนัปิยะมหาราช) 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

23 – 27  ตลุาคม  2562 (วนัปิยะมหาราช) 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

24 – 28  ตลุาคม  2562  18,888.- 18,888.- 6,000.- 
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25 – 29  ตลุาคม  2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

26 – 30  ตลุาคม  2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

27 – 31  ตลุาคม  2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

28 ตลุาคม – 01 พฤศจกิายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

29 ตลุาคม – 02 พฤศจกิายน 2562 17,888.- 17,888.- 6,000.- 

30 ตลุาคม – 03 พฤศจกิายน 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.- 

31 ตลุาคม – 04 พฤศจกิายน 2562 18,888.- 17,888.- 6,000.- 

01 – 05 พฤศจกิายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

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

03 – 07 พฤศจกิายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

06 – 10 พฤศจกิายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

07 – 11 พฤศจกิายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

08 – 12 พฤศจกิายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

09 – 13 พฤศจกิายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

10 – 14 พฤศจกิายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

11 – 15 พฤศจกิายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

12 – 16 พฤศจกิายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

13 – 17 พฤศจกิายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

14 – 18 พฤศจกิายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

15 – 19 พฤศจกิายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

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

17 – 21 พฤศจกิายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

18 – 22 พฤศจกิายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

19 – 23 พฤศจกิายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

20 – 24 พฤศจกิายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

21 – 25 พฤศจกิายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 
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วนัแรก      ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

 

23.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1  ช ัน้ 3 ประต ู4 เคาทเ์ตอร ์3-4สายการ

บนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าทา่นโหลดสมัภาระ 

(ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ)  

วนัทีส่อง      ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน - สะพานแขวนมาจงัโฮซู  -  

 สวนสนกุลอ๊ตเตเ้วลิด ์ 

02.35 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐั เกาหลใีต้ โดยสายการบนิ AIR 

ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 700 (ส าหรบัเทีย่วบนินี ้ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลา

บนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 25 นาท)ี  

 

10.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐั เกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่ประเทศ

เกาหล ีเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู ชาบูชาบู (SHABU SHABU) (1)  
บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานแขวนมาจงัโฮซู  (SUSPENSION BRIDGE OF MAJANGHOSU) ความยาว

ถงึ 220 เมตร และกวา้ง 1.5 เมตร ถอืเป็นสะพานแขวนทีย่าวทีส่ดุในเกาหล ีสามารถรองรับคนไดถ้งึ 1,280 

คน ตรงกลางๆสะพานมพีืน้กระจกใสส่ามารถมองเห็นความสงูจากพืน้น ้า  ตัวทะเลสาบมาจังเป็นทะเลสาบที่
ไมไ่ดเ้กดิตามธรรมชาต ิถกูสรา้งเมือ่ปี 2000 เพือ่เป็นสวนสาธารณะและศนูยก์ลางธรรมชาตใิหก้ับเมอืงพาจู  
เป็นอกีหนึง่ทีเ่ทีย่วฤดใูบไมเ้ปลีย่นสทีีไ่มค่วรพลาด 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกลอ๊ตเตเ้วลิด ์(LOTTE WORLD) สวนสนุกในรม่ทีใ่หญ่ทีส่ดุในเกาหล ี 
เริม่ตน้ดว้ยความสนุกสดุยอดกบั 5 สิง่ทีไ่มค่วรพลาดเริม่ดว้ย PHARAOH’S FURY ตืน่เตน้เลา้ใจกบัการลอ่ง
แกง่พชิติฟารโ์รแหง่อยีปิต,์ ADLANTIC ADVENTURE น่ังรถไฟเหาะพชิติแอตแลนตกิ, GYRO DROP เกา้อี้

หมนุเหาะดว้ยความเร็ว 100 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง ดว้ยความสงูกวา่ 70 เมตร เพลดิเพลนิมหกรรมขบวนพาเหรด
ทีเ่ฉลมิฉลองใน WORLD CANIVAL PARADE พรอ้ม พบความอัศจรรยใ์จละตืน่ตากับ เลเซอรโ์ชว ์การแสดงที่
น าทกุทา่นไปสูด่นิแดนแหง่กาแล็กซ ีใหท้า่นไดเ้ต็มอิม่กับบัตรFREE PASSเลน่เครือ่งเลน่ไดท้กุชนดิไมจ่ ากัด

จ านวนครัง้ ที ่MAGIC LAND ทีม่เีครือ่งเลน่หลากหลาย  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

22 – 26 พฤศจกิายน 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.- 

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

24 – 28 พฤศจกิายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 

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

26 – 30 พฤศจกิายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.- 
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ค า่  บรกิารอาหาค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตข์าปู (KING CRAB)  (2)   

ทีพ่กั  โรงแรม BLVD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

วนัทีส่าม      โซลทาวเวอร(์ไม่รวมขึน้ลฟิท)์-ศูนยร์วมเครือ่งส าอาง-พพิธิภณัฑส์าหร่าย+ท าขา้วห่อ

สาหรา่ย-ศนูยส์มนุไพร - พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ-ิพพิธิภณัฑน์ า้แข็ง - ช็อปป้ิงยา่นฮงแด  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าทา่นเดนิทางสู ่หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุใน
โลก มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ทา่นสามารถชม
ทัศนียภาพของกรงุโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา 

โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูักซนั และถา้หันไปยงัทศิตรงขา้ม กจ็ะเห็น
ไกลไปถงึแมน่ ้าฮันกงั เป็นอกีหนึง่สถานที ่ทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ ไมว่า่
จะเป็นยามกลางวันหรอืกลางคนื และไม่วา่จะฤดไูหนๆ ทีน่ี่ยงัคงไดรั้บ

ความนยิมเสมอมา เพราะเป็นสถานทีค่ลอ้งกญุแจคูรั่กทีย่อดนยิมของ
นักทอ่งเทีย่ว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชือ่วา่หากไดม้าคลอ้งกญุแจ

ดว้ยกันทีน่ี ่และโยนลกูกญุแจลงไปจะท าใหรั้กกันมัน่คง ยนืยาว ตราบ
นานเทา่นาน (หมายเหต ุ: ไมร่วมคา่ ขึน้ลฟิต ์และ คา่แมก่ญุแจ ลูก
กุญแจคูร่กัส าหรบัคลอ้ง ทา่นสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไป

ได)้ 
จากนั้นน าท่านสู ่ศนูยร์วมเครือ่งส าอาง (COSMETIC SHOP) ศูนย์
รวมเครือ่งส าอาง ชือ่ดังของเกาหล ีเชน่ Rojukiss, Missha 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู ขา้วย า

เกาหล ี(BIBIMBAP) (4) 

บา่ย น าทา่นสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (SEAWEED MUSEUM) จะจัดไดเ้รยีนรูเ้รือ่งราวตา่งๆของการท าสาหรา่ย
และประวัตคิวามเป็นมาตน้ก าเนดิของการผลติสาหรา่ยพรอ้มทัง้ใหท้า่นไดล้ิม้ลองรสชาตสิาหรา่ยของเกาหลี
แบบดัง้เดมิ และสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากอกีดว้ย   

จากนัน้น าทา่นเรยีนรู ้การท าขา้วหอ่สาหรา่ย (KIMPAP) อาหารง่ายๆ ทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน โดยการ
น าขา้วสกุ และสว่นผสมอืน่ๆหลากชนดิ เชน่ แตงกวา แครอท ผักโขม ไขเ่จยีว ปอูดั แฮม เป็นตน้ วางแผ่บน
แผ่นสาหรา่ย มว้นเป็นแทง่ยาวๆ แลว้หัน่เป็นชิน้พอดคี า  ซึง่โดยสว่นมากจะท าขนาดกะทัดรัด ชาวเกาหลมีัก

กนิเมนูนี้ในเวลารบีๆ เพราะมันกนิง่าย เร็ว และพกพาสะดวก 

 น าท่านชม ศูนยส์มุนไพร (HERB SHOP) ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมุนไพรฮอตเกนามขูองเกาหลี ที่

น ามาแปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ ทีม่สีรรพคณุรักษาโรค และบ ารงุรา่งกาย  

  น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ(TRICK EYE MUSEUM) ท่านจะไดส้นุกสนานกับการถ่ายรูป

แอ็คชัน่ท าทา่ตา่งๆ ทีเ่กดิจากความคดิสรา้งสรรค ์และจนิตนาการของการสรา้งภาพ โดยใชเ้ทคนคิพเิศษจาก

ภาพสามมติทิี่รวมทฤษฎทีางวทิยาศาสตร ์และการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลือ่นไหวของภาพใหม้ีมติ ิ

เหมอืนจรงิโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมสีว่นรว่มถา่ยภาพ เมือ่ผ่านเขา้ไปในภาพนั้นๆ ภาพทกุภาพจะออกมาดูประหนึ่ง

เหมอืนจรงิในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานวา่มันเหมอืนจรงิมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนภาพวาด

และของจรงิ  

  น าทา่นชม พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง (ICE MUSEUM) เป็นโซนน ้าแข็งแกะสลักรปูตา่งๆ อณุหภมูขิา้งใน ประมาณ 

-4 องศา  
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  หา้มพลาด!!! .... ส าหรบัสาวก HARRY POTTER คาเฟ่สไตลแ์ฮรี ่ทีย่กมาเอาใจแฟนคลับแฮรีพ่อตเตอร์

ถงึยา่นฮงแดเลย  กบัคาเฟ่สดุชกิ 943 KING’S CROSS ทีจ่ าลองชานชาลา 9 เศษสามสว่นสี ่ไมต่อ้งบนิไป

ไกลถงึ สถานีคงิสค์รอส กรงุลอนดอน อกีตอ่ไป.. และทีข่าดไมไ่ดค้อืมมุถา่ยรปูตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น ชานชาลา 9 

3/4 ชัน้วางไมก้ายสทิธิ ์ผา้คลมุและผา้พันคอ ก็มใีหใ้สถ่า่ยรปูดว้ยนะ (หมายเหต:ุในกรณีทีท่า่นตอ้งการ

เขา้ไปถา่ยรูปดา้นใน จะตอ้งซือ้เครือ่งดืม่จากทางรา้น) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นฮงแด (HONGDAE) หรอื ม.ฮงอกิ วอลค์กิง้ 

สตรที (Hongik University Street) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของ

มหาวทิยาลัยฮงอกิ ศนูยร์วมเดก็วัยรุน่ เดก็มหาวทิยาลัย และวัยท างาน อกี

ทัง้ไดช้ือ่วา่เป็นถนนสายศลิปะอกีแหง่หนึง่ของกรงุโซล เป็นยา่นทีม่ี

บรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี ่

รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจใน

หมูวั่ยรุน่อาย ุ20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหาร

ตา่งๆ ก็ไมแ่พง ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป เพราะ

รา้นคา้แตล่ะรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของทีข่ายกนัเยอะสว่นใหญ่กจ็ะเป็น

สนิคา้แฟชัน่ เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน และที่

เยอะไมแ่พก้ันก็คอืขนมตา่งๆ 

 

ค า่  บรกิารอาหาค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู ไกอ่บซอี ิว๊วุน้เสน้ (Jimdak)  (5)   

ทีพ่กั  โรงแรม BLVD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

วนัทีส่ ี ่      ศนูยโ์สม - ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง – ศนูยพ์ลอยอเมทสิ - หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก – 

 พระราชวงัชางด็อกกงุ – ดวิตีฟ้ร ี– ช็อปป้ิงยา่นเมยีงดง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
น าทา่นชม ศนูยโ์สม (GINSENG) ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่เป็นโสมที่
มคีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีท่ีส่ดุและราคาถกูกวา่ไทย
ถงึ 2 เทา่ เพือ่น าไปบ ารงุรา่งกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่า่นรักและนับถอื 

น าทา่นชม ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กัดจากนา้มันสน มสีรรคณุชว่ยบ ารงุ
รา่งกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกายไดเ้ป็นอยา่งด ี
น าทา่นชม โรงงานเจยีระไน พลอยอเมทสิ (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสี

มว่ง พลอยแหง่สขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะ
งามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 

น าทา่นเทีย่วชม พระราชวงัชางดอ๊กกุง (CHANGDEOKGUNG) เป็นพระราชวังทีส่วยงามและทรงคณุคา่

ทีส่ดุในประวัตศิาสตรเ์กาหลทีีเ่คยมกีารปกครองดว้ยระบบ

กษัตรยิจ์นไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลก

ทางดา้นวัฒนธรรมขององคก์ารยเูนสโกพระราชวังแหง่นี้มี

ความส าคัญมากเพราะเป็นพระราชวังหลวงสรา้งในปี   ค.ศ.

1405 ใชเ้ป็นทีป่ระทับของกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชชอนหลาย

พระองคจ์นถงึพระเจา้ชนุจง (Seonjeong) ซึง่เป็นกษัตรยิ์

องคส์ดุทา้ยของราชวงศท์ีส่ ิน้พระชนมล์งในปีค.ศ.1926  

ดังนัน้ทางรัฐบาลเกาหลจีงึไดอ้นุรักษ์พระราชวังแหง่นี้เอาไว ้

อยา่งดทีีส่ดุ 

พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้ส่ชุดประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก” (HANBOK) สนุกสนานกบักจิกรรมใหท้า่นแตง่
กายในชุดประจ าชาตพิืน้เมอืงเกาหล ี เก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุลโกก ิ(Bulgogi)  (7)   



                XJICN03 (ซปุตาร…์ปกูระโดด) 
 

บา่ย  จากนัน้น าทา่นสู ่หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอก (BUKCHON HANOK VILLAGE) หมูบ่า้นนี้มบีา้นแบบดัง้เดมิซึง่

เรยีกวา่ ฮันอก ตัง้เรยีงรายอยูก่วา่รอ้ยหลัง ใกล ้ๆ  กบั

หมูบ่า้นยงัเป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาตร์

ของเกาหลหีลายแหง่ เชน่ พระราชวังคยองบกกงุ 

พระราชวังชางด็อกกงุ และศาลเจา้จองมโย ทีน่ีไ่มไ่ดเ้ป็น

เพยีงจุดทอ่งเทีย่วเทา่นัน้แตบ่า้นทีม่คีนอาศัยอยูจ่รงิ 

นอกจากนีย้ังมรีา้นอาหาร รา้นชา และเกสตเ์ฮา้สอ์กีดว้ย  

 

น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ี(DUTY 

FREE) รา้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีส่ดุในโซล แหลง่รวม

สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ไมว่า่จะเป็น น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ

หลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบรนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย  

 น าทา่นเดนิทางสู ่แหลง่ช็อปป้ิงยา่นเมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหลทีา่นสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชัน่

ลา่สดุของเกาหลไีดท้ีน่ีโ่ดยเฉพาะสนิคา้วัยรุน่เชน่เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งประดับ ทัง้แบรนดเ์นมและ

สนิคา้จากแบรนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ เครือ่งส าอาง อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

ทีพ่กั  โรงแรม BLVD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

วนัทีห่า้     ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต -ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน- ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ อูดง้(UDONG)  (8) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (SUPER MARKET) ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของ

ฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

11.15 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่

XJ 701 (ส าหรบัเทีย่วบนินี ้ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 

ช ัว่โมง 25 นาท)ี 

15.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

 

**ราคาส าหรบัลูกคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 9,888 บาท** 

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

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 
 

ส าคญั !! :   

* อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธ ิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท) 

* กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรง

เครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดงูาน กรุณาตดิตอ่แจง้

รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าราคาใหใ้หมท่กุคร ัง้ 



                XJICN03 (ซปุตาร…์ปกูระโดด) 
 

* กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้จากทีด่า้นหนา้เคานเ์ตอร์

เช็คอนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

*  ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืงของรฐับาลเกาหลรีว่มกบัการทอ่งเทีย่วเกาหลใีนนามของรา้นรฐับาล ซึง่

จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุ

รา้นจ าเป็นตอ้งแวะชม จะซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวาม

ประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 100 USD / 

ทา่น /รา้น 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ

และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรอื เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลง

ใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ ากัดจ านวน

ชิน้ แตท่ัง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื 

กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 คา่บรกิารนี้รับเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

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

เมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร **เด็กช าระทปิเทา่ผูใ้หญ*่*   

ท ัง้นี ้ขออนุญาตเิก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีด่อนเมอืง ในวนัเช็คอนิ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  

 คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ 

และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ธรรมเนียมการขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว กรณีทีส่ถานทตูแจง้ใหย้ืน่ขอวซีา่แบบกะทันหันกอ่นเดนิทางตามจรงิ ประเทศเกาหลี

ใต ้อนุญาตใหท้า่นทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย และมวัีตถปุระสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้เพือ่การทอ่งเทีย่ว ไม่

จ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านักไดไ้มเ่กนิ 90 วัน ตอ่ครัง้ 
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เดนิทางขึน้ต า่ 30 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุป๊จะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่
เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงด

ออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100 % 

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุ

ไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 
 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถ
ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก 
หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออก

เดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
 
หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

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

, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

7. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

8. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศ

ในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่

ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

9. อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื กลับ

สว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษ 

10. ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ทีไ่ม่รูจั้กกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

11. ส าหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยูก่ับ

โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพักวา่มหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ทา่น หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม ่กรณีไมม่ ีทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุ ่ากวา่ 12 ปี ณ วันเดนิทางกลับ 

12. ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นกจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะ

ปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่อ่งเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิ
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บนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดอาจ

ท าใหร้ะคายเคอืงตา 

13. กรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

14. หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ของ

ทา่นช ารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่

หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ที่

ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอื

เดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา 

15. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้่าน

ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ  

16. ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท า

ใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู ่(TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) จะแตกตา่งกัน 

บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กัน (ไมต่ดิกันเสมอไป) 

17. เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวรใ์หก้ับทางบรษัิทฯแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งก็ตาม ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงทัง้หมดนี้แลว้ ** 

18. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ

นกัทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสุจรติเทา่น ัน้ทีผ่่านเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลักฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตัวไปแสดงดว้ย เชน่ บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมาย

รับรองการท างานภาษาอังกฤษ ระบตุ าแหน่ง เงนิเดอืน  

2. กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชีือ่ทา่นพรอ้มเซ็นรบัรองส าเนา 

3. หลักฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ 300เหรยีญสหรัฐ 

หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไมม่บีตัรเครดติคารด์) หากมบีัตรเครดติตา่งประเทศ เชน่ 

Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตัวไปดว้ยหรอืหลักฐานการเงนิอืน่ใดที่

จะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

4. กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา กรณุาเตรยีมหนังสอืรับรองจากสถานศกึษาเป็นภาษาอังกฤษ และควรเดนิทางกับผูป้กครอง 

เชน่ บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั (ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปีและไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา 

ตอ้ง ขอจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย) 

5. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เยบ็เลม่คูก่ับพาสปอรต์ใหมห่รือน าตดิตัวไปดว้ย   

6. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 

 


