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วนัที� กาํหนดการ เช้า เที�ยง เยน็ โรงแรม 
� ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ X X X  

" 
กรุงเทพฯ-ปักกิ�ง (CA980 : 01.00-06."0)  
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านผ้าไหม
ร้านนวดเท้า-หอบูชาเทยีนถาน-กายกรรมปักกิ�ง 
 

� � � 
CITY INN HOTEL หรือ  
เทียบเท่าระดบั @ ดาว 

A 
ร้านหยก-กาํแพงเมืองจีนด่านจวหียงกวน
พพิธิภัณฑ์หุ่นขีFผึFง-ร้านไข่มุก-ถนนหวงัฟูจิ�ง 

� � � 
CITY INN HOTEL                 
หรือเทียบเท่าระดบั A ดาว 

@ 
ปักกิ�ง – อนิชอน (เกาหลี) (CA�"A :LM.AL-��.AN) 
หรือ (CA131 : 11.05-14.15)-เอเวอร์แลนด์ –ซูวอน 

� � � 
SIHEUNG HOTEL  
 หรือเทียบเท่าระดบั A ดาว 

N 

ป้อมฮวาซอง-ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง
ผ่านชมบลูเฮาส์–พพิธิภัณฑ์พืFนบ้าน พระราชวงั
เคียงบ็อค-COSMETIC SHOP-DUTY FREE  
ตลาดเมียงดง-โซลทาวเวอร์-ตลาดทงแดมุน 
 

� � � 
BENIKIA HOTEL 
หรือเทียบเท่าระดบั A ดาว 

Z 
ร้านสมุนไพร-SUPER MARKET-อนิชอน-ปักกิ�ง 
(CA�A" : �N.AL-�Z.AN)-ปักกิ�ง-กรุงเทพฯ 
(CA979 : 19.35-23.40) 

� � X  
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***กรุณาเตรียมค่าทิป ที�เกาหลี ค่าทิปไกด ์หวัหนา้ทวัรแ์ละคนขบัรถ รวม !" USD/ คน/ทริป  
ที�ปักกิ�ง ค่าทิปไกด ์หวัหนา้ทวัรแ์ละคนขบัรถ รวม %" หยวน / คน/ทริป *** 

 
 

�กาํหนดการเดินทาง "N-AL พฤษภาคม /�L-�N มถุินายน "NNe 
 วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
2".00 น. � คณะพร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชัFน @ ประตู e 

บริเวณ ISLAND-U สายการบิน AIR CHINA ( CA ) โดยมีเจา้หนา้ที�จากทางบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวย
ความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

วนัที�สอง  กรุงเทพฯ-ปักกิ�ง-จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน-พระราชวงักู้กง-ร้านผ้าไหม-ร้านนวดเท้า-หอบูชาเทยีนถาน 
     กายกรรมปักกิ�ง 

01.0L น. เหิรฟ้าสู่  ปักกิ�ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที�ยวบินที� CA 980 �  
06."0 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ�ง เมืองประวติัศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ�งเคยเป็นเมืองสําคญัทางการค้าของ

อาณาจกัรเยี�ยนเมื�อ H## ปีก่อนคริสตกาล นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง นาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้าที�ภัตตาคาร   

นาํท่านสู่  จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน  จตุัรัสที�ใหญ่ที�สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที�สามารถบรรจุคนไดน้บัหมื�นคน 
ชมอนุเสาวรียว์รีชน ใหท้่านถ่ายภาพไวเ้ป็นที�ระลึก  นาํท่านผา่นประตูเขา้สู่ พระราชวงักู้กง ซึ� งในอดีตเคยเป็นที�
ประทบัของจกัรพรรดิO ในสมยัราชวงศห์มิงและชิง รวม P� รัชกาล ภายในประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง 
บนเนืTอที�กวา่ UP#,000 ตารางเมตร จากนัTนนาํท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที�ขึTนชื�อของประเทศของจีน ให้ท่านไดเ้ลือก
ซืTอสินคา้ที�ทาํจากผา้ไหม เช่น ผา้ห่ม เสืTอผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

เที�ยง  � รับประทานอาหารเที�ยงที�ภัตตาคาร 
บ่าย              นาํท่านแวะร้าน นวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ� งเป็นอีกวิธีหนึ�งในการผอ่นคลายความเครียด ปรับสมดุล

ให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ  จากนัTนนําท่านชม หอบูชาเทียนถาน ซึ� งก่อสร้างขึT นด้วย
สถาปัตยกรรมที�สง่างาม มีความสูง 38 เมตร เส้นผา่ศูนยก์ลางกวา้ง 30 เมตร สร้างขึTนในปี ค.ศ. 1420  

คํ�า  � รับประทานอาหารคํ�าที�ภัตตาคาร ลิ-มรสอาหารพเิศษ...เป็ดปักกิ3ง โต๊ะละ 7 ตัว 
นาํท่านชม กายกรรมปักกิ�ง โชวค์วามสามารถหลายๆ ดา้น เช่น โชวห์มุนจาน, โชวค์วงของ เป็นตน้  
� พกัที�  CITY INN HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ @ ดาว 

วนัที�สาม            ร้านหยก - กาํแพงเมืองจีนด่านจวหียงกวน –พพิธิภัณฑ์หุ่นขีFผึFง –ร้านไข่มุก-ถนนหวงัฟูจิ�ง  
เช้า  � รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม 
   นาํท่านชม ร้านหยก ซึ� งเป็นเครื�องประดบันาํโชค ให้ท่านไดเ้ลือกซืTอเป็นของฝากลํTาค่า จากนัTนนาํท่านเดินทาง

สู่ กําแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน หนึ� งในเจ็ดสิ�งมหศัจรรยข์องโลก ซึ� งสร้างในสมยัจกัรพรรดิO จิ\นซี  มีความ
ยาว �#,000 ลีT  หรือ �,788 กิโลเมตร ใชแ้รงงาน 300,000 คน ใชเ้วลาสร้างนานนบั �# ปี 

เที�ยง  � รับประทานอาหารเที�ยงที�ภัตตาคาร ลิ-มรสอาหารพเิศษ...สุกี-+นํ-าจิ-มไทยรสเด็ด 
บ่าย         นาํท่านชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขีFผึFง ชมประวติัศาสตร์ความเป็นมาของจีนในยุคราชวงศห์มิง ตัTงแต่จนยุคเริ�มตน้ถึง

สิTนสุดราชวงศ ์เล่าเรื�องโดยใช้หุ่นขีTผึTงขนาดเท่าตวัคนจริงที�แสดงไวใ้นห้องทัTงหมด 26 ห้อง จากนัTนนาํท่าน
แวะ ร้านไข่มุก เลือกซืTอครีมไข่มุกบาํรุงผวิ ที�ทาํจากไข่มุกนํTาจืดที�เพาะเลีTยงในทะเลสาบ  

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�าที�ภัตตาคาร 
นาํท่านเดินทางสู่ ถนนหวังฟูจิ�ง เป็นศูนยก์ลางสําหรับการชอ้ปปิT งที�คึกคกัมากที�สุดของเมืองหลวงปักกิ�ง เชิญ
ท่านอิสระชอ้ปปิT งตามอธัยาศยั  
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� พกัที�  CITY INN HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ @ ดาว 
วนัที�สี�              ปักกิ�ง – อนิชอน (เกาหลี) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ซูวอน 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง) 
08.AL น.      เหิรฟ้าสู่ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหล ีโดยสายการบิน AIR CHINA เที�ยวบินที� CA �"A � 
11.AN น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับ

นาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร
แลว้ (สําหรับพีเรียดที�ออกเดินทางวันที� "N-AL พฤษภาคม เดินทางโดยสายการบิน AIR CHINA เที�ยวบินที� 
CA �A� ออกเดินทางเวลา  ��.LN-�@.�N น.)   

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร.....บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) สุกีFสไตล์เกาหลีบน
หม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วยหมูสไลด์ และผักสดนานาชนิด เสิร์ฟพร้อมนํFาซุปร้อนๆ เวลาทานเติมนํFาซุปชาบู
ปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนําอุด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อน ทานพร้อมข้าวสวยร้อน 
นํFาจิFมซีอิmวเกาหล ีและเครื�องเคียง 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland) สวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สุดของประเทศเกาหลีใตซึ้� ง
ตัTงอยูท่่ามกลาง  หุบเขาขอเชิญท่านท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี ท่านจะไดพ้บกบั ไลเกอร์ ซึ� งเป็นลูกแฝด
ผสมที�เกิดขึTนจากความรักระหวา่งสิงโตผูเ้ป็นพ่อและเสือผูเ้ป็นแม่นบัเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก ชม
ความน่ารักของหมีต่างๆซึ�งพนกังานขบัรถซาฟารีจะเป็นผูท้กัทายและเล่นกบัพวกเขา เติมเต็มความสุขของท่าน
สนุกสนานกับเครื� องเล่นต่างๆ ไม่จาํกดัชนิดพร้อมทัTงบรรยากาศหนาวๆ โรแมนติคๆ (Everland Winter 
Festival) และท่านยงัไดเ้ดินชมดอกไมแ้ต่ละเทศกาลประจาํเดือนอีกดว้ย  

� เดือนเมษายน-พฤษภาคม คือ เทศกาลทิวลิป (Tulip Garden)  
� เดือนพฤษภาคม-มิถุนายนคือ เทศกาลดอกกุหลาบ (Rose Garden) 
� เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม คือ เทศกาลดอกลิลลี� (Lily Garde) 
� เดือนกนัยายน-ตุลาคม คือ ดอกเบญจมาศ (Chrysanthemun Garden) 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร.....บริการท่านด้วย คาลบีF หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพืFนเมืองเกาหลีเลื�อง
ชื�อและเป็นที�รู้จักกันดีทั�วโลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยนําหมูส่วนที�ติดกับกระดูก นําไปย่างบนเตา
ถ่านแบบดัFงเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื�องเคียงต่างๆ นํFาจิFมเต้าเจีFยวและนํFาซุปสาหร่าย มีวิธีการ
รับประทานคล้ายกบัเมี�ยงคําของไทย 
� พกัที� SIHEUNG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ A ดาว (พกัเมืองซูวอน)   

วนัที�ห้า ป้อมฮวาซอง-ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง-ผ่านชมบลูเฮาส์–พพิธิภัณฑ์พืFนบ้าน พระราชวงัเคียงบ็อค        
       COSMETIC SHOP-DUTY FREE- ช้อปปิF งตลาดเมียงดง-โซลทาวเวอร์-ช้อปปิF งตลาดทงแดมุน 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

นาํท่านเดินทางยอ้นละครโบราณ บางฉากของละคร “แดจงักึม” ณ ความฝันกษตัริย ์ ป้อมฮวาซอง หรือ ป้อม
ดอกไม้ และกาํแพงเมือง สร้างรายรอบตวัเมืองซูวอน ระยะทางยาวประมาณ H,H## เมตร ประกอบดว้ยเชิงเทิน 
�{ หลงั แต่บางส่วนถูกทาํลายในสมยัสงครามเกาหลี ป้อมนีT  สร้างขึTนโดยกษตัริยซ์อนโจ กษตัริยอ์งคที์� PP แห่ง
ราชวงศโ์ซซอน เพื�อเป็นที�ระลึกแก่พระราชบิดา ซึ� งถูกใส่ร้ายจากราชสํานกัและถูกขงัจนสิTนพระชนม ์ปัจจุบนั
ป้อมนีT ไดรั้บการสถาปนาโดย UNESCO ให้เป็นมรดกโลก นาํท่านสู่ ศูนย์โสม ในบรรดาสมุนไพรทัTงหมดใน  
เกาหลี โสม จดัเป็นสมุนไพรที�คนเกาหลีและต่างชาตินิยมใชก้นัมากที�สุด เพราะเชื�อว่าโสมสามารถรักษาโรค
ไดส้ารพดัโรควงจรการเก็บเกี�ยวโสมใชเ้วลาตัTงแต่ �-� ปีโสมอายุ � ปี ถือไดว้า่เป็นโสมที�มีคุณภาพดีที�สุดโสม
เกาหลีจึงจดัวา่เป็นสินคา้ที�มีคุณภาพและไดม้าตรฐานสากล ชมวงจรชีวติของโสม พร้อมเลือกซืTอโสมคุณภาพดี
ซึ� งรัฐบาลรับรองใช้บาํรุงร่างกายทัTงยงัเป็นของฝาก ซึ� งโสมที�นีT มีราคาถูกกว่าเมืองไทย P เท่า นาํท่านชม ศูนย์
สมุนไพรสนเข็มแดง ซึ� งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ� งจะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาที�ประเทศ
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เกาหลีเหนือมาผลิต โดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกบัการวิจยัที�ประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็นนํT ามนัสนเข็มแดงภูมิ
ประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ U# เปอร์เซ็นต ์โดยกวา่จะมาเป็นนํT ามนัสนเข็มแดงได ้� แคปซูล 
ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ P.U กิโลกรัม มาสกดัเอานํT ามนัมาผลิตและวิจยัออกมาเป็นนํT ามนัสนนีT   จากนัTน
นาํท่าน ผ่านชม บลูเฮ้าส์ ทาํเนียบของประธานาธิบดี (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ 
ทัFงสิFน) และแวะถ่ายรูปเป็นที�ระลึกที� อนุสาวรียรู์ปนกฟีนิกซ์ สัญลกัษณ์ความเป็นอมตะพร้อมชมทศันียภาพอนั
สวยงามของภูเขารูปหวัมงักรและวงเวียนนํT าพุ ซึ� งถือวา่เป็นจุดที�มีฮวงจุย้ที�ดีที�สุดของกรุงโซลจากนัTน นาํท่าน
ชม พพิธิภัณฑ์พืFนบ้าน รับทราบประวติัยอ้นเรื�องราวและสัมผสักบัวิถีชีวิตความเป็นมาของคนเกาหลีตัTงแต่ยุค
โบราณจนถึงปัจจุบนั ผา่นทางห้องแสดงหุ่นจาํลอง  ซึ� งท่านจะไดซึ้มซบัวิถีชีวิตที�แสดงวฒันธรรม และธรรม
เนียมประเพณีต่างๆ ที�ผา่นมากวา่ 5,000 ปี จากนัTนนาํท่านชม พระราชวงัเคียงบ็อค ซึ� งเป็นพระราชวงัไมโ้บราณ
ที�เก่าแก่ที�สุด สร้างขึTนใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกวา่ 600 ปีก่อน ภายในพระราชวงัแห่งนีT มีหมู่พระที�นั�งมากกวา่ 200 
หลงั แต่ไดถู้กทาํลายไปมากในสมยัที�ญี�ปุ่นเขา้มาบุกยึดครอง ทัTงยงัเคยเป็นศูนยบ์ญัชาการทางการทหารและ
เป็นที�ประทบัของกษตัริย์ ปัจจุบนัได้มีการก่อสร้างหมู่พระที�นั�งที�เคยถูกทาํลายขึT นมาใหม่ในตาํแหน่งเดิม 
ถ่ายภาพคู่กบัพลบัพรากลางนํT า “เคียงเฮวรู” ที�ซึ� งเคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สําหรับ
ตอ้นรับแขกบา้นแขกเมือง  

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร....บริการท่านด้วย  ซัมกเยทัง (Samkyetang) หรือ ไก่ตุ๋นโสม 
อาหารตําหรับชาววังบํารุงสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว บรรจุอยู่ในหม้อเหล็กร้อนๆ ภายในตัวไก่จะยัดไส้ ด้วย
ข้าวและของบํารุง อาท ิเม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๊ากีF ปรุงรสด้วยพริกไทยดํา และเกลอื เสิร์ฟพร้อมเครื�องเคียงที�
เรียกว่า กกัตุก ี(ทาํจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลีพร้อมทัFงเสิร์ฟ อินซัมจูหรือเหล้าดอง
โสม 

บ่าย นาํท่านชอ้ปปิT ง COSMETIC SHOP เลือกซืTอเครื�องสําอางยี�ห้อดงั ในราคาทอ้งถิ�นได ้อาทิเช่น ROJUKISS, 
ครีมนํT าแตก ครีมหอยทากและอื�นๆ  นาํท่านช้อปปิT งสินคา้ปลอดภาษีที�ห้าง DUTY FREE  จากนัTนนาํท่าน
เดินทางสู่ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวยัรุ่นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเป็นแหล่งรวมเครื�องสําอางคชื์�อ
ดงั อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นตน้ หรือท่านสามารถ เลือกชมหรือเลือกซืTอของที�ระลึก
จากนัT นนําท่านชม โซลทาวเวอร์ � ใน �{ หอคอยเมืองที�สูงที�สุดในโลกมีความสูงถึง �{# เมตร เหนือ
ระดับนํT าทะเล นาํท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ ��# องศาโดย
สามารถมองไดถึ้งเขาพกูกัซนั และถา้หนัไปยงัทิศตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่นํTาฮนั (พเิศษ!!มอบกุญแจคู่รัก
ให้กบัทุกคู่นําไปคล้อง) ** ราคาไม่รวมค่าขึFนลฟิท์ชมววิยอดหอคอย และค่าเข้าชมพพิธิภัณฑ์หมีเทด็ดีFแบร์ **  

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร.....บริการท่านด้วย บิบิมบับ (BIBIMBAP) หรือข้าวยําเกาหลี  อาหาร
ครบคุณค่าโภชนาการ  ที�คนเกาหลีนิยมทานกันมากที�สุดนําข้าวสวยใส่ในหม้อดินร้อน นําส่วนผสมต่างๆ 
จัดเรียงบนข้าวสวย เวลาทานนําไข่ไก่ และซอสบิมบับ ผสมคลุกเคล้ากับข้าว และส่วนผสมต่างๆ ให้เนียนจน
เข้ากันเสริฟพร้อมซุปชาบู โอเด้ง และสาหร่าย ซึ�งนับเป็นเมนูที�ได้รับความนิย  ม และดีต่อสุขภาพของชาว
เกาหล ีพเิศษ  

  นาํท่าน อิสระช้อปปิT งตามอธัยาศยั ณ ตลาดทงแดมุน มีสินคา้ต่างๆให้ท่านได้เลือกซืTอ เช่น เสืT อผา้แฟชั�น 
รองเทา้ กระเป๋า และอื�นๆอีกมากมาย 
� พกัที� BENIKIA HOTEL หรือเทยีบเท่า (พกัเมืองโซล) 

วนัที�หก  ศูนย์สมุนไพร-SUPER MARKET–อนิชอน-ปักกิ�ง–กรุงเทพฯ 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

นาํท่านชม ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี ให้ท่านไดเ้ลือกซืTอเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที�นาํมาแปรรูป
เป็นรูปแบบต่างๆ ที�มีสรรพคุณรักษาโรค และบาํรุงร่างกาย   
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เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร.....บริการท่านด้วย บุฟเฟ่ต์บาบีคิวปิF งย่าง สไตล์เกาหลี ให้ท่าน
เลอืกสรรทัFง เนืFอวัว หมูติดมันสไลด์ หมูหมัก ซีฟู้ดตักรับประทานแบบไม่อัFน ทานได้จนอิ�ม พร้อมเครื�องเคียง
ผกัสด กมิจิ ข้าวสวยและนํFาซุปหลากหลายรสชาติ อกีทัFงยงัมีขนมหวานเกาหลใีห้ลิFมลองกนั 

บ่าย ระหว่างเดินทางไปสนามบิน นาํท่านเดินทางไปละลายเงินวอนที� ร้านค้าสนามบิน(ซุปเปอร์มาเก็ต) ซึ� งท่าน
สามารถเลือกซืTอสินคา้พืTนเมืองเป็นการส่งทา้ยก่อนอาํลาเกาหลี อาทิ บะหมี�ซินราเมียน อูดง้ กิมจิ ลูกอมแปลกๆ 
ช็อคโกแลต นํTาจิTมหมูยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสาํเร็จรูป ผลไม ้ในราคาพิเศษ จากนัTนนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

�5.AL น. เหิรฟ้าสู่ นครปักกิ�ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที�ยวบินที� CA132 �  
16.A5 น. ถึงท่าอากาศยาน นครปักกิ�ง (แวะเปลี�ยนเครื�อง) 
19.35 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA  เที�ยวบินที� CA e�e � 
23.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ............... 

 
************ ขอบคุณทุกท่านที�ใช้บริการ ************    

� � � �  ซื�อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  � � � � 
 ( *** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตัFงแต่ "L ท่านขึFนไป *** ) 

 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีน และเกาหล ีทุกเมือง กาํหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินค้าพืFนเมืองให้
นักท่องเที�ยวทั�วไปได้รู้จักคือ  ปักกิ�ง นวดฝ่าเท้า(บัวหิมะ) , หยก , ไข่มุก , ผ้าไหม  // เกาหล ี   ซึ�งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรม
ทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนให้กบันักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ�ง
จะใช้เวลาร้านละประมาณ @N-ZL นาท ีซืFอหรือไม่ซืFอขึFนอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบังคับใดๆ ทัFงสิFน 

 
ข้อควรระวงั!!! ท่านใดที�ต้องออกตั�วภายในประเทศ (เครื�องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที�

เจ้าหน้าที�ก่อนทุกครัFง 
*ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครัFง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื�องจากทางบริษทัฯ จะ

องิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั* 
 

กรุณาเตรียมค่าทิป ที�เกาหล ีค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขบัรถ รวม "L USD/ คน/ทริป 
ที�ปักกิ�ง ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขบัรถ รวม eL หยวน / คน/ทริป 

 

กรณีที�กองตรวจคนเข้าเมอืงทัFงที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมใิห้เดนิทางออก หรือเข้าประเทศที�ระบุในรายการเดนิทาง  บริษทั 
ฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัFงสิFน และขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัFงสิFน ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

 

 

กาํหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็ก พกัห้องละ " ท่าน 
ราคาท่านละ 

พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม 
ท่านละ 

"N-AL พฤษภาคม "NNe 
�L-�N มิถุนายน "NNe 1e,9ee บาท N,NLL บาท 
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ราคาพเิศษ ไม่มีราคาเดก็ และไม่รับจอยแลนด์ 

 
หมายเหตุ :    ราคาทวัร์นีF  ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซึ�งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี�ยนแปลงได้เนื�องจากสภาวะนํFามันโลก

ที�มีการปรับราคาสูงขึFน ทาํให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํFามันขึFนในอนาคต ซึ�งทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ�เกบ็ค่าภาษีนํFามันเพิ�มตามความเป็นจริง 

                         บริษทัขอสงวนสิทธิO ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทัTงนีT ขึTนอยูก่บัการเปลี�ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นสําคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัTงนีT ขึTนอยู่กบัสภาวะ
ค่าเงินบาทที�ไม่คงที�และกรณีที�สายการบินมีการเรียกเก็บค่านํTามนัเพิ�มเติมจากราคาที�กาํหนดไว)้ 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
�. ค่าตั\วเครื�องบินชัTนทศันาจร ไป - กลบั ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
P. ค่าวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปทวัร์และภาษีสนามบินทุกแห่งตามที�กาํหนดไว้ในรายการ 
�. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื�องดื�มทุกมืTอ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
�. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
H. นํFาหนักสัมภาระท่านละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม , ค่าประกนัวนิาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ 
หมายเหตุ : ประกาศ  ณ  วนัที�  ��  ก.ย.  PHH�   สายการบิน AIR CHINA มีประกาศเปลี�ยนแปลงนํT าหนกั   และขนาดกระเป๋า
สัมภาระ  โดยใหก้ระเป๋าสัมภาระที�โหลดใตท้อ้งเครื�องไดท้่านละ � ใบ มีนํT าหนกัไม่เกิน P� กิโลกรัม และขนาดของกระเป๋าตอ้ง
มีขนาดโดยรอบของกระเป๋ารวมแลว้ไม่เกิน �H{ เซนติเมตร (กวา้ง X ยาว X สูง) สัมภาระติดตวัขึTนเครื�องไดท้่านละ � ชิTน 
นํTาหนกัตอ้งไม่เกิน U กิโลกรัม ถา้นํTาหนกัและขนาดของกระเป๋าสัมภาระเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนดไว ้  จะตอ้งเสียส่วนที�เกิน
เป็นจาํนวนเงิน P## USD หรือ �,�## หยวนต่อใบ 
�. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนั
ที�มีอายุตัTงแต่ � เดือนขึTนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง � เดือน ถึง �H ปี และผูที้�มีอายุสูงกวา่ U# ปี ขึTนไป ค่าชดเชยทัTงหลาย
ตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ� งหนึ� งของค่าชดเชยที�ระบุไวใ้นกรรมธรรม์  ทัTงนีT ย่อมอยู่ในขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บั
บริษทัประกนัชีวติ ทุกกรณ ีตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีที�เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชืTอ, ไวรัส, ไส้เลื�อน, ไส้ติ�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้งกบัการติดยา, 
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพ
ติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การ
ยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรม ์
อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
�. ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
P. ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
�. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
@. กรุณาเตรียมค่าทิป ที�เกาหลี ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์และคนขับรถ รวม "L USD/ คน/ทริป / ที�ปักกิ�ง ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์
และคนขับรถ รวม eL หยวน / คน/ทริป   
H. ค่า VAT 7 %   หกัภาษี ณ ที�จ่าย � %  ในกรณีที�ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที�ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม และหัก ณ 
ที�จ่าย  จากยอดขายจริงทัFงหมดเท่านัFน และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธิ�ออกใบเสร็จที�ถูกให้กับบริษัท
ทวัร์เท่านัFน 
เงื�อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัT งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทัTงหมด ส่วนที�เหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั  
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2. เนื�องจากราคานีT เป็นราคาโปรโมชั�น ตั\วเครื�องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม �##% ซึ� งเมื�อจองและจ่ายมดัจาํแลว้ ถา้ผู ้
จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจาํใดๆ ทัTงสิTน และในกรณีที�ออกตั\วเครื�องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื�อนการ
เดินทาง ผูจ้องจะไม่สามารถทาํเรื�องขอคืนค่าตั\วหรือขอคืนค่าทวัร์ทัTงหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 
2.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตั\วเครื�องบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใชจ่้าย

ใดๆ ทัTงสิTน ถา้ยงัไม่มีการยื�นวซ่ีา หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอื�นใด 
2.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตั\วเครื�องบิน แต่มีการยื�นวีซ่าไปแลว้หรือมี

ค่าใชจ่้ายอื�นใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านัTน 
2.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตั\วเครื�องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผดิชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตั\ว �,### บาท + ค่าตั\วเครื�องบินใหม่ทัTงหมดในโปรแกรม และวนัเดินทาง
นัTนๆ + ส่วนต่างของภาษีนํT ามนัเชืTอเพลิง / ตั\ว � ใบ และบริษทัฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ่้ายไปล่วงหน้า
ตามจริงเช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้ (ค่าตั\วเครื�องบินของผูที้�ไม่เดินทางที�ออกตั\วไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้
ในวนัเดิม ตอ้งรอทางสายการบินทาํเงินคืนใหซึ้� งอาจจะใชร้ะยะเวลาประมาณ P-� เดือน) 

3. คณะทัวร์ครบ "L ท่าน มหัีวหน้าทัวร์ไทยเดนิทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
4. เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ

สิทธิO  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัTงสิTน และทางบริษัทจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึFนจากท่าน
เป็นจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน ส่วนที�เกาหลี เป็นโปรแกรมที�ต้องเข้าร้านช้อปปิF ง หากท่านไม่ประสงค์จะเข้าร้านจะต้อง
จ่ายเงนิให้กบัทางร้าน  ร้านละ �NL USD / ท่าน  

5. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทัTงที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิO ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัTงสิTน 

6. การยกเลกิ 
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึTนไป  เก็บค่าใชจ่้ายตามที�เกิดขึTนจริง 
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึTนไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
6.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทัTงหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
6.5 ยกเว้นกรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที�มีการการันตี 

  ค่ามัดจําที�พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้  
  รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่า 
  ทวัร์ ทัFงหมดเนื�องจากค่าตั�วเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนัFนๆ 

 
 
หมายเหตุ 
�. จาํนวนผูเ้ดินทางขัTนตํ�าผูใ้หญ่ P# ท่านขึTนไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
P. บริษทัฯ มีสิทธิO ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีT  เมื�อเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
�. รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
�. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ�ม เติมที�เกิดขึTนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
H. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัTงสิTนหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าที�กรมแรงงานทัTงจากไทย 
และต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
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�. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัTงสิTน แต่ทัTงนีTทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิO การจดัหานีT
โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
U. ราคานีT คิดตามราคาตั\วเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตั\วเครื�องบินปรับสูงขึTน บริษทัฯ สงวนสิทธิO ที�จะปรับราคาตั\วเครื�องบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
{.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ � เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านัTน 
". ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัTงสิTน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมืTอ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
�#. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัTงสิTน หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเที�ยวเอง 
��. เนื�องจากตั\วเครื�องบินเป็นตั\วราคาพิเศษ เมื�อออกตั\วไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็
ตาม ตั\วเครื�องบินไม่สามารถนาํมาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได ้ 
�P. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทัTงหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ที�ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทัTงหมด 
13.ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั\วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครัT ง  มิฉะนัTนทางบริษทัฯจะ
ไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัTงสิTน 
เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง 
�. หนงัสือเดินทางที�มีอายุการใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทัFงสิFน 
ถ้าเกดิการชํารุด  เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิTว 2 ใบ มีพืTนหลงัสีฟ้า หรือสีขาวเท่านัTน อดัดว้ยกระดาษสีโกดกัและฟูจิเท่านัTน และตอ้งไม่ใช่

สติ�กเกอร์ หรือรูปพริTนซ์ จากคอมพิวเตอร์ และไม่สวมเสืTอแขนกุดโชวไ์หล่ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน � เดือน **     
ท่านที�ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื�นวซ่ีา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกดัจัดมาพร้อมกบัการส่งหนังสือเดินทาง 
�. สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
H. กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า �M ปี  
- เด็กอายุตํ�ากว่า�Mปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกดิ) และสําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณทีี�จดทะเบียน)  
- เด็กอายุตํ�ากว่า�Mปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกดิ) ,สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที�จดทะเบียน) ,สําเนา
บัตรประชาชน , สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่,หนังสือยมิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพนัธ์ว่า เกี�ยวข้องกบัผู้
เดินทางอย่างไร และต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที�อาํเภอหรือเขตเท่านัFน และ  
 - เด็กอายุตํ�ากว่า�Mปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกดิ),สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณทีี�จดทะเบียน) ,สําเนาบัตร
ประชาชน , สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่ , หนังสือยมิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพนัธ์ว่า เกี�ยวข้องกบัผู้
เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที�อาํเภอหรือเขตเท่านัFน  
- สําเนาทะเบียนบ้าน 
- ใบเปลี�ยนชื�อ หรือ เปลี�ยนนามสกุล (ถ้ามี) 
- ในกรณเีด็กอายุตํ�ากว่า N ปี ขอสูติบัตร(ใบเกดิ)ตัวจริง 
Z.เอกสารที�ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง 
U. ขอ้มูลจริงเกี�ยวกบัสถานที�ศึกษา สถานที�ทาํงาน ตาํแหน่งงาน ที�อยู่ปัจจุบนั ที�อยู่ที�ทาํงาน ญาติที�ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ที�ทาํงาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับ
การออกวซ่ีา    เล่มที�มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

{. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื�นวซ่ีา ดงันัTนกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย U วนัทาํ
การ (ก่อนออกเดินทาง) 
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e.โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื�นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือเปลี�ยนระเบียบ
การยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ�ของสถานทูต และบางครัFงบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

�#. ผู้ที�ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวน้วีซ่า / 
ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่ง
นอ้ย P สัปดาห์ 

1�. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ�มเติมกบัทางบริษัทฯ)  
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาํวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณดีังต่อไปนีF 

1. ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. นาํรูปถ่ายเก่า ที�ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายที�มีววิดา้นหลงั ที�ถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทาํวซ่ีา 
4. นาํรูปถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที�พริTนซ์จากคอมพิวเตอร์ 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที�ต้องจ่ายเพิ�มให้สถานฑูตจีน เมื�อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 
• ยื�นวซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�มท่านละ  �,0N0 บาท 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี�ยนกฎเกณฑ์การยื�นวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลแีละพธีิการเข้าเมือง 
 เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเ้ฉพาะนกัท่องเที�ยวที�มาท่องเที�ยวโดยสุจริตเท่านัTนที�ผา่นเขา้เมือง
ได ้โดยทัTงนีT ลูกคา้ทุกท่านควรเตรียมเอกสารใหพ้ร้อมดงันีT  

1. หลกัฐานการทาํงานประจาํของนกัท่องเที�ยว ซึ� งสมควรที�นาํติดตวัไปแสดงดว้ย เช่น บตัรพนกังาน , นามบตัร 
2. หลกัฐานการเงิน โดยในระหวา่งการท่องเที�ยวเกาหลีสมควรที�จะนาํเงินสดติดตวัไปดว้ย ( หากไม่มีบตัรเครดิตการ์ด ) 

แต่หากมีบตัรเครดิต เช่น Visa Card , American Express , Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งนาํติดตวัไปดว้ยหรือ
หลกัฐานการเงินอื�นใดที�จะแสดงใหเ้จา้หนา้ที�ทราบวา่ท่านคือนกัท่องเที�ยว 

3. หาดเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนาํพาสปอร์ตเก่าติดตวัไปกบัพาสปอร์ตใหม่ดว้ย 
4. การแต่งกายตอ้งสุภาพ และแลดูเป็นนกัท่องเที�ยว 

หมายเหตุ  :  บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินทัFงไป และกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ 
                      โปรแกรมการท่องเที�ยวอาจมีการปรับเปลี�ยนหรือเปลี�ยนแปลงให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลอืเกนิ Z เดือน 
มิฉะนัFนบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนีF!!!! 
**เนื�องจากสถานทูตจีนมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนีF** 

เอกสารที�ใช้ประกอบการยื�นขอวซ่ีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอยีดทัFงหมดให้ครบถ้วน เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

 
ชื�อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................................SURNAME............................................................ 
สถานภาพ     � โสด � แต่งงาน           � หม้าย           � หย่า    
�  ไม่ได้จดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส
....................................................................................................................................................................................................... 
ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
..........................................................................................................................................................................................................
..............................รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้าน........................................มือถือ......................................... 
ที�อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
..........................................................................................................................................................................................................
............................................................................... รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้าน....................................... 
ชื�อสถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)................................................................................... 
ตําแหน่งงาน
....................................................................................................................................................................................... 
ที�อยู่สถานที�ทาํงาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……… …………...….....……………………………… 
..................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถูกต้องที�สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่    � ไม่เคย    � เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื�อวนัที�....................... เดือน.........................ปี...........................  ถึง วนัที�.......................เดือน.......................ปี........................ 
ภายใน � ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่    � ไม่เคย     � เคย  โปรดระบุ 
เมื�อวนัที�....................... เดือน.........................ปี...........................  ถึง วนัที�.......................เดือน.......................ปี........................ 
รายชื�อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................................ 
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หมายเหตุ 
**กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที�ทาํงาน  มอืถือ  บ้าน และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื�อใช้ในการขอยื�นวซ่ีา 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  ทัFงนีFเพื�อประโยชน์
ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ที�นีF  (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  
 
 

 
ประกาศสําหรับการท่องเที�ยวประเทศเกาหลใีต้ 

 สายการบินและบริษัทฯตัวแทนพานักเดินทางท่องเที�ยวประเทศเกาหลใีต้  ขอประกาศให้ทราบโดยทั�วกันว่า  สายการบิน
และบริษัทฯตัวแทนพานักเดินทางท่องเที�ยวประเทศเกาหลีใต้ ซึ�งจัดนําท่านท่องเที�ยวไปยังประเทศเกาหลีใต้ตามรายการวันและ
เวลาที�ระบุไว้ โดยได้จัดสํารองที�นั�งบนเครื�องบินโดยสาร, ห้องพกั ณ โรงแรม, อาหาร ณ ภัตตาคารและนําท่านนักท่องเที�ยว เที�ยว
ตามสถานที�ต่างๆ เพื�อความสะดวกพร้อมสรรพแก่นักท่องเที�ยวทุกท่านที�ประสงค์ท่องเที�ยวประเทศเกาหลใีต้โดยสุจริต  
 แต่ทัTงนีT   มกัมีบุคคลบางท่าน ประสงค์ที�จะแอบแฝงไปกบัคณะท่องเที�ยวประเทศเกาหลีใตโ้ดยมีเจตนาอื�น  เช่น  การ
หลบหนีเขา้ไปทาํงานในประเทศเกาหลีใต ้อนัเป็นการขดัต่อกฎหมายการเขา้เมืองประเทศเกาหลีใต ้อีกทัTงยงัเป็นการทาํลาย
ชื�อเสียงของสายการบิน และบริษทัฯนาํเที�ยว  ซึ� งจะถูกเพ่งเล็งวา่ให้ความร่วมมือกบัผูที้�เจตนาไม่สุจริตเขา้เมืองสู่ประเทศเกาหลี
ใต ้ทัTงทาํใหบ้ริษทัฯ ถูกปรับจากภาครัฐและเสียค่าใชจ่้ายเพิ�มขึTนในการนาํท่านเหล่านัTนส่งกลบัประเทศไทยดว้ย 
 การเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ โดยการสั�งจองและซืT อรายการต่างๆตามที�ระบุไวใ้นรายการท่องเที�ยวมิได้เป็น
หลกัประกนัว่า ทุกท่านจะได้ผ่านออกจากประเทศไทยและเขา้สู่ประเทศเกาหลีใตไ้ดเ้สมอไป เพราะการพิจารณาตรวจตรา
หนงัสือเดินทางเป็นเอกสิทธิO และวิจารณญาณของเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมืองเท่านัTน ที�จะให้ออกจากประเทศไทยหรือให้เขา้
ประเทศเกาหลีใตไ้ด้ ดงันัTนถึงแมป้ระเทศเกาหลีใตจ้ะมีสนธิสัญญากบัประเทศไทยอนุญาตให้นกัท่องเที�ยวชาวไทยหรือชาง
ต่างชาติบางประเทศสามารถเดินทางเขา้ประเทศเกาหลีใตไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งมีวีซ่าก็ตาม และยงัเป็นเอสิทธิO ของกรมแรงงานของ
ประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีใตใ้นการตรวจสอบนกัเดินทาง  

เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของประเทศเกาหลี จะพิจารณาให้เฉพาะนกัท่องเที�ยวที�มาท่องเที�ยวโดยสุจริต
เท่านัTนที�ผา่นเขา้ออกนอกเมืองได ้ โดยจะพิจารณาจาก 

1. หลักฐานการทาํงานประจาํของนักท่องเที�ยว ซึ� งสมควรที�จะนําติดตวัไปแสดงด้วย เช่น บตัรพนักงาน, นามบตัร, 
จดหมายรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ ( ฉบบัจริง ), จดหมายเชิญโดยระบุผูเ้ชิญและผูถู้กเชิญพร้อมเบอร์ติดต่อเป็น
ภาษาองักฤษ เป็นตน้ 

2. หลกัฐานการเงิน เป็นตน้วา่ ในระหวา่งการท่องเที�ยวประเทศเกาหลีสมควรที�จะซืTอเช็คเดินทางนาํไปดว้ยประมาณ �## 
เหรียญสหรัฐต่อวนัเดินทาง หรือแสดงบตัรเครดิตต่างประเทศ เช่น  VISA CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS 
CLUB หรือ MASTER CARD หรือหลกัฐานการเงินอื�นใด หากเป็นสําเนาตอ้งมีการรับรองสําเนาถูกตอ้งจากผูมี้อาํนาจ
และเชื�อถือไดห้รือตรวจสอบได ้

3. ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยงัอยูใ่นระหวา่งการศึกษา ( ฉบบัจริง ) 
4. ตั\วเครื�องบิน ( ไป – กลบั ) , การแต่งกายที�สุภาพเหมาะสม , สาํหรับพาสปอร์ตใหม่ ควรนาํพาสปอร์ตเก่าที�มีการเดินทาง

ท่องเที�ยวไปหลายประเทศไปดว้ย ( หากมี ) 
หากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานยังสงสัยในความสุจริตของท่าน     ท่านอาจถูกปฏิเสธการให้ออกจาก

ประเทศไทยและ/หรือให้เข้าประเทศเกาหลีใต้ ซึ�งทางสายการบินและบริษัทฯนําเที�ยวขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คืนค่าบริการการ
ท่องเที�ยวใดๆทัFงสิFนที�ได้จัดเกบ็ไปแล้ว เพราะอตัราค่าบริการการท่องเที�ยวเป็นแบบเหมาจ่ายโดยเฉลี�ยทัFงคณะ และต้องจ่ายให้แก่
สถานบริการห้องพกั, ค่าโดยสาร, อาหาร ฯลฯ เป็นการล่วงหน้า  แม้ว่าท่านจะไม่ได้ร่วมเดินทางท่องเที�ยวด้วยกต็าม 

อนึ� ง พนกังานของบริษทัฯที�ร่วมเดินทางไปดว้ย ไม่สามารถให้การยืนยนัหรือรับรองหรือให้การช่วยเหลือทุกท่านในการ
ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้ออก หรือ การผา่นกรมแรงงานเขา้ออก หรือ การศุลกากรของทัTงประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต ้ซึ� ง
นักท่องเที�ยวทุกท่านตอ้งผ่านพิธีการด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารหนังสือเดินทาง เอกสารสําแดงการจองห้องพกัและการ
ท่องเที�ยวกบับริษทัทวัร์ในประเทศเกาหลี ท่านที�ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้เท่านัTนที�สามารถร่วมรายการ
ท่องเที�ยวประเทศเกาหลีที�ไดเ้ตรียมไวใ้หไ้ด ้ทัTงนีT  รายการท่องเที�ยวไดจ้ดัไวโ้ดยมีกาํหนดการที�แน่นอนซึ� งจะตอ้งเดินทางต่อโดย
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เที�ยวบินในประเทศหรือรถโคช้ ฯลฯ  ดงันัTน  หากถึงเวลาที�ตอ้งออกเดินทางต่อไปยงัสถานที�ท่องเที�ยวอื�นและนกัท่องเที�ยวบาง
ท่านยงัไม่ปรากฏตวัเพื�อร่วมเดินทางพร้อมคณะหรือมิได้ติดต่อไปยงับริษทัตวัแทนท่องเที�ยวในประเทศเกาหลีให้ทราบถึง
สถานการณ์ของท่าน บริษทัฯถือวา่ท่านมีเจตนาละทิTงการท่องเที�ยวที�ท่านไดซื้Tอบริการไวแ้ละมิอาจเรียกร้องขอเงินคืนในส่วนที�
ท่านมิไดใ้ชบ้ริการได ้ตลอดจนจะไม่ทาํใหบ้ริษทัฯนาํเที�ยวไดรั้บการทาํลายและความเสื�อมเสียชื�อเสียง หรือ ถูกปรับจากภาครัฐ 
หรือ ถูกเพง่เล็งวา่ร่วมมือกบัผูเ้ดินทางมีเจตนาที�แอบแฝงวา่ไม่ไดไ้ปท่องเที�ยวหรือทาํธุรกิจในประเทศเกาหลีใตโ้ดยสุจริต 
 
 จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทั�วกนั        �U กนัยายน PHH# 


