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วนัที� 1 
กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - เมอืงโซล (อนิชอน)                                                             (-/-/-
) 

 
13.00  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสาร

ระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั �น 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ Air Asia X โดยมี
เจา้หนา้ที'ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์
ใหคํ้าแนะนําเพื'อเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  
** ประเทศเกาหลใีตไ้ม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื�อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมโีทษปรับและจับ ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับดุลพนิจิของเจา้หนา้ที'ศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ** 
** ทา่นสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื'องบนิโดยมนํี�าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิ�น) และ ถอื
ขึ�นเครื'องบนิไดนํ้�าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จํากัดจํานวนชิ�น แต่ทั �งนี�เจา้หนา้ที'จะพิจารณาตามความ
เหมาะสม) ต่อทา่น (ตามเงื'อนไขของสายการบนิ) กรณีตอ้งการซื�อนํ�าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดลงใต ้
ทอ้งเครื'องบนิเพิ'ม จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ่้ายเพิ'มเตมิ ** 
 

อตัราคา่บรกิาร  
การซื1อนํ 1าหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดลงใตท้อ้งเครื�องบนิเพิ�ม 

5 กโิลกรมั 350 บาท (ตอ่เที�ยวบนิ) 

10 กโิลกรมั 550 บาท (ตอ่เที�ยวบนิ) 

20 กโิลกรมั 1,450 บาท (ตอ่เที�ยวบนิ) 

กรณีตอ้งการซื�อทั �งไป และ กลับ ใหใ้ชร้าคาคูณสอง เชน่ 250 x 2 = 500 บาท 
ขอสงวนสทิธิCอัตรานี�สําหรับทา่นที'จองพรอ้มชําระเงนิเต็มจํานวนมาที'บรษัิทลว่งหนา้ อยา่ง
นอ้ย 7 วัน กอ่นการเดนิทาง และ ไม่สามารถยกเลกิ หรอื คนืเงนิได ้ไมว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�น  

 
** สายการบนิ Air Asia X ใชเ้ครื'องบนิ Airbus A330-300 (333) จํานวนทั �งหมด 377 ที'นั'ง แบง่เป็น 
12 ที'นั'งชั �นธุรกจิพรเีมี'ยมแฟลตเบด (Premium Flatbed) และที'นั'งมาตราฐาน (Economy) 365 ที'นั'ง 
ลักษณะแถวที'นั'งเป็น 3-4-3 ทั �งนี� สายการบนิอาจปรับเปลี'ยนรุ่นเครื'องบนิไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
** เกี'ยวกบัที'นั'งบนเครื'องบนิ เนื'องจากบตัรโดยสาร (ตั_ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สาย
การบนิ ขอสงวนสทิธิCในการเลอืกที'นั'งบนเครื'องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน 
และ สายการบนิจะพยายามที'สุดใหท้า่นไดนั้'งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากที'สุด กรณีตอ้งการอัพเกรดที'
นั'ง จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ่้ายเพิ'มเตมิ ตามรายละเอยีดทา้ยโปรแกรม ทั �งนี�กรุณาเช็คที'นั'งวา่งอกีครั�ง ** 
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15.40  นําทา่นเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ 
Air Asia X เที'ยวบนิที' XJ 702  
** สําหรับเที'ยวบนินี� ไม่มบีรกิารอาหารและเครื'องดื'มบนเครื'องบนิ กรุณารับประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ย
กอ่นขึ�นเครื'องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชั'วโมง 15 นาท ี** 

23.05  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้
** ตามเวลาทอ้งถิ'น เร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชั'วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพื'อความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา **หลังทกุทา่นผา่นขั �นตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ย 

 นําทุกท่านเดนิท่านเดนิทางขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยอจอง หรือ สะพานเพื'อความหวังใน
การรวมชาตทิี'ยาวกว่า 4.42 ก.ม. และ มยีอดโดมสงู 107 เมตร ทา่นจะไดสั้มผัสความสวยงามยิ'งใหญ่
ยามคํ'าคนื นําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมที'พัก  

     บรกิารอาหารวา่ง ขา้วหอ่สาหรา่ย (Gimbap) และ นมกลว้ย 
ที�พกั Incheon Hotel , Incheon หรอืเทยีบเทา่ 

  

   
 

วนัที� 2 
เมอืงอนิชอน - เมอืงอาซาน - ปั�นเรลไบท ์- สวนพฤษศาสตร ์แห่งเมอืงอาซาน -หมู่บา้น
วฒันธรรมพื1นเมอืง แหง่เมอืงอาซาน - ถนนสายโรแมนตคิ เคยีวกชีอน - หอคอย กรนี ทาว
เวอร ์- เฟิรส์ วลิเลจ                                                                                               (B/L/D)                                                    

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาซาน (Asan) เป็นเมอืงในจังหวัดชงุช็องใต ้ประเทศเกาหลใีต ้มขีอบเขตตดิ

กบันครพเิศษเมอืงโซลทางตอนเหนอื เมอืงอาซานมปีระชากรโดยประมาณ 250,000 คน มชีื'อเสยีงเรื'อง
บอ่นํ�ารอ้นและเป็นเมอืงแหง่สปา เมอืงอาซนันั�นไดข้ยายขอบเขตไปยังหมู่บา้นรอบขา้งคอื อนยัง ดง ซึ'ง
มชีื'อเสยีงเรื'องบอ่นํ�ารอ้นเชน่กนั เมอืงอาซานนี�มชีื'อคลา้ยกับเมอืงอันซันที'อยูใ่นจังหวัดคย็องก ี 

 นําทา่นสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ปั�นเรลไบท ์(Asan Rail Bike) บนทางรถไฟสายเกา่ของเมอืงอาซาน 
มรีะยะทางประมาณ 4 กโิลเมตร เป็นอกีหนึ'งกจิกรรมที'โรแมนตคิที'เป็นที'นยิมของชาวเกาหล ีใหท้า่นได ้
สัมผัสกับววิทวิทัศน์และบรรยากาศธรรมชาตโิดยรอบอันสวยงามของประเทศเกาหลีใต ้ไม่ว่าจะเป็น
แปลงเกษตร ทุง่นา ไร่ และสวนตา่งๆ ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยภเูขาอันอดุมสมบรูณ์มากมาย 

 นําท่านเดนิทางสู่ สวนพฤกษศาสตร ์แหง่เมอืงอาซาน (Asan Botanic Garden) เปิดให ้
ประชาชนเขา้ชมอย่างเป็นทางการเมื'อวันที' 20 มนีาคม 2547 ที'เมอืงอาซาน เรอืนกระจกที'เพิ'งไดรั้บการ
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ปรับปรุงใหม่มดีอกประมาณ 1,000 ชนิด ดว้ยประสบการณ์กว่า 30 ปีการเพาะปลูกดอกไมจ้งึมคีวาม
เจรญิรุ่งเรอืงในรูปแบบต่างๆที'ตั �งขึ�นทั'วทั �งอุทยานเพื'อใหผู้เ้ขา้ชมไดรั้บประสบการณ์อย่างเต็มที' 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู สตรูไ์ก ่(Dak Bokkeung Tang) 

   
 
 นําท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นวฒันธรรมพื1นเมอืง แหง่เมอืงอาซาน (Oeam Folk Village) ซึ'งถูก

ครอบครองโดยครอบครัวของผูก้่อตั �ง Ye-an Lee ที'ตั �งรกรากอยู่ที'นี'ประมาณ 500 ปีมาแลว้ มบีา้นเรอืน
และบา้นฟางจํานวน 86 หลังที'มีร่องรั�วหินแคบๆ เมื'อคุณเดินไปตามแนวรั�วหินคุณสามารถสัมผัส
วัฒนธรรมเกา่แกข่องหมู่บา้นแห่งนี� ที'มคีุณค่าทางประวัตศิาสตร ์แลว้ยังเป็นสถานที'ถ่ายทําภาพยนตแ์ละ
ซรีี'สด์ังต่างๆ เชน่ เทกกึก ี 
นําทา่นเดนิทางผ่าน ถนนสายโรแมนตคิ เคยีวกชีอน (Gokgyochon Road) เป็นถนนเลยีบคลอง
เคยีวกชีอน บรเิวณรมิคลองจะเต็มไปดว้ยตน้ Ginkgo หรอื ตน้แปะก๊วย ที'จะพบว่าในชว่งฤดูรอ้นจะเป็นสี
เขยีวชะอุม่ และ เปลี'ยนสเีป็นสเีหลอืทองอร่ามไปทั'วบรเิวณในชว่งฤดใูบไมร้่วง 
นําท่านเดินทางสู่ หอคอย กรนีทาวเวอร ์(Green Tower) หนึ'งในสถานที'ถ่ายทํา รันนิ'งแมน 
(Running Man) บรเิวณนี�เป็นสถานที'ของโรงงานกําจัดขยะที'ไดส้รา้งขึ�นมา เพื'อรักษาสภาพแวดลอ้ม
เป็นอย่างด ีโดยขยะที'ถูกเผาจะส่งควันออกมาในปรมิาณที'นอ้ยที'สุดในแต่ละวัน หอคอย กรนี ทาวเวอร ์
แห่งนี� มคีวามสงู 150 เมตร ใหท้่านไดช้ื'นชมกับทัศนียภาพโดยรอบแบบ 360 องศา ทั'วทั �งเมอืงอาซาน
โดยมองลงมาและตื'นตาตื'นใจกบัการมองทวิทศันเ์มอืงอาซานผ่านพลาสตกิใสชนดิแข็งทนทานพเิศษลง
ไปยังพื�นดนิ ! 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เฟิรส์ วลิเลจ (First Village) อาณาจักรศูนยร์วมสนิคา้แบรนดด์ังเกาหล ีสนุกสนาน
กบัชอ้ปปิ�งสนิคา้แบรนดเ์กาหลคีณุภาพที'เอามาลดราคากนัตลอดทั �งปี  

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟ่ตส์ไตลเ์กาหล ี(Hansik Buffet) 
ที�พกั  Asan Onchon Hotel , Asan หรอืเทยีบเทา่   
 

   
 
วนัที� 3 เมอืงอาซาน - เมอืงยงอนิ - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- เมอืงโซล - ศนูยส์มนุไพรนํ 1ามนัสนเข็ม
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แดง - ศนูยร์วมเครื�องสําอางคแ์บรนดด์งัเกาหล ี- พพิธิภณัฑส์าหรา่ย - ภเูขานําซาน - 
หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร ์- ยา่นเมยีงดง                                                                                                              
พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้สชุ่ดประจําชาตเิกาหลเีพื�อถา่ยรปูเป็นที�ระลกึ                            (B/L/-) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงยงอนิ (Yongin-Si) เป็นเมอืงในจังหวัดคย็องก ีประเทศเกาหลใีต ้เป็นเมอืง
สําคัญในเขตเมืองหลวงโซล มปีระชากรเกอืบ 1 ลา้นคน เมืองยงอนิมกีารพัฒนาขึ�นอย่างรวดเร็วใน
ศตวรรษที' 21 วัดไดจ้ากการที'เมอืงนี�มปีระชากรเพิ'มขึ�นมากที'สุดในเกาหลใีต ้ทั �งยงอนิยังเป็นที'ตั �งของ
เอเวอร์แลนด์และสวนนํ�าแคริปเบี'ยนเบย์ ซึ'งเป็นสวนนํ�าและสวนสนุกที'ไดรั้บความนิยมมากที'สุดใน
เกาหลใีต ้และยังมหีมูบ่า้นเกาหลโีบราณที'ใหญท่ี'สดุตั �งอยูด่ว้ย 
นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(Everland) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที'ใหญ่ที'สุดของ
ประเทศเกาหลใีต ้ตั �งอยู่บนทําเลที'สวยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมอืงยงอนิ ทางตอนใตข้องเมอืงโซล 
ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่เกาหลใีต ้ที'นี'ถูกออกแบบใหแ้ตกต่างกันในแต่ละโซน ไดแ้ก ่
สวนสัตว ์, Global Fair , European Adventure , Magic Land , American Adventure และEver land 
Speedway นอกจากนี�ยังมสีวนสี'ฤด ูซึ'งปลกูดอกไมป้ระจําในแตล่ะฤดูกาล และมกีารตกแต่งสวนสนุกให ้
เขา้กับบรรยากาศของเทศกาลนั�นๆ โดยมีบริษัทซัมซุง เป็นเจา้ของ ผูบ้ริหารจัดการสวนสนุกแห่งนี� 
ดังนั�นความยิ'งใหญ่ตระการตา และ ปลอดภัย ไมแ่พช้าตใิดในโลกแน่นอน  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูหมยูา่งเกาหลสีตูรตน้ตํารบั (Pork Kalbi) 
 

   
 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโซล (Seoul) ชื'ออย่างเป็นทางการ นครพเิศษโซล เป็นเมอืงหลวงและมหา
นครที'ใหญ่ที'สดุของประเทศเกาหลใีต ้มปีระชากรประมาณ 10 ลา้นคน เป็นปรมิณฑลที'ใหญ่ มปีระชากร
ประมาณ 25 ลา้นคน ซึ'งเป็นบริเวณที'อยู่อาศัยซึ'งประกอบดว้ยบริเวณมหานครอินช็อนและ
จังหวัดคย็องก ีเกอืบหนึ'งในสี'ของประชากรชาวเกาหลใีตอ้าศัยอยู่ในโซลและชาวต่างชาตอิกีประมาณ 
275,000 คน 
นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรนํ 1ามนัสนเข็มแดง (Red Pine) เป็นผลติภัณฑ ์ที'สกัดจากนา้มันสน 
มสีรรคุณชว่ยบารุงรา่งกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายไดเ้ป็นอย่างด ี 
นาทา่นเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครื�องสาอางคแ์บรนดด์งัเกาหล ี (Cosmetic Gallery) เชน่ Water 
Drop (ครมีนํ�าแตก) , Snail Cream (ครมีเมอืกหอยทาก) , Botox (โบท็อกซ)์ , Aloe Vera Product 
(ผลติภณัฑจ์ากสมนุไพร วา่นหางจรเข)้ เป็นตน้ 
นําท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (Kimpap) จัดแสดงเรื'องราวต่างๆของการทําสาหร่ายและ
ประวัตคิวามเป็นมาตน้กําเนดิของการผลติสาหร่ายและขั �นตอนการผลติสาหร่ายที'สดใหม่ทกุวัน ใหท้า่น
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จะไดเ้ลอืกชมิผลติภัณฑท์ี'ทําจากสาหร่ายหลากหลายรสชาตใิหล้ิ�มลองและเลอืกซื�อเหมาะแกก่ารนํามา
เป็นของฝาก เชน่ สาหร่ายอบแหง้ , สาหร่ายย่าง  
พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้สชุ่ดประจําชาตเิกาหล ี“ฮนับก” (Hanbok) เพื'อถา่ยรูปเป็นที'ระลกึ  
นําทา่นเดนิทางสู ่ ภูเขานําซาน เป็นที'ตั �งของ หอคอยเอ็น โซลล ์ทาวเวอร ์(N Seoul Tower) 1 
ใน 18 หอคอยเมอืงที'สูงที'สุดในโลก มีความสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าํทะเล ท่านสามารถชม
ทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกักซัน 
และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่น ้าํฮันกัง เป็นอกีหนึ'งสถานที' ที'สดุแสนจะโรแมนตกิ 
ไมว่า่จะเป็นยามกลางวันหรอืกลางคนื และไม่วา่จะฤดไูหนๆ ที'นี'ยังคงไดรั้บความนยิมเสมอมา เพราะเป็น
สถานที'คลอ้งกญุแจคูรั่กที'ยอดนยิมของนักทอ่งเที'ยว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชื'อว่าหากไดม้าคลอ้ง
กญุแจดว้ยกันที'นี' และโยนลูกกญุแจลงไปจะทําใหรั้กกันมั'นคง ยนืยาว ตราบนานเทา่นาน ** ยังไม่รวม
ค่า ขึ�นลฟิท ์และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจตคู่รักสําหรับคลอ้ง ท่านสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้
**  
นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเมยีงดง (Myeong-dong) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควรบ์า้นเรา เมยีงดงได ้
ชื'อวา่เป็นแหล่งรวมแฟชั'นแบรนดเ์กาหลชีั �นนํา ซึ'งในแต่ละวันจะ มวัียรุ่นเกาหลมีาเดนิชอ้ปปิ�งกันอย่าง
ลน้หลาม ทา่นสามารถหาซื�อสนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทั �งเสื�อผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เครื'องสําอางซึ'ง
เป็นที'รูจั้กอย่างดขีองคนไทย เชน่ Laneige , Etude House , IIope , Charmzone , Skin food , The 
Face Shop เป็นตน้ เครื'องประดับ , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนังและซรียีท์ี'ฮติตลอด จนไปถงึของที'ระลกึ
ที'มรีปูดารานักแสดงคนโปรดของทา่นอยูใ่นสนิคา้  

 อสิระอาหารคํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว 
ที�พกั  Galaxy Hotel , Seoul หรอืเทยีบเทา่   
 

   
 

วนัที� 4 
ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจยีระไน พลอยสมีว่ง อเมทสิ - พระราชวงัถ็อกซูกงุ - 
ดวิตี1 ฟร ี- พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ- พพิธิภณัฑนํ์ 1าแข็ง -  ศูนยโ์สมแหง่รฐับาล - ซุปเปอรม์าร์
เก็ต หรอื รา้นละลายเงนิวอน - เมอืงโซล (อนิชอน)                                               (B/L/D)                                                                                                                             

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนามู (Raisin Tree) ตน้ไมช้นดินี�เจรญิเตบิโตในป่าลกึบน
ภเูขาที'ปราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือนํ�าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์องสมุนไพรฮ็อกเกตนามู
นี� เป็นที'นยิมของคนเกาหลรีุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับใหแ้ข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทําลาย
จากการดื'มแอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี' สารตกคา้งจากอาหารและยา 
นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานเจยีระไน พลอยสมีว่ง อเมทสิ (Amethyst Factotory) แดนเกาหลเีป็น
แดนของ พลอยสมีว่ง พลอยแห่งสขุภาพและนําโชค โดยมตัี�งแตส่มีว่งอ่อนเย็นตา จนถงึสมี่วงเขม้ (ม่วง
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ไวน)์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี�จะสวยงามจับตาเมื'อมาทําเป็นแหวน จี� ต่างหู และ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิ
ที'มพีลังในการบําบัดทั �งดา้นร่างกายและจติใจของผูส้วมใส ่ขจัดความคดิแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสขุภาพ
และนําโชค สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใสไ่ด ้ 
นําทา่นเดนิทางสู่ พระราชวงัถ็อกซูกงุ (Deoksugung Palace) ตั �งอยู่ที'หัวมุมสี'แยกใจกลางเมอืง
ของกรุงโซล เป็นพระราชวังที'เล็กที'สุดในบรรดา 5 พระราชวังของประเทศเกาหลีใต ้ซึ'งเป็นเพียง
พระราชวังแห่งเดยีวที'ลอ้มรอบดว้ยอาคารสไตลต์ะวันตกที'เพิ'มความเป็นเอกลักษณ์ของทวิทัศน์ได ้มี
จุดเดน่คอือาคารภายในพระราชวังนั�นเป็นการผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมเกาหลแีละวัฒนธรรมตะวันตก
ไดอ้ย่างงดงามลงตัว  
นําทา่นเดนิทางสู ่ดวิตี1 ฟร ี(Duty Free) เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษีที'ใหญ่ที'สดุในโซล ใหไ้ดช้อ้ป
ปิ�งสนิคา้แบรนดเ์นมชั �นนําแบบ New Collection ! มากมาย เช่น นาฬกิา , แว่นตา , เครื'องสาอาง , 
กระเป๋า , กลอ้งถา่ยรูป หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซื�อไดอ้ย่างเต็มที' เป็นแหล่งรวม
สนิคา้แบรนดด์ังกว่า 250 แบรนด ์ทั �งเครื'องสําอางค ์, นํ�าหอม , กระเป๋า , สนิคา้แฟชั'นต่างๆ เช่น 
Chanel , Gucci , Louis Vuitton , Hermes , MCM , Dior , Fendi , Loewe , Prada , Miu Miu , 
Celine , Givenchy , Bally , Bottega Veneta เป็นตน้ ไม่ไดม้แีค่เพยีงสนิคา้จากแบรนดต์่างประเทศ
เทา่นั�น สนิคา้แบรนดเ์กาหลกี็มใีหเ้ลอืกหลากหลายไมแ่พก้นั ราคาก็ถกูกว่ารา้นคา้ดา้นนอกและบางยี'หอ้
ก็ถูกกว่าในประเทศไทยอีกดว้ย หากจะเขา้ไปชอ้ปปิ� งกันที'หา้งแห่งนี� ใหพ้กพาสปอร์ตและขอ้มูลตั_ว
เครื'องบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซื�อสนิคา้ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูไกผ่ดัวุน้เสน้ (Jimdak) 
 

   
  

นําท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ(Trick Eye Museum) เป็นสถานที'ทอ่งเที'ยวชื'อดังที'จัด
ขึ�นแบบพพิธิภัณฑแ์กลเลอรี'ศลิปะและภาพวาด ที'สรา้งขึ�นโดย “ตร็องป์ L’Oeil” คอืเทคนคิงานศลิปะ
แบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนที'จะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศลิป์
ทั'วไป นักทอ่งเที'ยวจะตื'นตาตื'นใจกับภาพวาดแนว 3D ที'เสมอืนวา่ไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหนึ'งในรูปภาพนั�นๆ 
ทําใหนั้กทอ่งเที'ยวเพลนิเพลนิสนุกสนาน ไมม่เีบื'อ ถอืเป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะยอดนยิมของชาวเกาหลแีละ
นักท่องเที'ยว เพราะไม่เพียงแต่เป็นพพิธิภัณฑห์อศลิปะภาพวาดสามมติแิลว้ ยังไดเ้ปิดโซนใหม่ใหก้ับ
นักทอ่งเที'ยวไดเ้ขา้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไม่ซํ�าใครกับ พพิธิภณัฑนํ์ 1าแข็ง (Ice Museum) ซึ'ง
เป็นการจําลองเมอืงนํ�าแข็งขึ�นมา เป็นศลิปะการแกะสลักนํ�าแข็งแบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจําลอง
เป็นเมอืงนํ�าแข็งเหมอืนจรงิมากที'สุด และยังเอาใจเด็กๆดว้ยการสรา้งสไลเดอรนํ์�าแข็งอกีทั �งยังมกีจิกรรม
และโซนต่างๆ ใหนั้กท่องเที'ยวเขา้ชมไดโ้ดยไม่มเีบื'อ เช่น นั'งรถลากกวางรูดอร์ฟ ถ่ายรูปคู่กับคุณลุง
ซานตา้นํ�าแข็ง และถ่ายรูปกับบรรดานกแพนกวนินํ�าแข็งทั �งหลาย สํารวจถํ�านํ�าแข็ง เอสกโิม เยี'ยมชม
ปราสาทนํ�าแข็ง มจุีดชมววิบนกําแพงเมอืงนํ�าแข็ง โรงแรมที'สรา้งจําลองขึ�นจากการแกะสลักจากนํ�าแข็ง
ทั �งหมด ซึ'งนักทอ่งเที'ยวสามารถตื'นตาตื'นใจและสัมผัสกบัความหนาวอณุหภมูติดิลบมากกว่า 5 องศา  
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นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยโ์สมแหง่รฐับาล (Ginseng) เหตุผลที'เรยีกว่าศูนยโ์สมแห่งรัฐบาล เพราะโสม
ทุกชนิดที'นี'จะถูกควบคุมคุณภาพภายใตม้าตราฐานของรัฐบาล ซึ'งแน่นอนว่าไดร้ับการรับรองคุณภาพ
จากรัฐบาล เป็นโสมที'มอีายุ 6 ปี ซึ'งถือว่ามีคุณภาพดทีี'สุดในโลก มีชื'อเสยีงที'สุด ใหท้่านไดเ้ลือกซื�อ
โสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศไทยถงึ 2 เท่า โสมเกาหลีถอืเป็นยาบํารุงร่างกายหรือสามารถซื�อ
เป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก้็ได ้
นําท่านเดินทางสู่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต หรอื รา้นละลายเงนิวอน ใหท้่านไดเ้ลือกซื�อช็อกโกแลต 
ผลติภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้ง
หนา้โสม เครื'องสําอางโสม เป็นตน้ และยังมหีมอนสุขภาพ ,  กมิจ ิ, เปเปโร (ป๊อกกี�เกาหล)ี , ชนิราเมง 
(มาม่าเกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร เมน ูชาบ ูชาบ ูสไตลเ์กาหล ี(Shabu Shabu) 
ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิอนิชอน  ประเทศสาธารณรฐัเกาหลี
ใต ้

   
 
วนัที� 5 เมอืงโซล (อนิชอน) - กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                             (-/-/-)                    

 
00.20  นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air 

Asia X เที'ยวบนิที' XJ 703 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื'องดื'มบนเครื'องบนิ กรุณารับประทานอาหาร
ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นขึ�นเครื'องบนิ หรอื ทา่นสามารถเลอืกซื�ออาหารและเครื'องดื'มไดบ้นเครื'องบนิ ใชเ้วลาบนิ
ประมาณ 6 ชั'วโมง ** 

04.50  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับ
ความประทบัใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  
อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 
อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 
อตัราเด็ก ทา่นละ 

พกัเดี�ยว 
เพ ิ�ม 

อตัรา หอ้งละ 

ไมใ่ชต้ ัzว
เคร ื�องบนิ

อตัรา  
ทา่นละ 

เดอืน เมษายน ราคาเร ิ�มตน้ 15,900 บาท  
17-21 เม.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

18-22 เม.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

19-23 เม.ย. 61 16,900 16,900 16,900 5,000 10,000 

20-24 เม.ย. 61 16,900 16,900 16,900 5,000 10,000 

21-25 เม.ย. 61 16,900 16,900 16,900 5,000 10,000 

22-26 เม.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

23-27 เม.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

24-28 เม.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

25-29 เม.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

26-30 เม.ย. 61 16,900 16,900 16,900 5,000 10,000 

27 เม.ย.-1 พ.ค. 61 18,900 18,900 18,900 5,000 10,000 

28 เม.ย.-2 พ.ค. 61 18,900 18,900 18,900 5,000 10,000 

29 เม.ย.-3 พ.ค. 61 17,900 17,900 17,900 5,000 10,000 

เดอืน พฤษภาคม ราคาเร ิ�มตน้ 14,900 บาท 
10-14 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

11-15 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

12-16 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

17-21 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

18-22 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 
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19-23 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

23-27 พ.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

30 พ.ค.-3 ม.ิย. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

เดอืน มถินุายน ราคาเร ิ�มตน้ 13,900 บาท 

6-10 ม.ิย. 61 13,900 13,900 13,900 5,000 10,000 

7-11 ม.ิย. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

13-17 ม.ิย. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

14-18 ม.ิย. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

15-19 ม.ิย. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

20-24 ม.ิย. 61 13,900 13,900 13,900 5,000 10,000 

21-25 ม.ิย. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

22-26 ม.ิย. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

23-27 ม.ิย. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

27 ม.ิย.-1 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

28 ม.ิย.-2 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

29 ม.ิย.-03 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

เดอืน กรกฎาคม ราคาเร ิ�มตน้ 14,900 บาท 

4-8 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

5-9 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

6-10ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

11-15 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

12-16 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

13-17 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

19-23 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

20-24 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 
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** อตัรานี1ยงัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ตามธรรมเนยีม 40,000 
วอน (หรอืคํานวนเป็นเงนิไทย ประมาณ 1,400 บาท) ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก 

ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ั1งนี1ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นี1ไดต้ามความ
เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี1 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุ

ทา่น ที�สนามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 
 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท ** (ไมม่ที ี�น ั�งบนเครื�องบนิ) 
 

** ทางบรษิทัไมม่นีโยบายเรยีกเก็บเงนิประกนัใดๆท ั1งส ิ1นกอ่นออกเดนิทางที�สนามบนิ ** 
 

** ทา่นที�ถอืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพื�อการทอ่งเที�ยว ประเทศเกาหลใีต ้ไม่
จําเป็นตอ้งยื�นขอวซี่า โดยสามารถพํานกัไดไ้มเ่กนิ 90 วนั ตอ่คร ั1ง **  

 
** บรษิทัขอสงวนสทิธิ� อตัรานี1เฉพาะนกัทอ่งเที�ยว ที�ถอืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ั1น กรณีถอืหนงัสอื

เดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ� เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิ�มจากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. 
หรอื (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 
** กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมาที�สถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา คร ู ธุรกจิขาย

ตรงเครื�องสําอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะที�ตอ้งการใหเ้พิ�มสถานที�ขอดงูาน กรณุาตดิตอ่
แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ที�เพื�อทําราคาใหใ้หมท่กุคร ั1ง ** 

 
** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ� ใหบ้รกิารเฉพาะผูเ้ดนิทาง ที�มวีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่น ั1น ** 

 
** ประกาศสําคญัจากสายการบนิ กรณีลกูคา้ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง 
ทําใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตวักลบัประเทศไทย ในสว่นนี1อาจจําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยในการเปลี�ยนแปลงบตัร

โดยสาร (ต ัzว) เที�ยวบนิขากลบั รวมถงึคา่บรกิารอื�นๆ รวมไปถงึคา่ปรบัที�ทางประเทศปลายทาง เรยีกเก็บ
เพิ�ม ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ลกูคา้ผูเ้ดนิทางจําเป็นตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ1นในสว่นนี1เอง

ท ั1งหมด ** 
 

อตัราคา่บรกิารนี1 รวม 
� ค่าบัตรโดยสารโดยเครื'องบนิ (ตั_ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชั �นประหยัด (Economy Class) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษีนํ�ามันทกุแหง่ กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรอื เปลี'ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที'ยว
ใด เที'ยวหนึ'ง กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที'เป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ่้ายการจองทัวรแ์บบ ไม่ใช่ตั_วเครื'องบนิ 
ตามที'ตามที'ตารางอัตราคา่บรกิารระบ ุ

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื'องบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตใหโ้หลด
กระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื'องบนิ โดยมนํี 1าหนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิ1น) และ ถอืขึ1นเครื�องบนิได้
นํ 1าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจํ่ากัดจํานวนชิ�น แตทั่�งนี�เจา้หนา้ที'จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อทา่น (ตาม
เงื'อนไขของสายการบนิ) ** 

� คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขับรถ) 



12 

 

� ค่าโรงแรมที'พักระดับมาตรฐานตามรายการที'ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ
แข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื'นๆ ที'ทําใหโ้รงแรมตามรายการที'ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิCในการ
ปรับเปลี'ยนโรงแรมที'พัก ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดย
คํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที'ตา่งๆ ตามรายการที'ระบ ุกรณีไมร่วมจะชี�แจงแต่ละสถานที'ในโปรแกรม 
� คา่อาหาร ตามรายการที'ระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิCในการเปลี'ยนแปลงตามความเหมาะสม    
� คา่มัคคเุทศกท์ี'คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
� ค่าเบี�ยประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที'ยวต่างประเทศ วงเงนิประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท 

(เงื'อนไขตามกรรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซื�อประกันเพิ'มเพื'อคุง้ครองสุขภาพ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที'เป็นกรณี
พเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนี1 ไมร่วม 
× ค่าใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื'องดื'ม ค่าซักรีด ค่า

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที'ไม่ไดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิ'น ตามธรรมเนียม 40,000 วอน (หรอืคํานวนเป็น

เงนิไทย ประมาณ 1,400 บาท) ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 
2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทั �งนี�ท่านสามารถใหม้ากกว่านี�ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจ
ของทา่น โดยสว่นนี� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิCในการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ที'สนามบนิ ในวันเช็คอนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที'กระเป๋าสัมภาระที'มีนํ�าหนักเกนิกว่าที'สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที'นั'งบนเครื'องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทั �งนี�ขึ�นอยู่กับ
สายการบนิ และ รุ่นของเครื'องบนิแต่ละไฟลท์ที'ใชบ้นิ ซึ'งอาจเปลี'ยนแปลงไดอ้ยูท่ี'สายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× คา่ภาษีนํ�ามัน ที'สายการบนิเรยีกเก็บเพิ'ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั_วเครื'องบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ'น และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× ภาษีมลูคา่เพิ'ม 7% และภาษีหัก ณ ที'จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
× ค่าธรรมเนียมการขอวซี่าท่องเที'ยว กรณีที'สถานทูตแจง้ใหย้ื'นขอวซี่าแบบกระทันหันก่อนเดนิทางตามจรงิ 

ประเทศเกาหลใีต ้อนุญาตใหท้า่นที'ถอืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีัตถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลี
ใต ้เพื'อการทอ่งเที'ยว ไม่จําเป็นตอ้งยื'นขอวซีา่ โดยสามารถพํานักไดไ้มเ่กนิ 90 วัน ตอ่ครั�ง 
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ขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการอพัเกรดที�น ั�ง 

ที�น ั�งช ั1นธรุกจิพรเีมี�ยมแฟลตเบด  
(Premium Flatbed) 

ที�น ั�ง ฮอต ซที 
(Hot Seat) 

ที�น ั�ง มาตราฐาน 
(Economy) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ที'นั'งสดุพเิศษขนาดที'นั'งกวา้ง 19 
นิ�ว ที'มคีวามหา่งระหวา่งแถว 59 นิ�ว 

และสามารถปรับเอนราบไดม้าก
เทา่ที'คณุตอ้งการ พรอ้มดว้ย

อปุกรณ์อื'นๆ ที'ใหคุ้ณเดนิทางได ้
อย่างสะดวกสบายเต็มที' 

พรอ้มรับบรกิารเสรมิ มากมายเมื'อ
เลอืกที'นั'งพรเีมี'ยมแฟลตเบดใน
เที'ยวบนิของแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

ดว้ยพื�นที'วางขาที'กวา้ง 22 นิ�ว คุณ
จงึมพีื�นที'ยดืขาไดอ้ย่างเต็มที' 

นอกจากนี� คุณยังไดส้ทิธิCขึ�นเครื'อง
กอ่นใครอกีดว้ย 

ตอ้งการเดนิทางดว้ยความเงยีบสงบ
ใชไ่หม 

อย่าลมืจองที'นั'ง Hot Seat บรเิวณ
โซนปลอดเสยีงล่วงหนา้ 

ใหค้ณุสะดวกสบายตลอดการ
เดนิทางยิ'งกว่า ดว้ยที'นั'งเบาะหนัง
ที'มคีวามกวา้งขนาด 16 นิ�วและมี

ความหา่งระหวา่งแถว 31 นิ�ว 
ที'นั'งมาตรฐานมใีหบ้รกิารในบรเิวณ

โซนปลอดเสยีงเชน่กนั 
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เง ื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ 

- กรุณาทําการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมัดจําครั�งที' 1 ทา่นละ 10,000 
บาท หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 1 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี� กรุณาชําระเงนิในวันถัดไป ก่อน
เวลา 16.00 น. เทา่นั�น โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิตามเวลาที'กําหนด และ
หากท่านมีความประสงค์จะตอ้งเดนิทางในพีเรียดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ นั'นหมายถงึว่า 
กรณีที'มคีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิCไปตามระบบ ตามลําดับ เนื'องจากทกุพเีรยีด เรามทีี'นั'งราคาพเิศษ
จํานวนจํากัด ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บค่าบรกิาร เต็มจํานวน 
เทา่น ั1น  

- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที'เหลืออย่างนอ้ย 20 วัน ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที'ที'
บรษัิทกําหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิCยกเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิCไม่สามารถคนืเงนิมัด
จําใหท้า่นใดไม่วา่สว่นในสว่นหนึ'งก็ตาม 

- กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิCใน
การเรยีกเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน 100% 

 

เง ื�อนไขการยกเลกิ และ เปลี�ยนแปลงการเดนิทาง 
 - ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที'ชําระ

แลว้ 
 ** ยกเวน้ พเีรยีดที�มวีนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารที'ชําระแลว้ 
- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวันเดินทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิCไม่คืนเงนิค่าบริการที'ชําระมาแลว้

ทั �งหมดทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายที'ไดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารที'ชําระแลว้เนื'องในการเตรียมการจัดการ
นําเที'ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที'ยว เชน่ การสํารองที'นั'งตั_วเครื'องบนิ การจองที'พัก ฯลฯ 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิCไม่รับผดิชอบ และ คนืค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ'งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น เช่น 
สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลี'ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี'ยนชื'อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 20 วัน 
ก่อนออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ที'ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ'ง ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิCในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายที'เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ทั �งนี�ขึ�นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที'เดนิทาง 
และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นสําคัญดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที'เป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลี'ยนแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลื'อนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิCในการหักค่าใชจ้่าย
การดําเนินการต่างๆ ที'เกดิขึ�นจรงิสําหรับการดําเนนิการจองครั�งแรก ตามจํานวนครั �งที'เปลี'ยนแปลง ไม่ว่า
กรณีใดๆทั �งสิ�น 

 

เง ื�อนไขสาํคญัอื�นๆที�ทา่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง  
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- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมีขึ�นตํ'า อย่างนอ้ย 25 ท่าน หากตํ'ากว่ากําหนด คณะจะไม่
สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี'จะชําระค่าบรกิารเพิ'มเพื'อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท
ยนิดทีี'จะประสานงาน เพื'อใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิCในการงดออกเดนิทาง หรือ เลื'อนการเดนิทางไปในพีเรียดวันอื'นต่อไป โดยทาง
บรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้เพื'อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครั �ง ทั �งนี� ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณา
ตดิตอ่เจา้หนา้ที'เป็นกรณีพเิศษทกุครั�งหากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลี'ยนแปลงได ้

- กรณีที'ทา่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั_วภายในประเทศ เชน่ ตั_วเครื'องบนิ , ตั_วรถทัวร ์, ตั_วรถไฟ) กรุณา
ตดิต่อสอบถามเพื'อยนืยันกับเจา้หนา้ที'ก่อนทุกครั�ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที'สามารถเลื'อนวันและ
เวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีที'สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี'ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ให ้
ทราบล่วงหนา้ ทั �งนี�ขึ�นอยู่กับฤดูกาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านั�น สิ'ง
สําคัญ ท่านจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื'อเช็คอนิก่อนเครื'องบนิ อย่างนอ้ย 3 ชั'วโมง โดยในส่วนนี�หากเกดิ
ความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิCในการไม่รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายที'เกดิขึ�นใดๆทั �งสิ�น   

- กรณีที'ทา่นเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที'เป็นกรณีพเิศษ 
- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ 

อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตั �งแต่ที'ทา่นเริ'มจองทัวร ์เพื'อใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิ
เพื'อจัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิ'มเตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิCในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายตามจรงิ
ที'เกดิขึ�นกบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื'อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกทา่นใหก้ับเจา้หนา้ที'หลังจากชําระ
เงนิกรณีที'ทา่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกับเจา้หนา้ที'ใหท้ราบ 

- กรณีที'ออกบัตรโดยสาร (ตั_ว) เรียบรอ้ยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิCในการ
รับผดิชอบไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ'ง หากทา่นไม่ดําเนนิการส่งสําเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิท
เพื'อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการ
เดนิทางใหท้่านอยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

- อัตราทวัรน์ี� เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื'องบนิแบบหมู่คณะ (ตั_วกรุ๊ป) ทา่นจะไม่สามารถเลื'อนไฟลท์ วัน 
ไป หรอื กลับสว่นใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามกําหนดการเทา่นั�น หากตอ้งการเปลี'ยนแปลงกรุณา
ตดิตอ่เจา้หนา้ที'เป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ที'ไม่รูจั้กกันมาก่อน เช่น กรณีที'ท่านเดินทาง 1 ท่าน 
จําเป็นตอ้งชําระค่าหอ้งพักเดี'ยวตามที'ระบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  
- สําหรับลูกคา้ที'เดนิทาง 3 ทา่น และ ตอ้งการพักหอ้งสําหรับ 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ่้ายเพิ'มเตมิไดใ้นบางกรณี 

ขน้อยู่กับโรงแรมที'คณะนั�นๆพักว่ามหีอ้งรอบรับสําหรับ 3 ท่าน หรอื (Triple Room) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีทา่น
จําเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ่้ายเพิ'ม (พักเดี'ยว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กที'มอีายตํุ'ากว่า 12 ปี ณ วันเดนิทางกลับ 

- การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสํิาหรับนักทอ่งเที'ยวที'เดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวัง
สนินํ�าใจเล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรื'องปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนี�เพื'อมอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตาม
ความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกต ิสี'โมงเย็นก็จะเริ'มมืดแลว้ สถานที'
ท่องเที'ยวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื'อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมี
สถานที'ทอ่งเที'ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื'นไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอย่างสูง หรือ 
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ใชร้องเทา้ที'สามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกันแดดควร เมื'อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทํา
ใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิCเปลี'ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื'องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ 
เหตุการทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื'อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดย
ส่วนนี�ทางบรษัิทจะคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ หากกรณีที'จําเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ'ม ทาง
บรษัิทจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

- เนื'องจากการเดนิทางท่องเที'ยวในครั�งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ 
ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิC ไม่สามารถขอรับเงนิคืนไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ'งที'ท่านไม่
ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานที'ทอ่งเที'ยวใดที'ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็
ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิCในการไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ'งใหท้่าน เนื'องจากทาง
บรษัิทไดทํ้าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทั �งหมดแลว้ 

- กรณีที'ท่านถูกปฎิเสธการเดนิทางเขา้เมือง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิCไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที'จะเกดิขึ�น
ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิค่าทัวรท์ี'ทา่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึ'ง 

- หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ที'สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ'ง มีหนา้ใดหนา้หนึ'ง
หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ'งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่า
กรณีใดๆทั �งสิ�น ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ที'ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิCไม่อนุญาตใหท้่าน
เดนิทางต่อไปได ้ดังนั�นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา 
ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื'อทําหนังสอืเดนิทางฉบับ
ใหม ่โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที'บรษัิทเร็วที'สดุ เพื'อยนืยันการเปลี'ยนแปลง
ขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาที'บรษัิทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที'ยังไม่แ (ตั_วเครื'องบนิ) ท่าน
สามารถเปลี'ยนแปลงไดไ้มม่คี่าใชจ่้าย แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ตั_วเครื'องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิCในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายที'เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ'งโดยสว่นใหญ่ตั_วเครื'องบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่น
ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บักระบวนการและขั �นตอนของแตล่ะคณะ 

- เกี'ยวกบัที'นั'งบนเครื'องบนิ เนื'องจากบตัรโดยสาร (ตั_ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ 
ขอสงวนสทิธิCในการเลอืกที'นั'งบนเครื'องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการ
บนิจะพยายามที'สดุใหท้า่นไดนั้'งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที'สดุ  

- ขอ้มูลเพิ'มเตมิเกี'ยวกับหอ้งพักในโรงแรมที'พัก เนื'องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรม
แตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดี'ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 
3 ทา่น (Triple) จะแตกตา่งกัน บางโรงแรม หอ้งพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั �นกัน (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- กรณีที'ทา่นไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ�น ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิCในการคนืคา่ใชจ่้ายใหไ้ม่วา่สว่นใดสว่นหนึ'งทั �งสิ�น 

- ขอสงวนสทิธิCการเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ'ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  
- มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสัญญาใดๆทั �งสิ�นแทนบรษัิทผูจั้ด นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิC ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ 
, การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การนําสิ'งของผดิกฎหมาย ซึ'งอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท  
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- บรษัิทขอสงวนสทิธิC ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิสิ'งของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณี
ใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิCในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ'งของไวท้ี'โรงแรมและ
จําเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทางตามที'ทา่นตอ้งการ  

- รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที'ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั �งหนึ'ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที'พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึ'งอาจจะปรับเปลี'ยนตามที'ระบใุนโปรแกรม 

** เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�งก็ตาม ทาง
บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงื�อนไขขอ้ตกลงท ั1งหมดนี1แลว้ ** 

 

คาํแนะนําเพิ�มเตมิ เกี�ยวกบั มาตราการการยกเวน้การขอวซีา่ 
จากมาตราการ การยกเวน้การขอวีซ่าเขา้ ประเทศเกาหลีใต้ สําหรับผูท้ี'ถือหนังสือเดินทางไทย                                                                                                                              
ที'มีความประสงคเ์พื'อเดนิทางไปเพื'อท่องเที'ยวในระยะสั �นไม่เกนิ 15 วัน ท่านจงึควรเตรียมเอกสารเพื'อยื'น
สําหรับขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื'อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา้ประเทศ เบื�องตน้ ดังต่อไปนี�  
1. หลักฐานการทํางาน เชน่ บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายรับรองการทํางานภาษาอังกฤษ (กรณีเดนิทาง
คนเดยีว) 

2. หากเป็นหนังสอืเดนิทางใหม ่ควรนําหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ตดิตัวไปดว้ย 

3. สิ'งที'ยนืยันว่าทา่นจะเดนิทางไปประเทศเกาหลใีตเ้พื'อทอ่งเที'ยวจรงิๆ และจะตอ้งกลับมาปฏบิัตงิานที'ประเทศ
ไทยแน่นอน เชน่ หนังสอืรับรองการทํางาน บัตรพนักงาน เป็นตน้ 

4. หลักฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเที'ยวประเทศในต่างประเทศ ควรที'จะนําเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ 
600 เหรยีญสหรัฐ (USD) หรอื ประมาณ 20,000 บาท สําหรับการเดนิทาง 5-6 วัน (กรณีไม่มีบัตรเครดติ
การด์) หากมบัีตรเครดติการด์ เช่น Visa Card , American Express , Dinners Club หรอื Master Card 
ควรนําตดิตัวไปดว้ย หรือสิ'งที'ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที'อาจเกดิขึ�นระหว่างพํานักใน
ตา่งประเทศได ้ 

5. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยังอยู่ในระหว่างการศกึษา หรือบัตรนักศกึษา และควรเดนิทางกับผูป้กครองที'
มนีามสกลุเดยีวกนัจะดทีี'สดุ  

6. กรณีผูเ้ยาว์ อายุตํ'ากว่า 20 ปี เดินทางกับบุคคลอื'น (คนละนามสกุล) หรือ เดินทางไปกับบุคคลอื'น 
จําเป็นตอ้งถอื หนังสอืยนิยอมใหผู้เ้ยาวเ์ดนิทางไปต่างประเทศ ที'ออกโดยสํานักงานเขตทอ้งถิ'นที'อยู่อาศัย 
โดยมผีูป้กครอง (นามสกลุเดยีวกนั) ลงนามยนิยอมต่อหนา้พนักงานเจา้หนา้ที' พรอ้มตราประทบั (ฉบับจรงิ) 

7. ควรแต่งกายดว้ยชดุสภุาพ มดิชดิ ลักษณะเหมอืนนักทอ่งเที'ยวทั'วไป ไม่ควรสวมรองเทา้แตะ 

8. ตั_วเครื'องบินขาไป และ กลับ (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมใหทุ้กท่านในซองเอกสาร ณ วันเดินทาง) 
9. ชื'อ ที'อยู่ (โรงแรม) และหมายเลขติดต่อในระหว่างที'พํานักในประเทศต่างประเทศ (ทางบริษัทฯ 
จัดเตรยีมใหท้กุทา่นในซองเอกสาร ณ วันเดนิทาง) 

10. โปรแกรมการท่องเที'ยว และ สถานที'ทอ่งเที'ยวสําคัญ ผูเ้ดนิทางควรทราบขอ้มูลเบื�องตน้เพราะเจา้หนา้ที'
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงอาจสุม่ถามขอ้มูลได ้
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** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ที�มอบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 
 


