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Rail Bike Spring Cherry Blossom 
โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์5 วนั 3 คนื 

ไฮไลท ์ทวัรเ์กาหล ีRail Bike Spring Cherry Blossom 
- สนกุสนานกบัการปั/น Rail Bike ชมความงามฤดใูบไมผ้ล ิ

- ชมความงดงามดอกซากรุะบาน ณ ถนนยออโิด ที/มตีน้ซากรุะกวา่ 1,400 
- สมัผสับรรยากาศสดุแสนโรแมนตคิ ที/ เกาะนาม ิ
- ชอ้ปปิI งสดุมนัส ์ ...ตลาดเมยีงดง , ยา่นวยัรุน่ชื/อดงั ..ถนนฮงอกิ  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที/ยง เย็น โรงแรมที/พกั 
1 กรุงเทพฯ - สนามบนิอนิชอน     

2 อนิชอน - เกาะนาม ิ- ปั!นRail Bike – ซวูอน     �   � PACIFIC HOTEL 3*
หรอืเทยีบเทา่ 

3 โรงเรยีนกมิจ+ิสวมชดุฮนับก- สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์-นํ@ามันสนเข็ม
แดง -พลอยอเมทสิ - ถนนฮงอกิ  

� � � GALAXY HOTEL 3* 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 ชมเทศกาลดอกซากรุะ*** เพิ!มโปรแกรม ชมเทศกาลดอกซากรุะ 
ในชว่งที!ดอกซากรุะบานหรอืชว่งประมาณวนัที! 10-15  เม.ย 61 *** 
พระราชวงัชางด๊อกคงุ-ศนูยโ์สม –ศนูยส์มนุไพรเกาหล-ีCOSMETIC-
DUTY FREE-โซลทาวเวอร-์ตลาดเมยีงดง    

� � � GALAXY HOTEL 3* 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต -อนิชอน - กรุงเทพฯ �    
 

เครื/องแอรบ์สั A330-300 
ที/น ั/งแบบ 3-3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัIงขาไป-ขากลบั 

นํ Iาหนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

   
 

Day 1  

กรุงเทพฯ – สนามบนิอนิชอน 

23.30 น. คณะมาพรอ้มกนัที! สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชั @น 3 เคาน์เตอร ์4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ(์Thai 

Air Asia X)เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิโดยมเีจา้หนา้ที! ใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก 

Day 2   

อนิชอน - เกาะนาม ิ– ปั/น Rail Bike – ซูวอน 

02.40 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงอนิชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(Thai Air Asia  

  X) เที!ยวบนิที! XJ700**ขอสงวนสทิธิZในการเลอืกที!นั!งบนเครื!องเนื!องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึ!ง 

  ระบบการจองที!นั!งเป็นแบบสุม่ที!นั!งวา่ง หากทา่นมคีวามประสงคท์ี!จะระบทุี!นั!งบนเครื!อง หรอืเปลี!ยนที!นั!ง จะมคีา่ใชจ้่าย 

  เพิ!มเตมิ สามารถดอูตัราคา่บรกิารไดจ้ากทา้ยรายการนี@** 

10.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต ้เวลาทอ้งถิ!นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชั!วโมง (เพื!อ 

ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ!น) นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ 

ศลุกากร 

เที/ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย “ทกัคาลบีI” 

บา่ย นําทา่นชม เกาะนาม ิ(NAMISEOM ISLAND) ชมทวิทัศน์ซึ!งเคยใชเ้ป็นสถานที!ถา่ยทําละครทวี“ีWINTER  

LOVE SONG” อนัโดง่ดงัไปทั!วทั @งเกาหลแีละเอเชยี เกาะนามนิี@มรีูปร่างคลา้ยใบไม ้ที!ลอยอยู่ทางตอนเหนอืของแมนํ่@า 

ฮนั ทา่นสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เชน่ การเดนิเลน่เที!ยวชมสวนเกาหล ีคาราวะสสุานนายพลนาม ิเดนิผา่นกลาง 

แมกไมแ้หง่สวนสนที!สงูเสยีดฟ้า ผ่านดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั เลอืกนั!งที!มา้นั!งรมิฝั!งเพื!อชมบรรยากาศโรแมนตคิใต ้

เงาไม ้พรอ้มมเีวลาใหท้า่นไดเ้ก็บโลเคชั!นประทบัใจ ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกชมฟารม์เลี@ยงนกกระจอกเทศซึ!งตั @งอยูบ่น 

เกาะ หรอืจะเลอืกขี!จักรยานชมววิเหมอืนฉากในละครตามอธัยาศยัจนไดเ้วลาสมควรอําลาเกาะนาม ิจากนั@นใหท้า่นได ้

สนุกสนานกบักจิกรรมปั!นจักรยานบนรางรถไฟ Rail Bike  มจัีกรยานแบบนั!ง 2 คน และนั!ง 4คน ใหท้า่นไดส้นุกสนาน

รายละเอยีดการเดนิทาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

กบัการปั!นจักรยานบนรางรถไฟ โดยมจัีกรยานราว 50 คนั ทั @ง 2 แบบคละกนั ปั!นไปตามรางรถไฟ ทา่มกลางบรรยากาศ

ธรรมชาตอินัสดใสของฤดใูบไมผ้ล ิ

 คํ/า  บรกิารอาหารคํ/า ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย “ชาบู ชาบู” 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี!พัก PACIFIC HOTELระดบั 3  ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

Day 3 

โรงเรยีนกมิจ+ิสวมชุดฮนับก- สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์-นํIามนัสนเข็มแดง -พลอยอเมทสิ - ถนนฮงอกิ  

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู ่โรงเรยีนกมิจ ิเรียนรูว้ธิกีารทํากมิจ ิกมิจเิป็นผักดองที!สามารถเก็บไวไ้ดน้าน และเป็นอาหารที!ข ึ@นโต๊ะชาว

เกาหลทีุกมื@อ ปัจจุบันนี@กมิจเิป็นที!นิยมแพร่หลายที!ไม่ว่ามื@อไหนก็จะตอ้งมกีมิจเิป็นสว่นประกอบอยู่ในอาหารมื@อนั@นๆ 

ดว้ยทกุครั@งไป และกมิจนิี@ยังมมีากกวา่ 100 ชนดิใหเ้ลอืกรับประทาน ใหท้า่นฝึกลองทําและไดช้มิกมิจฝีิมอืของตัวทา่น

เองโดยมวีทิยากรสอนวธิกีารทําและขั @นตอนการเตรยีมวัตถุดบิใหท้่านทุกขั @นตอน และสามารถนํากลับมาเป็นของฝาก

ได ้พเิศษ...ใหท้า่นไดท้ดลองสวมชุดฮนับก ชุดประจําชาตเิกาหล ีเพื/อเก็บภาพแหง่ความประทบัใจ  

 เที/ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “คาลบีI” 
สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซึ!งถูกขนานนามวา่ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ที!ใหญ่ที!สดุของประเทศ โดยมี

บรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตั @งอยูท่า่มกลางหุบเขา ใหท้า่นไดอ้สิระเที!ยวชมทอ่งไปกับโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร์

แฝดคู่แรกของโลก ที!นี!ท่านจะพบเจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที!

สามารถสื!อสารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ีหรอืเขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนยิาย สวนสี!ฤด ูซึ!งจะปลกูดอกไมเ้ปลี!ยนไปตาม

ฤดกูาล อกีทั @งยังสามารถสนุกกับเครื!องเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม ้

ซึ!งกําลงับานสะพรั!งอวดสสีนัเต็มสวน (ทั @งนี@ข ึ@นอยู่กับสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืน

พฤษภาคม - เดอืนมถินุายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกนัยายน เป็นสวนดอกลลิลี!, เดอืนตลุาคม - เดอืน

พฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ที!จัดตามตารางประจําวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ 

ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเครื!องเล่นไม่จํากัดรอบ เลอืกชมและเลอืกซื@อชอ้บปิ@ งในรา้นคา้ของที!ระลกึต่างๆอย่าง

มากมาย นําท่านสู ่นํ Iามนัสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิZ 100% ซึ!งสรรพคุณของนํ@ามันสนเข็ม

แดงนั@นมปีระโยชน์อยา่งมากมายทั @งชว่ยละลายคลอเรสเตอรอลและไขมันที!อดุตันในเสน้เลอืดลดระดบันํ@าตาลในเลอืด

ชว่ยขับสารพษิออกจากร่างกายในรูปแบบของเสยี  จากนั@นนําท่านสู ่โรงงานพลอยอเมทสิ หรือ พลอยสมี่วง ที!มี

ชื!อเสยีงของประเทศเกาหล ี ซึ!งชาวโสมเชื!อว่าถา้ไดม้พีลอยชนิดนี@ตดิตัวไว ้จะทําใหม้โีชคลาภและสิ!งดีๆ เกดิขึ@นกับ

ชวีติ จากนั@นอสิระทา่นชอ็บปิ@งยา่น ถนนฮงอกิ แหลง่ชอ็บปิ@งขึ@นชื!อของเหลา่วยัรุ่นเกาหล ี 

เย็น  บรกิารอาหารคํ/า ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “จมิดกั” 
   นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี!พัก GALAXY HOTELระดบั 3  ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 4 

ชมเทศกาลดอกซากุระ*** เพิ/มโปรแกรม ชมเทศกาลดอกซากุระ ในชว่งที/ดอกซากรุะบานหรอืช่วงประมาณวนัที/ 10-15  เม.ย 

61 *** 

พระราชวงัชางดอ๊กคงุ-ศนูยโ์สม –ศนูยส์มุนไพรเกาหล-ีCOSMETIC-DUTY FREE-โซลทาวเวอร-์ตลาดเมยีงดง    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม ถนนซากุระแห่งกรุงโซล หรอื ถนนยออโิด (Yeouido’s Streets) ที!มตีน้ซากุระกว่า 1,400 ตน้ใน

บรเิวณนี@ เรยีงรายเป็นทางยาวไปถงึ 5.7 กโิลเมตร และจะเริ!มผลดิอกบานในชว่ง สปัดาหท์ี! 2 ของเดอืนเมษายนของ

ทกุปี ซึ!งจะออกดอกสะพรั!งเต็มตน้ทกุปี อสิระใหท้า่นสมัผัสสสีนัแห่งดอกซากรุะ พรอ้มถา่ยรูปเป็นที!ระลกึในบรรยากาศ

สุดโรแมนตคิ *** เพิ!มโปรแกรม ชมเทศกาลดอกซากุระ ในช่วงที!ดอกซากุระบานหรือช่วงประมาณวันที! 10 - 15 

เมษายน 60 *** (เนื!องจากเทศกาลชมซากรุะที!ถนนยออโิด  แตล่ะปีจะการกําหนดวันเทศกาลขึ@นอยู่กับการพยากรณ์

การบานของดอกซากุระซึ!งอาจจะมีกําหนดการคลาดเคลื!อนตามสภาวะอากาศในแต่ละปี ขอสงวนสทิธิZในการ

ปรับเปลี!ยนรายการตามความเหมาะสม) จากนั@นนําท่านสู ่ พระราชวงัชางด๊อกคุง เป็นพระราชวังหลวงวังที!สองที!

สรา้งตอ่จากพระราชวงัคยองบกกงุ ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวงัที!มคีวามสําคัญอย่างมากตอ่กษัตรยิห์ลายๆ พระองค์

ในราชวงศโ์ชซอนที!มสีภาพดแีละสมบรูณ์ที!สดุใน 5 พระราชวงัหลวงทั @งหมดที!ยังคงเก็บรักษาไวแ้ละที!นี!ยังไดรั้บการขึ@น

ทะเบยีนจาก UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997นําท่านสู ่ศูนยโ์สม ซึ!งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่า

ผลติจากโสมที!มอีายุ 6 ปี ซึ!งถอืวา่เป็นโสมที!มคีณุภาพดทีี!สดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซื@อโสมที!มี

คณุภาพดทีี!ที!สดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพื!อนําไปบํารุงร่างกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ี!ทา่นรักและนับถอืจากนั@น

นําทา่นชม ศูนยย์าสมุนไพรเกาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซื@อเลอืกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหล ีที!นํามาแปรรูปเป็น

รูปแบบตา่งๆ ที!มสีรรพคณุรักษาโรค และบํารุงร่างกาย  

เที/ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ซมัเกทงั” 

บา่ย นําท่านชม COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื!องสําอางค์ชื!อดังของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดัง อาทิเช่น 

W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเป็นตน้ จากนั@นนําทา่นชอ้ปปิ@งสนิคา้ปลอดภาษีที!หา้ง DUTY FREE นําทา่นสมัผัสกับ

จดุชมววิของกรุงโซลที!ยอดเขาเขานัมซนั ภเูขาแหง่เดยีวที!ตั @งอยูใ่จกลางเมอืงโซล สงู 274 เมตร นําทา่นชม โซลทาว

เวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงที!สงูที!สดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับนํ@าทะเล ทา่นสามารถชมทัศนียภาพ

ของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกักซัน และถา้หันไปยังทศิตรง

ขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมนํ่@าฮนักงั *** ราคาไมร่วมคา่ขึ@นลฟิท ์*** 

จากนั@นใหท้า่นชอ้ปปิ@งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหลง่รวมวัยรุ่นย่านสยามสแควรโ์ดยเฉพาะอย่างยิ!งเป็นแหล่ง

รวมเครื!องสาํอางคช์ื!อดงั อาท ิEtude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นตน้ 

เย็น  อสิระอาหารคํ/า1 มืIอ (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระอาหารคํ/าตามอธัยาศยั) 

   นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี!พัก GALAXY HOTELระดบั 3  ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 5 

 ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต -อนิชอน - กรุงเทพฯ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ดว้ย เมนูอุดง้ 

นําทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพื!อนําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดยระหวา่งทางนําทา่นชอ้ปปิ@งที! 

ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึ!งมสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซื@อหาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมี!กึ!งสาํเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบ

เคี@ยว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของที!ระลกึตา่งๆ  

11.20 น. นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(Thai Air Asia X) เที!ยวบนิที!XJ701 

15.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

************************************************** 

Rail Bike Spring Cherry Blossom 

5 วนั 3 คนื By XJ 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 

2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กไมม่เีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดี/ยวเพิ/ม 

 

28 กมุภาพนัธ ์– 04 มนีาคม 2561 
 
19,999.- 

 
19,999.- 

 
19,999.- 

 
6,900.- 

28 กมุภาพนัธ ์– 04 มนีาคม 2561 (BUS 2) 

(วนัหยุดวนัมาฆบูชา)  

19,999.- 19,999.- 19,999.- 6,900.- 

09-13 มนีาคม 2561 16,999.- 16,999.- 16,999.- 6,900.- 

14-18 มนีาคม 2561 16,999.- 16,999.- 16,999.- 6,900.- 

14-18 มนีาคม 2561 (BUS 2) 16,999.- 16,999.- 16,999.- 6,900.- 

16-20 มนีาคม 2561 16,999.- 16,999.- 16,999.- 6,900.- 

21-25 มนีาคม 2561 16,999.- 16,999.- 16,999.- 6,900.- 

22-26 มนีาคม 2561 16,999.- 16,999.- 16,999.- 6,900.- 

22-26 มนีาคม 2561 (BUS 2) 16,999.- 16,999.- 16,999.- 6,900.- 

23-27 มนีาคม 2561 16,999.- 16,999.- 16,999.- 6,900.- 

23-27 มนีาคม 2561 (BUS 2) 16,999.- 16,999.- 16,999.- 6,900.- 

28 มนีาคม – 01 เมษายน 2561 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,900.- 

30 มนีาคม – 03 เมษายน 2561 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,900.- 

03-07 เมษายน 2561 (วนัหยดุวนัจกัร)ี 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,900.- 

10-14 เมษายน 2561 (วนัหยดุวนั

สงกรานต)์ 

24,999.- 24,999.- 24,999.- 8,900.- 

11-15 เมษายน 2561 (วนัหยดุวนั

สงกรานต)์ 

24,999.- 24,999.- 24,999.- 8,900.- 

11-15 เมษายน 2561 (BUS 2) 24,999.- 24,999.- 24,999.- 8,900.- 

12-16 เมษายน 2561 (วนัหยดุวนั

สงกรานต)์ 

26,999.- 26,999.- 26,999.- 8,900.- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-16 เมษายน 2561 (BUS 2) 26,999.- 26,999.- 26,999.- 8,900.- 

13-17 เมษายน 2561 (วนัหยดุวนั

สงกรานต)์ 

24,999.- 24,999.- 24,999.- 8,900.- 

13-17 เมษายน 2561 (BUS 2) 24,999.- 24,999.- 24,999.- 8,900.- 

18-22 เมษายน 2561 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,900.- 

25-29 เมษายน 2561 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,900.- 

27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2561 19,999.- 19,999.- 19,999.- 6,900.- 

27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2561 (BUS 

2) 

19,999.- 19,999.- 19,999.- 6,900.- 
 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 5,000 บาท/ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 35,000 วอน /ทรปิ/ตอ่ทา่น***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางที/สนามบนิดอนเมอืง) 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี/ยนแปลงได ้ท ัIงนีIข ึIนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุุดวสิยัตา่ง ๆ ที/ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ  

จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั** 

**ลกูคา้ที/บนิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ื/อนไขเพิ/มตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

 
1.หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซื@อQuiet Zoneหรอืที!นั!งLong Leg มรีายละเอยีดคา่ใชจ้่ายเพิ!มเตมิดงันี@ 
 
2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT 
 
   Quiet Zone Lagroom Seat1,600/เที/ยว(แถวที/7) 
 Quiet Zone Seat  509/เที/ยว 
 Lagroom Seat   1,500/เที/ยว(แถวที/ 15,16,17) 
 Lagroom Seat   1,400/เที/ยว(แถวที/34,35) 
*** Legroom Seat (บรเิวณ EXIT SEAT)ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุกวา่ 15 ปี,  
    ผูใ้หญอ่ายุเกนิ 60 ปี, สตรมีคีรรภ,์ ผูพ้กิารน ั/ง 
  Baby Bassinet 1,400/เที/ยว(ตะกรา้เด็ก)  
       (จองคุ ่Legroom Seat) 
 
 
2.ทางแอรเ์อเชยีมนํี@าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ20 กก. ตอ่ 1 เที!ยวการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซื@อ

นํ@าหนักเพิ!มกรุณาแจง้เจา้หนา้ที!  ณ วนั 

จองทวัร.์..อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง..  

3.สว่นลกูคา้ที!จะซื@ออปุกรณ์ที!เกี!ยวกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซื@อคา่  สมัภาระเป็นคา่

อปุกรณ์กฬีาเพิ!มเตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตาม 

รายละเอยีดดา้นลา่ง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นํ Iาหนกัขาไป /กลบั (ราคาตอ่เที/ยว) 

  
5Kg. 

ราคา [จา่ยเพิ/ม] บาท 
10 Kg. 

 
20 Kg. 

อตัราของเกาหล ี 350.- 550.- 1,490.- 

**ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิZไมรั่บซื@อนํ@าหนักเพิ!มหลงัจากทําการจองแลว้** 

ถา้ลกูคา้มนํี@าหนักเกนิกําหนดตอ้งจา่ยคา่สมัภาระเพิ!มหนา้เคานเ์ตอรต์ามอตัราที!สายการบนิกําหนด...  

 

เง ื/อนไขการใชบ้รกิาร 

  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิZในการที!จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิัยที!ทาง บรษัิทฯ ไม่สามารถ

ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที!ยวบนิ รวมถงึกรณีที!กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออก

หรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทั @งในกรณีที!ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํี@าเงนิ) 

เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ!ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิZในการเปลี!ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที!ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิZในการเปลี!ยนแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที!คณะไม่ครบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิZในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 5-7 

วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมื!อทา่นทําการซื@อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื!อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

 

**สําคญั!! บรษิทั ทําธุรกจิเพื/อการทอ่งเที/ยวเทา่น ัIน ไมส่นบัสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลโีดยผดิกฎหมาย 

และในข ัIนตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัIงไทยและเกาหล ีข ึIนอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที/เทา่น ัIน 

ลกูคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัIงส ิIน** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

อตัราคา่บรกิารนีIรวม 

1. คา่บตัรโดยสารชั @นทศันาจรไป – กลบั (ตั�วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีนํ@ามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ที!พัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานที!ตามรายการระบ ุ

4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมัคคเุทศกท์อ้งถิ!นผูช้าํนาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงื!อนไขตามกรมธรรม)์ 

6. สมัภาระนํ@าหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก.  

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื@อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื!องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ!มเตมิกับทางบรษัิทได ้** 

 -เบี@ยประกนัเริ!มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 -เบี@ยประกนัเริ!มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที!มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื!อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที!มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื!อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนีIไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 

2.  ราคาไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ!ม 7% หัก ณ ที!จา่ย 3 % 

3.  คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครื!องดื!ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

4. คา่นํ@าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที!เกนิกวา่สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม 

5. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีที!ผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศที!ที!ตอ้งทําวซีา่เขา้ประเสาธารณรัฐเกาหลี

ใต ้คา่ธรรมเนยีมการยื!นวซีา่ทา่นละ 1,400 บาท สําหรับผูท้ี!ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรื!องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-

Entry ดว้ยตนเองเทา่นั@นกอ่นการสง่เอกสารยื!นวซีา่ 

6. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ 35,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

 

หมายเหตุ 

 

การสํารองที/น ั/ง 

1. กรุณาสาํรองที!นั!ง+ชาํระเงนิมัดจําทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชื!อ+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทวัรส์ว่นที!เหลอื ชาํระทั @งหมดกอ่นการเดนิทาง 15วนั 

3.  เมื!อทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไม่วา่ทั @งหมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงื!อนไขและ

ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ที!ไดร้ะบไุวท้ั @งหมดนี@แลว้ 

เง ื/อนไขการยกเลกิ 

1.  สําหรับผูโ้ดยสารที!ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื!นวซีา่ให ้เมื!อผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิZในการคนืคา่มัดจําทั @งหมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วนั เก็บเงนิมัดจําทั @งหมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทั @งหมด 100% ของราคาทวัร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทั @งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้ 

ไม่มกีารคนืเงนิทั @งหมดไม่วา่กรณีใดๆทั @งสิ@นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล

รับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลื!อนการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ั @งนี@ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที!ไม่สามารถเรยีกคนื

ไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�วทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยอื!นๆ 

6.  ยกเวน้กรุ๊ปที!เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ที!ตอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรือค่ามัดจําที!พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน

ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที!ยวบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่ี

การคนืเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ั @งหมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีที/กองตรวจคนเขา้เมอืงท ัIงกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที/ระบุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี/จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัIงส ิIน 

**สําคญั!! บรษิทัทําธุรกจิเพื/อการท่องเที/ยวเท่าน ัIน ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดยผดิ

กฎหมายและในข ัIนตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัIงไทยและเกาหลใีต ้ข ึIนอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทา่น ัIน ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอื

ใดๆไดท้ ัIงส ิIน** 

8. เมื!อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ!ง หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิZ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั @งสิ@น  

9. สําหรับผูเ้ดนิทางที!อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

เง ื/อนไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิZที!จะเปลี!ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี@ เมื!อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที!เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอื!นๆที!อยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิ!มเตมิที!เกดิขึ@นทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทํารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเที!ยวจะสิ@นสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิZและจะไมรั่บผดิชอบคนืคา่บรกิารที!ท่าน

ไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั @งสิ@น 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื!องมาจากมสี ิ!งผดิกฎหมาย หรือเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื!นๆ 

5. รายการนี@เป็นเพยีงขอ้เสนอที!ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั@งหนึ!ง หลงัจากไดส้ํารองที!นั!งบนเครื!อง และโรงแรมที!พัก

ในตา่งประเทศเป็นที!เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี@อาจเปลี!ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี@คดิตามราคาตั�วเครื!องบนิในปัจจุบนั หากราคาตั�วเครื!องบนิปรับสงูขึ@น บรษัิทฯ สงวนสทิธิZที!จะปรับราคาตั�วเครื!องบนิตาม

สถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที!เกี!ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี!ยนแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที!ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที!จะจัดบรกิารทวัรอ์ื!นทดแทนให ้แตจ่ะไม่

คนืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนั@นๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิZในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั @งสิ@นแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั@น 

9. หากไมส่ามารถไปเที!ยวในสถานที!ที!ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื!องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย

การบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทั @งสิ@น แตท่ั @งนี@ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที!ยวสถานที!อื!นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิZการจัดหา

นี@โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณีที!กองตรวจคนเขา้เมอืงทั @งที!ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศที!บรษัิทระบใุน

รายการเดนิทาง  

11. บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆทั @งสิ@นบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพื!อทอ่งเที!ยวเกาหลี

เทา่นั@น 

12. เที!ยวบนิ และรายการทอ่งเที!ยวอาจมกีารเปลี!ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมื!อทา่นตกลงชาํระเงนิคา่บรกิารไม่วา่ทั @งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงื!อนไขและ

ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ที!ไดร้ะบไุวท้ั @งหมดนี@แลว้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. โรงแรมที!พักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที!พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที!พัก

ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิZในการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลตีามที!ระบุในรายการ

ท่องเที!ยวเท่านั@น โรงแรมที!ประเทศเกาหลโีดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีที!ท่านมีความ

ประสงคจ์ะพักแบบ3ทา่นขึ@นอยู่กับขอ้จํากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึ!งมคีวามแตกต่าง

กันอาจจะทําใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงไดต้ามที!ตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มี

เครื!องปรับอากาศเนื!องจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบที!มอีณุหภมูตํิ!าเครื!องปรับอากาศที!มจีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นั@น 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สนิส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสยีหายสูญหายล่าชา้ หรือ

อบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทั @งสิ@น 

16. เมื!อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ!ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่าน

สละสทิธิZ ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทั @งสิ@นและถา้ทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์

เพื/อทอ่งเที/ยวเอง โดยไมล่งรา้นศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, รา้นนํIามนัสน, ศูนยเ์ครื/องสําอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ 

ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที/เกดิข ึIนจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 USD ตอ่ทา่น 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิZราคานี@เฉพาะนักทอ่งเที!ยวชาวไทยและท่องเที!ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เทา่นั@น กรณีตอ้งการ

ตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครั@ง หากเป็นนักท่องเที!ยวชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ ์เก็บค่าใชจ้่ายเพิ!ม ท่านละ 

4,000 บาท 

18. ในระหว่างท่องเที!ยวจะมชีา่งภาพมาถ่ายรูปและชว่ยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ยของการ

เดนิทางชา่งภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซื@อไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื@อทั @งนี@ข ึ@นอยู่กับ

ความพงึพอใจของท่าน ทางบรษัิททัวร์ไม่มกีารบังคับใหซ้ื@อแต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้เพื!อใหผุ้เ้ดนิทางได ้

รับทราบ 

19. ในกรณีที/ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที/ของบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัIงมเิช่นน ัIนทาง 

บรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัIงส ิIน 

ขอ้ความซึ/งถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ/งรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางที!มคีวามชาํนาญ โดยจัดหาโรงแรมที!พัก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานที!ทอ่งเที!ยวพรอ้มทั @งการสมัมนา ดงูาน เพื!อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทั @งนี@ทางบรษัิทฯ ไม่

สามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายที!เกดิจากโรงแรมที!พัก ยานพาหนะ,  อนัเนื!องจากอบุตัเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ 

โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลี!ยนเงนิตราระหวา่ง

ประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเที!ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ!น,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จาก

กงสลุ และ / หรอื สว่นงานที!เกี!ยวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้ง

แสดงเหตผุล เนื!องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึ!งอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทาง

ทอ่งเที!ยวทั @งใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงื!อนไขที!บรษัิทฯ ที!รับประกันในกรณีที!

ผูร้่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที!ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 

เนื!องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพื@นที!มกีารปลอม

แปลงเอกสารเพื!อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิ!งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีาร

เปลี!ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื!อความเหมาะสมทั @งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทั @งนี@การขอสงวนสทิธดิงักลา่ว 

บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึ!งร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
****** HAVE A NICE TRIP****** 

 

 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารที/ควรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ที/ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะนกัทอ่งเที/ยวที/มา

ทอ่งเที/ยวโดยสจุรติเทา่น ัIนที/ผา่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการทํางานประจําของนักทอ่งเที!ยว ซึ!งสมควรที!นําตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร จดหมายการทํางาน

ภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจั้ดคณะ 

2. หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเที!ยวประเทศเกาหลสีมควรที!จะนําเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300เหรยีญสหรัฐ หรอื

ประมาณ 300,000 วอน สาํหรับการเดนิทาง 2   วนั (หากไม่มบีตัรเครดติคารด์) หากมบีตัรเครดติตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, 

American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งนําตดิตัวไปดว้ยหรอืหลักฐานการเงนิอื!นใดที!จะแสดงใหเ้จา้หนา้ที!

ทราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเที!ยว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยังอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ บดิา มารดา ป้า 

นา้ อา ที!มนีามสกลุเดยีวกนั 

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรนําพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่ับพาสปอรต์ใหมห่รอืนําตดิตัวไปดว้ย   

5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเที!ยว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 


