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KOREA 
Rail Bike Spring Cherry Blossom 
โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

5 วนั 3 คนื 
ไฮไลท ์ทวัรเ์กาหล ีRail Bike Spring Cherry Blossom 

- สนกุสนานกบัการปั่น Rail Bike ชมความงามฤดใูบไมผ้ล ิ

- ชมความงดงามดอกซากรุะบาน ณ ถนนยออโิด ทีม่ตีน้ซากรุะกวา่ 1,400 

- สมัผสับรรยากาศสดุแสนโรแมนตคิ ที ่เกาะนาม ิ

- ชอ้ปป้ิงสดุมนัส.์..ตลาดเมยีงดง, ยา่นวยัรุน่ชือ่ดงั..ถนนฮงอกิ 

-  
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Day 1  

กรงุเทพฯ – สนามบนิอนิชอน 

23.30 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร ์4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ(์Thai 

Air Asia X)เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิโดยมเีจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

Day 2   

อนิชอน - เกาะนาม ิ– ปั่น Rail Bike – ซูวอน 

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

  X) เที่ยวบนิที่ XJ700**ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครื่องเนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึง่ 

  ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวา่ง หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบทุีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมคีา่ใชจ้่าย 

  เพิม่เตมิ สามารถดอูตัราคา่บรกิารไดจ้ากทา้ยรายการนี้** 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ - สนามบนิอนิชอน     

2 อนิชอน - เกาะนาม ิ- ป่ันRail Bike – ซวูอน         PACIFIC HOTEL 3*
หรอืเทยีบเทา่ 

3 โรงเรยีนกมิจ+ิสวมชดุฮนับก- สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์-น ้ามันสนเข็ม
แดง -พลอยอเมทสิ - ถนนฮงอกิ  

   GALAXY HOTEL 3* 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 ชมเทศกาลดอกซากรุะ*** เพิม่โปรแกรม ชมเทศกาลดอกซากรุะ 

ในชว่งทีด่อกซากรุะบานหรอืชว่งประมาณวนัที ่10-15  เม.ย 61 *** 
พระราชวงัชางด๊อกคงุ-ศนูยโ์สม –ศนูยส์มนุไพรเกาหล-ีCOSMETIC-

DUTY FREE-โซลทาวเวอร-์ตลาดเมยีงดง    

   GALAXY HOTEL 3* 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต -อนิชอน - กรุงเทพฯ     

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

เครือ่งแอรบ์สั A330-300 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 
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10.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต ้เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่ 

ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและ 

ศลุกากร 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย “ทกัคาลบี”้ 

บา่ย น าทา่นชม เกาะนาม ิ(NAMISEOM ISLAND) ชมทวิทัศน์ซึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าละครทวี“ีWINTER  

LOVE SONG” อนัโดง่ดงัไปทัว่ทัง้เกาหลแีละเอเชยี เกาะนามนิีม้รีูปร่างคลา้ยใบไม ้ทีล่อยอยู่ทางตอนเหนอืของแมน่ ้า 

ฮนั ทา่นสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เชน่ การเดนิเลน่เทีย่วชมสวนเกาหล ีคาราวะสสุานนายพลนาม ิเดนิผา่นกลาง 

แมกไมแ้หง่สวนสนทีส่งูเสยีดฟ้า ผ่านดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั เลอืกน่ังทีม่า้น่ังรมิฝ่ังเพือ่ชมบรรยากาศโรแมนตคิใต ้

เงาไม ้พรอ้มมเีวลาใหท้า่นไดเ้ก็บโลเคชัน่ประทบัใจ ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศซึง่ตัง้อยูบ่น 

เกาะ หรอืจะเลอืกขีจ่ักรยานชมววิเหมอืนฉากในละครตามอธัยาศยัจนไดเ้วลาสมควรอ าลาเกาะนาม ิจากนัน้ใหท้า่นได ้

สนุกสนานกบักจิกรรมป่ันจักรยานบนรางรถไฟ Rail Bike  มจีักรยานแบบน่ัง 2 คน และน่ัง 4คน ใหท้า่นได ้

สนุกสนานกบัการป่ันจักรยานบนรางรถไฟ โดยมจีกัรยานราว 50 คัน ทัง้ 2 แบบคละกนั ป่ันไปตามรางรถไฟ 

ทา่มกลางบรรยากาศธรรมชาตอินัสดใสของฤดใูบไมผ้ล ิ
 

 ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย “ชาบ ูชาบ”ู 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก PACIFIC HOTELระดบั 3  ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

Day 3 

โรงเรยีนกมิจ+ิสวมชุดฮนับก- สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์-น า้มนัสนเข็มแดง -พลอยอเมทสิ - ถนนฮงอกิ  

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู ่โรงเรยีนกมิจ ิเรยีนรูว้ธิกีารท ากมิจ ิกมิจเิป็นผักดองทีส่ามารถเก็บไวไ้ดน้าน และเป็นอาหารทีข่ ึน้

โต๊ะชาวเกาหลทีกุมือ้ ปัจจบุนันีก้มิจเิป็นทีน่ยิมแพรห่ลายทีไ่มว่า่มือ้ไหนกจ็ะตอ้งมกีมิจเิป็นสว่นประกอบอยูใ่น

อาหารมือ้นัน้ๆ ดว้ยทุกครัง้ไป และกมิจนิี้ยังมมีากกวา่ 100 ชนดิใหเ้ลอืกรับประทาน ใหท้่านฝึกลองท าและ

ไดช้มิกมิจฝีิมอืของตัวท่านเองโดยมวีทิยากรสอนวธิกีารท าและขัน้ตอนการเตรยีมวัตถดุบิใหท้่านทุกขัน้ตอน 

และสามารถน ากลับมาเป็นของฝากได ้พเิศษ...ใหท้า่นไดท้ดลองสวมชุดฮนับก ชุดประจ าชาตเิกาหล ี

เพือ่เก็บภาพแหง่ความประทบัใจ  

 เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “คาลบี”้ 

สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซ ึง่ถูกขนานนามว่าดสินียแ์ลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยูท่า่มกลางหุบเขา ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชมทอ่งไปกบัโลกของ

สตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก ทีน่ีท่า่นจะพบเจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่ง
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เป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็นอยา่งด ีหรอืเขา้สู่ดนิแดนแห่งเทพนยิาย 

สวนสีฤ่ดู ซ ึง่จะปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดูกาล อกีทัง้ยังสามารถสนุกกับเครือ่งเล่นนานาชนดิ อาทเิชน่ 

สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ ึง่ก าลังบานสะพร่ังอวดสสีันเต็มสวน (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับ

สภาพอากาศ เดือนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดือนพฤษภาคม - เดือนมถิุนายน เป็นดอก

กหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกันยายน เป็นสวนดอกลลิลี,่ เดอืนตลุาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอก

เบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตามตารางประจ าวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY 

TICKET เล่นไดทุ้กเครือ่งเล่นไม่จ ากัดรอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึต่างๆอย่าง

มากมาย น าท่านสู ่น า้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์100% ซึง่สรรพคณุของน ้ามันสนเข็ม

แดงนัน้มปีระโยชน์อย่างมากมายทัง้ชว่ยละลายคลอเรสเตอรอลและไขมันทีอ่ดุตันในเสน้เลอืดลดระดับน ้าตาลในเลอืด

ชว่ยขับสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสยี  จากนัน้น าท่านสู่ โรงงานพลอยอเมทสิ หรือ พลอยสมี่วง ที่มี

ชือ่เสยีงของประเทศเกาหล ี ซึง่ชาวโสมเชือ่วา่ถา้ไดม้พีลอยชนิดนี้ตดิตัวไว ้จะท าใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ เกดิขึน้กับ

ชวีติ จากนัน้อสิระทา่นชอ็บป้ิงยา่น ถนนฮงอกิ แหลง่ชอ็บป้ิงขึน้ชือ่ของเหลา่วยัรุ่นเกาหล ี 

เย็น  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “จมิดกั” 

   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก GALAXY HOTELระดบั 3  ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

Day 4 

ชมเทศกาลดอกซากรุะ*** เพิม่โปรแกรม ชมเทศกาลดอกซากรุะ ในชว่งทีด่อกซากรุะบานหรอืชว่งประมาณวนัที ่10-15  เม.ย 61 *** 

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ถนนซากุระแห่งกรุงโซล หรอื ถนนยออโิด (Yeouido’s Streets) ทีม่ีตน้ซากุระกว่า 1,400 ตน้ใน

บรเิวณนี้ เรยีงรายเป็นทางยาวไปถงึ 5.7 กโิลเมตร และจะเริม่ผลดิอกบานในชว่ง สปัดาหท์ี ่2 ของเดอืนเมษายนของ

ทกุปี ซึง่จะออกดอกสะพร่ังเต็มตน้ทกุปี อสิระใหท้า่นสมัผัสสสีนัแห่งดอกซากรุะ พรอ้มถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึในบรรยากาศ

สุดโรแมนตคิ *** เพิ่มโปรแกรม ชมเทศกาลดอกซากุระ ในช่วงที่ดอกซากุระบานหรือช่วงประมาณวันที่ 10 - 15 

เมษายน 60 *** (เนื่องจากเทศกาลชมซากรุะทีถ่นนยออโิด  แตล่ะปีจะการก าหนดวนัเทศกาลขึน้อยู่กับการพยากรณ์

การบานของดอกซากุระซึ่งอาจจะมีก าหนดการคลาดเคลื่อนตามสภาวะอากาศในแต่ละปี ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลีย่นรายการตามความเหมาะสม) จากนัน้น าท่านสู ่ พระราชวงัชางด๊อกคุง เป็นพระราชวังหลวงวังทีส่องที่

สรา้งตอ่จากพระราชวงัคยองบกกงุ ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวงัทีม่คีวามส าคัญอย่างมากตอ่กษัตรยิห์ลายๆ พระองค์

ในราชวงศโ์ชซอนทีม่สีภาพดแีละสมบรูณ์ทีส่ดุใน 5 พระราชวังหลวงทัง้หมดทีย่ังคงเก็บรักษาไวแ้ละทีน่ีย่ังไดรั้บการขึน้

ทะเบยีนจาก UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997น าท่านสู่ ศูนยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่า

ผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่ี

คณุภาพดทีีท่ีส่ดุและราคาถูกกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพือ่น าไปบ ารุงร่างกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่า่นรักและนับถอืจากนัน้

น าท่านชม ศูนยย์าสมุนไพรเกาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหล ีทีน่ ามาแปรรูปเป็น

รูปแบบตา่งๆ ทีม่สีรรพคณุรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย  
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ซมัเกทงั” 

บา่ย น าท่านชม COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องส าอางค์ชื่อดังของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดัง อาทิเช่น 

W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเป็นตน้ จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง DUTY FREE น าท่านสัมผัส

กับจุดชมววิของกรุงโซลทีย่อดเขาเขานัมซัน ภูเขาแห่งเดยีวที่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงโซล สูง 274 เมตร น า

ทา่นชม โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล 

ทา่นสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึ

เขาพกูกัซนั และถา้หันไปยงัทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน่ ้าฮนักงั *** ราคาไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์*** 

จากนัน้ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหลง่รวมวัยรุ่นย่านสยามสแควรโ์ดยเฉพาะอย่างยิง่เป็นแหล่ง

รวมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดงั อาท ิEtude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นตน้ 

เย็น  อสิระอาหารค า่1 ม ือ้ (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั) 

   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก GALAXY HOTELระดบั 3  ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

Day 5 

 ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต -อนิชอน - กรงุเทพฯ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ดว้ย เมนอูดุง้ 

น าทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดยระหวา่งทางน าทา่นชอ้ปป้ิงที ่

ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบ

เคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ  

11.20 น. น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(Thai Air Asia X) เทีย่วบนิทีX่J701 

15.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

 

 



 

GT-ICN XJ25 

Rail Bike Spring Cherry Blossom 

5 วนั 3 คนื By XJ 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

 

28 กมุภาพันธ ์– 04 มนีาคม 2561 

 
19,999.- 

 
19,999.- 

 
19,999.- 

 
6,900.- 

28 กมุภาพันธ ์– 04 มนีาคม 2561 (BUS 2) 

(วนัหยดุวนัมาฆบชูา)  

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 (วนัหยดุวนัจักร)ี 17,999.- 17,999.- 17,999.- 6,900.- 

10-14 เมษายน 2561 (วนัหยดุวนัสงกรานต)์ 24,999.- 24,999.- 24,999.- 8,900.- 

11-15 เมษายน 2561 (วนัหยดุวนัสงกรานต)์ 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 (วนัหยดุวนัสงกรานต)์ 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 (วนัหยดุวนัสงกรานต)์ 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.- 
 
 
 
 



 

GT-ICN XJ25 

 

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

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 35,000 วอน /ทรปิ/ตอ่ทา่น***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมอืง) 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ  

จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั** 

**ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

 
1.หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้Quiet Zoneหรอืทีน่ั่งLong Leg มรีายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิดังนี ้
 
2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT 
 

   Quiet Zone Lagroom Seat1,600/เที่ยว(แถวที่7) 
 Quiet Zone Seat  509/เที่ยว 
 Lagroom Seat   1,500/เที่ยว(แถวที่ 15,16,17) 
 Lagroom Seat   1,400/เที่ยว(แถวที่34,35) 
*** Legroom Seat (บรเิวณ EXIT SEAT)ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุกวา่ 15 ปี,  
    ผูใ้หญอ่ายุเกนิ 60 ปี, สตรมีคีรรภ,์ ผูพ้กิารน ัง่ 

  Baby Bassinet 1,400/เที่ยว(ตะกร้าเดก็)  
       (จองคุ่ Legroom Seat) 
 
 
2.ทางแอรเ์อเชยีมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่กรุณาแจง้เจา้หนา้ที ่ ณ วนั 

จองทวัร.์..อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง..  

3.สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่  สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์กฬีาเพิม่เตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตาม 

รายละเอยีดดา้นลา่ง 

 
น า้หนกัขาไป /กลบั (ราคาตอ่เทีย่ว) 

  
5Kg. 

ราคา [จา่ยเพิม่] บาท 
10 Kg. 

 
20 Kg. 

อัตราของเกาหล ี 350.- 550.- 1,490.- 

**ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บซือ้น ้าหนักเพิม่หลังจากท าการจองแลว้** 

ถา้ลกูคา้มนี ้าหนักเกนิก าหนดตอ้งจา่ยคา่สมัภาระเพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอตัราทีส่ายการบนิก าหนด...  

 

 



 

GT-ICN XJ25 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง บรษัิทฯ ไม่สามารถ

ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออก

หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) 

เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 5-7 

วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
 

**ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลโีดยผดิกฎหมาย 

และในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหล ีข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ 

ลกูคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลบั (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ทีพั่ก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก.  

 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้** 

 -เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 -เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

 

 

 

 



 

GT-ICN XJ25 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2.  ราคาไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% หัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

3.  คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

4. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 

5. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเสาธารณรัฐเกาหลี

ใต ้คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,400 บาท ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-

Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

6. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ 35,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

หมายเหตุ 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15วนั 

3.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซี่าผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วนั เก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้ 

ไม่มกีารคนืเงนิทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล

รับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนื

ไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าทีพั่กโดยตรงหรือโดยการผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่

มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

**ส าคญั!! บรษิทัท าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่าน ัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดยผดิ

กฎหมายและในข ัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที่

เทา่น ัน้ ลกูคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอื

ใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

9. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
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เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนืคา่บรกิารทีท่า่น

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรือเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่ก

ในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตาม

สถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่

คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุใน

รายการเดนิทาง  

11. บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพื่อทอ่งเทีย่วเกาหลี

เทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพั่กในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพั่กแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมทีพั่ก

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุในรายการ

ท่องเทีย่วเท่านั้น โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีทีท่่านมีความ

ประสงคจ์ะพักแบบ3ทา่นขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่ง

กันอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้ อ้งพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงไดต้ามที่ตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มี

เครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สนิส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสยีหายสูญหายล่าชา้ หรือ

อบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น
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สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถา้ทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์

เพือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรา้นศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, รา้นน า้มนัสน, ศูนยเ์ครือ่งส าอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ 

ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 USD ตอ่ทา่น 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เทา่นัน้ กรณีตอ้งการ

ตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้ หากเป็นนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิหรอื พระสงฆ ์เก็บค่าใชจ้่ายเพิม่ ท่านละ 

4,000 บาท 

18. ในระหว่างท่องเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ยของการ

เดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

ความพึงพอใจของท่าน ทางบรษัิททัวรไ์ม่มีการบังคับใหซ้ือ้แต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้เพื่อใหผุ้เ้ดนิทางได ้

รับทราบ 

19. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทุกคร ัง้มเิช่นน ัน้ทาง 

บรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไม่

สามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อนัเนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ 

โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่ง

ประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จาก

กงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้ง

แสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีที่

ผูร้่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 

เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอม

แปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิงักลา่ว 

บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีม่า

ทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่น ัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร จดหมายการท างาน

ภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ 

2. หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300เหรยีญสหรัฐ หรอื

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

American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตัวไปดว้ยหรอืหลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ที่

ทราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยังอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ บดิา มารดา ป้า 

นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 
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****** ******

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่ับพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตัวไปดว้ย   

5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 


