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เดนิทาง เดอืนเมษายน-พฤษภาคม 
ชมดอกซากรุะ|หมูบ่า้นเทพนิยาย| ไชน่าทาวน|์สวนสนกุลอ็ตเตเ้วลิด ์

Wolmi Theme Park | พระราชวงัชงักย็อง |สวนสาธารณะยออีโด|โซลทาวเวอร ์
 

 

 

 

 

 

เกาหลีSPRING CHERRY BLOSSOM 5วัน 3คืน 

เดนิทาง เมษายน 2563 

 

 

 

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง17,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (OZ74201.00-09.15) 
วนัท่ี 2.   อินชอน (สนามบินอินชอน) – หมูบ่า้นเทพนิยาย– ไชนา่ทาวน ์– Wolmi Theme Park– Wolmi Sea Train 
วนัท่ี 3.   ชมดอกซากรุะทะเลสาปซอกชน– สวนสนกุลอ็ตเตเ้วิลด–์โซลทาวเวอร–์ สวนสาธารณะยออีโด 
วนัท่ี 4.  พระราชวงัชงักย็อง– ศนูยโ์สม– Cosmetic Shop –ตลาดเมียงดง–  Duty Free 
วนัท่ี 5. ศนูยส์มนุไพรเกาหลี– ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง– STAR PARK – ชอ้ปป้ิงถนนฮงแด– ฮนุไดเอาทเ์ลท– ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต– อินชอน (สนามบิน

อินชอน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (OZ741 19.30-23.10)   
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ (OZ742 01.00-09.15) 

22.00 น. คณะมาพรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิผูโ้ดยสารขาออกชัน้4ประต7ูเคานเ์ตอรK์ (เช็คอินกรุ๊ปของสายการ
บินเอเชียน่า แอรไ์ลน)์โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทและหวัหนา้ทวัรพ์รอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระ
และเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

วันที2่ 
อินชอน (สนามบินอินชอน) – หมู่บ้านเทพนิยาย–ไชน่าทาวส์– Wolmi 
Theme Park–Wolmi Sea Train 

01.00 น. น าท่านสู่สาธารณรฐัเกาหลีใต้โดยสายการบินเอเชียน่า แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ีOZ742(บริการอาหารและ

เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง)**ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองเน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน
ซึ่งระบบการจองท่ีนั่งเป็นแบบสุม่ท่ีนั่งว่างหากทา่นมีความประสงคท่ี์จะระบท่ีุนั่งบนเครื่องหรือเปล่ียนท่ีนั่งจะมี
คา่ใชจ้า่ยเพิ่มเตมิสามารถสอบถามอตัราคา่บรกิารเพิ่มเตมิได*้* 

09.15 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอนสาธารณรฐัเกาหลีเวลาทอ้งถ่ินเรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพ่ือความสะดวก
ในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากร 

 น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเทพนิยายหมูบ่า้นแห่งนีต้กแตง่ประดบัประดาและมีการวาดสีสนัใหห้มูบ่า้นแสนจะ
ธรรมดาแหง่นีก้ลายเป็นหมูบ่า้นแห่งเทพนิยายมีนิยายโดง่ดงัหลายเรื่องอาทิเช่นสโนวไ์วทก์บัคนแคระทัง้  7 หนู
นอ้ยหมวกแดงปีเตอรแ์พนอะลาดนิกบัตะเกียงวิเศษฯลฯรวมกนัอยูใ่นหมูบ่า้นแหง่นี ้

 

 
  

จากนัน้น าท่านชม ไชน่าทาวส์เป็นสถานท่ีซึ่งใชใ้นการถ่ายท าเรื่องPrincess Hours ภาค 2 โดยเป็นฉากท่ี
พระเอกของเรื่อง (Seven) ท าหนา้ท่ีเป็นพนกังานส่งบะหม่ีบริเวณไชน่าทาวนนี์มี้ขึน้หลงัจากท่ีไดท้  าการเปิด
สถานกงศุลจีนขึน้ในปีค.ศ.1884 ระหว่างศตวรรษท่ี 1940 ถือเป็นย่านเศรษฐกิจซือ้ขายผ้าไหมยาจีนและ
เครื่องแตง่กายสไตลจี์นหนาแนน่ไปดว้ยผูค้นท่ีอาศยัอยูม่ากกวา่หม่ืนคนและเตม็ไปดว้ยภตัตาคารอาหารจีน 
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กลางวัน 
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “เซ็ทปลาย่างเกาหลี” 

 น าท่านเดินทางสู่Wolmi Theme Park หรือสวนสนุกวอลมิสวนสนุกช่ือดงัตัง้อยู่บนเกาะโวลมีโดของเมือง
อินชอนเป็นสวนสนกุท่ีตัง้อยู่ริมทะเลมีชิงชา้สวรรคส์งูตระหง่านเป็นไฮไลทเ์พราะสามารถขึน้ไปชมวิวมมุสงูได้
ดว้ยสวนสนกุวอลมิมีเครื่องเลน่หลายแบบแตส่ว่นใหญ่จะเนน้ท่ีเครื่องเลน่ท่ีสรา้งความหวาดเสียวเชน่เครื่องทิง้
ตวัท่ีความสงู70เมตรHyper Shoot Drop เรือไวกิง้และชิงชา้สวรรคส์ูง115เมตรโดยจะยงัมีสวนสนุกในอาคาร 
ท่ีรวมเครื่องเลน่ส าหรบัเดก็อีกหลายเครื่องรวมทัง้โรงภาพยนตร4์Dดว้ย*** ไมร่วมคา่เครื่องเลน่ *** 

 

 
 นอกจากเครื่องเล่นต่างๆท่ีสวนสนุกแลว้ยังมีWolmi Sea Trainรถไฟรางลอยฟ้านั่งแบบชา้ๆชมวิวทะเลและ

สวนสนกุมมุสงูไดด้ว้ยเรื่มท่ีสถานี Jung-gu ผา่นทัง้หมด 4 สถานีระยะทางทัง้หมด 6.1 กิโล 
 

 
 

ค ่า 
 
รับประทานอาหารค ่าณภัตตาคาร เมนู“บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่าง” พเิศษ ท่านอาหารบน Rooftop เตม็อิ่มกับ
บรรยากาศริมทะเล  
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ทีพั่ก พักที่BENIKEA THE BLISS HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า 

วันที ่3 
ชมดอกซากุระทะเลสาปซอกชน– สวนสนุกล็อตเต้เวิลด–์ โซลทาวเวอร–์ 
สวนสาธารณะยออีโด 

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมทะเลสาบซอกชนเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ของกรุงโซลท่ีถูกแบ่งเป็น 2 ฝ่ังดว้ยถนนคนเดินตรง

กลางมีสวนสาธารณะลอ้มรอบทะเลสาบส าหรบัชาวเมืองไดม้าพกัผ่อนและออกก าลงักายรวมทัง้เป็นจดุชม
ดอกพอทกวกหรือดอกซากรุะ**อิสระใหท้่านชมทะเลสาบและเพลิดเพลินกบัซากรุะสองขา้งทาง**(เน่ืองจาก
เทศกาลชมซากุระแต่ละปีจะมีการก าหนดวันเทศกาลขึ้นอยู่กับการพยากรณ์การบานของดอก
ซากุระซึ่งอาจจะมีก าหนดการคลาดเคล่ือนตามสภาวะอากาศในแต่ละปีขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปล่ียนรายการตามความเหมาะสม) 

 

 
 ทา่นเดินทางสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด ์เป็นหนึ่งในสวนสนกุท่ีดงัท่ีสดุของเกาหลี ซึ่งมีอาคารสวนสนกุในรม่ท่ีมี

ขนาดใหญท่ีสุดในโลกอยู่ดว้ย การมาเท่ียวเล่นท่ีน่ีจึงสามารถท าไดท้ัง้ปีโดยไม่ตอ้งดูสภาพอากาศกันเลย 
ตัง้อยู่ใจกลางเมืองท่ีรวบรวมความบนัเทิงและการชมวิวทิวทศัน ์ภายในมีเครื่องเล่นท่ีน่าต่ืนเตน้ ลานไอซส์เก็ต 
ทะเลสาบ พิพิธภณัทห์มูบ่า้นโบราณเกาหลี  
สวนสนกุลอตเตเ้วิลด์แบง่ออกเป็นโซนใหญ่ๆได ้2 โซน ไดแ้ก่“ธีมผจญภัย (Adventure)”ท่ีเป็นสวนสนุกในรม่
ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกและ“เกาะเวทมนต(์Magic Island)”เป็นสวนสนกุกลางแจง้ ตัง้อยูด่า้นนอกติดกบัทะเลสาบ
ซกชอนโฮซู อีกทั้งยังมีรา้นจ าหน่ายของท่ีระลึก รา้นอาหารนานาชาติ และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆอีก
มากมาย โดยในส่วนของอาคารสวนสนุกโซนในร่มนัน้ ไดร้บัการออกแบบและตกแต่งมาอย่างดี โครงสรา้ง
ภายในใชห้ลงัคาเป็นกระจกทัง้หมด ท าใหถ้ึงแมจ้ะอยู่ในรม่แต่ก็ไดบ้รรยากาศแบบกลางแจง้ร่วมดว้ย เครื่อง
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เล่นท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ Gyro Drop(ดรอปทาวเวอร)์ สูง 70 เมตร, เครื่องเล่นท่ีเสมือนอยู่ในพายุทอรน์าโด, 
Flume Ride เรือยาวโตค้ล่ืนสูง และเรือโจรสลดัสเปนแกว่งถึง 75 องศา เป็นตน้ หลังจากท่ีสนุกสนานไปกับ
เครื่องเลน่ ขบวนพาเหรด และการแสดงเกือบ 200 โชว ์

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคารเมนู“บุลโกกิ” 
 น าทา่นชมโซลทาวเวอร1์ ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสงูท่ีสดุในโลกมีความสงูถึง 480 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ท่า

สามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้ึงเขาพู
กกัซนั และถา้หนัไปยงัทิศตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน่ า้ฮนักงั **ไมร่าคารวมคา่ขึน้ลิฟท ์** 

 

 
 น าทา่นชมถนนซากรุะแห่งกรุงโซลหรือสวนสาธารณะยออิโดท่ีมีตน้ซากรุะกว่า 1,400 ตน้ในบริเวณนีเ้รียงราย

เป็นทางยาวไปถึง 5.7 กิโลเมตรและจะเริ่มผลิดอกบานในชว่งสปัดาหท่ี์ 2 ของเดือนเมษายนของทกุปีซึ่งจะออก
ดอกสะพรั่งเต็มตน้ทกุปีอิสระใหท้า่นสมัผสัสีสนัแหง่ดอกซากรุะพรอ้มถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึในบรรยากาศสดุโรแมน
ติก (เน่ืองจากเทศกาลชมซากุระที่สวนสาธารณะยออิโดแต่ละปีจะมีการก าหนดวันเทศกาลขึน้อยู่กับ
การพยากรณก์ารบานของดอกซากุระซึ่งอาจจะมีก าหนดการคลาดเคล่ือนตามสภาวะอากาศในแต่ละ
ปีขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนรายการตามความเหมาะสม) 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าณภัตตาคารเมนู“คาลบี”้(หมูย่างเกาหลี) 
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ทีพั่ก พักทีI่NTERCITY HOTEL / JK BLOOSOM HOTEL ระดับ3 ดาวหรือเทยีบเท่า 

วันที ่4 
พระราชวังชังกย็อง– ศูนยโ์สม– Cosmetic Shop – ตลาดเมียงดง–  Duty 
Free 

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังชังกย็องนับว่าเป็นพระราชวังท่ีติดอนัดบั 1 ใน 5 พระราชวงัท่ีส าคญัท่ีสุดใน

เกาหลีเน่ืองจากเป็นท่ีประทับในช่วงปลายรชัสมัยของกษัตริยเ์กาหลีถึง  10 รชักาลมีความงดงามตามแบบ
สถาปัตยกรรมเกาหลีแท้ตัง้อยู่บริเวณใจกลางกรุงโซลของประเทศเกาหลีใต้เดิมทีนั้นไดส้รา้งขึน้เพ่ือเป็น
พระราชวงัฤดรูอ้นกษัตริยใ์นราชวงศโ์ครยอจึงท าใหมี้บริเวณกวา้งขวางหอ้มลอ้มไปดว้ยสวนขนาดใหญ่และ
พิพิธภณัฑท่ี์มีความงดงามเป็นอยา่งยิ่ง 

 

 
 น าท่านสู่ศูนยโ์สมซึ่งรฐับาลรบัรองคณุภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอายุ6 ปีซึ่งถือวา่เป็นโสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุชม

วงจรชีวิตของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลือกซือ้โสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีท่ีสุดและราคาถูกกว่าไทยถึง  2 เท่าเพ่ือน าไป
บ ารุงรา่งกายหรือฝากญาตผิูใ้หญ่ท่ีทา่นรกัและนบัถือ 

 จากนัน้น าทา่นชมCOSMETIC SHOPศนูยร์วมเครื่องส าอางช่ือดงัของเกาหลีเชน่Rojukiss, Missha 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคารเมนูซัมเทกัง (ไก่ตุ๋นโสม) 

 ชอ้ปป้ิง เมียงดงหรือสยามสแควรเ์กาหลีท่านสามารถเลือกสินคา้เทรนดแ์ฟชั่นล่าสุดของเกาหลีไดท่ี้น่ี
โดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นเช่นเสือ้ผา้รองเทา้กระเป๋าเครื่องประดบัทัง้แบรนดเ์นมเช่นEVISU, GAP, ONISUKA 
TIGER และสินคา้จากแบรนดเ์กาหลีโดยเฉพาะเครื่องส าอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD,THE FACE 
SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทัง้ยงัมีรา้นกาแฟรา้นอาหารตา่งๆท่านสามารถลิม้ลองไอศกรีม 
2,000วอนท่ีสงูเกือบฟตุไดท่ี้นีแ้ละKRISPY KREMEโดนทัท่ีสดุแสนอรอ่ย 
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 น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ีหา้งDuty Freeจากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัณตลาดเมียงดงแหล่ง
รวมวยัรุน่ย่านสยามสแควรโ์ดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องส าอางคช่ื์อดงัอาทิEtude, Skinfood, The 
Face Shop, Misshaเป็นตน้ 

ค ่า อิสระอาหารค ่า1 มือ้ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย) 
ที่พกั พักทีI่NTERCITY HOTEL / JK BLOOSOM HOTEL ระดับ3 ดาวหรือเทยีบเท่า 

วันที ่5 
ศูนยส์มุนไพรเกาหลี– ศูนยน์ ้ามันสนเข็มแดง– STAR PARK – ช้อปป้ิงถนนฮง
แด– ฮุนไดเอาท์เลท– ซุปเปอร์มาร์เก็ต– อินชอน (สนามบินอินชอน) – 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) (OZ741 19.30-23.10)   

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมศูนยย์าสมุนไพรเกาหลีใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เลือกชมสมนุไพรฮ็อกเก็ตนามขูองเกาหลีท่ีน ามาแปรรูป

เป็นรูปแบบตา่งๆท่ีมีสรรพคณุรกัษาโรคและบ ารุงรา่งกาย 
 จากนัน้น าท่านชมศูนยน์ ้ามันสนเข็มแดงซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใชต้น้สนเข็มแดง

จากยอดเขาท่ีประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยีพรอ้มกบัการวิจยัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็น
น า้มนัสนเข็มแดงภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นตโ์ดยกวา่จะมาเป็นน า้มนัสน
เข็มแดงได ้1 แคปซูลตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรมัมาสกดัเอาน า้มนัมาผลิตและวิจยัออกมาเป็น
น า้มนัสน 

 น าท่านสู่ STAR PARKตัง้อยู่บริเวณ MBC World บริษัท กระจายเสียงรายใหญ่ของเกาหลีมีจัดการแสดง
หลากหลายส่วน เชน่ CARPET ZONE ซึ่งจะจดัในส่วนนัน้ เป็นพรมแดงใหท้กุท่านไดส้มัผสัประสบการณ ์เฉก
เช่น นกัแสดงชัน้น าของประเทศเกาหลีใต้ LED MASK ZONEซึ่งจดัเป็นส่วนจดัแสดงนิทรรศการส่วนแรกของ
STAR PARK และทกุทา่นสามารถชม สว่นจดัแสดงท่ีนา่สนใจอีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคารด้วยเมนู“จิมดัก” (ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น) 
 น าท่าน ช้อปป้ิงถนนฮงแด แหล่งวยัรุน่ย่านฮงแด มหาวิทยาลยัฮงอิก เป็นย่านชอ้ปป้ิงบริเวณดา้นหนา้ของ

มหาวิทยาลยัฮงอิกจงึเป็นศนูยร์วมเดก็วยัรุน่และเดก็มหาวิทยาลยั เป็นอีกเสน้หนึ่งท่ีมีบรรยากาศโรแมนตกิ อีก
ทัง้ยงัมีรา้นกาแฟท่ีเป็นเอกลกัษณ ์แกลเลอรี่ รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้แฟชั่น คลบั ตลาดศิลปะ และรา้นอาหารท่ี
น่าสนใจในหมู่วยัรุน่อายุ 20-30 ปีท่ีนิยมมาเดินเล่น ราคาของสินคา้และรา้นอาหารตา่งๆ ก็ยงัไม่แพงอีกดว้ย 
ซึ่งจะคกึคกัเป็นพิเศษตัง้แตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป 

 

 



GQ1ICN-OZ007 / เกาหล ีSpring Cherry Blossom   8 

 จากนัน้น าทา่นสู ่พพิธิภัณฑส์าหร่าย ซึ่งทา่นจะไดเ้รียนรูก้ารท าสาหรา่ยของชาวเกาหลีประวตัิความเป็นมา
และความผกูผนัท่ีชาวเกาหลีท่ีมีตอ่สาหรา่ย พเิศษ....ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในชุดฮันบกพรอ้มให้
ทา่นท าคิมบับหรือขา้วหอ่สาหรา่ยเกาหลีดว้ยตนเองอีกดว้ย 

 น าท่านเดินทางสู่ ฮุนไดเอาทเ์ลท  แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีรวบรวมแบรนดด์งั ท่ีเต็มไปดว้ยรา้นแฟชั่นกว่า 200 
รา้น ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจ 

 น าทา่นชอ้ปป้ิงท่ีซุปเปอรม์ารเ์ก็ตซึ่งมีสินคา้ตา่งๆมากมายใหเ้ลือกซือ้หาเป็นของฝากเชน่กิมจิบะหม่ีกึ่ง
ส าเรจ็รูปสาหรา่ยขนมขบเคีย้วลกูอมผลไมต้ามฤดกูาลและของท่ีระลกึตา่งๆ 

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบินอินชอน 
19.30น. น าท่านลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินเอเชียน่า แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ีOZ741(บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม

บนเคร่ือง) 
23.10น. เดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

อัตราค่าบริการ: เกาหลีSPRING CHERRY BLOSSOM 5 วัน 3 คืน OZ 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
 (เสริมเตียง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
1ท่านท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
 (เสริมเตียง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
2ท่านท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
 (ไม่เสริมเตียง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
2ท่านท่านละ 

 
ไม่รวมตั๋ว 
ทา่นละ 

 
พักเดี่ยว 
ทา่นละ 

วนัท่ี 01-05 เม.ย. 63 17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 6,900.- 6,900.- 
วนัท่ี 02-06 เม.ย. 63 

(วนัจักรี) 
19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 6,900.- 6,900.- 

วนัท่ี 03-07 เม.ย. 63 
(วนัจักรี) 

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

วนัท่ี 08-12 เม.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,900.- 6,900.- 
วนัท่ี 09-13 เม.ย. 63 
(วนัสงกรานต)์ 

22,900.- 22,900.- 22,900.- 22,900.- 6,900.- 6,900.- 

วนัท่ี 10-14 เม.ย. 63 
(วนัสงกรานต)์ 

25,900.- 25,900.- 25,900.- 25,900.- 6,900.- 6,900.- 

วนัท่ี 11-15 เม.ย. 63 
(วนัสงกรานต)์ 

25,900.- 25,900.- 25,900.- 25,900.- 6,900.- 6,900.- 

วนัท่ี 12-16 เม.ย. 63 
(วนัสงกรานต)์ 

23,900.- 23,900.- 23,900.- 23,900.- 6,900.- 6,900.- 

วนัท่ี 15-19 เม.ย. 63 17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 6,900.- 6,900.- 
วนัท่ี 16-20 เม.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,900.- 6,900.- 
วนัท่ี 22-26เม.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,900.- 6,900.- 
วนัท่ี 23-27 เม.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,900.- 6,900.- 

วนัท่ี 29 เม.ย.-03 พ.ค63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,900.- 6,900.- 
วนัท่ี 30 เม.ย.-04 พ.ค63 
(วนัแรงงานแห่งชาติ) 

20,900.- 20,900.- 20,900.- 20,900.- 6,900.- 6,900.- 

วนัท่ี 01-05 พ.ค63 19.900.- 19.900.- 19.900.- 19.900.- 6,900.- 6,900.- 
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ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
 

ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถรวมทา่นละ 1,800 บาท/ทา่น/ทริป 
หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 (เก็บทิปก่อนการเดนิทางท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ)**เดก็เก็บเทา่ผูใ้หญ่** 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

พาสปอรต์จะต้องมอีายุก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า6เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ทีก่รุงเทพฯและทีป่ระเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 

ปฏเิสธมิใหเ้ดนิทางออกหรือเข้าประเทศทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธไ์ม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆทิง้สิน้ 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 

1. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอนัเกิดจากเหตสุุดวิสยัท่ีทางบริษัทฯไม่สามารถ
ควบคมุไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบินรวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทาง
ราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทางหากทา่นถกูปฏิเสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 
2. บรษัิทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บรษัิทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน15ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ
ลว่งหนา้ 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง 
5. เม่ือทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัรท์างบรษิัทฯจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
**ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเทีย่วเท่านัน้ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีโดยผิด
กฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมืองทัง้ไทยและเกาหลีขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
เท่านัน้ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเองทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือใดๆได้ทัง้ส้ิน** 

กรณีคณะออกเดนิทางได้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป– กลบั (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษีสนามบนิและภาษีน า้มนัไวเ้รียบรอ้ยแลว้ 
2. คา่ท่ีพกั3คืนหอ้งละ2-3ทา่น 
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3. คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4. หวัหนา้ทวัรห์รือมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินผูช้  านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 
5. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ200,000บาท เสียชีวิต 1,000,000บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
6. คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิด
อบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบริษัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7. สมัภาระน า้หนกัไมเ่กินท่านละ23กก. 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิคา่อาหาร - เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการคา่ซกัรีดคา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด23กิโลกรมั 
4. วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีในกรณีท่ีผูเ้ดินทางถือหนังสือเดินทางต่างดา้วหรือประเทศท่ีท่ีตอ้งท าวีซ่าเขา้ประเสาธารณรฐั
เกาหลีใตค้า่ธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าท่านละ1,750บาทส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้ -ออกหรือ
Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
5. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถรวม1,800 บาท/ทา่น/ทรปิ 

เงือ่นไขการจอง 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ10,000 บาทภายใน 36ชั่ วโมงหลังการจองโดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการโอนเงินให้
เจา้หนา้ท่ีท่ีดแูลเสน้ทางท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทางท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่6เดือน 
3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนออกบัตร
โดยสารทกุครัง้หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษนั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวัหรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า4-5ชั่วโมงติดต่อกนัท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ทา่นเองเน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะหวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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การช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า15วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวรใ์ห้
เรียบร้อยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าทีพั่กและตั๋วเคร่ืองบิน 

มิฉะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

เงือ่นไขการยกเลิก 
1. ส าหรบัผู้โดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทยและทางบริษัทฯเป็นผูย่ื้นวีซ่าให้เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ
เดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง15-45วนัเก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 
3. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง7-14วนัเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัรต์อ่ทา่น 
4. ยกเลิกการเดนิทางนอ้ยกวา่1-7วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด100% ของราคาทวัร ์
5.ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใตไ้ม่มี
การคืนเงินทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดจ้ะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล
รบัรองทางบริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ี ไม่สามารถเรียก 
คืนไดคื้อคา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋วทา่นละ10,000บาทและคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากับสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินไดร้วมถึงเ ท่ียวบินพิเศษเช่นExtra Flight และCharter Flight  
จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
7. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
**ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้นไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยผิด
กฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมืองทัง้ไทยและเกาหลีใต้ขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
เท่านั้นลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเองทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือใดๆได้ทัง้ส้ิน** 
8.เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรือเดนิทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืนไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  
9. ส าหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถึง18ปีและไม่ได้เดินทางกับบิดามารดาต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง , 
การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความ
ลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 
3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ี
ทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ีนั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ี
พกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋ วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋ วเคร่ืองบินปรบัสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋ ว
เครื่องบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บรษิัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับรกิารทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แต่
จะไมคื่นเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 
8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิเช่นน้ัน
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิน้ 
11. บริษัทของสงวนสิทธไ์ม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้บริษัทฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคก์ารเดินทางเพ่ือท่องเท่ียว
เกาหลีเทา่นัน้ 
12. เท่ียวบนิและรายการทอ่งเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
13. เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัใน
เง่ือนไขและขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
14. โรงแรมท่ีพกัในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกตา่งกบัประเทศไทยโดยโรงแรมท่ี
พกัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหาโรงแรมโดยอา้งอิงตามการจดัระดบัดาวของประเทศเกาหลีตามท่ีระบุในรายการ
ท่องเท่ียวเท่านั้นโรงแรมท่ีประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่  (Twin หรือDouble) ในกรณีท่ีท่านมีความ
ประสงคจ์ะพกัแบบ3ท่านขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมซึ่งมีความแตกตา่ง
กันอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันและไม่สามารถเสริม เตียงได้ตามท่ีต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่ มี
เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่าเครื่องปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 
15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถือเป็นทรพัยส์ินส่วนตวัของทา่นทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบตอ่ความเสียหายสญูหายล่าชา้หรือ
อบุตัเิหตตุา่งๆใดๆทัง้สิน้ 
16. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรือไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจ าคืนไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้และถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ป
ทัวรเ์พื่อท่องเที่ยวเองโดยไม่ลงร้านศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, ร้านน ้ามันสน, ศูนยเ์คร่ืองส าอางและร้านพลอย 
อะเมทสิทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ300 USD ต่อท่าน 
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17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิราคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบJoin Tour เท่านั้นกรณี
ตอ้งการตดักรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครัง้หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือพระสงฆเ์ก็บค่าใช้จ่าย
เพิม่ท่านละ 4,000บาท 
18. ในระหวา่งทอ่งเท่ียวจะมีชา่งภาพมาถ่ายรูปและช่วยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทางและในวนัสดุทา้ยของ
การเดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหนา่ยหากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของทา่นทางบริษัททวัรไ์มมี่การบงัคบัใหซื้อ้แตอ่ยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกล่าวลว่งหนา้เพ่ือใหผุ้้
เดนิทางไดร้บัทราบ 
19. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯก่อนทกุครัง้มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ
จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

การเดนิทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพธีิการเข้าเมือง 
เอกสารท่ีควรเตรียมก่อนการเดนิทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเ้ฉพาะนกัท่องเท่ียวท่ีมา
ทอ่งเท่ียวโดยสจุรติเทา่นัน้ท่ีผา่นเขา้เมืองไดแ้ละพิจารณาจาก 
1. หลกัฐานการท างานประจ าของนกัท่องเท่ียวซึ่งสมควรท่ีน าติดตวัไปแสดงดว้ยเชน่บตัรพนกังานนามบตัรจดหมายการ
ท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดียว) จดหมายรบัรองออกโดยบรษิัทผูจ้ดัคณะ 
2.หลกัฐานการเงินในระหว่างการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะน าเงินสดติดตวัไปดว้ยประมาณ300เหรียญสหรฐั
หรือประมาณ300,000วอนส าหรับการเดินทาง2วัน (หากไม่มีบัตรเครดิตคารด์) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศเช่น
VisaCard, American Express, Dinners Club หรือMaster Card ตอ้งน าติดตัวไปดว้ยหรือหลักฐานการเงินอ่ืนใดท่ีจะ
แสดงใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบวา่ทา่นคือนกัทอ่งเท่ียว 
3.ใบรบัรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผูป้กครองเช่นบิดา
มารดาปา้นา้อาท่ีมีนามสกลุเดียวกนั 
4.หากเป็นพาสปอรต์ใหมค่วรน าพาสปอรต์เก่าเย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รือน าติดตวัไปดว้ย 
5.การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนกัทอ่งเท่ียวไมค่วรสวมใส่รองเทา้แตะ 

 


