
 

 
 

 

 
 

ชมดอกซากรุะ | หมู่บา้นเทพนิยาย | ไชน่าทาวน ์| สวนสนกุล็อตเตเ้วลิด ์ 
Wolmi Theme Park |  พระราชวงัชงักย็อง | สวนสาธารณะยออีโด | โซลทาวเวอร ์ 

 
 

 

 

 

 

เกาหลี SPRING CHERRY BLOSSOM 5 วัน 3 คืน 

เดินทาง เมษายน 2563 

 

 

 

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง  17,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (OZ742 01.00-09.15) 
วนัที่ 2.   อินชอน (สนามบินอินชอน) – หมู่บา้นเทพนิยาย – ไชน่าทาวน ์– Wolmi Theme Park – Wolmi Sea Train 
วนัที่ 3.   ชมดอกซากุระทะเลสาปซอกชน – สวนสนกุล็อตเตเ้วิลด ์– โซลทาวเวอร ์– สวนสาธารณะยออีโด 
วนัที่ 4.  พระราชวงัชงักย็อง – ศนูยโ์สม – Cosmetic Shop – ตลาดเมียงดง –  Duty Free 
วนัที่ 5. ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง – STAR PARK – ช้อปป้ิงถนนฮงแด – ฮุนไดเอาท์เลท – ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – อินชอน 

(สนามบินอินชอน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (OZ741 19.30-23.10)   



 
  

วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (OZ742 01.00-09.15) 

22.00 น. คณะมาพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประต ู7 เคานเ์ตอร ์K (เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินเอเชียน่า 
แอรไ์ลน์) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัท และหัวหนา้ทัวร ์พรอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ใหก้บัทกุท่าน 

วันที ่2 
อินชอน (สนามบินอินชอน) – หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวส ์– Wolmi 
Theme Park – Wolmi Sea Train 

01.00 น. น าท่านสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยสายการบินเอเชียน่า แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ OZ742 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ือง) **ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ือง เนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน ซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็น
แบบสุ่มที่นั่งว่าง หากท่านมีความประสงคท์ี่จะระบุที่นั่งบนเครื่อง หรือเปล่ียนที่นั่ง จะมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม สามารถสอบถาม
อตัราค่าบริการเพ่ิมเติมได*้* 

09.15 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน สาธารณรฐัเกาหลี เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัด
หมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย หมู่บา้นแห่งนีต้กแต่งประดบัประดา และมีการวาดสีสนัใหห้มู่บา้นแสนจะธรรมดาแห่งนี ้
กลายเป็นหมู่บา้นแห่งเทพนิยาย มีนิยายโด่งดังหลายเรื่อง อาทิเช่น สโนวไ์วทก์ับคนแคระทัง้ 7 หนนูอ้ยหมวกแดง ปีเตอรแ์พน 
อะลาดินกบัตะเกียงวิเศษ ฯลฯ รวมกนัอยู่ในหมู่บา้นแห่งนี ้

 

 
 จากนั้นน าท่านชม ไชน่าทาวส ์เป็นสถานที่ซึ่งใชใ้นการถ่ายท าเร่ือง Princess Hours ภาค 2 โดยเป็นฉากที่พระเอกของเรื่อง 

(Seven) ท าหนา้ที่เป็นพนักงานส่งบะหม่ี บริเวณไชน่าทาวนน์ีมี้ขึน้หลังจากที่ไดท้  าการเปิดสถานกงศุลจีนขึน้ในปี ค.ศ.1884 
ระหว่างศตวรรษที่ 1940 ถือเป็นย่านเศรษฐกิจซือ้ขายผา้ไหม ยาจีน และเคร่ืองแต่งกายสไตลจ์ีนหนาแน่นไปดว้ยผูค้นที่อาศัย
อยู่มากกว่าหม่ืนคน และเต็มไปดว้ยภตัตาคารอาหารจีน 



 
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “เซ็ทปลาย่างเกาหลี” 

 น าท่านเดินทางสู่ Wolmi Theme Park หรือ สวนสนุกวอลมิ สวนสนุกชื่อดังตั้งอยู่บนเกาะโวลมีโดของเมืองอินชอน เป็น
สวนสนุกที่ตั้งอยู่ริมทะเล มีชิงช้าสวรรค์สูงตระหง่านเป็นไฮไลท์ เพราะสามารถขึน้ไปชมวิวมุมสูงได้ดว้ย สวนสนุกวอลมิมี
เครื่องเล่นหลายแบบ แต่ส่วนใหญ่จะเนน้ที่เครื่องเล่นที่สรา้งความหวาดเสียว เช่น เครื่องทิง้ตัวที่ความสูง 70 เมตร Hyper 
Shoot Drop เรือไวกิง้ และชิงชา้สวรรคส์งู 115 เมตร โดยจะยงัมีสวนสนกุในอาคาร ที่รวมเครื่องเล่นส าหรบัเด็กอีกหลายเครื่อง 
รวมทัง้โรงภาพยนตร ์4D ดว้ย *** ไม่รวมค่าเครื่องเล่น *** 

 

 
 นอกจากเคร่ืองเล่นต่างๆที่สวนสนกุแลว้ยงัมี Wolmi Sea Train รถไฟรางลอยฟ้านั่งแบบชา้ๆชมวิวทะเลและสวนสนุกมมุสงูได้

ดว้ย เร่ืมที่สถาน ีJung-gu ผ่านทัง้หมด 4 สถานีระยะทางทัง้หมด 6.1 กิโล 
 

 
ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนู “บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่าง” พิเศษ ท่านอาหารบน Rooftop เต็มอิ่มกับบรรยากาศริม

ทะเล  



 
 

 
ที่พัก พักที่ BENIKEA THE BLISS HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 
ชมดอกซากุระทะเลสาปซอกชน – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด ์– โซลทาวเวอร ์
– สวนสาธารณะยออีโด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม ทะเลสาบซอกชน  เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ของกรุงโซลที่ถูกแบ่งเป็น 2 ฝ่ังด้วยถนนคนเดินตรงกลาง มี

สวนสาธารณะลอ้มรอบทะเลสาบส าหรบัชาวเมืองไดม้าพักผ่อนและออกก าลังกาย รวมทั้งเป็นจุดชมดอกพอทกวกหรือดอก
ซากุระ **อิสระใหท้่านชมทะเลสาบและเพลิดเพลินกับซากุระสองขา้งทาง** (เนื่องจากเทศกาลชมซากุระ แต่ละปีจะมี
การก าหนดวันเทศกาลขึ้นอยู่กับการพยากรณ์การบานของดอกซากุระซึ่งอาจจะมีก าหนดการคลาดเคล่ือนตาม
สภาวะอากาศในแต่ละปี ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการตามความเหมาะสม) 

 

 
 ท่านเดินทางสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด ์เป็นหนึ่งในสวนสนกุที่ดงัที่สดุของเกาหลี ซึ่งมีอาคารสวนสนกุในรม่ที่มีขนาดใหญที่สุด

ในโลกอยู่ดว้ย การมาเที่ยวเล่นที่นี่จึงสามารถท าไดท้ั้งปีโดยไม่ตอ้งดสูภาพอากาศกนัเลย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่รวบรวมความ
บนัเทิงและการชมวิวทิวทศัน ์ภายในมีเครื่องเล่นที่น่าตื่นเตน้ ลานไอซส์เก็ต ทะเลสาบ พิพิธภณัทห์มู่บา้นโบราณเกาหลี  
สวนสนุกลอตเตเ้วิลด์แบ่งออกเป็นโซนใหญ่ๆได ้2 โซน ไดแ้ก่“ธีมผจญภัย (Adventure)”ที่เป็นสวนสนุกในรม่ที่ใหญ่ที่สุดใน
โลกและ“เกาะเวทมนต์(Magic Island)”เป็นสวนสนุกกลางแจง้ ตั้งอยู่ดา้นนอกติดกับทะเลสาบซกชอนโฮซู อีกทั้งยังมีรา้น
จ าหน่ายของที่ระลึก รา้นอาหารนานาชาติ และส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย โดยในส่วนของอาคารสวนสนกุโซนใน
รม่นั้น ไดร้บัการออกแบบและตกแต่งมาอย่างดี โครงสรา้งภายในใชห้ลังคาเป็นกระจกทั้งหมด ท าใหถ้ึงแมจ้ะอยู่ในรม่แต่ก็ได้
บรรยากาศแบบกลางแจง้รว่มดว้ย เครื่องเล่นที่น่าสนใจ ไดแ้ก่ Gyro Drop(ดรอปทาวเวอร)์ สงู 70 เมตร, เคร่ืองเล่นที่เสมือน
อยู่ในพายุทอรน์าโด, Flume Ride เรือยาวโตค้ล่ืนสูง และเรือโจรสลดัสเปนแกว่งถึง 75 องศา เป็นตน้ หลงัจากที่สนุกสนานไป



 
กบัเครื่องเล่น ขบวนพาเหรด และการแสดงเกือบ 200 โชว ์

 

 
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “บุลโกกิ” 
 น าท่านชม  โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน า้ทะเล ท่าสามารถชม

ทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้ึงเขาพูกักซนั และถ้าหนัไปยังทิศตรง
ขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น า้ฮนักงั **ไม่ราคารวมค่าขึน้ลิฟท ์** 

 

 
 น าท่านชม ถนนซากุระแห่งกรุงโซล หรือ สวนสาธารณะยออิโด ที่มีตน้ซากุระกว่า 1,400 ตน้ในบริเวณนี ้เรียงรายเป็นทางยาว

ไปถึง 5.7 กิโลเมตร และจะเร่ิมผลิดอกบานในช่วง สัปดาหท์ี่ 2 ของเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งจะออกดอกสะพรั่งเต็มตน้ทุกปี 
อิสระใหท้่านสมัผัสสีสันแห่งดอกซากุระ พรอ้มถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติก  (เนื่องจากเทศกาลชมซากุระที่
สวนสาธารณะยออิโด  แต่ละปีจะมีการก าหนดวันเทศกาลขึน้อยู่กับการพยากรณ์การบานของดอกซากุระซึ่งอาจจะ
มีก าหนดการคลาดเคล่ือนตามสภาวะอากาศในแต่ละปี ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการตามความ
เหมาะสม) 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนู “คาลบี”้ (หมูย่างเกาหลี) 



 
ที่พัก พักที่ INTERCITY HOTEL / JK BLOOSOM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

  

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังชังกย็อง นับว่าเป็นพระราชวังที่ติดอนัดับ 1 ใน 5 พระราชวังที่ส  าคัญที่สุดในเกาหลี เนื่องจาก

เป็นที่ประทับในช่วงปลายรชัสมัยของกษัตริยเ์กาหลีถึง 10 รชักาล มีความงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมเกาหลีแท้ ตั้งอยู่
บริเวณใจกลางกรุงโซลของประเทศเกาหลีใต ้เดิมทีนัน้ไดส้รา้งขึน้เพ่ือเป็นพระราชวังฤดรูอ้นกษัตริยใ์นราชวงศโ์ครยอ จึงท าให้
มีบริเวณกวา้งขวาง หอ้มลอ้มไปดว้ยสวนขนาดใหญ่และพิพิธภณัฑท์ี่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง 

 

 
 น าท่านสู่ ศูนยโ์สม ซึ่งรฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6  ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิต

ของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลือกซือ้โสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สดุและราคาถกูกว่าไทยถึง 2  เท่า เพ่ือน าไปบ ารุงรา่งกาย หรือฝากญาติ
ผูใ้หญ่ที่ท่านรกัและนบัถือ   

 จากนัน้น าท่านชม COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครื่องส าอางชื่อดงัของเกาหลี เช่น Rojukiss, Missha 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ซัมเทกัง (ไก่ตุ๋นโสม) 

 ชอ้ปป้ิง เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี ท่านสามารถเลือกสินคา้เทรนดแ์ฟชั่นล่าสดุของเกาหลีไดท้ี่นี่โดยเฉพาะสินคา้
วยัรุน่เช่น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องประดับ ทัง้แบรนด ์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนด์
เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องส าอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD,THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE 
อีกทัง้ยงัมีรา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิม้ลองไอศกรีม 2,000วอนที่สงูเกือบฟุตไดท้ี่นี ้และKRISPY KREMEโดนัท 
ที่สดุแสนอรอ่ย 

 

 



 
 น าท่าน ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีที่หา้ง Duty Free  จากนัน้ใหท้่าน  ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่น

ย่านสยามสแควร ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องส าอางคช์ื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Missha 
เป็นตน้ 

ค ่า อิสระอาหารค ่า 1 มือ้ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย) 
ที่พัก พักที่ INTERCITY HOTEL / JK BLOOSOM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม ศูนยย์าสมุนไพรเกาหลี ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เลือกชม สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามขูองเกาหลี ที่น ามาแปรรูปเป็นรูปแบบ

ต่างๆ ที่มีสรรพคณุรกัษาโรค และบ ารุงรา่งกาย 
 จากนั้นน าท่านชม ศูนยน์ ้ามันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาที่

ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยีพรอ้มกบัการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็นน า้มันสนเข็มแดง ภูมิประเทศ
ของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต ์โดยกว่าจะมาเป็นน า้มันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลตอ้งใชใ้บสนเข็มแดง
ประมาณ 2.7 กิโลกรมั มาสกดัเอาน า้มนัมาผลิตและวิจยัออกมาเป็นน า้มนัสน 

 น าท่านสู่ STAR PARK ตั้งอยู่บริเวณ MBC World บริษัท กระจายเสียงรายใหญ่ของเกาหลีมีจัดการแสดงหลากหลายส่วน 
เชน่ CARPET ZONE ซึ่งจะจัดในส่วนนั้น เป็นพรมแดงใหท้กุท่านไดส้มัผัสประสบการณ์ เฉกเช่น นักแสดงชัน้น าของประเทศ
เกาหลีใต ้LED MASK ZONE ซึ่งจดัเป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการส่วนแรกของ STAR PARK และทกุท่านสามารถชม ส่วนจัด
แสดงที่น่าสนใจอีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “จิมดัก” (ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น) 
 น าท่าน ช้อปป้ิงถนนฮงแด แหล่งวยัรุ่นย่านฮงแด มหาวิทยาลัยฮงอิก เป็นย่านชอ้ปป้ิงบริเวณดา้นหนา้ของมหาวิทยาลัยฮ

งอิก จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีรา้นกาแฟที่เป็น
เอกลักษณ์ แกลเลอรี่ รา้นคา้จ าหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และรา้นอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่
นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินคา้และรา้นอาหารต่างๆ ก็ยงัไม่แพงอีกดว้ย ซึ่งจะคึกคกัเป็นพิเศษตัง้แต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป 

 

 
 จากนัน้น าท่านสู่ พิพิธภัณฑส์าหร่าย ซึ่งท่านจะไดเ้รียนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหลีประวัติความเป็นมาและความผกูผนั

ที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหรา่ย พิเศษ....ให้ท่านได้ถา่ยรูปเป็นที่ระลึกในชุดฮันบก พรอ้มใหท้่านท า คิมบับ หรือขา้วห่อ



 
สาหรา่ยเกาหลีดว้ยตนเองอีกดว้ย 

 น าท่านเดินทางสู่  ฮุนไดเอาทเ์ลท  แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ที่รวบรวมแบรนดด์งั ที่เต็มไปดว้ยรา้นแฟชั่นกว่า 200 รา้น ใหท้่านไดช้้
อปป้ิงอย่างจุใจ 

 น าท่านชอ้ปป้ิงที่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซึ่งมีสินคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลือกซือ้หาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป 
สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของที่ระลึกต่างๆ 

 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน 
19.30 น. น าท่านลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอเชียน่า แอรไ์ลน ์ เที่ยวบินที ่OZ741 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
23.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

อัตราค่าบริการ : เกาหลี SPRING CHERRY BLOSSOM 5 วัน 3 คืน OZ 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
 (เสริมเตียง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 1 ท่าน ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
 (เสริมเตียง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
 (ไม่เสริมเตียง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่านละ 

 
ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

 
พักเด่ียว 
ท่านละ 

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

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

วนัที่ 03-07 เม.ย. 63 
(วันจักรี) 

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

วนัที่ 08-12 เม.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,900.- 6,900.- 
วนัที่ 09-13 เม.ย. 63 
(วันสงกรานต)์ 

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

วนัที่ 10-14 เม.ย. 63 
(วันสงกรานต)์ 

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

วนัที่ 11-15 เม.ย. 63 
(วันสงกรานต)์ 

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

วนัที่ 12-16 เม.ย. 63 
(วันสงกรานต)์ 

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

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

วนัที่ 29 เม.ย.-03 พ.ค 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,900.- 6,900.- 
วนัที่ 30 เม.ย.-04 พ.ค 63 
(วันแรงงานแห่งชาติ) 

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

วนัที่ 01-05 พ.ค 63 19.900.- 19.900.- 19.900.- 19.900.- 6,900.- 6,900.- 



 

ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบิน  
 

 

ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศกท้์องถิ่นและคนขับรถ รวมท่านละ 1,800 บาท/ท่าน/ทริป 
หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 (เก็บทิปก่อนการเดินทางท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ) **เด็กเก็บเท่าผูใ้หญ่** 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

พาสปอรต์จะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  

ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ 
 ขอสงวนสิทธไ์ม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้สิน้ 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

1.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสัย

ท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้
เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอก ประเทศ 

         ใดประเทศหน่ึง 
2.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งใหท้ราบ

ล่วงหนา้ 
3.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4.  กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทาง

บริษัทฯ จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 5-7 วนัก่อนการเดินทาง 
5. เมื่อท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
**ส ำคญั!! บริษัท ท ำธุรกิจเพือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ ไม่สนบัสนนุใหลู้กคำ้เดินทำงเขำ้ประเทศเกำหลี
โดยผิดกฎหมำยและในขั้นตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ทัง้ไทยและเกำหลี ขึ้นอยู่กับกำร



 

พจิำรณำของเจำ้หนำ้ที่เท่ำนัน้ลูกคำ้ทุกท่ำนตอ้งผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมืองดว้ยตวัของท่ำนเอง ทำง
มคัคเุทศก์ไม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 
 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน ้ามันไว้

เรียบรอ้ยแลว้ 
2.  ค่าท่ีพกั 3 คืน หอ้งละ 2-3 ท่าน 
3.  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  หวัหนา้ทวัรห์รือมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นผูช้  านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดินทาง 
5.  ประกันอุบั ติ เหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์ 
6.  ค่าประกันอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพ่ิมเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บริษัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  สมัภาระน า้หนกัไม่เกินท่านละ 23 กก. 
8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 



 

1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์

เป็นตน้ 
3. ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 23 กิโลกรมั 
4. วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว หรือ ประเทศท่ีท่ีตอ้งท า

วีซ่าเขา้ประเสาธารณรฐัเกาหลีใต ้ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,750บาท ส าหรบัผูท่ี้ถือ
หนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อน
การส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

5. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 1,800 บาท/ท่าน/ทริป 
 
 

เง่ือนไขการจอง 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชีและส่ง

หลกัฐานการ โอนเงินใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีดแูลเสน้ทาง ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บั เงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2.       ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน  
3.       หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท่้านติดต่อ 

                    เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัท 
                   ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

4.      หากในคณะของท่านมีผูต้้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรค 
         ประจ าตัวหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน  
         ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง 
         เป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  
 

กำรช ำระค่ำทวัร์ส่วนที่เหลือทำงบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนัท่ำนควรจัดเตรียมค่ำ
ทวัร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนก ำหนดเนือ่งจำกทำงบริษัทตอ้งส ำรองค่ำใชจ้่ำยในส่วนของค่ำทีพ่กัและตั๋วเครือ่งบิน 
มิฉะนัน้จะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมติั 
 

เง่ือนไขการยกเลิก 
1. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถ้ือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่า

ผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามดัจ าทัง้หมด 
2.      ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 



 

3.      ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเก็บค่าใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 
4.      ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1-7 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์
5.      ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทัง้จากประเทศไทยและประเทศ 
         สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ในกรณีเจ็บป่วย  จนไม่    
         สามารถเดินทางได ้จะต้องมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ 
         เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นีท่้านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียก 
         คืนไดคื้อค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋วท่านละ 10,000 บาทและค่าใชจ้่ายอื่นๆ 
6.      ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล ท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากับสายการบินหรือค่ามดัจ า 

                  ท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้  
                  รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่า 
                  ทวัรท์ัง้หมดไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7.      กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ   
         เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ  
         ทัง้สิน้ 

**ส ำคัญ!! บริษัทท ำธุรกิจเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้ำเดินทำงเข้ำ
ประเทศเกำหลีใตโ้ดยผิดกฎหมำยและในขัน้ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมือง ทัง้ไทยและ
เกำหลีใต ้ขึน้อยู่กบักำรพิจำรณำของเจำ้หนำ้ที่เท่ำนัน้ ลูกคำ้ทุกท่ำนตอ้งผ่ำนกำรตรวจคน
เขำ้เมืองดว้ยตวัของท่ำนเอง ทำงมคัคเุทศก์ไม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 

8.       เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือ
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้สิน้  

9.        ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกับบิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอม 
                   ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตุการณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นตน้ 



 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รบัผิดชอบค่าบริการที่ท่านไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
ส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ์ื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
ค่าบริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหนา้  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิน้  

11. บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้สิน้บริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์
การเดินทางเพื่อท่องเท่ียวเกาหลีเท่านัน้ 

12. เท่ียวบิน และรายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ 

13. เมื่อท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือ
ว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมท่ีพักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพักแตกต่างกับ
ประเทศไทย โดยโรงแรมท่ีพักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอา้งอิงตาม
การจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียวเท่านัน้ โรงแรมท่ีประเทศ
เกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์



 

จะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับข้อจ ากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละ
โรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกนัอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนั และไม่สามารถเสริมเตียง
ได้ตามท่ีตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยู่ใน
แถบท่ีมีอณุหภมูิต ่าเครื่องปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรพัยสิ์นส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อความ
เสียหายสญูหายล่าชา้ หรืออบุติัเหตตุ่างๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้และถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวรเ์พื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่
ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน ้ามันสน, ศูนย์เคร่ืองส าอาง และร้านพลอย 
อะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 USD 
ต่อท่าน 

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ 
Join Tour เท่านั้น กรณีต้องการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง  หากเป็น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท 

18. ในระหว่างท่องเท่ียวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง และในวนัสดุทา้ยของการเดินทางช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากว่าท่านใด
สนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพึงพอใจของท่าน 
ทางบริษัททวัรไ์ม่มีการบังคับใหซ้ือ้แต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้เพื่อใหผุ้เ้ดินทาง
ไดร้บัทราบ 

19. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯก่อนทุก
ครัง้มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯจะ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ 

 

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง 
เอกสารท่ีควรเตรียมก่อนการเดินทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเ้ฉพาะ
นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวโดยสจุริตเท่านัน้ท่ีผ่านเขา้เมืองได ้และพิจารณาจาก  

1. หลักฐานการท างานประจ าของนักท่องเท่ียว ซึ่งสมควรท่ีน าติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตร
พนกังาน นามบตัร จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรบัรอง
ออกโดยบริษัทผูจ้ดัคณะ 

2.    หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะน าเงินสดติดตัวไปดว้ย 
                   ประมาณ  300 เหรียญสหรฐั หรือประมาณ 300,000 วอน ส าหรบัการเดินทาง 2 วัน (หากไม่ 
                   มีบัตรเครดิตคารด์) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express,  



 

                   Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งน าติดตัวไปดว้ยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดท่ีจะแสดง 
                   ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบว่าท่านคือนกัท่องเท่ียว 

3.    ใบรบัรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทาง 
                   กบัผูป้กครอง เช่น บิดา มารดา ป้า นา้ อา ท่ีมีนามสกุลเดียวกนั 

4.    หากเป็นพาสปอรต์ใหม่ ควรน าพาสปอรต์เก่าเย็บเล่มคู่กบัพาสปอรต์ใหม่หรือน าติดตวัไปดว้ย  
5.    การแต่งกายสขุภาพและแลดเูป็นนกัท่องเท่ียว ไม่ควรสวมใส่รองเทา้แตะ 

 


