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วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ - เมอืงโซล (อนิชอน)                                                           (-/-/-) 

 

22.00  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4  

ประตทูางเขา้หมายเลข 7 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ P-Q สายการบนิ Jin Air โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอย

ใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรียม

ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

** ประเทศเกาหลใีตไ้มอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 

จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 

** ทา่นสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิโดยมนี ้าหนักไมเ่กนิ 15 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอื

ขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 12 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หนา้ที่จะพจิารณาตามความ

เหมาะสม) ตอ่ท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) กรณีตอ้งการซือ้น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดลงใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเพิม่ มคีา่ใชจ้่ายกโิลกรัมละประมาณ 700 บาท ตอ่เทีย่วบนิ ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิ์

ในการด าเนนิการทีเ่คาทเ์ตอรเ์ช็คอนิในวนัเดนิทางเทา่นัน้ ** 

** สายการบนิ Jin Air ใชเ้ครือ่งบนิ Boeing 777-200ER จ านวน 393 ทีน่ั่ง ลักษณะแถวทีน่ั่งเป็น 3-4-3 

ทัง้นี ้สายการบนิอาจปรับเปลีย่นรุน่เครือ่งบนิไดต้ามความเหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สาย

การบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน 

และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ เกีย่วกับการอัพเกรดทีน่ั่ง 

เป็น Jini Plus Seat มีค่าใชจ้่ายเพิ่มที่น่ังละประมาณ 6,000 บาท ต่อเที่ยวบนิ เป็นโซนที่น่ังสีม่วง
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ดา้นหนา้ ตามแผนผัง ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการด าเนนิการทีเ่คาทเ์ตอรเ์ช็คอนิในวันเดนิทาง

เทา่นัน้ **  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่2 

เมอืงอนิชอน - เมอืงอาซาน -  สวนพฤษศาสตร ์แหง่เมอืงอาซาน - หมูบ่า้นวฒันธรรมพืน้เมอืง 

แหง่เมอืงอาซาน - ถนนสายโรแมนตคิ เคยีวกชีอน - หอคอย กรนี ทาวเวอร ์- เฟิรส์ วลิเลจ           

พเิศษ !! น าทา่นสมัผสัประสบการณ์ใหม ่ปั่นเรลไบทช์มธรรมชาต ิและ ความสวยงามของเมอืง

อาซาน                                                                                                                     (-/L/D)                                                                                             

 

01.05 น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิอนิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ 

Jin Air เทีย่วบนิที ่LJ 002 

** ส าหรับเทีย่วบนินี้ ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ กรุณารับประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ย

กอ่นขึน้เครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 20 นาท ี**  
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08.25  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาต ิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต้  

** ตามเวลาทอ้งถิน่ เร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกใน

การนัดหมายเวลา ** 

หลังทกุทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 น าทกุทา่นเดนิทา่นเดนิทางขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยอจอง หรอื สะพานเพือ่ความหวงัในการ

รวมชาตทิีย่าวกวา่ 4.42 ก.ม. และ มยีอดโดมสงู 107 เมตร ทา่นจะไดส้มัผัสความสวยงามและยิง่ใหญ ่ 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอาซาน (Asan) เป็นเมอืงในจังหวัดชงุช็องใต ้ประเทศเกาหลใีต ้มขีอบเขตตดิ

กับนครพเิศษเมอืงโซลทางตอนเหนือ เมอืงอาซานมปีระชากรโดยประมาณ 250,000 คน มชีือ่เสยีงเรือ่ง

บอ่น ้ารอ้นและเป็นเมอืงแหง่สปา เมอืงอาซนันัน้ไดข้ยายขอบเขตไปยังหมูบ่า้นรอบขา้งคอื อนยัง ดง ซึง่

มชีือ่เสยีงเรือ่งบอ่น ้ารอ้นเชน่กัน เมอืงอาซานนีม้ชี ือ่คลา้ยกับเมอืงอันซนัทีอ่ยูใ่นจังหวดัคย็องก ี 

 พเิศษ !! น าทา่นสมัผสัประสบการณ์ใหม ่ปั่นเรลไบทช์มธรรมชาต ิและ ความสวยงามของเมอืง

อาซาน (Asan Rail Bike) บนทางรถไฟสายเก่าของเมอืงอาซาน มรีะยะทางประมาณ 4 กโิลเมตร 

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่โรแมนติคที่เป็นที่นิยมของชาวเกาหลี ใหท้่านไดส้ัมผัสกับววิทิวทัศน์และ

บรรยากาศธรรมชาตโิดยรอบอันสวยงามของประเทศเกาหลใีต ้ไมว่า่จะเป็นแปลงเกษตร ทุ่งนา ไร่ และ

สวนตา่งๆ ถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยภเูขาอันอดุมสมบรูณ์มากมาย 

 น าทา่นเดนิทางสู ่สวนพฤกษศาสตร ์แหง่เมอืงอาซาน (Asan Botanic Garden) เปิดใหป้ระชาชน

เขา้ชมอยา่งเป็นทางการเมือ่วันที ่20 มนีาคม 2547 ทีเ่มอืงอาซาน เรอืนกระจกทีเ่พิง่ไดรั้บการปรับปรุง

ใหม่มีดอกไมป้ระมาณ 1,000 ชนิด ดว้ยประสบการณ์กว่า 30 ปีการเพาะปลูกดอกไมจ้ึงมีความ

เจรญิรุง่เรอืงในรปูแบบตา่งๆทีต่ัง้ข ึน้ท่ัวทัง้อทุยานเพือ่ใหผู้เ้ขา้ชมไดรั้บประสบการณ์อยา่งเต็มที ่

 

   
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นวฒันธรรมพืน้เมอืง แห่งเมอืงอาซาน (Oeam Folk Village) ซึง่ถูก

ครอบครองโดยครอบครัวของผูก้อ่ตัง้ Ye-an Lee ทีต่ัง้รกรากอยูท่ีน่ี่ประมาณ 500 ปีมาแลว้ มบีา้นเรอืน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5
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และบา้นฟางจ านวน 86 หลังที่มีร่องรั ้วหนิแคบๆ เมื่อคุณเดนิไปตามแนวรั้วหนิคุณสามารถสัมผัส

วฒันธรรมเกา่แกข่องหมูบ่า้นแหง่นี ้ทีม่คีณุคา่ทางประวตัศิาสตร ์แลว้ยังเป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตแ์ละ

ซรีีส่ด์ังตา่งๆ เชน่ เทกกึก ี 

น าท่านเดนิทางผ่าน ถนนสายโรแมนตกิ เคยีวกชีอน (Gokgyochon Road) เป็นถนนเลยีบคลอง

เคยีวกชีอน บรเิวณรมิคลองจะเต็มไปดว้ยตน้ Ginkgo หรอื ตน้แปะกว๊ย ทีจ่ะพบวา่ในชว่งฤดรูอ้นจะเป็นสี

เขยีวชะอุม่ และ เปลีย่นสเีป็นสเีหลอืทองอรา่มไปท่ัวบรเิวณในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง 

น าท่านเดินทางสู่ หอคอย กรนี ทาวเวอร ์(Green Tower) หนึ่งในสถานที่ถ่ายท า รันนิ่งแมน 

(Running Man) บรเิวณนี้เป็นสถานทีข่องโรงงานก าจัดขยะทีไ่ดส้รา้งขึน้มา เพือ่รักษาสภาพแวดลอ้ม

เป็นอยา่งด ีโดยขยะทีถู่กเผาจะสง่ควันออกมาในปรมิาณทีน่อ้ยทีส่ดุในแตล่ะวัน หอคอย กรนี ทาวเวอร์ 

แหง่นี้ มคีวามสงู 150 เมตร ใหท้่านไดช้ืน่ชมกับทัศนยีภาพโดยรอบแบบ 360 องศา ท่ัวทัง้เมอืงอาซาน

โดยมองลงมาและตืน่ตาตืน่ใจกับการมองทวิทัศนเ์มอืงอาซานผา่นพลาสตกิใสชนดิแข็งทนทานพเิศษลง

ไปยังพืน้ดนิ ! 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เฟิรส์ วลิเลจ (First Village) อาณาจักรศนูยร์วมสนิคา้แบรนดด์ังเกาหล ีสนุกสนาน

กับชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์กาหลคีณุภาพทีเ่อามาลดราคากันตลอดทัง้ปี  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมน ูบฟุเฟ่ตส์ไตลเ์กาหล ี(Hansik Buffet)  

ทีพ่กั  Asan Oochon Hotel , Asan หรอืเทยีบเทา่   

 

   
 

วนัที ่3 

เมอืงอาซาน - เมอืงยงอนิ - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- ทา่เรอืกมิโป - ฮนุได ซติ ี ้เอาทเ์ล็ท - ศนูย ์

รวมเครือ่งสาอางคแ์บรนดด์งัเกาหล ี- เมอืงโซล 

พเิศษ !! น าทา่นลอ่งเรอืสมัผสับรรยากาศความงามสองฝั่งแมน่ า้เมอืงซองโด            (B/L/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงยงอนิ (Yongin-Si) เป็นเมอืงในจังหวัดคย็องก ีประเทศเกาหลใีต ้เป็นเมอืง

ส าคัญในเขตเมอืงหลวงโซล มปีระชากรเกอืบ 1 ลา้นคน เมอืงยงอนิมกีารพัฒนาขึน้อย่างรวดเร็วใน

ศตวรรษที ่21 วัดไดจ้ากการทีเ่มอืงนี้มปีระชากรเพิม่ขึน้มากทีส่ดุในเกาหลใีต ้ทัง้ยงอนิยังเป็นทีต่ัง้ของ

เอเวอร์แลนด์และสวนน ้าแครปิเบี่ยนเบย์ ซึง่เป็นสวนน ้าและสวนสนุกที่ไดรั้บความนิยมมากที่สุดใน

เกาหลใีต ้และยังมหีมูบ่า้นเกาหลโีบราณทีใ่หญท่ีส่ดุตัง้อยูด่ว้ย 

น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์(Everland) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ

เกาหลใีต ้ตัง้อยูบ่นท าเลทีส่วยงามทา่มกลางหบุเขา ในเมอืงยงอนิ ทางตอนใตข้องเมอืงโซล ไดรั้บการ

ขนานนามวา่เป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่เกาหลใีต ้ทีน่ีถ่กูออกแบบใหแ้ตกตา่งกันในแตล่ะโซน ไดแ้ก ่สวนสัตว ์

, Global Fair , European Adventure , Magic Land , American Adventure และEver land Speedway 

นอกจากนี้ยังมสีวนสีฤ่ดู ซ ึง่ปลูกดอกไมป้ระจ าในแต่ละฤดูกาล และมีการตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กับ

บรรยากาศของเทศกาลนัน้ๆ โดยมบีรษัิทซมัซงุ เป็นเจา้ของ ผูบ้รหิารจัดการสวนสนุกแหง่นี ้ดังนัน้ความ

ยิง่ใหญต่ระการตา และ ปลอดภัย ไมแ่พช้าตใิดในโลกแน่นอน  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูหมยูา่งเกาหลตีน้ต ารบั (Pork Kalbi) 

 

   
 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืกมิโป (Gimpo Port) เพือ่ 

พเิศษ !! น าทา่นลอ่งเรอืสมัผสับรรยากาศความสวยงามสองฝั่งแมน่ า้เมอืงซองโด โดยภายในเรอื

แบง่ออกเป็น 4 ชัน้ ชัน้แรกและชัน้ทีส่องเป็นหอ้งอาหาร หอ้งจัดเลีย้ง สว่นชัน้ทีส่ามและชัน้ทีส่ ี ่เป็นจุด

ชมววิ ท่านสามารถพักผ่อนชมววิทวิทัศน์ความสวยงามสองฝ่ังแม่น ้าเมอืงซองโด หรือถ่ายรูปไดต้าม

อัธยาศัย 

น าท่านเดนิทางสู ่ฮุนได ซติ ี ้เอาทเ์ล็ท (Hyundai City Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงแห่งเมอืงกมิโป ทีม่ี

สนิคา้ใหเ้ลือกชอ้ปหลากหลายชนิด ทัง้เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องใชแ้ละ สนิคา้แบรนด์ดังอีก

มากมาย  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
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น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยร์วมเครือ่งสาอางคแ์บรนดด์งัเกาหล ี(Cosmetic Gallery) เช่น Water 

Drop (ครีมน ้าแตก) , Snail Cream (ครีมเมือกหอยทาก) , Botox (โบท็อกซ)์ , Aloe Vera Product 

(ผลติภัณฑจ์ากสมนุไพร วา่นหางจรเข)้ เป็นตน้ 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโซล (Seoul) ชือ่อย่างเป็นทางการ นครพเิศษโซล เป็นเมอืงหลวงและมหา

นครทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศเกาหลใีต ้มปีระชากรประมาณ 10 ลา้นคน เป็นปรมิณฑลทีใ่หญ ่มปีระชากร

ประมาณ 25 ลา้นคน ซึ่ง เ ป็นบริเวณที่อยู่อาศัยซึ่งประกอบดว้ยบริเวณมหานครอินช็อนและ

จังหวัดคย็องก ีเกอืบหนึง่ในสีข่องประชากรชาวเกาหลใีตอ้าศัยอยู่ในโซลและชาวตา่งชาตอิกีประมาณ 

275,000 คน 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมน ูไกตุ่น๋โสม (Samgyetang) 

ทีพ่กั Galaxy Hotel , Seoul หรอืเทยีบเทา่   

 

   
 

วนัที ่4 
ศนูยส์มนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง - ศนูยโ์สมแหง่รฐับาล - ถนนยออโิด - พระราชวงัถ็อกซูกงุ -

ดวิต ี ้ฟร ี- พพิธิภณัฑ ์เท็ดดี ้แบร ์- ยา่นเมยีงดง                                                       (B/L/-)                                                                                                                                                                                                               

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง (Red Pine) เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กัดจากนา้มันสน 

มสีรรคณุชว่ยบารงุรา่งกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกายไดเ้ป็นอยา่งด ี 

ท่านเดนิทางสู ่ศนูยโ์สมแหง่รฐับาล (Ginseng) เหตผุลทีเ่รยีกวา่ศนูยโ์สมแหง่รัฐบาล เพราะโสมทกุ

ชนดิทีน่ี่จะถูกควบคุมคณุภาพภายใตม้าตราฐานของรัฐบาล ซึง่แน่นอนวา่ไดรั้บการรับรองคณุภาพจาก

รัฐบาล เป็นโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืวา่มคีุณภาพดทีีส่ดุในโลก มชีือ่เสยีงทีส่ดุ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสม

คุณภาพ ในราคาถูกกวา่ประเทศไทยถงึ 2 เท่า โสมเกาหลถีอืเป็นยาบ ารุงร่างกายหรอืสามารถซือ้เป็น

ของฝากจากประเทศเกาหลใีตก็้ได ้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5
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น าท่านผา่นชม ถนนยออโิด (Yeouido Road) ถนนยออโิดเป็นสวนสาธารณะเกา่แกอ่ยูใ่นเมอืงโซล 

เป็นทีพั่กผอ่นยอดฮติของชาวเมอืงโซล และยังเป็นแหลง่เศรษฐกจิส าคัญแหง่หนึง่ เนื่องจากเป็นทีต่ัง้

ของตกึส านักงานส าคัญๆ ไมว่า่จะเป็นตลาดหลักทรัพย ์อตุสาหกรรมธรุกจิขนาดตา่งๆมากมาย ตัง้เรยีง

รายอยู่บนถนนยออีโด และในทุกๆปีเมี่อฤดูใบไมผ้ลเิริม่ตน้ ช่วงประมาณกลางเดือนเมษายน จะมี

จัด “เทศกาลดอกซากุระ” หรอื ดอกเชอรร์ีบ่าน ดอกซากุระ หรอืภาษาเกาหลเีรยีกวา่ “โพกก” / “พอ

ดกด” ทีป่ลกูไว ้2 ขา้งทางเป็นแนวยาวตลอดถนน รวมแลว้น่าจะพันกวา่ตน้ได ้จะพรอ้มใจกันออกดอกสี

ขาวอมชมพูออ่นๆ ตลอดเสน้ทาง เหมอืนอโุมงคด์อกซากรุะเลยก็วา่ได ้คนเกาหลแีละชาตอิืน่ๆก็นยิมมา

กันเทีย่วชมกันอยา่งไมข่าดสาย บรเิวณ ถนนยออโีด (Yeouido's Streets) ยาวประมาณ 5.7 กโิลเมตร  

** ปกตดิอกซากุระจะเริม่บานประมาณช่วงวันที่ 8-15 เมษายน ของทุกๆปี การบานของดอกซากุระ

ขึน้อยูก่ับสภาพภมูอิากาศเป็นส าคัญ หากดอกซากรุะไมบ่าน หรอืบานไมเ่ต็มที ่หรอื บานและร่วงไปบา้ง

บางสว่น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และไมส่ามารถคนื

คา่ใชจ้า่ยใหท้า่นสว่นใดสว่นหนึง่ไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ **  

น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัถ็อกซูกงุ (Deoksugung Palace) ตัง้อยู่ทีห่ัวมุมสีแ่ยกใจกลางเมอืง

ของกรุงโซล เป็นพระราชวังที่เล็กที่สุดในบรรดา 5 พระราชวังของประเทศเกาหลีใต ้ซึง่เป็นเพียง

พระราชวังแห่งเดยีวทีล่อ้มรอบดว้ยอาคารสไตลต์ะวันตกทีเ่พิม่ความเป็นเอกลักษณ์ของทวิทัศน์ได ้มี

จดุเดน่คอือาคารภายในพระราชวังนัน้เป็นการผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมเกาหลแีละวัฒนธรรมตะวันตก

ไดอ้ยา่งงดงามลงตัว  

น าทา่นเดนิทางสู ่ดวิตี ้ฟร ี(Duty Free) เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญท่ีส่ดุในโซล ใหไ้ดช้อ้ป

ป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมชัน้น าแบบ New Collection ! มากมาย เช่น นาฬกิา , แว่นตา , เครื่องสาอาง , 

กระเป๋า , กลอ้งถา่ยรปู หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้ไดอ้ยา่งเต็มที ่เป็นแหลง่รวม

สนิคา้แบรนดด์ังกวา่ 250 แบรนด ์ทัง้เครือ่งส าอางค ์, น ้าหอม , กระเป๋า , สนิคา้แฟชัน่ตา่งๆ เชน่ Chanel 

,  Rolex , Hermes, MCM , Dior , Fendi , Loewe , Prada , Miu Miu , Celine , Givenchy , Bally , 

Bottega Veneta เป็นตน้ ไมไ่ดม้แีคเ่พยีงสนิคา้จากแบรนดต์า่งประเทศเท่านัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลก็ีมี

ใหเ้ลอืกหลากหลายไมแ่พก้ัน ราคาก็ถกูกวา่รา้นคา้ดา้นนอกและบางยีห่อ้ก็ถกูกวา่ในประเทศไทยอกีดว้ย 

หากจะเขา้ไปชอ้ปป้ิงกันทีห่า้งแหง่นี ้ใหพ้กพาสปอรต์และขอ้มลูตั๋วเครือ่งบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการ

ซือ้สนิคา้ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูปลาหมกึ/หมผูดัซอส (Osam Bulgogi) 
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น าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑเ์ท็ดดี ้แบร ์(Teddy Bear Museum) พพิธิภัณฑเ์ท็ดดี ้แบร ์ในเมอืง

โซลแหง่นี้จะจัดแสดงโชว ์ตุ๊กตาเท็ดดีแ้บรใ์นคอลเล็คชั่นตา่งๆ ทัง้อดตี ปัจจุบัน และ อนาคต โดยจะมี

เท็ดดีแ้บรส์วมชดุของกษัตรยิร์าชวงศโ์ชซอน(1392-1910) รวมไปถงึการแสดงถงึภาพของเมอืงโซลใน

อดตีและในปัจจุบันอกีดว้ย เช่นภาพของสถานทีท่่องเที่ยวต่างๆ ในเมอืงโซล เช่น คลองชองเกชอน 

(Cheonggyecheon Stream) , เมียงดง (Myeongdong) , อินซาดง (Insadong) และ ทงแดมุน 

(Dongdaemun) เป็นตน้ มกีารจัดฉากเท็ดดีแ้บรใ์หเ้ป็นเรือ่งราว ไม่วา่จะเป็นการจ าลองวถิชีวิติของคน

เกาหล ีพธิกีรรมตา่งๆ ฉากงานแตง่งาน ฉากเตน้บบีอย และอืน่ๆอกีมากมาย ส าหรับคนทีช่อบตุ๊กตาหม ี

ไมค่วรพลาดความน่ารัก เพราะจะไดเ้ห็นแท็ดดีแ้บรท์ีน่่ารักจากท่ัวโลก มารวมตัวกันอยูท่ีน่ี ่

น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นเมยีงดง (Myeongdong) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควรบ์า้นเรา เมยีงดงได ้

ชือ่วา่เป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแต่ละวันจะ มวีัยรุ่นเกาหลมีาเดนิชอ้ปป้ิงกันอยา่ง

ลน้หลาม ทา่นสามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทัง้เสือ้ผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เครือ่งส าอางซึง่

เป็นทีรู่จั้กอย่างดขีองคนไทย เชน่ Laneige , Etude House , IIope , Charmzone , Skin food , The 

Face Shop เป็นตน้ เครือ่งประดับ , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนังและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถงึของทีร่ะลกึ

ทีม่รีปูดารานักแสดงคนโปรดของทา่นอยูใ่นสนิคา้อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ ทา่น สามารถลิม้

ลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟตุไดท้ีน่ี้ 

 อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั  Galaxy Hotel , Seoul หรอืเทยีบเทา่   
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วนัที ่5 
ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ู- โรงงานเจยีระไน พลอยสมีว่ง อเมทสิ - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต หรอื 

ละลายเงนิวอน - เมอืงโซล (อนิชอน) - กรงุเทพฯ (สวุรรภมู)ิ                                    (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ู(Raisin Tree) ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบน

ภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนอืน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์องสมนุไพรฮ็อกเกตนามู

นี้ เป็นที่นิยมของคนเกาหลรีุ่นใหม่ เพราะมผีลช่วยดูแลตับใหแ้ข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ใหถู้ก

ท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา 

น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานเจยีระไน พลอยสมีว่ง อเมทสิ (Amethyst Factotory) แดนเกาหลเีป็น

แดนของ พลอยสมี่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่สมี่วงอ่อนเย็นตา จนถงึสมี่วงเขม้ 

(ม่วงไวน์) มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ต่างหู และ สรอ้ยขอ้มอื 

เป็นหนิทีม่พีลังในการบ าบัดทัง้ดา้นร่างกายและจติใจของผูส้วมใส ่ขจัดความคดิแงล่บ เป็นพลอยแหง่

สขุภาพและน าโชค สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใสไ่ด ้ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูชาบ ูชาบ ูสไตลเ์กาหล ี(Shabu Shabu) 

น าท่านเดนิทางสู่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต หรอื รา้นละลายเงนิวอน ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อช็อกโกแลต 

ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมี

ลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม เป็นตน้ และยังมหีมอนสขุภาพ ,  กมิจ ิ, เปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี , ชนิรา

เมง (มามา่เกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 

ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลี

ใต ้

19.55 ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Jin Air เทีย่วบนิที ่

LJ 001 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ กรุณารับประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อนขึน้

เครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 30 นาท ี** 
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23.35 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกับความประทับใจ 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา หอ้งละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิ

อตัรา  

ทา่นละ 

เดอืน มนีาคม ราคาพเิศษ จดัไป !! ราคาเดยีว 14,888 ทกุพเีรยีด !! 

** เทศกาลชมดอกซากรุะบาน ** 
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28 ม.ีค - 1 เม.ย. 61 14,888 14,888 14,888 5,000 12,000 

29 ม.ีค - 2 เม.ย. 61 14,888 14,888 14,888 5,000 12,000 

30 ม.ีค - 3 เม.ย. 61 14,888 14,888 14,888 5,000 12,000 

31 ม.ีค - 4 เม.ย. 61 14,888 14,888 14,888 5,000 12,000 

เดอืน เมษายน ราคาพเิศษ เร ิม่ตน้ 15,888 

** เทศกาลชมดอกซากรุะบาน และ วนัหยดุสงกรานต ์** 

01-05 เม.ย. 61 15,888 15,888 15,888 5,000 12,000 

02-06 เม.ย. 61 15,888 15,888 15,888 5,000 12,000 

03-07 เม.ย. 61 15,888 15,888 15,888 5,000 12,000 

04-08 เม.ย. 61 16,888 16,888 16,888 5,000 12,000 

07-11 เม.ย. 61 16,888 16,888 16,888 5,000 12,000 

08-12 เม.ย. 61 16,888 16,888 16,888 5,000 12,000 

 
** ส าหรบัราคาพเิศษ ทา่นจ าเป็นตอ้งช าระเงนิ เต็มจ านวน และ ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง ไมว่า่

กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ นอกจากเปลีย่นผูเ้ดนิทางแทน ท ัง้นีอ้าจมคีา่ใชจ้า่ย ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขส าคญัทีท่า่น

ควรทราบกอ่นการเดนิทาง ดา้นลา่งนีเ้ทา่น ัน้ ** 

 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ตามธรรมเนยีม 40,000 

วอน (หรอืค านวนเป็นเงนิไทย ประมาณ 1,400 บาท) ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก 

ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุ

ทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท ** (ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 
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** ทางบรษิทัไมม่นีโยบายเรยีกเก็บเงนิประกนัใดๆท ัง้ส ิน้กอ่นออกเดนิทางทีส่นามบนิ ** 

 

** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้เพือ่การทอ่งเทีย่ว ไม่

จ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 90 วนั ตอ่คร ัง้ **  

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอื

เดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์อกีทา่นละ 100 

USD. หรอื (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

** กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา คร ู ธุรกจิขาย

ตรงเครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดงูาน กรณุาตดิตอ่

แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าราคาใหใ้หมท่กุคร ัง้ ** 

 
** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ใหบ้รกิารเฉพาะผูเ้ดนิทาง ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ** 

 
** ประกาศส าคญัจากสายการบนิ กรณีลกูคา้ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง 

ท าใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตวักลบัประเทศไทย ในสว่นนีอ้าจจ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยในการเปลีย่นแปลงบตัร

โดยสาร (ต ัว๋) เทีย่วบนิขากลบั รวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆ รวมไปถงึคา่ปรบัทีท่างประเทศปลายทาง เรยีกเก็บ

เพิม่ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ลกูคา้ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในสว่นนีเ้อง

ท ัง้หมด ** 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 
✓ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษี

สนามบนิและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่า

เที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋ว

เครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอัตราคา่บรกิารระบ ุ

✓ คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 15 ก.ก. (1 ชิน้) และ 

ถอืข ึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 12 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความ

เหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

✓ ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การ

แข่งขันกีฬา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการ
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ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดย

ค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

✓ คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

✓ ค่าเบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกันสงูสดุท่านละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุง้ครองสุขภาพ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 40,000 วอน (หรอืค านวนเป็น

เงนิไทย ประมาณ 1,400 บาท) ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 

2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจ

ของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับ

สายการบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

× คา่ธรรมเนียมการขอวซีา่ท่องเทีย่ว กรณีทีส่ถานทูตแจง้ใหย้ืน่ขอวซีา่แบบกระทันหันกอ่นเดนิทางตามจรงิ 

ประเทศเกาหลใีต ้อนุญาตใหท้่านทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีัตถปุระสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลี

ใต ้เพือ่การทอ่งเทีย่ว ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านักไดไ้มเ่กนิ 90 วนั ตอ่ครัง้ 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

- กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมัดจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 10,000 

บาท หลังจากสง่เอกสารยนืยันการจอง 1 วัน ตัวอย่างเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิในวันถัดไป ก่อน

เวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทัินท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และ
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หากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึวา่ กรณี

ที่มคีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามทีี่น่ังราคาพเิศษ

จ านวนจ ากัด ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ หรอื โปรโมช ัน่ จ าเป็นตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 

- กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนที่เหลอือย่างนอ้ย 20 วัน ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่

บรษัิทก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมัด

จ าใหท้า่นใดไมว่า่สว่นในสว่นหนึง่ก็ตาม 

- กรณีลกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน ก่อนวันเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระ

แลว้ 

 ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนักขตัฤกษ์ จ าเป็นตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั กอ่นวนัเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมด

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่ว

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ เชน่ 

สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน 

ก่อนออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับชว่งพีเรียดวันทีเ่ดนิทาง 

และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง  
- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขี ึน้ต ่า อยา่งนอ้ย 25 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่

สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท

ยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  
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- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปในพีเรียดวันอืน่ต่อไป โดยทาง

บรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและ

เวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ให ้

ทราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ ส ิง่

ส าคัญ ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิก่อนเครือ่งบนิ อย่างนอ้ย 3 ชั่วโมง โดยในสว่นนี้หากเกดิ

ความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้ส ิน้   

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ 

อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิ

เพือ่จัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิ

ทีเ่กดิขึน้กับผูเ้ดนิทาง  

- กรณุาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทกุท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากช าระเงนิ

กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอ้ยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการ

รับผดิชอบไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ หากท่านไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิท

เพือ่ใชใ้นการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการ

เดนิทางใหท้า่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

- อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน 

ไป หรอื กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้ับลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกันมากอ่น เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้ง

ช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลับ  

- ส าหรับลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี 

ขน้อยู่กับโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพักวา่มหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรอื (Triple Room) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่าน

จ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลับ 
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- การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปตา่งประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวัง

สนิน ้าใจเล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรื่องปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรียมค่าใชจ้่ายในสว่นนี้เพื่อมอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตาม

ความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานที่

ท่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมี

สถานทีท่อ่งเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื 

ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กันแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท า

ใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ 

เหตกุารทางการเมอืง การลา่ชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดย

สว่นนี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทาง

บรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ 

ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่่านไม่

ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็

ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทาง

บรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีที่ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง ( 

พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มีหนา้ใดหนา้หนึ่ง

หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่

กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้่าน

เดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา 

ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับ

ใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลง

ขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่แ (ตั๋วเครือ่งบนิ) ท่าน

สามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออก

กอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 
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- เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการ

บนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับหอ้งพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรม

แตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 

3 ทา่น (Triple) จะแตกตา่งกัน บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กัน (ไมต่ดิกันเสมอไป) 

- กรณทีีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

- มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้ส ิน้แทนบรษัิทผูจั้ด นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิ

บนิ , การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณี

ใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและ

จ าเป็นตอ้งสง่มายังจดุหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีคร ัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุใน

โปรแกรม 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม ทาง

บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้ ** 

 

ค าแนะน าเพิม่เตมิ เกีย่วกบั มาตราการการยกเวน้การขอวซีา่ 

จากมาตราการ การยกเวน้การขอวซีา่เขา้ ประเทศญีปุ่่ น ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย                                                                                                                                                                                                                                                                    

ทีม่คีวามประสงคเ์พือ่เดนิทางไปเพือ่ทอ่งเทีย่วในระยะสัน้ไมเ่กนิ 15 วนั ทา่นจงึควรเตรยีมเอกสารเพือ่ยืน่

ส าหรับขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศ เบือ้งตน้ ดังตอ่ไปนี ้ 

1. หลักฐานการท างาน เชน่ บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายรับรองการท างานภาษาอังกฤษ (กรณีเดนิทาง

คนเดยีว) 
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2. หากเป็นหนังสอืเดนิทางใหม ่ควรน าหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ตดิตัวไปดว้ย 

3. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นจะเดนิทางไปประเทศเกาหลใีตเ้พือ่ทอ่งเทีย่วจรงิๆ และจะตอ้งกลับมาปฏบิัตงิานทีป่ระเทศ

ไทยแน่นอน เชน่ หนังสอืรับรองการท างาน บัตรพนักงาน เป็นตน้ 

4. หลักฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศในตา่งประเทศ ควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ 

600 เหรยีญสหรัฐ (USD) หรอื ประมาณ 20,000 บาท ส าหรับการเดนิทาง 5-6 วนั (กรณีไมม่บีัตรเครดติ

การด์) หากมบีัตรเครดติการด์ เชน่ Visa Card , American Express , Dinners Club หรอื Master Card 

ควรน าตดิตัวไปดว้ย หรอืสิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งพ านักใน

ตา่งประเทศได ้ 

5. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยังอยูใ่นระหวา่งการศกึษา หรอืบัตรนักศกึษา และควรเดนิทางกับผูป้กครองที่

มนีามสกลุเดยีวกันจะดทีีส่ดุ  

6. กรณีผูเ้ยาว ์อายตุ า่กวา่ 20 ปี เดนิทางกับบคุคลอืน่ (คนละนามสกลุ) หรอื เดนิทางไปกับบคุคลอืน่ 

จ าเป็นตอ้งถอื หนังสอืยนิยอมใหผู้เ้ยาวเ์ดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตทอ้งถิน่ทีอ่ยูอ่าศัย 

โดยมผีูป้กครอง (นามสกลุเดยีวกัน) ลงนามยนิยอมตอ่หนา้พนักงานเจา้หนา้ที ่พรอ้มตราประทับ (ฉบับจรงิ) 

7. ควรแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ มดิชดิ ลักษณะเหมอืนนักทอ่งเทีย่วท่ัวไป ไมค่วรสวมรองเทา้แตะ 

8. ตั๋วเครือ่งบนิขาไป และ กลับ (ทางบรษัิทฯ จัดเตรยีมใหท้กุทา่นในซองเอกสาร ณ วนัเดนิทาง) 

9. ชือ่ ทีอ่ยู ่(โรงแรม) และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศตา่งประเทศ (ทางบรษัิทฯ 

จัดเตรยีมใหท้กุทา่นในซองเอกสาร ณ วนัเดนิทาง) 

10. โปรแกรมการทอ่งเทีย่ว และ สถานทีท่อ่งเทีย่วส าคัญ ผูเ้ดนิทางควรทราบขอ้มลูเบือ้งตน้เพราะเจา้หนา้ที่

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงอาจสุม่ถามขอ้มลูได ้

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 
 

 


