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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                             (-/-/-) 

 

23.00  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสาร

ระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์

ให้ค าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

** ประเทศเกาหลีใต้ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน 

จะมีโทษปรับและจับ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ** 

** ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินโดยมีน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือ

ขึ้นเครื่องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความ

เหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) กรณีต้องการซื้อน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดลงใต้

ท้องเครื่องบินเพิ่ม จ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ** 

 

อัตราค่าบริการ  

การซื้อน้้าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดลงใต้ท้องเคร่ืองบินเพิ่ม 

5 กิโลกรัม 350 บาท (ต่อเที่ยวบิน) 

10 กิโลกรัม 550 บาท (ต่อเที่ยวบิน) 

20 กิโลกรัม 1,450 บาท (ต่อเที่ยวบิน) 

กรณีต้องการซือ้ทั้งไป และ กลับ ให้ใช้ราคาคูณสอง เช่น 250 x 2 = 500 บาท 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์ KOREA SEOUL SUWON 5D3N JUL18-XJ-W65 

ขอสงวนสิทธิ์อัตรานี้ส าหรับท่านที่จองพรอ้มช าระเงินเต็มจ านวนมาที่บริษัทล่วงหน้า อย่าง

น้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง และ ไม่สามารถยกเลกิ หรือ คืนเงินได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

 

** สายการบิน Air Asia ใช้เครื่องบิน Airbus A330-300 (333) จ านวน 12 ที่นั่งชั้นธุรกิจพรีเมี่ยมแฟลต

เบด (Premium Flatbed) และที่นั่งมาตราฐาน 365 (Economy) รวมทั้งหมด 377 ที่นั่ง ลักษณะแถวที่

นั่งเป็น 3-4-3 ทั้งนี้ สายการบินอาจปรับเปลี่ยนรุ่นเครื่องบินได้ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ** 

** เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สาย

การบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน 

และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด กรณีต้องการอัพเกรดที่

นั่ง จ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามรายละเอียดท้ายโปรแกรม ทั้งนี้กรุณาเช็คที่นั่งว่างอีกครั้ง ** 
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วันที่ 2 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองโซล (อินชอน) - วันเมาท์ สโนพาร์ค - พิพิธภัณฑ์ถ้้าควังเมียง - 

เมืองซูวอน                                                                                                           (B/L/D)                                                                                             

 

02.40  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน 

Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 700  

** ส าหรับเที่ยวบินนี้ ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อย

ก่อนข้ึนเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 25 นาที ** 

10.05  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 

** ตามเวลาท้องถิ่น เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกใน

การนัดหมายเวลา ** 

หลังทุกท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระ

เรียบร้อย 

 น าทุกท่านเดินทางข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยอจอง หรือ 

สะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42 ก.ม. และ มียอดโดม

สูง 107 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามยิ่งใหญ่ยามค่ าคืน 

lgoกลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หมูผัดซอส (Bulgoki)

  

 

   
 

น าท่านเดินทางสู่ วันเมาท์ สโนพาร์ค (Onemount Snow Park) เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ที่มี

การจ าลองให้เป็นเหมือนเมืองหิมะ อยู่ในส่วนของบริเวณ KINTEX Land ที่มีห้างสรรพสินค้า, สวนน้ า

และ sport complex อยู่ในตึกเดียวกันด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดการแสดงต่างๆตลอดทั้งปี ภายในสวน

สนุกหิมะมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น หมู่บ้านซานต้าที่ตกแต่งสไตล์ยุโรปเหนือ ลานเลื่อนหิมะ 

นอกจากนี้ยังมีการจ าลองหิมะตกในอาคาร จนเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดเคียงกิโด 

(Gyeonggi-do) 
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น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณท์ถ้้าควังเมียง (Gwangmyeong Cave) เป็นเหมืองถ่านหินเก่าในสมัยที่

เกาหลีอยู่ใต้อาณานิคมของญี่ปุ่น ซึ่งถูกน ามารีโนเวทใหม่เมื่อปี 2011 ให้เป็นพิพิธภัณท์ทาง

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยมีการสร้างทางเดินในถ้ าใหม่โดยประดับประดาไปด้วยแสงไฟ 

หลากหลายสี สวยงาม มีน้ าตกภายในถ้ า รวมทั้งห้องโถงส าหรับการแสดงดนตรี ที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ 

เพราะนั่งชมกันในถ้ าด้วย  ท าให้ที่นี่กลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และอยู่ไม่ไกลจากตัว

เมืองด้วย 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูวอน (Suwon) เป็นเมืองเอกของจังหวัดคย็องกี เป็นหนึ่งในเมืองส าคัญของ

เกาหลีใต้มีประชากรมากกว่าหนึ่งล้านคน ซูวอนตั้งอยู่ทางตอนใต้ของโซล โดยห่างจากโซลประมาณ 

30 กิโลเมตร 

ซูวอนเป็นเมืองที่ยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณของเกาหลี โดยเริ่มจากการเป็นหมู่บ้านเล็กๆจนใน

ปัจจุบันเป็นเมืองอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมที่ส าคัญของเกาหลีใต้ใน

ปัจจุบัน โดยซูวอนเป็นเมืองเดียวในเกาหลีใต้ที่ยังคงมีก าแพงเมืองที่มี

สภาพสมบูรณ์อยู่  โดยก าแพงเมืองนี้ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่

นักท่องเที่ยวอยากมาชมของจังหวัดคย็องกี เช่นเดียวกับการเป็นเมือง

อุตสาหกรรม ซูวอนเป็นที่ตั้งของโรงงานใหญ่ของซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ซู

วอนยังมีสโมสรฟุตบอลที่มีเชื่อเสียงอย่างซูวอนซัมซุงบลูวิงส์ ซึ่งเป็นแชมป์

เค-ลีก 4 สมัย และเป็นแชมป์เอเอฟซีแชมเปียนส์ลีก 2 สมัย 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู สไตล์เกาหลี (Shabu Shabu) 

ที่พัก Suwon Area , Suwon หรือเทียบเท่า 

 

   
 

วันที่ 3 

เมืองซูวอน - เมืองยงอิน - โรงเรียนสอนท้ากิมจิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์รวม

เคร่ืองส้าอางค์แบรนด์ดังเกาหลี - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - เมืองโซล - ภูเขาน้าซาน - หอคอย

เอ็น โซล ทาวเวอร์ 

พิเศษ !! ใหท้่านได้ใส่ชุดประจ้าชาติเกาหลีเพ่ือถ่ายรูปเป็นที่ระลึก                                     (B/L/D) 

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/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%87_%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84-%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81
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เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองยงอิน (Yongin-Si) เป็นเมืองในจังหวัดคย็องกี ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเมือง

ส าคัญในเขตเมืองหลวงโซล มีประชากรเกือบ 1 ล้านคน เมืองยงอินมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วใน

ศตวรรษที่ 21 วัดได้จากการที่เมืองนี้มีประชากรเพิ่มขึ้นมากที่สุดในเกาหลีใต้ ทั้งยงอินยังเป็นที่ตั้งของ

เอเวอร์แลนด์และสวนน้ าแคริปเบี่ยนเบย์ ซึ่งเป็นสวนน้ าและสวนสนุกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน

เกาหลีใต้ และยังมีหมู่บ้านเกาหลีโบราณที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ด้วย 

น าท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนท้ากิมจิ (Kim Chi School) เพื่อให้ท่านเรียนรู้วัฒนธรรมการท ากิมจิ

ของชาวเกาหลี กิมจิเป็นอาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการ

หมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ 

เป็นเครื่องเคียง และยังน าไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด 

ส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ด เปรี้ยว และมีกลิ่นฉุน 

พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจ้าชาติเกาหลี “ฮันบก” (Hanbok) และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก  

น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

เกาหลีใต้ ตั้งอยู่บนท าเลที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมืองยงอิน ทางตอนใต้ของเมืองโซล ได้รับการ

ขนานนามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ที่นี่ถูกออกแบบให้แตกต่าง

กันในแต่ละโซน ได้แก่ สวนสัตว์ , Global Fair , European Adventure 

, Magic Land , American Adventure แล ะEver land Speedway 

นอกจากนี้ยังมีสวนสี่ฤดู ซึ่งปลูกดอกไม้ประจ าในแต่ละฤดูกาล และมี

การตกแต่งสวนสนุกให้เข้ากับบรรยากาศของเทศกาลนั้นๆ โดยมี

บริษัทซัมซุง เป็นเจ้าของ ผู้บริหารจัดการสวนสนุกแห่งนี้ ดังนั้นความ

ยิ่งใหญ่ตระการตา และ ปลอดภัย ไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอน ** โซน

สวนน้ าจะเปิดเฉพาะช่วงฤดูร้อน ** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หมูย่างเกาหลีสูตรต้นต้ารับ (Pork Kalbi)  

 

   

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 าท่านเดินทางสู่ เมืองโซล (Seoul) ชื่ออย่างเป็นทางการ นครพิเศษโซล เป็นเมืองหลวงและมหา

นครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 10 ล้านคน เป็นปริมณฑลที่ใหญ่ มีประชากร

ประมาณ 25 ล้านคน ซึ่ งเป็นบริ เวณที่อยู่อาศัยซึ่งประกอบด้วยบริ เวณมหานครอินช็อนและ

จังหวัดคย็องกี เกือบหนึ่งในสี่ของประชากรชาวเกาหลีใต้อาศัยอยู่ในโซลและชาวต่างชาติอีกประมาณ 

275,000 คน 

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาน้าซาน เป็นที่ตั้งของ หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (N Seoul Tower) 1 ใน 

18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ท่านสามารถชม

ทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน 

และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น ้าฮันกัง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่สุดแสนจะโรแมนติก 

ไม่ว่าจะเป็นยามกลางวันหรือกลางคืน และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที่นี่ยังคงได้รับความนิยมเสมอมา เพราะเป็น

สถานที่คล้องกุญแจคู่รักที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และชาวเกาหลี โดยมีความเชื่อว่าหากได้มาคล้อง

กุญแจด้วยกันที่นี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะท าให้รักกันมั่นคง ยืนยาว ตราบนานเท่านาน ** ยังไม่รวม

ค่า ขึ้นลิฟท์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจตคู่รักส าหรับคล้อง ท่านสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได้ 

**  

น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองสาอางค์แบรนด์ดังเกาหลี (Cosmetic Gallery) เช่น Water 

Drop (ครีมน้ าแตก) , Snail Cream (ครีมเมือกหอยทาก) , Botox (โบท็อกซ์) , Aloe Vera Product 

(ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ว่านหางจรเข)้ เป็นต้น 

น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล (Ginseng) เหตุผลที่เรียกว่าศูนย์โสมแห่งรัฐบาล เพราะโสม

ทุกชนิดที่นี่จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตราฐานของรัฐบาล ซึ่ง

แน่นอนว่าได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่ง

ถือว่ามีคุณภาพดีที่สุดในโลก มีชื่อเสียงที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสม

คุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศไทยถึง 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยา

บ ารุงร่างกายหรือสามารถซื้อเป็นของฝากจากประเทศเกาหลีใต้ก็ได้  
ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม (Samgyetang) 

ที่พัก Galaxy Hotel หรือ Inter City Hotel Seoul หรือเทียบเท่า   

 

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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วันที่ 4 

ศูนย์สมุนไพรน้้ามันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง 

อเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง - ดิวตี้ ฟรี - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้้าแข็ง -  

ย่านเมียงดง                                                                                                           (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                            

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรน้้ามันสนเข็มแดง (Red Pine) เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ามันสน 

มีสรรคุณช่วยบารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดี  

น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู (Raisin Tree) ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบน

ภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรฮ็อกเกตนามู

นี้ เป็นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกท าลาย

จากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา 

น าท่านเดินทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (Amethyst Factotory) ประเทศเกาหลี

ใต้เป็นดินแดนของง พลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมี

ตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงเข้ม (ม่วงไวน์) มีเสน่ห์เย้ายวนใจ 

พลอยนี้จะสวยงามจับตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี้ ต่างหู และ สร้อยข้อมือ 

เป็นหินที่มีพลังในการบ าบัดทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้สวมใส่ ขจัด

ความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและน าโชค สามารถปกป้อง

คุ้มครองผู้สวมใส่ได้  

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace) 

ตั้งอยู่ที่หัวมุมสี่แยกใจกลางเมืองของกรุงโซล เป็นพระราชวังที่เล็ก

ที่สุดในบรรดา 5 พระราชวังของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นเพียงพระราชวังแห่งเดียวที่ล้อมรอบด้วย

อาคารสไตล์ตะวันตกที่เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของทิวทัศน์ได้ มีจุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวังนั้น

เป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลี 

และวัฒนธรรมตะวันตกได้อย่างงดงามลงตัว  
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ข้าวย้าเกาหลี (Bibimbab+Hot Pot) 

 

   
 

น าท่านเดินทางสู่ ดิวตี้ ฟรี (Duty Free) เป็นศูนย์รวมร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล ให้ได้ช้อป

ปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นน าแบบ New Collection ! มากมาย เช่น นาฬิกา , แว่นตา , เครื่องส าอาง , 

กระเป๋า , กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้อได้อย่างเต็มที่ เป็นแหล่งรวม

สินค้าแบรนด์ดังกว่า 250 แบรนด์ ทั้งเครื่องส าอางค์ , น้ าหอม , กระเป๋า , สินค้าแฟชั่นต่างๆ เช่น Chanel 

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

Veneta เป็นต้น ไม่ได้มีแค่เพียงสินค้าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านั้น สินค้าแบรนด์เกาหลีก็มีให้เลือก

หลากหลายไม่แพ้กัน ราคาก็ถูกกว่าร้านค้าด้านนอกและบางยี่ห้อก็ถูกกว่าในประเทศไทยอีกด้วย หากจะ

เข้าไปช้อปปิ้งกันที่ห้างแห่งนี้ ให้พกพาสปอร์ตและข้อมูลตั๋วเครื่องบินไปด้วยเพราะต้องใช้ในการซื้อ

สินค้า  

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ (Trick Eye Museum) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่จัด

ขึ้นแบบพิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่ศิลปะและภาพวาด ที่สร้างขึ้นโดย “ตร็องป์ L’Oeil” คือเทคนิคงานศิลปะ

แบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนที่จะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศิลป์ทั่วไป 

นักท่องเที่ยวจะตื่นตาตื่นใจกับภาพวาดแนว 3D ที่เสมือนว่าได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในรูปภาพนั้นๆ ท าให้

นักท่องเที่ยวเพลินเพลินสนุกสนาน ไม่มีเบื่อ ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและ

นักท่องเที่ยว เพราะไม่เพียงแต่เป็นพิพิธภัณฑ์หอศิลปะภาพวาดสามมิติแล้ว ยังได้เปิดโซนใหม่ให้กับ

นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไม่ซ้ าใครกับ พิพิธภัณฑ์น้้าแข็ง (Ice Museum) ซึ่ง

เป็นการจ าลองเมืองน้ าแข็งขึ้นมา เป็นศิลปะการแกะสลักน้ าแข็งแบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจ าลอง

เป็นเมืองน้ าแข็งเหมือนจริงมากที่สุด และยังเอาใจเด็กๆด้วยการสร้างสไลเดอร์น้ าแข็งอีกทั้งยังมีกิจกรรม

และโซนต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้โดยไม่มีเบื่อ เช่น นั่งรถลากกวางรูดอร์ฟ ถ่ายรูปคู่กับคุณลุง

ซานต้าน้ าแข็ง และถ่ายรูปกับบรรดานกแพนกวินน้ าแข็งทั้งหลาย ส ารวจถ้ าน้ าแข็ง เอสกิโม เยี่ยมชม

ปราสาทน้ าแข็ง มีจุดชมวิวบนก าแพงเมืองน้ าแข็ง โรงแรมที่สร้างจ าลองขึ้นจากการแกะสลักจากน้ าแข็ง

ทั้งหมด ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถตื่นตาตื่นใจและสัมผัสกับความหนาวอุณหภูมิติดลบมากกว่า 5 องศา  
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น าท่านเดินทางสู่ ย่านเมียงดง (Myeongdong) เปรียบเสมือนย่านสยามสแควร์บ้านเรา เมียงดงได้

ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นน า ซึ่งในแต่ละวันจะ มีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้งกันอย่าง

ล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้อผ้า , รองเท้า , กระเป๋า , เครื่องส าอางซึ่ง

เป็นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย เช่นLaneige , Etude House , IIope , Charmzone , Skin food , The 

Face Shop เป็นต้น เครื่องประดับ , ซีดีเพลง , วีซีดี , ดีวีดีหนังและซีรีย์ที่ฮิตตลอด จนไปถึงของที่ระลึก

ที่มีรูปดารานักแสดงคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้า อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่าน สามารถ

ลิ้มลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตได้ที่นี้  

 อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว  

ที่พัก Galaxy Hotel หรือ Inter City Hotel Seoul หรือเทียบเท่า   

 

   
 

วันที่ 5 
เมืองโซล - ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองโซล (อินชอน) - กรุงเทพฯ (ดอน

เมือง)                                                                                                                       (-/-/-)                                                                                                                   

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน ให้ท่านได้เลือกซื้อช็อกโกแลต 

ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีม

ล้างหน้าโสม เครื่องส าอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ ,  กิมจิ , เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) , ชินรา

เมง (มาม่าเกาหลี) และ นมกล้วย เป็นต้น 

11.15  น าท่านเดินทางสู่ ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย

สายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 701 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณา

รับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่องบิน หรือ ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้บน

เครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 50 นาที ** 

15.05  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับ

ความประทับใจ 
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อัตราค่าบริการ 

 

ก้าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  

อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 

อัตราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 

อัตราเด็ก ท่านละ 

พักเดี่ยว 

เพ่ิม 

อัตรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว

เครื่องบิน

อัตรา  

ท่านละ 

เดือน พฤษภาคม ราคาเดียว 15,900 บาท  

9-13 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

10-14 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

11-15 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

16-20 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 
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17-21 พ.ค. 61  15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

18-22 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

19-23 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

22-26 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

23-27 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

เดือน มิถุนายน ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท 

6-10 มิ.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

7-11 มิ.ย. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

8-12 มิ.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

13-17 มิ.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

14-18 มิ.ย. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

15-19 มิ.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

20-24 มิ.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

21-25 มิ.ย. 61 12,888 12,888 12,888 5,000 10,000 

22-26 มิ.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

31 มิ.ย. – 4 ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

เดือน กรกฎาคม ราคาเดียว 15,900 บาท 

4-8 ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 
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5-9 ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

6-10 ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

7-11 ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

11-15 ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

12-16 ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

13-17 ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

14-18  ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,000 10,000 

 

** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 40,000 

วอน (หรือค้านวนเป็นเงินไทย ประมาณ 1,400 บาท) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก 

ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุก

ท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท ** (ไม่มีที่นั่งบนเคร่ืองบิน) 

 

** ทางบริษัทไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินประกันใดๆทั้งส้ินก่อนออกเดินทางที่สนามบิน ** 

 

** ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศเกาหลีใต้ ไม่

จ้าเป็นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพ้านักได้ไม่เกิน 90 วัน ต่อคร้ัง **  

 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. 

หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

** กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาที่สถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขาย

ตรงเคร่ืองส้าอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดต่อ

แจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้าที่เพ่ือท้าราคาให้ใหม่ทุกคร้ัง ** 
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** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ให้บริการเฉพาะผู้เดินทาง ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ** 
 

** ประกาศส้าคัญจากสายการบิน กรณีลูกค้าผู้เดินทางไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง 

ท้าให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลับประเทศไทย ในส่วนนี้อาจจ้าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงบัตร

โดยสาร (ตั๋ว) เที่ยวบินขากลับ รวมถึงค่าบริการอ่ืนๆ รวมไปถึงค่าปรับที่ทางประเทศปลายทาง เรียกเก็บ

เพ่ิม ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ลูกค้าผู้เดินทางจ้าเป็นต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนนี้เอง

ทั้งหมด ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้ รวม 
✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยว

ใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน 

ตามที่ตามที่ตารางอัตราค่าบริการระบุ 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตให้โหลด

กระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้
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น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิ้น แต่ทั้งน้ีเจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม

เง่ือนไขของสายการบิน) ** 

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 

✓ ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดย

ค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    

✓ ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท 

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้งครองสุขภาพ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี

พิเศษ 

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่า

มินบิาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 40,000 วอน (หรือค้านวนเป็น

เงินไทย ประมาณ 1,400 บาท) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 

2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ

ของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

สายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก าหนด 

× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

× ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจ้งให้ยื่นขอวีซ่าแบบกระทันหันก่อนเดินทางตามจริง 

ประเทศเกาหลีใต้ อนุญาตให้ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลี

ใต้ เพื่อการท่องเที่ยว ไม่จ าเป็นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง 
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัพเกรดที่นั่ง 

ที่นั่งช้ันธุรกิจพรีเม่ียมแฟลตเบด  

(Premium Flatbed) 

ที่นั่ง ฮอต ซีท 

(Hot Seat) 

ที่นั่ง มาตราฐาน 

(Economy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ที่นั่งสุดพิเศษขนาดที่นั่งกว้าง 19 

นิ้ว ที่มีความห่างระหว่างแถว 59 นิ้ว 

และสามารถปรับเอนราบได้มาก

เท่าที่คุณต้องการ พรอ้มดว้ย

อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใหคุ้ณเดินทางได้

อย่างสะดวกสบายเต็มที ่

พร้อมรับบริการเสริม มากมายเมื่อ

เลือกที่นั่งพรีเมี่ยมแฟลตเบดใน

เที่ยวบินของแอร์เอเชียเอก็ซ ์

ด้วยพื้นที่วางขาที่กว้าง 22 นิ้ว คุณ

จึงมีพื้นที่ยืดขาได้อย่างเตม็ที่ 

นอกจากนี้ คุณยังได้สทิธิข์ึ้นเครื่อง

ก่อนใครอีกด้วย 

ต้องการเดินทางด้วยความเงียบสงบ

ใช่ไหม 

อย่าลืมจองที่นั่ง Hot Seat บริเวณ

โซนปลอดเสียงล่วงหน้า 

ให้คุณสะดวกสบายตลอดการ

เดินทางยิ่งกว่า ด้วยที่นั่งเบาะหนัง

ที่มีความกว้างขนาด 16 นิ้วและมี

ความห่างระหว่างแถว 31 นิ้ว 

ที่นั่งมาตรฐานมีให้บริการในบริเวณ

โซนปลอดเสียงเช่นกัน 
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เงื่อนไขการจอง และ การช้าระเงิน 

- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ าครั้งที่ 1 ท่านละ 10,000 

บาท หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 1 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงินในวันถัดไป ก่อน

เวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และ

หากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณี

ที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษ

จ านวนจ ากัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ้านวน 

เท่านั้น  

- กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่

บริษัทก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัด

จ าให้ท่านใดไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
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 - ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระ

แล้ว 

 ** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

- ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระมาแล้ว

ทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการ

น าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น 

สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน 

ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง 

และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่าย

การด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่า

กรณีใดๆทั้งสิ้น 

 

เงื่อนไขส้าคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง  
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมีขึ้นต่ า อย่างน้อย 25 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด คณะจะไม่

สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัท

ยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทาง

บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณา

ติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณา

ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและ

เวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านั้น สิ่ง

ส าคัญ ท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิด

ความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
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- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบิน

เพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง

ที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากช าระ

เงินกรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

รับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัท

เพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการ

เดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน 

ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณา

ติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้อง

ช าระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  

- ส าหรับลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องส าหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ในบางกรณี 

ข้นอยู่กับโรงแรมที่คณะนั้นๆพักว่ามีห้องรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรือ (Triple Room) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่าน

จ าเป็นจะต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิ่ม (พักเดี่ยว) ตามจริง ยกเว้นเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ 

- การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติส าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผู้ให้บริการจะต้องหวัง

สินน้ าใจเล็กๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตาม

ความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่

ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมี

สถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ 

ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท า

ใหร้ะคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ 

เหตุการทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดย

ส่วนนี้ทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทาง

บริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ 

ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่

ต้องการได้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็

ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทาง

บริษัทได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

- กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ง

หายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่า

กรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่าน

เดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา 

ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสือเดินทางฉบับ

ใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่แ (ตั๋วเครื่องบิน) ท่าน

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อน

ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการ

บินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด  

- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรม

แตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 

3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

- กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งสิ้น 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน 

, การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  
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- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและ

จ าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

** เมื่อท่านช้าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม ทาง

บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว ** 

 

ค้าแนะน้าเพิ่มเติม เกี่ยวกับ มาตราการการยกเว้นการขอวีซ่า 

จากมาตราการ การยกเว้นการขอวีซ่าเข้า ประเทศเกาหลีใต้ ส าหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทย                                                                                                                                                                                                                                                                    

ที่มีความประสงค์เพื่อเดินทางไปเพื่อท่องเที่ยวในระยะสั้นไม่เกิน 15 วัน ท่านจึงควรเตรียมเอกสารเพื่อยื่น

ส าหรับขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศ เบื้องต้น ดังต่อไปนี้  

1. หลักฐานการท างาน เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายรับรองการท างานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทาง

คนเดียว) 

2. หากเป็นหนังสือเดินทางใหม่ ควรน าหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วย 

3. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านจะเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้เพื่อท่องเที่ยวจริงๆ และจะต้องกลับมาปฏิบัติงานที่ประเทศ

ไทยแน่นอน เช่น หนังสือรับรองการท างาน บัตรพนักงาน เป็นต้น 

4. หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศในต่างประเทศ ควรที่จะน าเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 

600 เหรียญสหรัฐ (USD) หรือ ประมาณ 20,000 บาท ส าหรับการเดินทาง 5-6 วัน (กรณีไม่มีบัตรเครดิต

การ์ด) หากมีบัตรเครดิตการ์ด เช่น Visa Card , American Express , Dinners Club หรือ Master Card 

ควรน าติดตัวไปด้วย หรือสิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างพ านักใน

ต่างประเทศได้  

5. ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษา หรือบัตรนักศึกษา และควรเดินทางกับผู้ปกครองที่

มีนามสกุลเดียวกันจะดีที่สุด  

6. กรณีผู้เยาว์ อายุต่ ากว่า 20 ปี เดินทางกับบุคคลอื่น (คนละนามสกุล) หรือ เดินทางไปกับบุคคลอื่น จ าเป็นต้อง

ถือ หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตท้องถิ่นที่อยู่อาศัย โดยมี

ผู้ปกครอง (นามสกุลเดียวกัน) ลงนามยินยอมต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมตราประทับ (ฉบับจริง) 

7. ควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพ มิดชิด ลักษณะเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไป ไม่ควรสวมรองเท้าแตะ 
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8. ตั๋วเครื่องบินขาไป และ กลับ (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้ทุกท่านในซองเอกสาร ณ วันเดินทาง) 

9. ชื่อ ที่อยู่ (โรงแรม) และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศต่างประเทศ (ทางบริษัทฯ 

จัดเตรียมให้ทุกท่านในซองเอกสาร ณ วันเดินทาง) 

10. โปรแกรมการท่องเที่ยว และ สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ ผู้เดินทางควรทราบข้อมูลเบื้องต้นเพราะเจ้าหน้าที่

ด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจสุ่มถามข้อมูลได้ 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


