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KOREA 
Winter Ski & Ice Fishing Festival 
โดยสายการบนิ ไทยแอร์เอเชยีเอ็กซ ์

4 วนั 3 คนื 

ไฮไลท์ ทวัร ์Winter Ice fishing Memories 

- ช้อปป้ิงอย่างจุใจ ไรก้งัวล ดว้ยน า้หนกัสมัภาระ 20 กโิลไมจ่ ากดัจ านวนชิ้น 

- ชม The Garden of  Morning Calm สวนสวยประดบัดว้ยตน้ไมน้านาชนดิ 

- สนุกสนานกบั เทศกาลตกปลาน า้แข็ง 1 ปีมคีร ัง้เดยีวเท่าน ัน้ 

- อสิระเลน่สกที้าลมหนาว....เพลดิเพลนิกบัลานหมิะที่กว้างใหญ่ 
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Day 1   

   กรุงเทพฯ– สนามบนิอนิชอน– The Garden of  Morning Calm – ซูวอน 

 05.00 น. คณะมาพรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอร์ 4 โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์  

(Thai Air Asia X) เช็คอนิกรุ๊ปของสายการบนิโดยมเีจา้หนา้ที ่ ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

08.05 น.     ออกเดนิทางสู่ เมอืงอนิชอนประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต  ้ โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์  

(Thai Air Asia X) เทีย่วบนิที ่XJ708 

*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นั่งบนเครื่องเน ือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบ

สุ่มทีน่ั่งว่าง หากท่านม ีความประสงคท์ี่จะระบุที่นั่งบนเครื่อง หรือเปลีย่นที่นั่ง จะม ีค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิ สามารถดูอัตรา

ค่าบริการไดจ้ากทา้ยรายการนี*้  

15.20 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลใีตเ้วลาทอ้งถ ิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง 

(เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ ิน่)  น าท่านผ่านพธิ ีการตรวจคนเขา้เม ือง

และศุลกากรแลว้จากนัน้ น าท่านสู่  The Garden of Morning Calm สวนแหง่น ีต้ั ้งอ ยู่ที่เมอืงกาพยองจังหวัดคยองก ี

โดเป็นสวนของเอกชนขนาดใหญ่ทีเ่ต็มไปดว้ยพันธุ ์ไมแ้ละดอกไมน้านาพันธุ ์มากกว่า 5,000 ชนดิและเป็นสวนทีเ่ก่าแก่

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เท ีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ – สนามบนิอนิชอน–The Garden of  Morning Calm     PACIFIC HOTEL 3* 

หรือเทยีบเท่า 

2 อสิระเล่นสก ี- ไร่สตอเบอรี่ – เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง (รวมค่า

อุปกรณต์กปลาน ้าแข็ง) –สวนสนุกเอเวอร์แลนด–์ กรุงโซล 

 

              GALAXY HOTEL 3* 

หรือเทยีบเท่า 

3 ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร – โซลทาวเวอร์ –Cosmetic- Duty Free 

–ตลาดเมยีงดง 

 

     GALAXY HOTEL 3* 

หรือเทยีบเท่า 

4 พระราชวังถ๊อกซูกุง– น ้ามันสนเข็มแดง – พลอยอเมทสิ – ซุปเปอร์

มาเก็ต –สนามบนิอนิชอน - กรุงเทพฯ 
      

  

รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

เครือ่งแอร์บสั A330-300 

ทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น ้าหนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 
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ทีสุ่ดของเกาหลี เปิดใหเ้ขา้ชมตลอดทัง้ปีแต่ละช่วงฤดูทีน่ ีจ่ะมกีาร จัดเทศกาลดอกไมช้นดิต่างๆ เปลีย่นไปตามฤดูกาล 

ภายในสวนมธีมีดอกไมก้ว่า 20 ธมีและมรีา้นอาหารรา้นเครื่องดืม่ใหบ้ริการ 

 

 

 
 

  

ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  บรกิารท่านดว้ย “บุลโกก”ิ 

                           น าท่านเดนิทางเขา้สู่ที่พัก PACIFIC HOTEL ระดบั 3  ดาว หรือเทยีบเท่า 

   

 

Day 2 

 อสิระเลน่สก ี-ไรส่ตอเบอรี-่ เทศกาลตกปลาน า้แข็ง– สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด–์ กรุงโซล 

 เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านสุ่ สกีรสีอรท์ ใหท่้านไดอ้ ิสระเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่าง ๆ บนลานสก ีเพลิดเพลินกับลานหมิะทีก่วา้ง

ใหญ่ และเน ินเล่นสกรีะดับต่าง ๆ กระเชา้ลฟิท์ เนนิเขาเล่นสโนสเลด ทางรีสอร์ทยังม ีหลากหลายบริการอ ืน่ๆ ส าหรับผูท้ี่

ไม่ตอ้งการเล่นสก ี เช่น  รา้นอาหาร คอฟฟ่ีชอ้ป ซุปเปอร์มาเก็ดไวบ้ริการ 

 

 

 

น าท่านสู่   ไร่สตรอเบอร ์ร ี ่ ขอเชิญท่านลิ้มรสสตรอเบอร์รี่เกาหลีสดๆ พร ้อมชมบรรยากาศ

ภายในไร่ ซ ึ่งท่านจะไดพ้บกับวถิชี ีวติชาวไร่สตรอเบอร์รี่ของเกาหลีว่าม ีวธิกีารปลูกอย่างไร

จงึไดผ้ลสตรอเบอร์รี่ที่ขนาดใหญ่เป็นพเิศษ และหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นทีช่ ืน่ชอบ

ของชาวเกาหลเีอง และชาวต่างชาต ิ และยังเป็นผลไมส้่งออกของประเทศอกีดว้ย   

 เที่ยง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย “คาลบี”้ 

น าท่านสู่งาน เทศกาลตกปลาน า้แข็ง ใหท่้านไดล้องสัมผัสบรรยากาศการตกปลาเทราทภู์เขาซึ่งจะเปลีย่นสภาพเป็น

น ้าแข็งซ ึง่มคีวามหนาประมาณ 30-40 เซนตเิมตรปลาชนดิน ีเ้ป็นปลาสายพันธ์เดยีวกันกับปลาแซลมอนซึ่งอาศัยอยู่ใน

น ้าเย็นอุณหภูมติ ่ากว่า 20 องศาเซลเซยีสซึง่เป็นปลาทีม่คีวามสวยงามและมรีสชาติหวานมันอร่อยสามารถน ามาท า

***ช่วงฤดูหนาวจะมีการจัดงาน  Lighting Festival จัดแสดงไฟ ให้ท่านได้ชมเทศกาลโคมไฟ ประดับ 

ประดาทัง้สวนให้สว่างสไวสีสันตระการ ***หมายเหตุ ก าหนดการจัดแสดงไฟยังไม่ทราบแน่ชัด***  

 ( ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าลานสกี,ชุด,อุปกรณ์,รองเท้า,ค่าครูฝึก ค่าอุปกรณ์การเล่นสกีราคาประมาณ 50,000 วอน ) 

***หมายเหตุ ลานสกีบางแห่งไม่สามารถเข้าไปในลานสกีได้ เพราะเน่ืองจากจะเป็นการรบกวนผู้เล่นสกี  

หากต้องการเข้าชมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าอุปกรณ์ในการเล่นสกี ***  
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เป็นซูชหิรือซาซมิมิารับประทานไดอ้สิระเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆในบริเวณงานเทศกาลซึง่จะหลายกจิกรรมใหท่้าน

ไดท้ดลองสัมผัสประสบการณใ์หม่ๆอาทเิช่นสโนวสเลด, สเก็ตน ้าแข็ง, รถไฟน ้าแข็ง, รถATV เป็นตน้ ***ราคาทัวร์รวม

ค่าอุปกรณต์กปลา*** 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ ซ ึง่ถูกขนานนามว่าดสินยี์แลนดเ์กาหล ี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ของประเทศโดยมบีริษัทซัมซุงเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหบุเขา ใหท่้านไดอ้สิระเทีย่วชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า

ซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ทีน่ ีท่่านจะพบเจา้ป่าส ิงโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสุข ชมความ

น่ารักของหมทีีส่ารถส ือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ี หรือเขา้สู่ดนิแดนแหง่เทพนยิาย สวนสีฤ่ดู ซ ึง่จะปลูกดอกไม ้

เปลีย่นไปตามฤดูกาล อกีทัง้ยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนดิ อาทเิช่น สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด 

ชมสวนดอกไมซ้ ึง่ก าลังบานสะพร่ังอวดสสีันเต็มสวน (ทัง้น ีข้ ึน้อยู่กับสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวน

ดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถิุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกันยายน เป็นสวนดอกลลิลี,่ 

เดอืนตุลาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ทีจั่ดตามตารางประจ าวัน

ดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเครื่องเล่นไม่จ ากัดรอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของ

ทีร่ะลกึต่างๆอย่างมากมายจากนัน้น าท่านเดนิทางกลับเขา้สู่ กรุงโซล 

เย็น            บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย “ชาบูชาบู” 

            น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพั่ก GALAXY HOTEL ระดบั 3  ดาว หรือเทยีบเท่า 

   

     

 

Day 3 

   ศูนย์โสม– ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู– โซลทาวเวอร ์- Cosmetic- Duty Free – ตลาดเมยีงดง  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่านสู่  ศูนย ์โสม ซ ึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมที่มอีายุ  6 ปี ซ ึง่ถอื ว่าเป็นโสมที่ม ีคุณภาพดทีี่สุด ชมวงจร

ชวีติของโสมพร ้อมใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อโสมที่มคีุณภาพดีทีท่ ีสุ่ดและราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า เพื่อน าไปบ ารุงร่างกาย 

หรือฝากญาติผูใ้หญ่ทีท่่านรักและนับถ ือน าท่านชม ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี ใหท่้านไดเ้ล ือกซือ้ เลอืกชม ศูนยส์มุนไพร

ฮอตเกนามู  ทีน่ ามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มสีรรพคุณรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย น าท่านชม โซลทาวเวอร ์1 ใน 

 หมายเหตุ ก าหนดการเทศกาลตกปลาน า้แข็ง จัดขึน้ช่วงประมาณวันท่ี 06-31 มกราคมของทุกปี  

 ทัง้นีขึ้น้อยู่กับสภาพภูมิอากาศในล่ะปี ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม 

หากเกิดเหตุสุดวิสัยขัดข้องไม่สามารถไปเทศกาลตกปลาน า้แข็งได้  
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18 หอคอยเม ืองทีสู่งที่สุดในโลกม ีความสูงถ ึง 480 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล น าท่านสามารถชมทัศนยีภาพของกรุง

โซลจากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกักซัน และถา้หนัไปยังทิศตรงขา้ม ก็จะ

เหน็ไกลไปถงึแม่น ้าฮันกัง *** ราคาไม่รวมค่าข ึน้ลฟิท ์ *** 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย “ซมัเกทงั” 

บา่ย จากนั ้นน าท่านชม Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่องส าอางค์ชื่อดังของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดังจากนั ้นน า

ท่านชอ้ปป้ิงส ินคา้ปลอดภาษีที่หา้ง Duty Free จากนั ้นใหท่้าน ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย  ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งรวม

วัย รุ่นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องส าอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The Face 

Shop, Missha เป็นตน้ 

 เย็น  อสิระอาหารค ่าเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน 

   น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพั่ก GALAXY HOTEL ระดบั 3  ดาว หรือเทยีบเท่า 

       

Day 4 

 พระราชวงัถอ๊กซูกุง– น า้มนัสนเข็มแดง– พลอยอเมทิส– ซุปเปอรม์าเก็ต– สนามบนิอนิชอน - กรุงเทพฯ 

เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่านสู่ พระราชวงัถ๊อกซูกุง  เป็นหนึง่ในหา้พระราชวังทีส่ าคัญทีสุ่ดของราชวงศ์โชซ็อนและเกาหลเีด ิมพระราชวังแห่ง

น ีเ้ป็นที่ประทับขององค์ชายวอลซานพระเชษฐาในพระเจา้ซองจงหรือองคช์ายชาซานระหว่างสงครามเจ็ดปีที่น ี่ได ้

กลายเป็นพระราชวังหลวงจากนัน้น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง  ซ ึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี

ซ ึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาทีป่ระเทศ เกาหลเีหนอืมาผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยีพรอ้มกับการวจัิยที่ประเทศเกาหลี

ใตอ้อกมา เป็น น ้ามันสนเข็มแดง ภูมปิระเทศ ของประเทศเกาหลเีป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต ์โดยกว่าจะมาเป็น

น ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก ิโลกรัม มาสกัดเอาน ้ามันมาผลิตและวจัิยออกมา

เป็นน ้ามันสนนี้ จากนั ้นน าท่านสู่ โรงงานพลอยอเมทสิหรอืพลอยสมี่วง ที่มชี ื่อเส ียงของประเทศเกาหลีซ ึง่ชาวโสม

เชือ่ว่าถา้ไดม้พีลอยชนดิน ีต้ดิตัวไวจ้ะท าใหม้โีชคลาภและสิ่งด ีๆเกดิข ึน้กับชีวติ  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารท่านดว้ย “จมิดกั” 

จากนัน้ น าท่านสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน เพือ่น าท่านเดินทางกลับสู่ ก รุงเทพฯ โดยระหว่างทางน าท่าน 

ชอ้ปป้ิงที่ ซุป เปอร ์มารเ์ก็ต  ซึ่งม ีส ินคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ล ือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น ก ิมจิ บะหม ี่ก ึ่งส าเร็จรูป 

สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลูกอม ผลไมต้ามฤดูกาลและของทีร่ะลกึต่างๆ 

16.25 น.      น าท่านเดินทางกลับสู่  กรุงเพฯ โดยสายการบิน  ไทยแอร ์เอเช ียเอ็กซ์ (Thai Air Asia X) เที่ยวบินที่ XJ709 

20.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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เกาหล ีWinter Ski & Ice Fishing Festival  

4 วนั 3 คนื By XJ 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญพ่กั

หอ้งละ 2 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกั 

กบัผู้ใหญ ่1 ท่าน 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผู้ใหญ ่2 ท่าน 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 

10-13 มกราคม 2561          
 
16,899.- 

 
16,899.- 

 
16,899.- 

 
5,900.- 

11-14 มกราคม 2561                 17,899.- 17,899.- 17,899.- 5,900.- 

11-14 มกราคม 2561   (BUS2)              17,899.- 17,899.- 17,899.- 5,900.- 

18-21 มกราคม 2561         17,899.- 17,899.- 17,899.- 5,900.- 

20-23 มกราคม 2561         17,899.- 17,899.- 17,899.- 5,900.- 

20-23 มกราคม 2561   (BUS2)                  17,899.- 17,899.- 17,899.- 5,900.- 

25-28 มกราคม 2561         17,899.- 17,899.- 17,899.- 5,900.- 

25-28 มกราคม 2561   (BUS2)                   17,899.- 17,899.- 17,899.- 5,900.- 

   
 

  

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

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศก์ 

ท่านละ 30,000 วอน /ทรปิ/ตอ่ท่าน***  (เก็บทิปกอ่นการเดนิทางที่สนามบนิดอนเมอืง) 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ  

และเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ  

จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผู้รว่มเดนิทางเป็นส าคญั** 
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**ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

 
1.หากลูกคา้ท่านใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มรีายละเอยีดค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิดังนี ้
 
2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT 
 

   Quiet Zone Lagroom Seat   1,600 / เที่ยว (แถวที่ 7) 
   Quiet Zone Seat       509 / เที่ยว 
   Lagroom Seat        1,500 / เที่ยว (แถวที่ 15,16,17) 
   Lagroom Seat        1,400 / เที่ยว (แถวที่ 34,35) 
*** Legroom Seat (บรเิวณ EXIT SEAT) ไม่อนุญาตให ้ เด็กอายุกว่า 15 ปี,  

    ผูใ้หญ่อายุ เกนิ 60 ปี, สตรมีคีรรภ,์ ผูพ้กิาร น ัง่ 

    Baby Bassinet              1,400/เที่ยว (ตะกร้าเด็ก)  
                                            (จองคุ่ Legroom Seat) 
 
 
2.ทางแอร์เอเชยีมนี ้าหนักกระเป๋าใหท่้านละ 20 กก. ต่อ 1 เทีย่วการเดนิทาง ท่านใดประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่กรุณาแจง้เจา้หนา้ที ่  ณ วัน       

   จองทัวร์...อัตราค่าสัมภาระตามรายละเอยีดดา้นล่าง..  

3.ส่วนลูกคา้ทีจ่ะซ ือ้อุปกรณท์ีเ่ก ีย่วกับการกฬีา อาทเิช่น ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้ค่า  สัมภาระเป็นค่าอุปกรณก์ฬีาเพิม่เตมิแยกจากค่าสัมภาระ ตาม 

    รายละเอยีดดา้นล่าง 

 

น า้หนกัขาไป /กลบั (ราคาต่อเท ีย่ว) 

  

5 Kg. 

ราคา [จ่ายเพิม่] บาท 

10 Kg. 

 

20 Kg. 

อัตราของเกาหล ี 350.- 550.- 1,490.- 

**ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับซือ้น ้าหนักเพิ่มหลังจากท าการจองแลว้** 

ถา้ลูกคา้มนี ้าหนักเกนิก าหนดตอ้งจ่ายค่าสัมภาระเพิ่มหนา้เคานเ์ตอรต์ามอัตราทีส่ายการบนิก าหนด...  

 เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

  

 1. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการที่จะไม่ รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ

ควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน , จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถ ึงกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออก

หรือกองตรวจคนเขา้เม ืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เม ืองรวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใชห้นังส ือเดนิทางราชการ (เล่มส ีน ้าเงิน) 

เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      

            2. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

            3. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

            4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท่้านทราบ

ล่วงหนา้ 5 - 7 วันก่อนการเดนิทาง  

            5. เม ือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
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**ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเท ีย่วเทา่น ัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลีโดยผดิกฎหมาย 

และในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เม ือง ท ัง้ไทยและเกาหล ี ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ท ีเ่ทา่น ัน้ 

ลูกคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆได้ท ัง้สิน้** 

 

 อตัราคา่บรกิาร 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าบัตรโดยสารชัน้ทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามันไวเ้รียบรอ้ยแลว้ 

2. ค่าทีพั่ก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ท่าน 

3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

4. หวัหนา้ทัวร์หรือมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกันอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6. สัมภาระน ้าหนักไม่เกนิท่านละ 20 กก.  

 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ ือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกับทางบริษัทได ้ **  

 -  เบีย้ประกันเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 -  เบีย้ประกันเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

    **ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน ือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรือเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

    **ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน ือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรือเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2.  ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7% หกั ณ ทีจ่่าย 3 % 

3.  ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาท ิค่าอาหาร - เครื่องดืม่ นอกเหนอืจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์ เป็นตน้ 

4. ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่ก ินกว่าสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 

5. วซี่าเขา้ประเทศเกาหล ี ในกรณทีีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว หรือ ประเทศทีท่ ีต่อ้งท าวซี่าเขา้ประเสาธารณรัฐเกาหลี

ใต ้ค่าธรรมเนยีมการยื่นวซี่าท่านละ 1,400 บาท ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-

Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่งเอกสารยื่นวซี่า 

6. ค่าทปิไกดแ์ละคนขับรถประมาณ 30,000 วอน ต่อท่านต่อทริป      

 

 หมายเหตุ 

 

การส ารองที่น ัง่ 

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเด ินทาง 
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2. ค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดก่อนการเดนิทาง 30 วัน 

3.  เม ือ่ ท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงต่าง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้ ือหนังส ือเด ินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เม ื่อผลวซี่าผ่านแลว้มกีารยกเลิกการเดนิทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามัดจ าทั้งหมด 

2.  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 - 45 วัน เก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด 

3.  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-14 วันเก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 100% ของราคาทัวร์ 

5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมอืงทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้  

ไม่มกีารคืนเงนิทัง้หมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส ิน้ในกรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล

รับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการเล ือ่นการเด ินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้น ี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรียกคืน

ไดค้อืค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋วท่านละ 10,000 บาทและค่าใชจ่้ายอ ืน่ๆ 

6.  ยกเวน้ก รุ๊ปที่เด ินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ทีต่อ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถ ึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่

มกีารคนืเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั ้งหมดไม่ว่ายกเลกิดว้ยกรณใีดๆ 

7. กรณีท ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธม ิให้เด ินทางออก หร ือ เข้าประเทศท ีร่ะบุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ท ัง้สิน้ 

**ส าคญั! ! บร ิษทัท าธุรก ิจเพื่อการท่องเท ีย่วเท่าน ัน้  ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้าเด ินทางเข้าประเทศเกาหลใีต้โดยผดิ

กฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเข้าเมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หน้าท ี่

เทา่น ัน้ ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เม ืองด้วยตวัของทา่นเอง ทางมคัคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ

ใดๆไดท้ ัง้สิน้** 

8. เม ือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธ ิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้ส ิน้  

9. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ด ินทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศจาก 

บดิาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
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เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. บริษัทฯ มสีทิธ ิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์น ี ้ เม ือ่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏวัิตแิละอ ื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเต ิมที่เกดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย , การสูญหาย, ความ

ล่าชา้ หรือจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย่วจะส ิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธ ิ์และจะไม่รับผดิชอบคนืค่าบริการทีท่่าน

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเน ื่องมาจากม ีส ิง่ผดิกฎหมาย หรือเอกสาร

เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณอี ืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อกีครั้งหนึง่ หลังจากไดส้ ารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมทีพั่ก

ในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงข ึ้น บริษัทฯ สงวนสทิธิท์ ี่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม

สถานการณด์ังกล่าว 

7. กรณีเกดิความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ก ี่ยวขอ้ง จนม ีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการ

บนิบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบริการทัวร์อ ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่

คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มสีทิธ ิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส ิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่ทีร่ ะบุในโปรแกรมได ้อันเน ื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไม่มกีารคืนเงินใดๆทั้งส ิ้น แต่ทั ้งน ี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ื่นๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธิ์การ

จัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

10.  กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธม ิใหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีบ่ริษัทระบุใน

รายการเดนิทาง  

11.  บริษัทของสงวนสทิธไ์ม่คนืค่าบริการไม่ ว่ากรณใีด ๆทัง้ส ิ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์การเดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเกาหลี

เท่านัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการท่องเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

13.  เม ือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงต่าง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

14.  โรงแรมทีพั่กในประเทศเกาหลีมมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพั่กแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พัก

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งอ ิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุในรายการ

ท่องเที่ยวเท่านั ้น โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ท่านม ีความ

ประสงคจ์ะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มคีวามแตกต่าง

กันอ าจจะท าใ หท่้านไม่ ได ้หอ้ งพัก ติดกัน  แ ละไ ม่ส ามารถ เสริม เต ียงไ ดต้ ามที่ตอ้ งการ โรงแรมหลายแห่งจะไม่ ม ี

เครื่องปรับอากาศเน ือ่งจากประเทศเกาหลอียู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่าเครื่องปรับอากาศทีม่ ีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่านัน้ 

15.  กระเป๋าสัมภาระต่างๆถ ือเป็นทรัพย์ส ินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเส ียหายสูญหายล่าชา้ หรือ

อุบัตเิหตุต่างๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 
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16.  เม ือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เด ินทางพรอ้มคณะถ ือว่าท่าน

สละสิทธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส ิน้ และถา้ทา่นต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ ปทวัร ์

เพือ่ท่องเท ีย่วเอง โดยไม่ลงรา้นศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร , รา้นน า้มนัสน, ศูนยเ์คร ือ่งส าอาง และร ้านพลอยอะเมทสิ 

ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายท ีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 USD ต่อทา่น 

17.  ทางบริษัทขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั ้น กรณีตอ้งการ

ตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอ ีกครั้ง หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ ์เก็บค่าใชจ่้ายเพิม่  ท่านละ 

4,000 บาท 

18.  ในระหว่างท่องเที่ยวจะม ีช่างภาพมาถ่าย รูปและช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเด ินทาง และในวันสุดทา้ยของการ

เดนิทางช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถ า้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ทั ้งน ีข้ ึน้อยู่กับ

ความพงึพอใจของท่าน ทางบริษัททัวร์ไม่มกีารบังคับใหซ้ ื้อแต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้เพื่อใหผุ้เ้ด ินทางได ้

รับทราบ 

19.  ในกรณีท ีลู่กคา้ตอ้งออกต ั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าท ีข่องบร ิษทัฯก่อนทกุคร ัง้มเิช่นน ัน้ทาง 

บรษิทัฯจะ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท ัง้สิน้ 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผู้มเีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์ูงสุดในการเดนิทาง ทัง้น ีท้างบริษัทฯ ไม่

สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน ือ่งจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ 

โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภัีย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่าง

ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ ิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจาก

กงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ก ีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้ง

แสดงเหตุผล เน ือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซ ึง่อยู่เหนอืการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทาง

ท่องเทีย่วทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ ทีรั่บประกันในกรณทีี่

ผูร่้วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ 

เน ือ่งมาจากความประพฤต ิ พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอม

แปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น ีก้ารขอสงวนสทิธดิังกล่าว 

บริษัท จะยึดถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้เีกยีรต ิ ซ ึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิีการเขา้เมอืง 

เอกสารท ีค่วรเตรยีมก่อนการเดนิทางเจา้หนา้ท ีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะนกัทอ่งเท ีย่วท ีม่า

ทอ่งเท ีย่วโดยสุจรติเทา่น ัน้ท ีผ่า่นเขา้เมอืงได ้ และพจิารณาจาก  

1. หลักฐานการท างานประจ าของนักท่องเทีย่ว ซ ึง่สมควรทีน่ าตดิตัวไปแสดงดว้ย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการท างาน

ภาษาอังกฤษ (กรณเีดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผูจั้ดคณะ 

2. หลักฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเทีย่วประเทศเกาหลีสมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300เหรียญสหรัฐ หรือ

ประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไม่มบัีตรเครดติคาร์ด) หากมบัีตรเครดติต่างประเทศ เช่น Visa Card, 

American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งน าตดิตัวไปดว้ยหรือหลักฐานการเงนิอ ืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หน า้ที่

ทราบว่าท่านคอืนักท่องเทีย่ว 



 

GT-ICN XJ20 

 

*** HAVE A NICE TRIP *** 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศกึษาหรือบัตรนักศกึษาและควรเดนิทางกับผูป้กครอง เช่น บดิา มารดา ป้า 

นา้ อา ทีม่นีามสกุลเดยีวกัน 

4. หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรน าพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือน าตดิตัวไปดว้ย   

5. การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเทีย่ว ไม่ควรสวมใส่รองเทา้แตะ 


