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พกัสกีรีสอรท์ 1 คืน | โรงแรมระดบั 4 ดาว | ASIAN SNOW FESTIVAL | ฟารม์สตรอวเ์บอรร์ี  
OOOZOOO ILLUMINATION | สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์| พระราชวงัเคียงบก | โซลทาวเวอร ์ 

ตลาดเมียงดง | TRICK EYES MUSEUM+ICE MUSEUM 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  (OZ744 : 01.50-09.20) 

23.00 น. คณะมาพรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 3 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์K10-K19  (เช็คอินของสายการ
บนิเอเชียน่า แอรไ์ลน)์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบรษัิทและหัวหนา้ทัวรพ์รอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสาร
การเดนิทางใหก้บัทกุท่าน 

วันที ่2 
อินชอน (สนามบินอินชอน) – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– ฟารม์สตรอว์
เบอรร์ี – OOOZOOO ILLUMINATION 

01.50 น. น าท่านเดนิทางสู ่สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยสายการบนิ (Asiana  Airline) เท่ียวบนิท่ี OZ744  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
5-6 ชั่งโมง) (บรกิารอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) **ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองเน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบ
ของสายการบนิซึ่งระบบการจองท่ีนั่งเป็นแบบสุ่มท่ีนั่งว่าง หากท่านมีความประสงคท่ี์จะระบท่ีุนั่งบนเครื่อง หรือเปล่ียนท่ีนั่ง 
จะมีคา่ใชจ้่ายเพิ่มเติม สามารถดอูตัราค่าบรกิารไดจ้ากทา้ยรายการนี*้* 

09.20 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน สาธารณรฐัเกาหลี เวลาทอ้งถิ่นเรว็กว่าประเทศไทย 2  ชั่วโมง (เพ่ือความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น) น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์ ถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนดเ์กาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านไดอ้ิสระเท่ียวชมท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารี
ชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก ท่ีน่ีท่านจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสือสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสขุ ชมความน่ารกัของหมีท่ี
สามารถส่ือสารกับคนขบัรถไดเ้ป็นอย่างดี หรือเขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤด ูซึ่งจะปลกูดอกไมเ้ปล่ียนไปตามฤดกูาล
ชมสวนดอกไมซ้ึ่งก าลงับานสะพรั่งอวดสีสนัเต็มสวน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิว
ลปิ, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถนุายน เป็นดอกกหุลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลลิล่ี, เดือนตลุาคม - 
เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) อีกทัง้ยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทัวร ์รถไฟเหาะ
และหนอนสะบดั ชมกิจกรรมและการแสดงตา่งๆ ท่ีจดัตามตารางประจ าวนัดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เลน่ได้
ทกุเครื่องเลน่ไมจ่  ากดัรอบ เลือกชมและเลือกซือ้ชอ้บปิง้ในรา้นคา้ของท่ีระลกึตา่งๆอย่างมากมาย 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสวุรรณภมู)ิ  (OZ744 : 01.50-09.20) 
วนัท่ี 2   อินชอน (สนามบนิอินชอน) – สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– ฟารม์สตรอวเ์บอรร์ี – OOOZOOO ILLUMINATION 
วนัท่ี 3   เทศกาลหิมะ ( 2019  Thai Snow  Week Festival ) – สกีรีสอรท์ 
วนัท่ี 4  พระราชวงัเคียงบก – ศนูยโ์สม – Cosmetic Shop – โซลทาวเวอร ์– Duty Free – ตลาดเมียงดง 
วนัท่ี 5 ศนูยส์มนุไพรเกาหลี – ศนูยน์ า้มนัสนเขม็แดง – พพิธิภัณฑส์าหรา่ย+สวมชดุฮนับก+ท าคมิบบั – ชอ้ปปิง้ถนนฮงแด – TRICK EYES  
 MUSEUM+ICE MUSEUM – ซุปเปอรม์าเก็ต – อินชอน (สนามบนิอินชอน) – กรุงเทพ (ท่าอากาศยานสวุรรณภมู)ิ (OZ743 : 20.20- 
 00.20) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู คาลบี ้(หมูย่างเกาหลี) 

 จากนัน้น าท่านชมและเก็บสตรอวเ์บอรร์ี ท่ีฟารม์สตรอวเ์บอรรี์ ท่านสามารถเก็บและชิมได ้สตรอวเ์บอรร์ีเกาหลีจะมีลูก
ใหญ่และรสชาตหิวาน ท่านสามารถสั่งซือ้ฝากคนทางบา้นได ้

  
 
 
 
 
 

 จากนัน้น าท่านชม OOOZOOO ILLUMINATION ทั่วทัง้ธีมปารค์ ประดบัตกแตง่ไปดว้ยดวงไฟมากมาย ซึ่งจะแบง่ออกเป็น
โซนๆ อย่างเช่น Flower Garden ท่ีไม่ใช่แค่สวนดอกไมธ้รรมดา แต่เป็นสวนท่ีท าจากไฟดวงเล็กๆ น ามาประกอบกันเป็น
ดอกไมช้่อใหญ่สวยงามมากๆ หรือจะเป็น ทะเลแห่งดวงดาว ท่ีทั่วทัง้บรเิวณเตม็ไปดว้ยแสงไฟวบิวบั ราวกับแสงดาวยามค ่า
คืน อโุมงคด์างดาวท่ีโซน Tunnel galaxy  และโซนท่ีพเิศษสดุๆ ก็คือ Ooozooo Tower ท่ีใหน้กัท่องเท่ียวไดข้ึน้ไปนั่ง เพ่ือชม
บรรยากาศและภาพรวมทัง้หมดของธีมปารค์  

 

 
ค ่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู 
ทีพั่ก พักที ่IBIS AMBASSADOR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่3 เทศกาลหมิะ (Asian Snow Festival) – สกีรีสอรท์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ ยงเพียง รีสอรท์ สถานท่ีจัดเทศกาล  Asian Snow Festival เป็นเทศกาลท่ีจัดขึน้มาเพ่ือใหทุ้กท่านได้
สนุกสนานกบักิจกรรมหลากหลายชนิดกับหิมะ ยงเพียงรีสอรท์เพียงแห่งเดียวในเกาหลีเท่านัน้ รีสอรท์แห่งนีเ้ป็นสถานเล่น
สกีท่ีดีท่ีสดุในเกาหลี ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินทิวทัศน์ สองฤด ูคือ ฤดหูนาว และฤดใูบไมผ้ลิ  ท่านสามารถเล่นและสมัผสักับ
หิมะ ปยุขาวไดอ้ย่างสนุกสนาน พรอ้มมีกิจกรรมใหท้่านไดร้ว่มสนกุตา่งๆมากมาย เช่น Cable Car ขึน้สูย่อดเขาดรากอ้นพีค
, Snow Sledding นอกจากนีย้งัมีการแข่งขนัเล่ือนหิมะ ใหท้่านไดร้ว่มสนกุและรบัของรางวลัมากมาย ท่ีน่ียงัไดร้บัความนิยม
เป็นพเิศษเพราะวา่มีซีรียช่ื์อดงัอย่างเร่ือง Goblin มาถ่ายท่ีน่ีดว้ย เลยเป็นอีกหนึ่งจุดท่ีน่าสนใจในบรรดาสกีรีสอรท์ทัง้หลาย 
ยงเพียงไดร้บัเลือกใหเ้ป็นเจา้ภาพจัดงานแข่งขนักีฬาหนา้หนาวโอลมิปิกประจ าปี  2018 และพาราโอริมปิกท่ีพย็องชงั ทัง้นี ้
ยงเพียง ยังมีสนามกอลฟ์ สวนน า้ บ่อน า้พรุอ้น รา้นอาหารต่างๆใหบ้ริการ   อิสระให้ท่านสนุกกับหิมะขาวปยุ  วิวทิวทัศน์
สลับกับทัศนียภาพจากยอดเขาสูง กับสมญานาม "เทือกเขาแอลป์ของเกาหลี" โดยท่านสามารถยืมเสือ้ผา้สกี (เสือ้และ
กางเกง) อปุกรณ์สกี (ไมส้กี กระดานเล่ือน และรองเทา้สกี) สดุพิเศษ....สมัผสัประสบการณก์ารเรียนเลน่สกี ขัน้พืน้ฐานโดย
วทิยากรณ์มืออาชีพ  น าท่าน ขึน้กอนโดลา่ชมวิวยอดเขา Dragon Peak เพลิดเพลินกับ 40 นาที บนกระเชา้ไฟฟ้า ท่ียาวทึ่
สดุในเอเซีย 3.7 กม. ชมทิวทศันอ์นังดงามของธรรมชาต ิของทะเลตะวนัออก และ ภเูขา พลัวาง ชมอาคารทรงสวสิ บนยอด
เขาพลัวางพรอ้มภตัตาคาร และรา้นกาแฟ ใหท้่านไดอ้ิสระเก็บภาพแห่งความประทบัใจ 

 

 
กลางวัน ให้ท่านอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 ใหท้่านเป็นแขกสดุพเิศษ ขององคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวเกาหลี (อสท.เกาหลี) รว่มกับ จงัหวดั คงัวอนโดและยงเพียง สกี
รีสอรท์ จัดเทศกาลหิมะหรรษา (Thai Snow Week) เชิญชวนนักท่องเท่ียวไทยไปสัมผสับรรยากาศฤดหูนาวสดุโรแมนติก 
เพลิดเพลนิกบัการเลน่สกี ห่มหิมะ ทา้ลมหนาว บนลานสกีระดบัโลก ท่ีเคยเป็นเจา้ภาพจดักีฬาโอลมิปิกฤดหูนาว 2018 จะ
จดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 9 - 10 กมุภาพนัธ ์2563 ณ สถานเลน่สกี ยงเพียง 
น าท่าน ลงทะเบียน “การแข่งขันกระดานหิมะ” (สโนสเลด) ผูแ้ข่งขนัลงทะเบียน และรบัฟังกฏกตกิาการแข่งขนัแจกเสือ้
หมายเลข และตรวจลงเวลา ในการแข่งขนันี ้ผูร้ว่มแข่งขนัจะสนุกสดุเหว่ียงกบัประสบการณ์บนเล่ือนหิมะพรอ้มของรางวลั
รบัทนัทีแก่ผูโ้ชคดีบนลานหิมะเดนิทางไปสมัผสัประสบการณห์นาว  สดุขัว้  
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เยน็ ได้เวลานัดหมาย พบกันทีจุ่ดนัดพบ เพือ่เตรียมตัวปารต์ีสุ้ดพเิศษ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย “อาหารค ่าแบบกาล่าดนิเนอร”์ ภายใต้ธีม ฮันบกฤดูหนาว พรอ้ม
การแสดงสดุพิเศษ รวมทัง้พิธีมอบรางวลัผูช้นะการแข่งขนั และลุน้ของรางวลัมากมายภายในงาน  ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับ
อาหารค ่า พรอ้มชมการแสดงพืน้เมืองเกาหลี จากนัน้ชมพิธีมอบรางวลัแก่ผูแ้ข่งขนัเล่ือนหิมะ ส  าหรบั ผูช้นะและรอง รวม 3 
ท่านในแตล่ะประเภทพรอ้มเหรียญ และ ใหท้่านไดร้ว่มสนกุกบัเกมสแ์จกของรางวลัตา่งๆอีกมากมาย 

ทีพั่ก พักที ่YONGPYEONG SKI RESORT หรือเทยีบเท่า 
  

วันที ่4 
พระราชวังเคียงบก – ศูนย์โสม – Cosmetic Shop – โซลทาวเวอร์ – 
Duty Free – ตลาดเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น าท่านชม พระราชวังเคียงบก พระราชวงัเก่าแก่ท่ีสดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็นศนูยก์ลางการ
ปกครองในสมยัโชซอนโดยเป็นทัง้ท่ีประทบัและฐานอ านาจของพระเจา้แทจอนและ ปกครองเกาหลีของญ่ีปุ่ นไดส้รา้งอาคาร
รฐัสภาขนาดยกัษ์ขึน้คั่นเพ่ือตอ้งการแสดงนยัเด่นชัดว่าตอ้งการตดัความผกูพันระหวา่งพระราชวงศก์ับราษฎรอาคารหลงันี ้
ไดถ้กูรือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 ปี การปลดแอกจากญ่ีปุ่ นในเขตพระราชวงัยงัมีพระต าหนักเคียงฮเวรู เป็นอาคารสอง
ชัน้ตัวพระต าหนักถูกสรา้งใหย่ื้นออกไปกลางสระน า้ท่ีเต็มไปดว้ยฝงูหงสส์รา้งขึน้เพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีส  าหรบัจัดงานเลีย้ง
รบัรองอาคนัตกุะจากตา่งประเทศอย่างเป็นทางการ 
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 น าท่านเดินทางสู่ ศูนยโ์สม ซึ่งรฐับาลรบัรองคณุภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6  ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุ ชม
วงจรชีวิตของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลือกซือ้โสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีท่ีสดุและราคาถูกกว่าไทยถึง  2  เท่า เพ่ือน าไปบ ารุงรา่งกาย 
หรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรกัและนับถือ  จากนัน้น าท่านชม COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครื่องส าอางช่ือดงัของเกาหลี 
เช่น Rojukiss, Missha 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุลโกกิ (หมูผัดซอส) 
 น าท่านชม  โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสงูท่ีสดุในโลกมีความสงูถึง 480 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ท่าสามารถชม

ทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้ึงเขาพกูกัซนั และถา้หนัไปยงัทิศตรง
ขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน่ า้ฮนักงั **ไมร่าคารวมคา่ขึน้ลฟิท ์** 

 

 
 น าท่าน ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free จากนัน้อิสระ ชอ้ปปิง้ตามอัธยาศยั ณ ตลาดเมียงดง หรือ สยามส

แควรเ์กาหลี ท่านสามารถเลือกสนิคา้เทรนดแ์ฟชั่นลา่สดุของเกาหลีไดท่ี้น่ีโดยเฉพาะสนิคา้วยัรุ่นเช่น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า 
เครื่องประดบั ทัง้แบรนด ์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนดเ์กาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองส าอาง
เช่ น  ETUDE HOUSE, SKIN FOOD,THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อี ก ทั้ ง ยั ง มี ร ้า น ก าแฟ 
รา้นอาหารตา่งๆ ท่านสามารถลิม้ลองไอศกรีม 2,000วอน ท่ีสงูเกือบฟตุไดท่ี้นี ้และ KRISPY KREME โดนทั ท่ีสดุแสนอรอ่ย 

 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่า 1 มือ้ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย) 
ทีพั่ก พักที ่SEOUL BERNOUI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่5 

ศูนยส์มุนไพรเกาหลี – ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวม
ชุดฮันบก+ท าคิมบับ – ช้อปป้ิงถนนฮงแด – TRICK EYES MUSEUM+ICE 
MUSEUM – ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – อินชอน (สนามบินอินชอน) – กรุงเทพ (ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ) (OZ743 : 20.20-00.20) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม ศูนยย์าสมุนไพรเกาหลี ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เลือกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหลี ท่ีน ามาแปรรูปเป็นรูปแบบ
ตา่งๆ ท่ีมีสรรพคณุรกัษาโรค และบ ารุงรา่งกาย 

 จากนัน้น าท่านชม ศูนยน์ ้ามันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใชต้น้สนเขม็แดงจากยอดเขา
ท่ีประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพรอ้มกับการวิจัยท่ีประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็นน า้มันสนเข็มแดง  ภูมิ
ประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต ์โดยกวา่จะมาเป็นน า้มนัสนเขม็แดงได ้1 แคปซูลตอ้งใชใ้บสน
เขม็แดงประมาณ 2.7 กิโลกรมั มาสกดัเอาน า้มนัมาผลติและวจิยัออกมาเป็นน า้มนัสน 
น าท่านสู่ พพิิธภัณฑส์าหร่าย ซึ่งท่านจะไดเ้รียนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหลีประวตัคิวามเป็นมาและความผกูผนัท่ีชาว
เกาหลีท่ีมีต่อสาหร่าย พิเศษ....ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในชุดฮันบก พรอ้มใหท้่านท าคิมบบัหรือขา้วห่อสาหร่าย
เกาหลีดว้ยตนเองอีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จมิดัก (ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น) 
 จากนั้นให้ท่าน ช้อปป้ิงถนนฮงแด แหล่งวัยรุ่นย่านฮงแด มหาวิทยาลัยฮงอิก เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของ

มหาวิทยาลยัฮงอิก จึงเป็นศนูยร์วมเด็กวยัรุ่นและเดก็มหาวทิยาลยั เป็นอีกเสน้หนึ่งท่ีมีบรรยากาศโรแมนตกิ อีกทัง้ยังมีรา้น
กาแฟท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอรี่ รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้แฟชั่น คลบั ตลาดศิลปะ และรา้นอาหารท่ีน่าสนใจในหมู่วยัรุน่อาย ุ
20-30 ปีท่ีนิยมมาเดินเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆ ก็ยงัไม่แพงอีกดว้ย ซึ่งจะคึกคกัเป็นพเิศษตัง้แตช่่วงบ่ายเป็น
ตน้ไป 

 น าท่าทั้งชม “TRICK EYES MUSEUM”  ท่ีท าให้ท่านไดต้ื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่เป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มิติ
เหมือนภาพวาดมีชีวติและหลดุออกมาจากแผน่เฟรมภาพแนวคดิรูปแบบใหมเ่ป็นความคดิสรา้งสนัและจินตนาการของการ
สรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิตท่ีิรวมทฤษฎีทางวทิยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหว
ของภาพใหมี้มติิเหมือนจรงิ ชม “ICE MUSEUM” ตัง้อยู่ในกรุงโซลเป็นสถานท่ีจัดโชวน์ า้แข็งแกะสลกันักท่องเท่ียวสามารถ
สมัผสัอากาศท่ีหนาวเย็นตดิลบกวา่สบิองศาและชมน า้แขง็ท่ีถกูแกะสลกัออกมาเป็นรูปรา่งตา่งๆ ไดอ้ย่างน่าอศัจรรย ์
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 น าท่านช้อปปิ้งท่ี ซุปเปอร์มารเ์ก็ต ซึ่งมีสินคา้ต่างๆ มากมายให้เลือกซือ้หาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหม่ีกึ่งส  าเร็จรูป 
สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของท่ีระลกึตา่งๆ 

ค ่า ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิอินชอน 

20.20 น. น าท่านเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  โดยสายการบนิ (Asiana Airline) เท่ียวบนิท่ี OZ743 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-6 
ชั่วโมง) (บรกิารอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

00.20 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถรวม 1,800 บาท/ทา่น/ทริป 
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยตามความพงึพอใจในการบริการ 

 (เก็บทิปก่อนการเดินทางท่ีสนามบินดอนเมือง) **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ่** 
 

อัตราค่าบริการ : เกาหลี SNOW FESTIVAL  ILLUMINATION 5 วัน 3 คืน 
โดยสายการบินแอรเ์ชียน่า แอรไ์ลน ์(OZ)                                  

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
 (เสริมเตยีง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 1 ท่าน ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
 (เสริมเตยีง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
 (ไมเ่สริมเตยีง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่านละ 

 
ไม่รวมตั๋ว 
ท่านนะ 

 
พักเดีย่ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 07-11 ก.พ.. 63 22,900.- 22,900.- 22,900.- 22,900.- 10,900.- 8,900.- 

ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ  
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อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

พาสปอรต์จะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไมน้่อยกว่า 6 เดือน 
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  

ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ 
 ขอสงวนสิทธไ์ม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้สิน้ 

 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

 
1.  บรษิัทฯ สงวนสทิธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั

ท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้
เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมืองรวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เลม่สนี  า้เงิน) เดินทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรอืออกนอก ประเทศ 

         ใดประเทศหนึ่ง 
2.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจ้งใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 
3.  บรษิัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4.  กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง

บรษิัทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 5-7 วนัก่อนการเดินทาง 
5. เม่ือท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้ 
 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
 
1.  ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน ้ามันไว้

เรยีบรอ้ยแลว้ 
2.  คา่ท่ีพกั 3 คืน หอ้งละ 2-3 ทา่น 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  หวัหนา้ทวัรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินผูช้  านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดินทาง 
5.  ประกันอุบัติ เหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์ 
6.  คา่ประกันอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอ้มลูเพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรอืเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้น

บาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ลา้น

บาท] 
7.  สมัภาระน า้หนกัไม่เกินทา่นละ 23 กก. 
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 
1. คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์

เป็นตน้ 
3. คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 23 กิโลกรมั 
4. วีซา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีท่ีผูเ้ดินทางถือหนงัสอืเดินทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศท่ีท่ีตอ้งท า

วีซา่เขา้ประเสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซา่ทา่นละ 1,750บาท ส  าหรบัผูท่ี้ถือ
หนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้ก่อน
การสง่เอกสารยื่นวีซา่ 

5. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถรวม 1,800 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

เงือ่นไขการจอง 
 
1. ช าระเงินมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชีและสง่

หลกัฐานการ โอนเงินใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีดแูลเสน้ทาง ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บั เงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2.       สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน  
3.       หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวดั) ใหท้่านติดต่อ 

                    เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัท 
                   ขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

4.      หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค 
         ประจ าตัวหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน  
         ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทาง 
         เป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  
 

การช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนัท่านควรจัดเตรียมค่า
ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนก าหนดเนือ่งจากทางบรษิัทตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในสว่นของค่าทีพ่กัและตัว๋เครือ่งบิน 
มิฉะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
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เงือ่นไขการยกเลิก 
 
1. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่า

ผา่นแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
2.      ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-45 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 
3.      ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์ตอ่ทา่น 
4.      ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์
5.      ยกเลกิการเดินทางในวนัเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทัง้จากประเทศไทยและประเทศ 
         สาธารณรฐัเกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ในกรณีเจ็บป่วย  จนไม่    
         สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ 
         เลื่อนการเดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แต่ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรยีก 
         คืนไดคื้อคา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ 
6.      ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล ท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากับสายการบินหรอืคา่มดัจ า 

                  ท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้  
                  รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่า 
                  ทวัรท์ัง้หมดไม่วา่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7.      กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ   
         เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ  
         ทัง้สิน้ 

**ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า
ประเทศเกาหลีใตโ้ดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและ
เกาหลีใต ้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจ้าหนา้ทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคน
เขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 

8.       เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือ
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณี
ใดๆ ทัง้สิน้  

9.        ส  าหรบัผูเ้ดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกับบิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอม 
                   ใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศจากบิดาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
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หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตุการณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบรษิัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้รกิาร บรษิัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานี ้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11. บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้สิน้บริษัทฯ รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงค์
การเดินทางเพื่อทอ่งเท่ียวเกาหลเีทา่นัน้ 
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12. เท่ียวบิน และรายการทอ่งเท่ียวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินคา่บรกิารไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือ
วา่ทา่นไดย้อมรบัในเงื่อนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมท่ีพกัในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกต่างกับ
ประเทศไทย โดยโรงแรมท่ีพกัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจัดหาโรงแรมโดยอา้งอิงตาม
การจัดระดบัดาวของประเทศเกาหลีตามท่ีระบุในรายการทอ่งเท่ียวเท่านัน้ โรงแรมท่ีประเทศ
เกาหลีโดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin หรอืDouble) ในกรณีท่ีทา่นมีความประสงค์
จะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละ
โรงแรม ซึ่งมีความแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพกัติดกนั และไม่สามารถเสริมเตียง
ไดต้ามท่ีตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยู่ใน
แถบท่ีมีอุณหภมิูต ่าเครื่องปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระต่างๆถือเป็นทรพัยส์ินสว่นตวัของท่าน ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อความ
เสยีหายสญูหายลา่ชา้ หรอือุบติัเหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้และถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวรเ์พื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่
ลงร้านศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, ร้านน ้ามันสน, ศูนยเ์คร่ืองส าอาง และร้านพลอย 
อะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 USD 
ต่อท่าน 

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิราคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ 
Join Tour เท่านั้น กรณีต้องการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครัง้  หากเป็น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท 

18. ในระหว่างท่องเท่ียวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง และในวนัสดุทา้ยของการเดินทางช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหนา่ยหากว่าทา่นใด
สนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพึงพอใจของท่าน 
ทางบริษัททวัรไ์ม่มีการบงัคบัใหซ้ือ้แตอ่ยา่งใดแต่เป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้เพื่อใหผุ้เ้ดินทาง
ไดร้บัทราบ 

19. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯก่อนทุก
ครัง้มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯจะ ไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ 
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การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง 
 
เอกสารท่ีควรเตรียมก่อนการเดินทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเ้ฉพาะ
นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาทอ่งเท่ียวโดยสจุรติเทา่นัน้ท่ีผา่นเขา้เมืองได ้และพิจารณาจาก  

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

2.    หลกัฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะน าเงินสดติดตวัไปดว้ย 
                   ประมาณ  300 เหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 300,000 วอน ส  าหรบัการเดินทาง 2 วนั (หากไม่ 
                   มีบัตรเครดิตคารด์) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express,  
                   Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งน าติดตวัไปดว้ยหรือหลกัฐานการเงินอ่ืนใดท่ีจะแสดง 
                   ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบวา่ทา่นคือนกัทอ่งเท่ียว 

3.    ใบรบัรองสถานศึกษาหากท่านยงัอยู่ในระหวา่งการศึกษาหรอืบตัรนกัศกึษาและควรเดินทาง 
                   กบัผูป้กครอง เช่น บิดา มารดา ปา้ นา้ อา ท่ีมีนามสกลุเดียวกนั 

4.    หากเป็นพาสปอรต์ใหม่ ควรน าพาสปอรต์เก่าเย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหม่หรอืน าติดตวัไปดว้ย  
5.    การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนกัทอ่งเท่ียว ไม่ควรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 
 

 

 


