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เทศกาลแสดงไฟ OOOZOOO STARLIGHT GARDEN  | สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์| 
หมูบ่า้นศิลปะ | ป้อมฮวาซอง | พระราชวงัฮวาซองแฮกงุ | ฟารม์สตอวเ์บอรร์ี ่| 

IKSEON DONG HANOK VILLAGE | โซลทาวเวอร ์| TRICK EYES MUSEUM+ 
ICE MUSEUM | ชอ้ปป้ิงถนนฮงแด | ตลาดเมียงดง 

 

 

 

 

 

 

 

เกาหลี SEOUL LIKE MAGIC 6 วัน 3 คนื 
เดนิทาง มีนาคม-พฤษภาคม 2563 

 

 

 

 
ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง  21,900.- 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ  (TG658 23.10-06.35) 
วนัท่ี 2.   อินชอน (สนามบนิอินชอน) – ซูวอน – หมูบ่า้นศลิปะ – ปอ้มฮวาซอง – พระราชวงัฮวาซองแฮกงุ – OOOZOOO STARLIGHT GARDEN 
วนัท่ี 3.   ฟารม์สตอวเ์บอรร์ี่ – สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– โซล – โซลทาวเวอร ์– ชอ้ปปิง้ถนนฮงแด  
วนัท่ี 4.  IKSEON DONG HANOK VILLAGE – ศนูยโ์สม – ศนูยส์มนุไพรเกาหลี – COSMETIC SHOP – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง 
วนัท่ี 5. พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+ท าคมิบบั+ใสช่ดุฮันบก – TRICK EYES MUSEUM+ICE MUSEUM – ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง – ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – 

อินชอน (สนามบนิอินชอน) 
วนัท่ี 6. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (TG655 21.25-01.20) 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG658 23.10-06.35) 

20.00 น. คณะมาพรอ้มกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์C (เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินไทย) โดย
มีเจา้หนา้ท่ีของบรษัิท และหวัหนา้ทวัร ์พรอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุท่าน 

23.10 น. น าท่านสู ่สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG658 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
**ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ือง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน ซึ่งระบบการจองท่ีนั่งเป็นแบบสุ่มท่ี
นั่งว่าง หากท่านมีความประสงคท่ี์จะระบุท่ีนั่งบนเครื่อง หรือเปล่ียนท่ีนั่ง จะมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม สามารถสอบถามอัตรา
คา่บรกิารเพิม่เตมิได*้* 

วันที ่2 
อินชอน (สนามบินอินชอน) – ซูวอน – หมู่บ้านศิลปะ – ป้อมฮวาซอง – 
พระราชวังฮวาซองแฮกุง – OOOZOOO STARLIGHT GARDEN 

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน สาธารณรฐัเกาหลี เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัด
หมาย กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น) น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มืองซูวอน 
 น าท่านชม หมู่บ้านศลิปะ (HAENGGUNG-DONG MURAL VILLAGE) แหลง่รวมศลิปะ วฒันธรรม จากหลากหลายศลิปิน 

ทัง้นกัดนตรี สถาปนิก จิตรกร ฯลฯ พบกบัภาพวาดบนก าแพง มีงานกราฟฟิคตี ้งานเพน้ทก์ าแพงน่ารกัๆ ภายในหมู่บา้นมีทัง้ 
คาเฟ่ แกลลอรี่ พพิธิภณัฑ ์และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากจะไดเ้ท่ียวชมความสวยงามของหมู่บา้นแลว้ ยังไดค้วามรูเ้ก่ียวกับ
ศลิปะและวฒันธรรมอีกดว้ย 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “บุลโกกิ” (หมูผัดซอสเกาหลี) 

 น าท่านชม ป้อมฮวาซอง ซึ่งไดร้บัจดทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมยัสามญัครัง้ท่ี  21 
เม่ือปี พ.ศ. 2528 ท่ีเมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี ก าแพง ป้อมฮวาซอง มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีป้อมปราการ  
หรือประตเูมือง ทัง้หมด 4 ทิศ ประกอบดว้ยเชิงเทิน 48 หลงั  และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่และงดงาม  **ท่าน
สามารถซือ้ตั๋วรถลางชมเมือง หรือบอลลนูชมเมือง โดยสอบถามราคาจากหวัหนา้ทวัร ์จากนัน้น าท่านชม พระราชวังฮวาซอง
แฮกุง เป็นพระราชวงัท่ีกษัตรยิช์องโจทรงท่ีไดส้รา้งขึน้เพ่ือเป็นสถานท่ีพกัผอ่นเม่ือเวลาเสดจ็มาท าพธีิ ซึ่งพระราชวงัแห่งนีไ้ดใ้ช้
เป็นฉากหนึ่งในการถ่ายท าละครสดุฮิต “แดจงักึม” และ The King and The Clown ดา้นหนา้ของพระราชวงันัน้มีประตวูงับาน
ใหญ่ดสูะดดุตา  ดา้นหนา้ตรงประตวูงัจะไดมี้การแสดงของชาวเกาหลีท่ีมาแสดงใหน้กัท่องเท่ียวทั่วไปไดช้ม  การแสดงท่ีไดช้ม
นัน้เป็นการแสดงโชวก์ารใชอ้าวธุต่างๆ ของคนเกาหลีสมยัโบราณ นักแสดงจะแต่งกายแบบนักรบเกาหลีโบราณ ดเูขม้แข็ง 
และก็ออกมาวาดลวดลายการใช้อาวุธในการต่อสูต้่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ดาบ ใชห้อก การยิงธนู รวมถึงยังมีการแสดง
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ท่าทางการตอ่สูข้องชาวเกาหลี เตะตอ่ยตอ่สูก้นั โดยท่ีปราศจากอาวธุ  จนสามารถเรียกเสียงปรบมือจากเหล่านักท่องเท่ียวได้
ไมน่อ้ย 

 

 
 จากนัน้น าท่านชม OOOZOOO STARLIGHT GARDEN ทั่วทัง้ธีมปารค์ ประดบัตกแต่งไปดว้ยดวงไฟมากมาย ซึ่งจะแบ่ง

ออกเป็นโซนๆ อย่างเช่น Flower Garden ท่ีไมใ่ช่แคส่วนดอกไมธ้รรมดา แต่เป็นสวนท่ีท าจากไฟดวงเล็กๆ น ามาประกอบกัน
เป็นดอกไมช้่อใหญ่สวยงามมากๆ หรือจะเป็น ทะเลแห่งดวงดาว ท่ีทั่วทัง้บริเวณเต็มไปดว้ยแสงไฟวิบวบั ราวกับแสงดาวยาม
ค ่าคืน อโุมงคด์างดาวท่ีโซน Tunnel galaxy  และโซนท่ีพเิศษสดุๆ ก็คือ Ooozooo Tower ท่ีใหน้กัท่องเท่ียวไดข้ึน้ไปนั่ง เพ่ือชม
บรรยากาศและภาพรวมทัง้หมดของธีมปารค์ 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนู “ชาบู ชาบู” 
ทีพั่ก พักที ่SOWON KOREA TOURIST ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

  

วันที ่3 
ฟารม์สตอวเ์บอรร์ี่ – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– โซล – โซลทาวเวอร ์–  
ช้อปป้ิงถนนฮงแด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมและเก็บสตรอวเ์บอรร์ี ท่ี ฟารม์สตรอวเ์บอรรี์ ท่านสามารถเก็บและชิมได ้สตรอวเ์บอรร์ีเกาหลีจะมีลกูใหญ่และ

รสชาตหิวาน ท่านสามารถสั่งซือ้ฝากคนทางบา้นได ้
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 น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ถกูขนานนามวา่ดสินียแ์ลนดเ์กาหลีเป็นสวนสนกุกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศ 

โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ  ตัง้อยู่บนท าเลสวยกลางหุบเขา แบ่งออกเป็นหลายโซน ไดแ้ก่ สวนสตัว ,์ Global Fair, 
Europian Advanture, Magic Land, American Advanture และ Everland Speedway และท่ีเด็กๆ ไม่ควรพลาดคือ 
ดนิแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤด ูซึ่งมากมายดว้ยดอกไมน้านาพนัธุท่ี์จะเปล่ียนไปตามฤดกูาล และการแสดงในแต่ละวนัแบบ
ไม่ซ  า้ พรอ้มพาทัวรป่์าซาฟารี ส่องโลกกวา้งของสิงสาราสตัว ์โดยเฉพาะ ไลเกอร ์(สิงโตผสมเสือ) แฝดคู่แรกของโลก และ
สมัผสัความน่ารกัของเจา้หมีท่ีสามารถส่ือสารกับคนขบัรถไดอ้ย่างน่าทึ่ง อีกทัง้ยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิ
เช่น สเปซทวัร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ้ึ่งก าลงับานสะพรั่งอวดสีสนัเต็มสวน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 
ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เลน่ไดท้กุเครื่องเลน่ไมจ่  ากดัรอบ เลือกชมและเลือกซือ้ชอ้บปิ้งในรา้นคา้ของท่ีระลึก
ตา่งๆอย่างมากมาย เม่ือไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสูก่รุงโซล 

 

 
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “คาลบี”้ หมู่ย่างเกาหลี 
 น าท่านชม  โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสงูท่ีสดุในโลกมีความสงูถึง 480 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ท่าสามารถชม

ทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้ึงเขาพกูักซัน และถา้หันไปยังทิศตรง
ขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน่ า้ฮนักงั **ไมร่าคารวมคา่ขึน้ลฟิท ์** 
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 น าท่าน ช้อปป้ิงถนนฮงแด แหล่งวยัรุ่นย่านฮงแด มหาวิทยาลยัฮงอิก เป็นย่านชอ้ปปิ้งบริเวณดา้นหนา้ของมหาวิทยาลยัฮ
งอิก จึงเป็นศูนยร์วมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็นอีกเสน้หนึ่งท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีรา้นกาแฟท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ แกลเลอรี่ รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้แฟชั่น คลบั ตลาดศิลปะ และรา้นอาหารท่ีน่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอายุ 20-30 ปีท่ี
นิยมมาเดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆ ก็ยงัไมแ่พงอีกดว้ย ซึ่งจะคกึคกัเป็นพเิศษตัง้แตช่่วงบา่ยเป็นตน้ไป 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนู “บบิมิบับ” ข้าวย าเกาหล ี
ทีพั่ก พักที ่INTERCITY HOTEL / GALAXY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

  

วันที ่4 
IKSEON DONG HANOK VILLAGE – ศูนยโ์สม – ศูนยส์มุนไพรเกาหลี – 
COSMETIC SHOP – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านสู ่หมู่บ้านโบราณ 100 ปี (IKSEON DONG HANOK VILLAGE)  ย่านแฮงกเ์อาตใ์หมใ่นบา้นเก่า ความเก๋ของย่าน

นีค้ือ ท่ีน่ีเป็นหมู่บา้นโบราณ Hanok Village  อายุกว่า 100 ปี แต่ในอาณาเขตเล็กๆ นี ้กลับมีคาเฟ่และรา้นขายของ
กระจกุกระจิกซ่อนตวัอยู่ตามตรอกซอกซอย  ทัง้ของเลน่โบราณ เครื่องประดบั รา้นกาแฟ จากหมู่บา้นเก่าจึงกลายเป็นแหล่ง
แฮงกเ์อาตใ์หมไ่ปโดยปรยิาย 

 

 
 น าท่านสู ่ศูนยโ์สม ซึ่งรฐับาลรบัรองคณุภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6  ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุ ชมวงจรชีวิต

ของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลือกซือ้โสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีท่ีสดุและราคาถกูกวา่ไทยถึง 2  เท่า เพ่ือน าไปบ ารุงรา่งกาย หรือฝากญาติ
ผูใ้หญ่ท่ีท่านรกัและนบัถือ   

 น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรเกาหลี ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เลือกชม สมนุไพรฮ็อกเก็ตนามขูองเกาหลี ท่ีน ามาแปรรูปเป็นรูปแบบ
ต่างๆ ท่ีมีสรรพคุณรกัษาโรค และบ ารุงร่างกาย จากนัน้น าท่านชม COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครื่องส าอางช่ือดงัของ
เกาหลี เช่น Rojukiss, Missha 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “ซัมเทกัง” (ไก่ตุ๋นโสม) 
 น าท่าน ชอ้ปปิง้สนิคา้ปลอดภาษีท่ีหา้ง DUTY FREE  ตอ่จากนัน้น าท่านชอ้ปปิง้ ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควรเ์กาหลี 

ท่านสามารถเลือกสนิคา้เทรนดแ์ฟชั่นลา่สดุของเกาหลีไดท่ี้น่ีโดยเฉพาะสนิคา้วยัรุน่เช่น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องประดบั 
ทัง้แบรนด ์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนดเ์กาหลีโดยเฉพาะ เครื่องส  าอางเช่นETUDE 
HOUSE, SKIN FOOD,THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทัง้ยงัมีรา้นกาแฟ รา้นอาหาร 

 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่า 1 มือ้ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย) 
ทีพั่ก พักที ่INTERCITY HOTEL / GALAXY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

  

วันที ่5 
พิพิธภัณฑส์าหร่าย+ท าคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก – TRICK EYES MUSEUM+ICE 
MUSEUM – ศูนยน์ า้มันสนเข็มแดง – ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – อินชอน (สนามบินอิน
ชอน) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู ่พพิธิภัณฑส์าหร่าย ซึ่งท่านจะไดเ้รียนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหลีประวตัิความเป็นมาและความผกูพันท่ีชาว

เกาหลีท่ีมีต่อสาหร่าย พิเศษ....ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในชุดฮันบก พรอ้มใหท้่านท าคิมบบัหรือขา้วห่อสาหร่าย
เกาหลีดว้ยตนเองอีก 

 น าท่านสู ่TRICK EYES MUSEUM เป็นอารต์แกลเลอรี่ภาพวาดท่ีใชเ้ทคนิค “trompe l’oeil” ท่ีปรบัใหง้านศิลปะ 2 มิติใหเ้กิด
เป็นภาพลวงตาใหเ้ป็นแบบ 3 มติ ิซึ่งผูเ้ขา้ชมก็จะไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการโพสท่าตา่งๆใหเ้ขา้ไปเป็นสว่นหนึ่งของภาพศิลปะดา้น
นอกของหอ้งโถงนิทรรศการตกแตง่ภายในดว้ยสไตลก์รีซคลา้ยซานโตรน่ีิ รวมถึงน า้พ ุอปุกรณ์ตกแต่งอ่ืนๆ และรา้นคาเฟ่ท่ีเสิรฟ์
กาแฟออแกนนิคแสนอร่อยและเครื่องดื่มอ่ืนๆอีกดว้ย จากนัน้น าท่านชม ICE MUSEUM ซึ่งเป็นเมืองน า้แข็งเป็นศิลปะการ
แกะสลกัน า้แขง็แบบไมธ่รรมดา หากแตเ่ป็นการจ าลองเป็นเมืองน า้แข็ง และยังเอาใจเด็กๆดว้ยการสรา้งสไลเดอรน์ า้แข็งอีกทัง้
ยงัมีกิจกรรมและโซนตา่งๆ ใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชมไดโ้ดยไมมี่เบ่ือ เช่น นั่งรถลากกวางรูดอรฟ์ ถ่ายรูปคู่กับคณุลงุซานตา้น า้แข็ง 
และโพสท่าถ่ายรูปกบับรรดานกแพนกวนิน า้แขง็ทัง้หลาย ส ารวจถ า้น า้แข็ง เอสกิโมและเย่ียมชมปราสาทน า้แข็ง มีจุดชมวิวบน
ก าแพงเมืองน า้แขง็ และโรงแรมท่ีสรา้งจ าลองขึน้จากการแกะสลกัจากน า้แข็งทัง้หมด ซึ่งนักท่องเท่ียวสามารถตื่นตาตื่นใจและ
สมัผสักบัความหนาวอณุหภมูติดิลบมากกวา่ 5 องศาไดท้กุวนั ไมมี่วนัหยดุ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “จมิดัก” (ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น) 

 จากนัน้น าท่านชม ศูนยน์ ้ามันสนเขม็แดง ซึ่งผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาท่ี
ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยีพรอ้มกบัการวิจัยท่ีประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็นน า้มนัสนเข็มแดง ภูมิประเทศ
ของประเทศเกาหลีเป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต ์โดยกว่าจะมาเป็นน า้มนัสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลตอ้งใชใ้บสนเข็มแดง
ประมาณ 2.7 กิโลกรมั มาสกดัเอาน า้มนัมาผลติและวจิยัออกมาเป็นน า้มนัสน 

 น าท่านชอ้ปปิง้ท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซึ่งมีสนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลือกซือ้หาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหม่ีกึ่งส  าเรจ็รูป 
สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของท่ีระลกึตา่งๆ 

 น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิอินชอน 
21.25 น. น าท่านลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 655 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

วันที ่6 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG655 21.25-01.20) 

01.20 น. เดนิทางถึง สนามบินสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
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อัตราค่าบริการ : เกาหลี SEOUL LIKE MAGIC 6 วัน 3 คืน 
โดยสายการบินไทย (TG) 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
 (เสริมเตยีง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 1 ท่าน ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
 (เสริมเตยีง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
 (ไม่เสริมเตยีง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่านละ 

 
ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

 
พักเดีย่ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 27 มี.ค.-01 เม.ย. 63 21,900.- 21,900.- 21,900.- 21,900.- 6,900.- 5,000.- 
วนัท่ี 06-11 พ.ค. 63 22,900.- 22,900.- 22,900.- 22,900.- 6,900.- 5,000.- 
วนัท่ี 13-18 พ.ค. 63 21,900.- 21,900.- 21,900.- 21,900.- 6,900.- 5,000.- 
วนัท่ี 20-25 พ.ค. 63 21,900.- 21,900.- 21,900.- 21,900.- 6,900.- 5,000.- 

วนัท่ี 27 พ.ค.-01 ม.ิย. 63 21,900.- 21,900.- 21,900.- 21,900.- 6,900.- 5,000.- 

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

ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวมทา่นละ 1,800 บาท/ทา่น/ทริป 
หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 (เก็บทิปก่อนการเดินทางท่ีสนามบินสวุรรณภมิู) **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ่** 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยเท่าน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเชค็ราคาอีกครัง้ 

พาสปอรต์จะต้องมีอายุก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  

ปฏเิสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ 
 ขอสงวนสิทธไ์ม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้สิน้ 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  บรษิัทฯ สงวนสทิธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั

ท่ีทาง บรษิัทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้
เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เลม่สนี  า้เงิน) เดินทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรอืออกนอก ประเทศ 

         ใดประเทศหนึ่ง 
2.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

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

บรษิัทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 5-7 วนัก่อนการเดินทาง 
5. เม่ือท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
**ส ำคญั!! บรษิัท ท ำธุรกิจเพือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ ไม่สนบัสนนุใหลู้กคำ้เดนิทำงเขำ้ประเทศเกำหลี
โดยผิดกฎหมำยและในขัน้ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมือง ทัง้ไทยและเกำหลี ขึน้อยู่กับกำร
พจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ท่ำนัน้ลูกคำ้ทกุท่ำนตอ้งผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมืองดว้ยตวัของท่ำนเอง ทำง
มคัคเุทศก์ไม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 9 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 9 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 
 

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

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

กรมธรรม)์ 
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6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  สมัภาระน า้หนกัไม่เกินทา่นละ 30 กก. 
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์

เป็นตน้ 
3. คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 30 กิโลกรมั 
4. วีซา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีท่ีผูเ้ดินทางถือหนงัสอืเดินทางต่างดา้ว หรอื ประเทศท่ีท่ีตอ้งท า

วีซา่เขา้ประเสาธารณรฐัเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนียมการยื่นวีซา่ท่านละ 1,750บาท ส  าหรบัผูท่ี้ถือ
หนงัสอืเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน
การสง่เอกสารยื่นวีซา่ 

5. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,800 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

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

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

                    เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัท 
                   ขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

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

กำรช ำระค่ำทวัรส์ว่นทีเ่หลือทำงบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 25 วนัท่ำนควรจัดเตรียมค่ำ
ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนก ำหนดเนือ่งจำกทำงบรษิัทตอ้งส ำรองค่ำใชจ่้ำยในสว่นของค่ำทีพ่กัและตัว๋เครือ่งบิน 
มิฉะนัน้จะถอืว่ำท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอตัโนมตั ิ
 

เงือ่นไขการยกเลิก 
1. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย 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,ถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทัง้จากประเทศไทยและประเทศ 
         สาธารณรฐัเกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงินทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วย  จนไม่    
         สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ 
         เลื่อนการเดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรยีก 
         คืนไดคื้อคา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ 
6.      ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรอืเทศกาล ท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ า 

                  ท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้  
                  รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่า 
                  ทวัรท์ัง้หมดไม่วา่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7.      กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ   
         เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ  
         ทัง้สิน้ 

**ส ำคัญ!! บริษัทท ำธุรกิจเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้ำเดินทำงเข้ำ
ประเทศเกำหลใีตโ้ดยผดิกฎหมำยและในขัน้ตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมือง ทัง้ไทยและ
เกำหลใีต ้ขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำของเจ้ำหนำ้ทีเ่ท่ำนัน้ ลูกคำ้ทุกท่ำนตอ้งผ่ำนกำรตรวจคน
เขำ้เมืองดว้ยตวัของท่ำนเอง ทำงมคัคเุทศก์ไม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 

8.       เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือ
เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้สิน้  
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9.        ส  าหรบัผูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกับบิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอม 
                   ใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศจากบิดาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ร ับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบรษิัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิเช่นน้ันทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิน้  

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

13. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินคา่บรกิารไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือ
วา่ทา่นไดย้อมรบัในเงื่อนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมท่ีพกัในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกต่างกับ
ประเทศไทย โดยโรงแรมท่ีพกัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจัดหาโรงแรมโดยอา้งอิงตาม
การจดัระดบัดาวของประเทศเกาหลตีามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียวเท่านัน้ โรงแรมท่ีประเทศ
เกาหลโีดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์
จะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละ
โรงแรม ซึ่งมีความแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพกัติดกนั และไม่สามารถเสริมเตียง
ไดต้ามท่ีตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยู่ใน
แถบท่ีมีอุณหภมิูต ่าเครื่องปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระต่างๆถือเป็นทรพัยส์ินสว่นตวัของท่าน ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อความ
เสยีหายสญูหายลา่ชา้ หรอือุบติัเหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

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

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิราคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ 
Join Tour เท่านัน้ กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครัง้ หากเป็น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท 

18. ในระหว่างท่องเท่ียวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง และในวนัสดุทา้ยของการเดินทางช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากว่าท่านใด
สนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพึงพอใจของท่าน 
ทางบรษิัททวัรไ์ม่มีการบงัคบัใหซ้ือ้แตอ่ยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้เพื่อใหผุ้เ้ดินทาง
ไดร้บัทราบ 

19. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯก่อนทุก
ครัง้มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯจะ ไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ 
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การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง 
เอกสารท่ีควรเตรยีมก่อนการเดินทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเ้ฉพาะ
นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาทอ่งเท่ียวโดยสจุรติเทา่นัน้ท่ีผา่นเขา้เมืองได ้และพิจารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักท่องเท่ียว ซึ่งสมควรท่ีน าติดตัวไปแสดงดว้ย 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 
                   มีบตัรเครดิตคารด์) หากมีบตัรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express,  
                   Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าติดตวัไปดว้ยหรือหลกัฐานการเงินอ่ืนใดท่ีจะแสดง 
                   ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบวา่ทา่นคือนกัทอ่งเท่ียว 

3.    ใบรบัรองสถานศกึษาหากทา่นยงัอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบตัรนกัศึกษาและควรเดินทาง 
                   กบัผูป้กครอง เช่น บิดา มารดา ปา้ นา้ อา ท่ีมีนามสกลุเดียวกนั 

4.    หากเป็นพาสปอรต์ใหม่ ควรน าพาสปอรต์เก่าเย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหม่หรอืน าติดตวัไปดว้ย  
5.    การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนกัทอ่งเท่ียว ไม่ควรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 


