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เทศกาลแสดงไฟ OOOZOOO STARLIGHT GARDEN|สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด|์ 
หมูบ่า้นศิลปะ|ปอ้มฮวาซอง|พระราชวงัฮวาซองแฮกงุ|ฟารม์สตอวเ์บอรร์ี่| 

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

 

 

 

 

 

 

เกาหล ีSEOUL LIKE MAGIC 6วัน 3คืน 
เดนิทางมีนาคม-พฤษภาคม2563 

 

 

 

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง21,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)  (TG658 23.10-06.35) 
วนัท่ี 2.   อินชอน (สนามบินอินชอน) –ซูวอน– หมูบ่า้นศิลปะ– ปอ้มฮวาซอง – พระราชวงัฮวาซองแฮกงุ– OOOZOOO STARLIGHT GARDEN 
วนัท่ี 3.   ฟารม์สตอวเ์บอรร์ี ่–สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด–์โซล – โซลทาวเวอร–์ ชอ้ปป้ิงถนนฮงแด 
วนัท่ี 4.  IKSEON DONG HANOK VILLAGE –ศนูยโ์สม–ศนูยส์มนุไพรเกาหล–ี COSMETIC SHOP–DUTY FREE–ตลาดเมียงดง 
วนัท่ี 5. พิพิธภณัฑส์าหรา่ย+ท าคิมบบั+ใสช่ดุฮนับก–TRICK EYES MUSEUM+ICE MUSEUM– ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง– ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต– อิน

ชอน (สนามบินอินชอน) 
วนัท่ี6. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG655 21.25-01.20) 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ (TG658 23.10-06.35) 

20.00น. คณะมาพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิผูโ้ดยสารขาออกชัน้4ประต2ู เคานเ์ตอรC์ (เช็คอินกรุ๊ปของสายการ
บินไทย)โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทและหัวหนา้ทวัรพ์รอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสาร
การเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

23.10น. น าท่านสู่สาธารณรฐัเกาหลีใต้โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ีTG658(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน
เคร่ือง) 
**ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองเน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองท่ีนั่ง
เป็นแบบสุ่มท่ีนั่งว่างหากท่านมีความประสงคท่ี์จะระบุท่ีนั่งบนเครื่องหรือเปล่ียนท่ีนั่งจะมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม
สามารถสอบถามอตัราคา่บริการเพิ่มเตมิได*้* 

วันที2่ 
อินชอน (สนามบินอินชอน) – ซูวอน– หมู่บ้านศิลปะ– ป้อมฮวาซอง– 
พระราชวังฮวาซองแฮกุง– OOOZOOO STARLIGHT GARDEN 

06.35น. เดินทางถึงสนามบินอินชอนสาธารณรฐัเกาหลีเวลาทอ้งถ่ินเรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพ่ือความสะดวก
ในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากร 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองซูวอน 
 น าท่านชม หมู่บ้านศิลปะ(HAENGGUNG-DONG MURAL VILLAGE)แหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมจาก

หลากหลายศิลปินทั้งนักดนตรีสถาปนิกจิตรกรฯลฯ พบกับภาพวาดบนก าแพงมีงานกราฟฟิคตีง้านเพ้นท์
ก าแพงน่ารกัๆภายในหมู่บา้นมีทัง้คาเฟ่แกลลอรี่พิพิธภณัฑแ์ละอ่ืนๆอีกมากมาย นอกจากจะไดเ้ท่ียวชมความ
สวยงามของหมูบ่า้นแลว้ยงัไดค้วามรูเ้ก่ียวกบัศลิปะและวฒันธรรมอีกดว้ย 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคาร เมนู “บุลโกกิ”(หมูผัดซอสเกาหลี) 

 น าท่านชม ป้อมฮวาซองซึ่งไดร้บัจดทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัย
สามญัครัง้ท่ี21เม่ือปีพ.ศ. 2528ท่ีเมืองเนเปิลสป์ระเทศอิตาลีก าแพงปอ้มฮวาซองมีความยาวถึง5.5กิโลเมตรมี
ป้อมปราการหรือประตูเมือง ทั้งหมด4ทิศประกอบดว้ยเชิงเทิน48หลังและมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ี
ยิ่งใหญ่และงดงาม**ท่านสามารถซือ้ตั๋วรถลางชมเมือง หรือบอลลูนชมเมือง โดยสอบถามราคาจากหวัหนา้
ทัวรจ์ากนัน้น าท่านชม พระราชวังฮวาซองแฮกุงเป็นพระราชวังท่ีกษัตริยช์องโจทรงท่ีไดส้รา้งขึน้เพ่ือเป็น
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สถานท่ีพักผ่อนเม่ือเวลาเสด็จมาท าพิธีซึ่งพระราชวังแห่งนีไ้ดใ้ชเ้ป็นฉากหนึ่งในการถ่ายท าละครสุดฮิต “แด
จงักึม”และThe King and The Clown ดา้นหนา้ของพระราชวงันัน้มีประตวูงับานใหญ่ดสูะดดุตาดา้นหนา้ตรง
ประตวูังจะไดมี้การแสดงของชาวเกาหลีท่ีมาแสดงใหน้กัท่องเท่ียวทั่วไปไดช้มการแสดงท่ีไดช้มนัน้เป็นการ
แสดงโชวก์ารใชอ้าวธุตา่งๆของคนเกาหลีสมยัโบราณนกัแสดงจะแตง่กายแบบนกัรบเกาหลีโบราณดเูขม้แข็ง
และก็ออกมาวาดลวดลายการใชอ้าวุธในการต่อสูต้่างๆไม่ว่าจะเป็นการใชด้าบใชห้อกการยิงธนูรวมถึงยงัมี
การแสดงท่าทางการต่อสูข้องชาวเกาหลีเตะต่อยต่อสูก้ันโดยท่ีปราศจากอาวธุจนสามารถเรียกเสียงปรบมือ
จากเหลา่นกัทอ่งเท่ียวไดไ้มน่อ้ย 

 

 
 จากนั้นน าท่านชม OOOZOOO STARLIGHT GARDENทั่ วทั้งธีมปาร์คประดับตกแต่งไปด้วยดวงไฟ

มากมายซึ่งจะแบง่ออกเป็นโซนๆอยา่งเช่นFlower Garden ท่ีไม่ใช่แคส่วนดอกไมธ้รรมดาแตเ่ป็นสวนท่ีท าจาก
ไฟดวงเล็กๆน ามาประกอบกันเป็นดอกไมช้่อใหญ่สวยงามมากๆหรือจะเป็นทะเลแห่งดวงดาวท่ีทั่วทัง้บริเวณ
เต็มไปดว้ยแสงไฟวิบวบัราวกบัแสงดาวยามค ่าคืนอโุมงคด์างดาวท่ีโซนTunnel galaxy และโซนท่ีพิเศษสดุๆก็
คือOoozooo Tower ท่ีใหน้กัทอ่งเท่ียวไดข้ึน้ไปนั่งเพ่ือชมบรรยากาศและภาพรวมทัง้หมดของธีมปารค์ 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าณภัตตาคารเมนู“ชาบู ชาบู” 
ทีพั่ก พักที่SOWON KOREA TOURISTระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

  

วันที ่3 
ฟารม์สตอวเ์บอรร่ี์– สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด–์ โซล– โซลทาวเวอร–์  
ช้อปป้ิงถนนฮงแด 

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมและเก็บสตรอวเ์บอรร์ีท่ีฟารม์สตรอวเ์บอรร์ี ท่านสามารถเก็บและชิมได ้สตรอวเ์บอรร์ีเกาหลีจะมี

ลกูใหญ่และรสชาตหิวาน ทา่นสามารถสั่งซือ้ฝากคนทางบา้นได ้
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 น าท่านเดินทางสู่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนดถ์ูกขนานนามว่าดิสนียแ์ลนดเ์กาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่

ท่ีสุดของประเทศโดยมีบริษัทซมัซุงเป็นเจา้ของตัง้อยู่บนท าเลสวยกลางหุบเขาแบ่งออกเป็นหลายโซนไดแ้ก่
ส ว น สั ต ว์ , Global Fair, EuropianAdvanture, Magic Land, American Advantureแ ล ะ Everland 
Speedway และท่ีเดก็ๆไม่ควรพลาดคือดนิแดนแหง่เทพนิยายสวนส่ีฤดซูึ่งมากมายดว้ยดอกไมน้านาพนัธุท่ี์จะ
เปล่ียนไปตามฤดูกาลและการแสดงในแต่ละวันแบบไม่ซ  ้าพร้อมพาทัวรป่์าซาฟารีส่องโลกกว้างของ
สิงสาราสตัวโ์ดยเฉพาะไลเกอร ์(สิงโตผสมเสือ) แฝดคูแ่รกของโลกและสมัผสัความนา่รกัของเจา้หมีท่ีสามารถ
ส่ือสารกับคนขบัรถไดอ้ย่างน่าทึ่งอีกทัง้ยงัสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดอาทิเช่นสเปซทวัรร์ถไฟเหาะ
และหนอนสะบดัชมสวนดอกไมซ้ึ่งก าลงับานสะพรั่งอวดสีสนัเต็มสวน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ดว้ยบตัร
เขา้ชมแบบONE DAY TICKET เล่นไดท้กุเครื่องเล่นไม่จ  ากัดรอบเลือกชมและเลือกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของท่ี
ระลกึตา่งๆอยา่งมากมายเม่ือไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูก่รุงโซล 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคารเมนู“คาลบี”้ หมู่ย่างเกาหลี 
 น าทา่นชมโซลทาวเวอร1์ ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสงูท่ีสดุในโลกมีความสงูถึง 480 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ท่า

สามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้ึงเขาพู
กกัซนั และถา้หนัไปยงัทิศตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน่ า้ฮนักงั **ไมร่าคารวมคา่ขึน้ลิฟท ์** 
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 น าท่านช้อปป้ิงถนนฮงแดแหล่งวัยรุ่นย่านฮงแดมหาวิทยาลัยฮงอิกเป็นย่านชอ้ปป้ิงบริเวณดา้นหนา้ของ
มหาวิทยาลยัฮงอิกจึงเป็นศนูยร์วมเด็กวยัรุน่และเด็กมหาวิทยาลยัเป็นอีกเสน้หนึ่งท่ีมีบรรยากาศโรแมนติกอีก
ทัง้ยังมีรา้นกาแฟท่ีเป็นเอกลักษณ์แกลเลอรี่รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้แฟชั่นคลับตลาดศิลปะและรา้นอาหารท่ี
นา่สนใจในหมู่วยัรุน่อายุ 20-30 ปีท่ีนิยมมาเดนิเล่นราคาของสินคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยงัไมแ่พงอีกดว้ยซึ่ง
จะคกึคกัเป็นพิเศษตัง้แตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าณภัตตาคารเมนู“บิบิมบับ”ข้าวย าเกาหลี 
ทีพั่ก พักทีI่NTERCITY HOTEL / GALAXYHOTEL ระดับ3 ดาวหรือเทยีบเท่า 

  

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

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านสู่หมู่บ้านโบราณ 100 ปี (IKSEON DONG HANOK VILLAGE)ย่านแฮงก์เอาตใ์หม่ในบ้านเก่า

ความเก๋ของย่านนีคื้อท่ีน่ีเป็นหมู่บา้นโบราณHanok Village  อายกุว่า 100 ปีแต่ในอาณาเขตเล็กๆนีก้ลบัมีคา
เฟ่และรา้นขายของกระจกุกระจิกซ่อนตวัอยูต่ามตรอกซอกซอยทัง้ของเล่นโบราณเครื่องประดบัรา้นกาแฟจาก
หมูบ่า้นเก่าจงึกลายเป็นแหลง่แฮงกเ์อาตใ์หมไ่ปโดยปริยาย 

 

 
 น าท่านสู่ศูนยโ์สมซึ่งรฐับาลรบัรองคณุภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอายุ6 ปีซึ่งถือวา่เป็นโสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุชม

วงจรชีวิตของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลือกซือ้โสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีท่ีสุดและราคาถูกกว่าไทยถึง  2 เท่าเพ่ือน าไป
บ ารุงรา่งกายหรือฝากญาตผิูใ้หญ่ท่ีทา่นรกัและนบัถือ 

 น าท่านชมศูนยส์มุนไพรเกาหลีใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เลือกชมสมุนไพรฮ็อกเก็ตนามูของเกาหลีท่ีน ามาแปรรูป
เป็นรูปแบบต่างๆท่ีมีสรรพคุณรกัษาโรคและบ ารุงร่างกายจากนั้นน าท่านชมCOSMETIC SHOPศูนยร์วม
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เครื่องส าอางช่ือดงัของเกาหลีเชน่Rojukiss, Missha 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคารเมนู“ซัมเทกัง”(ไก่ตุ๋นโสม) 

 น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ีหา้งDUTY FREEต่อจากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดเมียงดงหรือสยามส
แควรเ์กาหลีท่านสามารถเลือกสินคา้เทรนดแ์ฟชั่นล่าสุดของเกาหลีไดท่ี้น่ีโดยเฉพาะสินคา้วยัรุน่เช่นเสือ้ผา้
รองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับทั้งแบรนดเ์นมเช่นEVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์
เก า ห ลี โด ย เฉ พ า ะ เค รื่ อ ง ส า อ า ง เช่ น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD,THE FACE SHOP, MISSHA, 
ROJUKISS, LANEIGE อีกทัง้ยงัมีรา้นกาแฟรา้นอาหาร 

 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่า1 มือ้ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย) 
ทีพั่ก พักทีI่NTERCITY HOTEL / GALAXY HOTEL ระดับ3 ดาวหรือเทยีบเท่า 

  

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

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นสู่พพิิธภัณฑส์าหร่ายซึ่งท่านจะไดเ้รียนรูก้ารท าสาหรา่ยของชาวเกาหลีประวตัิความเป็นมาและความ

ผูกพันท่ีชาวเกาหลีท่ีมีต่อสาหร่ายพิเศษ....ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในชุดฮันบกพรอ้มให้ท่านท า
คมิบบัหรือขา้วหอ่สาหรา่ยเกาหลีดว้ยตนเองอีก 

 น าท่านสู ่TRICK EYES MUSEUMเป็นอารต์แกลเลอรี่ภาพวาดท่ีใชเ้ทคนิค“trompe l’oeil” ท่ีปรบัใหง้านศลิปะ 
2 มิติใหเ้กิดเป็นภาพลวงตาใหเ้ป็นแบบ 3 มิติซึ่งผูเ้ขา้ชมก็จะไดเ้พลิดเพลินไปกบัการโพสท่าตา่งๆใหเ้ขา้ไปเป็น
ส่วนหนึ่งของภาพศิลปะดา้นนอกของหอ้งโถงนิทรรศการตกแต่งภายในดว้ยสไตลก์รีซคลา้ยซานโตริน่ีรวมถึง
น า้พอุุปกรณต์กแตง่อ่ืนๆและรา้นคาเฟ่ท่ีเสิรฟ์กาแฟออแกนนิคแสนอรอ่ยและเครื่องด่ืมอ่ืนๆอีกดว้ย จากนัน้น า
ทา่นชมICE MUSEUMซึ่งเป็นเมืองน า้แข็งเป็นศิลปะการแกะสลกัน า้แข็งแบบไมธ่รรมดาหากแตเ่ป็นการจ าลอง
เป็นเมืองน ้าแข็งและยังเอาใจเด็กๆด้วยการสร้างสไลเดอรน์  ้าแข็งอีกทั้งยังมีกิจกรรมและโซนต่างๆให้
นักท่องเท่ียวเขา้ชมไดโ้ดยไม่มีเบื่อเช่นนั่งรถลากกวางรูดอรฟ์ถ่ายรูปคู่กับคุณลุงซานตา้น า้แข็งแล ะโพสท่า
ถ่ายรูปกับบรรดานกแพนกวินน า้แข็งทัง้หลายส ารวจถ า้น า้แข็งเอสกิโมและเย่ียมชมปราสาทน า้แข็งมีจดุชมวิว
บนก าแพงเมืองน า้แข็งและโรงแรมท่ีสรา้งจ าลองขึน้จากการแกะสลกัจากน า้แข็งทัง้หมดซึ่งนกัทอ่งเท่ียวสามารถ
ต่ืนตาต่ืนใจและสมัผสักบัความหนาวอณุหภมูิติดลบมากกวา่5 องศาไดท้กุวนัไมมี่วนัหยดุ 
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 จากนัน้น าท่านชมศูนยน์ ้ามันสนเข็มแดงซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใชต้น้สนเข็มแดง

จากยอดเขาท่ีประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยีพรอ้มกบัการวิจยัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็น
น า้มนัสนเข็มแดงภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นตโ์ดยกวา่จะมาเป็นน า้มนัสน
เข็มแดงได ้1 แคปซูลตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรมัมาสกดัเอาน า้มนัมาผลิตและวิจยัออกมาเป็น
น า้มนัสน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคารด้วยเมนู“จิมดัก” (ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น) 
 จากนัน้น าท่านชมศูนยน์ ้ามันสนเข็มแดงซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใชต้น้สนเข็มแดง

จากยอดเขาท่ีประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยีพรอ้มกบัการวิจยัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็น
น า้มนัสนเข็มแดงภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นตโ์ดยกวา่จะมาเป็นน า้มนัสน
เข็มแดงได ้1 แคปซูลตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรมัมาสกดัเอาน า้มนัมาผลิตและวิจยัออกมาเป็น
น า้มนัสน 

 น าทา่นชอ้ปป้ิงท่ีซุปเปอรม์ารเ์ก็ตซึ่งมีสินคา้ตา่งๆมากมายใหเ้ลือกซือ้หาเป็นของฝากเชน่กิมจิบะหม่ีกึ่ง
ส าเรจ็รูปสาหรา่ยขนมขบเคีย้วลกูอมผลไมต้ามฤดกูาลและของท่ีระลกึตา่งๆ 

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบินอินชอน 
21.25น. น าทา่นลบัสูก่รุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบนิท่ีTG 655(บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

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

01.20น. เดนิทางถึง สนามบนิสวุรรณภมูิกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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อัตราค่าบริการ: เกาหลีSEOUL LIKE MAGIC 6วัน 3คืน 
โดยสายการบนิไทย (TG) 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
 (เสริมเตียง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
1ท่านท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
 (เสริมเตียง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
2ท่านท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
 (ไม่เสริมเตียง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
2ท่านท่านละ 

 
ไม่รวมตั๋ว 
ทา่นละ 

 
พักเดี่ยว 
ทา่นละ 

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 มิ.ย.63 21,900.- 21,900.- 21,900.- 21,900.- 6,900.- 5,000.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
 

ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถรวมทา่นละ 1,800 บาท/ทา่น/ทริป 
หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 (เก็บทิปก่อนการเดนิทางท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ)**เดก็เก็บเทา่ผูใ้หญ่** 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

พาสปอรต์จะต้องมอีายุก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า6เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ทีก่รุงเทพฯและทีป่ระเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 

ปฏเิสธมิใหเ้ดนิทางออกหรือเข้าประเทศทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธไ์ม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆทิง้สิน้ 

 
 

เงือ่นไขการให้บริการ 

1. บรษัิทฯสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายอนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัท่ีทางบรษัิทฯไมส่ามารถ
ควบคมุไดเ้ชน่การนดัหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบนิรวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาต
ใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีทา่นจะใชห้นงัสือเดนิ 
ทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทางหากทา่นถกูปฏิเสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 
2. บรษัิทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บรษัิทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน15ทา่นทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้5-7วนัก่อนการเดนิทาง 
5. เม่ือทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัรท์างบริษัทฯจะถือวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

**ส ำคญั!! บริษัทท ำธุรกิจเพือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ไม่สนบัสนุนใหลู้กคำ้เดินทำงเขำ้ประเทศเกำหลีโดยผิดกฎหมำย
และในขัน้ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมืองทัง้ไทยและเกำหลีขึน้อยู่กบักำรพิจำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ท่ำนัน้ลูกคำ้ทุก
ทำ่นตอ้งผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมืองดว้ยตวัของท่ำนเองทำงมคัคเุทศก์ไม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 
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กรณีคณะออกเดนิทางได้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 9 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 9 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป– กลบั (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษีสนามบนิและภาษีน า้มนัไวเ้รียบรอ้ยแลว้ 
2.  คา่ท่ีพกั3คืนหอ้งละ2-3ทา่น 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  หวัหนา้ทวัรห์รือมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินผูช้  านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดินทาง 
5.  ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ200,000บาทเสียชีวิต1,000,000บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
6.  คา่ประกนัอุบตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล
กรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  สมัภาระน า้หนกัไมเ่กินทา่นละ30กก. 
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิคา่อาหาร - เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการคา่ซกัรีดคา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบนิก าหนด30กิโลกรมั 
4. วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีในกรณีท่ีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางตา่งดา้วหรือประเทศท่ีท่ีตอ้งท าวีซ่าเขา้ประเสาธารณ
รฐัเกาหลีใตค้า่ธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าท่านละ1,750บาทส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-
ออกหรือRe-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
5. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถรวม1,800บาท/ท่าน/ทริป 

เงือ่นไขการจอง 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ10,000 บาทภายใน 36 ชั่วโมงหลงัการจองโดยโอนเขา้บญัชีและส่งหลกัฐานการโอนเงินให้
เจา้หนา้ท่ีท่ีดแูลเสน้ทางท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทางท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่6เดือน 
3. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ(กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั)ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีก่อนออกบตัร
โดยสารทกุครัง้หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 
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4.  หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษนั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวัหรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า4-5ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของทา่นเองเน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะหวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

การช าระค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า15วันท่านควรจัดเตรียมค่า
ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าทีพั่กและตั๋ว

เคร่ืองบินมิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 

เงือ่นไขการยกเลิก 
1. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนงัสือเดนิทางไทยและทางบรษิัทฯเป็นผูย่ื้นวีซา่ใหเ้ม่ือผลวีซา่ผา่นแลว้มีการยกเลิกการ
เดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง15-45วนัเก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 
3. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง7-14วนัเก็บคา่ใชจ้า่ย80% ของราคาทวัรต์อ่ทา่น 
4. ยกเลิกการเดนิทางนอ้ยกวา่1-7วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด100% ของราคาทวัร ์
5.ยก เลิ กการเดินทางในวัน เดินทาง ,ถูกป ฏิ เสธการเข้า -ออก เมื องทั้ งจากประ เทศไทยและประ เทศ 
ส า ธ า รณ รัฐ เก า ห ลี ใต้ ไ ม่ มี ก า ร คื น เ งิ น ทั้ ง ห ม ด ไม่ ว่ า ก ร ณี ใด ๆ ทั้ ง สิ ้ น ใน ก ร ณี เจ็ บ ป่ ว ย จ น ไม่ 
ส าม า รถ เดิ น ท า ง ได้ จ ะ ต้ อ ง มี ใบ รับ รอ ง แ พ ท ย์ จ า ก โร งพ ย าบ าล รับ รอ งท า งบ ริษั ท ฯ จ ะ ท า ก า ร  
เ ล่ื อน การเดิ น ท างของท่ าน ไป ยั งคณ ะต่ อ ไป แต่ ทั้ ง นี ้ท่ าน จะต้อ ง เสี ย ค่ า ใช้จ่ าย ท่ี ไม่ ส าม ารถ เรีย ก  
คืนไดคื้อคา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋วทา่นละ10,000บาทและคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือคา่มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดย
การผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินไดร้วมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่Extra Flight และ
Charter Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
7. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบไุวใ้น
รายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
**ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเทีย่วเท่านัน้ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมืองทัง้ไทยและเกาหลีใต้ขึน้อยู่กับการพิจารณาของ
เจ้าหน้าทีเ่ท่านั้นลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเองทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถ
ให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้ส้ิน** 
8.เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือเดินทางพร้อม
คณะถอืว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงนิมัดจ าคืนไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิน้  
9. ส าหรับผู้เดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ18ปีและไม่ได้เดนิทางกับบิดามารดาต้องมีจดหมายยนิยอม 
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทาง
การเมือง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 
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3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบ
คา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ีนั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรบัสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋ว
เครื่องบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร ์
อ่ืนทดแทนให ้แตจ่ะไมคื่นเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งสิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิ
เช่นน้ันทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิน้ 
11. บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงคก์ารเดินทางเพ่ือ
ทอ่งเท่ียวเกาหลีเทา่นัน้ 
12. เท่ียวบนิและรายการทอ่งเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
13. เม่ือท่านตกลงช าระเงินคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
เง่ือนไขและขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
14. โรงแรมท่ีพกัในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกตา่งกบัประเทศไทย
โดยโรงแรมท่ีพักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหาโรงแรมโดยอา้งอิงตามการจดัระดบัดาวของประเทศเกาหลี
ตามท่ีระบใุนรายการท่องเท่ียวเท่านัน้โรงแรมท่ีประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพกัคู่  (Twin หรือDouble) 
ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ3ท่านขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่
ละโรงแรมซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้้องพักติดกันและไม่สามารถเสริมเตียงไดต้ามท่ีตอ้งการ
โรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภูมิต  ่าเครื่องปรบัอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 
15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถือเป็นทรพัยส์ินส่วนตวัของท่านทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบตอ่ความเสียหายสญูหายล่าชา้
หรืออบุตัเิหตตุา่งๆใดๆทัง้สิน้ 
16. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้หากท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจ าคืนไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้และถ้าท่านต้องการแยกตัวออก
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จากกรุ๊ปทัวรเ์พือ่ท่องเทีย่วเองโดยไม่ลงร้านศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, ร้านน ้ามันสน, ศูนยเ์คร่ืองส าอางและ
ร้านพลอยอะเมทสิทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ300 USD ต่อท่าน 
17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิราคานีเ้ฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบJoin Tour เทา่นัน้กรณี
ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครัง้หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือพระสงฆ์เก็บ
ค่าใช้จ่ายเพิม่ท่านละ 4,000บาท 
18. ในระหวา่งทอ่งเท่ียวจะมีชา่งภาพมาถ่ายรูปและชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางและในวนัสดุทา้ย
ของการเดินทางช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ง
ซือ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพึงพอใจของท่านทางบริษัททวัรไ์ม่มีการบงัคับใหซื้อ้แตอ่ย่างใดแตเ่ป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้
เพ่ือใหผุ้เ้ดนิทางไดร้บัทราบ 
19. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯก่อนทุกครัง้มิเช่นนัน้ทาง
บรษิัทฯจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

การเดนิทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพธีิการเข้าเมือง 
เอกสารท่ีควรเตรียมก่อนการเดนิทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเ้ฉพาะนกัทอ่งเท่ียว
ท่ีมาทอ่งเท่ียวโดยสจุรติเทา่นัน้ท่ีผา่นเขา้เมืองไดแ้ละพิจารณาจาก 
1. หลกัฐานการท างานประจ าของนกัท่องเท่ียวซึ่งสมควรท่ีน าติดตวัไปแสดงดว้ยเช่นบตัรพนกังานนามบตัรจดหมาย
การท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดียว) จดหมายรบัรองออกโดยบรษิัทผูจ้ดัคณะ 
2.หลกัฐานการเงินในระหว่างการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะน าเงินสดติดตวัไปดว้ยประมาณ300เหรียญ
สหรฐัหรือประมาณ300,000วอนส าหรบัการเดินทาง2วนั (หากไม่มีบตัรเครดิตคารด์) หากมีบตัรเครดิตต่างประเทศ
เช่นVisa Card, American Express, Dinners Club หรือMaster Card ตอ้งน าติดตวัไปดว้ยหรือหลกัฐานการเงินอ่ืน
ใดท่ีจะแสดงใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบวา่ทา่นคือนกัท่องเท่ียว 
3 .ใบ รับ รองสถานศึ กษ าหากท่ านยั งอยู่ ใน ระห ว่ า งการศึ กษ าห รือบัต รนั กศึ กษ าและควรเดิ น ทาง 
กบัผูป้กครองเชน่บดิามารดาปา้นา้อาท่ีมีนามสกลุเดียวกนั 
4.หากเป็นพาสปอรต์ใหมค่วรน าพาสปอรต์เก่าเย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รือน าติดตวัไปดว้ย 
5.การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนกัทอ่งเท่ียวไมค่วรสวมใส่รองเทา้แตะ 

 


