
 

 

 

 

   

 

 
 

 
 

 

Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทยีบเท่า 3 ดาว B L D 

1 กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ)      - 

2 อินชอน -  สวนอิมจินกกั - Pocheon herb island  - เกาะนามิ - โซล    
GALAXY/DIAMOND RICH/INTER 

CITY HOTEL 

3 สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ - ช้อปปิง้ถนนฮงแด – ชมน า้พเุต้นร าสะพานบนัโพ    
GALAXY/DIAMOND RICH/INTER 

CITY HOTEL 

4 
วดัโซเกชา - พระราชวงัเคยีงบ๊อคคงุ +สวมชดุฮนับก -ศนูย์โสม-ศนูย์
สมนุไพรเกาหล ี- Cosmetic Shop- Duty Free  - ตลาดเมยีงดง    

GALAXY/DIAMOND RICH/INTER 
CITY HOTEL 

5 
โซลทาวเวอร์ - พิพิธภณัฑ์สาหร่าย+ท าคิมบบั - ศนูย์น า้มนัสนเข็มแดง – 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน - กรุงเทพ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ)      - 

WONDERFUL KOREA 
เกาหล ี– โซล - เกาะนาม ิ

5วนั 3คนื 
เร่ิมต้น 

21,900.- 
บาท / ท่าน 

การเดนิทาง : กรกฏาคม – สิงหาคม 2562 



 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูม ิ 

20.00 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C (เช็คอนิกรุ๊ปของสายการบิน
ไทย) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทั และหัวหน้าทวัร์ พร้อมอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ
เดินทางใหก้บัทุกท่าน 

23.10 น.  น าท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลใีต้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG658 หรือเที่ยวบินที่ TG656 23.30-06.55 น. 

วนัที่สอง อนิชอน -  สวนอมิจนิกกั - Pocheon herb island  - เกาะนาม ิ- โซล 

06.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพ่ือความ
สะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร จากนั้นน าท่านสู่ สวนอิมจินกัก หรือสวนท่ีระลึกแห่งสงครามเกาหลี สวนท่ีสร้างข้ึนเพ่ือปลอบขวญัคนท่ี
อพยพมาจากเกาหลีเหนือในช่วงสงครามเกาหลี ท่ีน่ีมีขบวนรถไฟท่ีช่ือว่า มา้เหล็กอยากว่ิง เป็นสัญลกัษณ์ของทาง
รถไฟท่ีเช่ือมเกาหลีเหนือและเกาหลีใต ้ซ่ึงถกูตดัขาดจากกนั ตอนเกิดสงคราม นอกจากน้ีในสวนยงัมีมางแบดนั แท่น
บูชาท่ีสร้างส าหรับใหผู้ล้ี้ภยัมาค านบัในทิศท่ีสุสานบรรพบุรุษตั้งอยู ่และสะพานอิสรภาพ ท่ีเพ่ิงเปิดใหใ้นนกัท่องเท่ียว
เขา้ชมใน 50 ปี สระสร้างใหมี้รูปร่างเป็นคาบสมุทรเกาหลีและระฆงัสันติภาพซ่ึงท่านสามารถหยอดเหรียญแอบส่อง
กลอ้งดูเกาหลีเหนือได้อีกด้วย จากนั้นน าท่านชม Pocheon Herb Island  เกาะท่ีเต็มไปด้วยสมุนไพร และสวน
พฤกษศาสตร์ แห่งเมืองโพชอน จงัหวดัคยองกีโด ต่ืนตากบังานประดบัไฟสวยๆ ท่ีบริเวณ Santa Village และ Flower 
Garden ณ สวนสมุนไพรในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาหลี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ---- เมนู “ชาบูชาบู” 
 น าท่านชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทศัน์ซ่ึงเคยใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าละครทีวี “WINTER LOVE 

SONG” อนัโด่งดงัไปทัว่ทั้งเกาหลีและเอเชีย เกาะนามิน้ีมีรูปร่างคลา้ยใบไม ้ท่ีลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้ าฮนั 
ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เดินผา่นกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนท่ีสูงเสียดฟ้า ผา่นดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั 
เลือกนัง่ท่ีมา้นัง่ริมฝ่ังเพ่ือชมบรรยากาศโรแมนติคใตเ้งาไม ้พร้อมมีเวลาใหท่้านไดเ้ก็บโลเคชัน่ประทบัใจ ใหท่้านได้
อิสระเลือกชมฟาร์มเล้ียงนกกระจอกเทศซ่ึงตั้งอยู่บนเกาะ หรือ จะเลือกข่ีจกัรยานชมวิวเหมือนฉากในละครตาม
อธัยาศยั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ---- เมนู “ทักคาลบี”้ 
 น าท่านเข้าสู่พกัที่โรงแรม GALAXY/DIAMOND RICH/INTER CITY HOTELระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ช้อปป้ิงถนนฮงแด – ชมน า้พุเต้นร าสะพานบันโพ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่าดิสนียแ์ลนดเ์กาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศ โดยมีบริษทัซัมซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านไดอิ้สระเท่ียวชมท่องไปกบัโลกของสัตวป่์า
ซาฟารีชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกท่ีน่ีท่านจะพบเจา้ป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสุข ชมความ
น่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งดี หรือเขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะปลกูดอกไม้
เปล่ียนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยงัสามารถสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทวัร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบดั 
ชมสวนดอกไมซ่ึ้งก าลงับานสะพร่ังอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวน



 

 

ดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี, 
เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ท่ีจดัตามตารางประจ าวนั
ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเคร่ืองเล่นไม่จ ากดัรอบ เลือกชมและเลือกซ้ือชอ้บป้ิงในร้านคา้
ของท่ีระลึกต่างๆอยา่งมากมาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร --- คาลบี ้
 ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงยา่นวยัรุ่นช่ือดงั ย่านถนนฮงแด เป็นย่านชอ้ปป้ิงบริเวณดา้นหนา้ของมหาวิทยาลยัฮงอิก(Hongik 

University) จึงเป็นศูนยร์วมเด็กวยัรุ่นและเด็กมหาวิทยาลยั เป็นอีกเส้นหน่ึงท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยงัมีร้าน
กาแฟท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอร่ี ร้านคา้จ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ คลบั ตลาดศิลปะ และร้านอาหารท่ีน่าสนใจในหมู่วยัรุ่น
อาย ุ20-30 ปีท่ีนิยมมาเดินเล่น ราคาของสินคา้และร้านอาหารต่างๆกย็งัไม่แพงอีกดว้ย ซ่ึงจะคึกคกัเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วง
บ่ายเป็นตน้ไป น าท่านชม น ้าพุเต้นร าสะพานบันโพ หรือท่ีเรียกกนัว่า สะพานสายรุ้งท่ีลงกินเนสส์บุ๊คว่ายาวท่ีสุดใน
โลก โดยมีการติดตั้งโปรแกรมใหบ้รรเลงน ้าพุในเวลาต่างๆทั้งกลางวนัและกลางคืน ซ่ึงในกลางวนัน ้าพุท่ีแสดงจะมี
การตั้งค่่าระดบัการแสดงกว่า 100 รูปแบบใหอ้อกมาคลา้ยกบัใบของตน้วิลโลวก์ าลงัพร้ิวไหว และเม่ือพระอาทิตยต์ก
ดิน ไฟกวา่ 200 ดวงกจ็ะสวา่งสไหวควบคู่กบัน ้าพุท่ีก าลงัเตน้ระบ าไปตามจงัหวะประสานกบัดนตรีท่ีไพเราะ 

 การแสดงน า้พุจะมขีึน้ในช่วงเดอืนเมษายน-ตุลาคม เป็นประจ าทุกวนั 4-6 คร้ัง คร้ังละ 20 นาที 
เวลาเปิด-ปิด: เมษายน-มิถุนายน, กนัยายน-ตุลาคม (ระยะเวลา: 20 นาที)  
วนัธรรมดา: 12:00, 20:00, 20:30, 21:00  
วนัเสาร์-อาทิตย:์ 12:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00  
กรกฎาคม-สิงหาคม (ระยะเวลา: 20 นาที) 
วนัธรรมดา: 12:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00  
วนัเสาร์-อาทิตย:์ 12:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30  
* เวลาแสดงน ้าพุอาจมีการเปล่ียนแปลง ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ และการจดังานกิจกรรม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  --- ไก่ทอดเกาหล ี
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรม  GALAXY/DIAMOND RICH/INTER CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ส่ี วดัโซเกชา - พระราชวงัเคียงบ๊อคคุง+สวมชุดฮันบก – ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหล ี- Cosmetic Shop - Duty Free  
- ตลาดเมยีงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านสู่ วัดโซเกชา วดัท่ีเป็นศูนยก์ลางของพุทธศาสนานิกายเซนท่ีมีช่ือเสียงในประเทศเกาหลี ถึงแมจ้ะเป็นวดัท่ี

ตั้งอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของเมือง แต่ภายในวดัมีความเงียบสงบและสวยงามไม่ต่างไปจากวดัอ่ืนๆ ของประเทศ
เกาหลีใต ้ซ่ึงมกัจะตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา หรือริมชายทะเลจากนั้นน าท่านชม พระราชวังเคียงบ๊อคคุง พระราชวงั
เก่าแก่ท่ีสุดของราชวงศโ์ชซอน สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็นศูนยก์ลางการปกครองในสมยัโบราณ โดยเป็นทั้ง
ท่ีประทบัและฐานอ านาจของพระเจา้แทโจและต่อเน่ืองมาถึงกษตัริยใ์นราชวงศโ์ชซอล พระท่ีนัง่คึนชองจอนถูกสร้าง
ข้ึนมาเพ่ือเป็นท่ีว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญ่ีปุ่นไดส้ร้างอาคารรัฐสภาขนาดยกัษข้ึ์นคัน่ แสดงถึงความ
ตอ้งการตดัความผกูพนัระหว่างพระราชวงศ์กบัราษฎร พิเศษ ให้ท่านถ่ายรูป สวมชุดประจ าชาติเกาหลี ชุดฮันบก ณ 
พระราชวงั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ---- เมนู “ซัมเทกงั” 



 

 

 น าท่านสู่ ศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือว่าเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชมวงจร
ชีวิตของโสมพร้อมใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีท่ีสุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพ่ือน าไปบ ารุงร่างกาย 
หรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ  จากนั้นน าท่านชม ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหล ีใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชม สมุน
ไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ท่ีน ามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ท่ีมีสรรพคุณรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย จากนั้นน าท่าน
ชม COSMETIC SHOP ศูนยร์วมเคร่ืองส าอางช่ือดงัของเกาหลี เช่น Rojukiss, Missha เป็นน าท่าน ช้อปป้ิงสินคา้
ปลอดภาษีท่ีหา้ง Duty Free จากนั้นใหท่้าน ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวยัรุ่นย่านสยามสแควร์ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเป็นแหล่งรวมเคร่ืองส าอางคช่ื์อดงั อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นตน้ 

ค ่า อสิระอาหารค ่า1 มือ้ (ให้ทุกท่านได้อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย) 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม  GALAXY/DIAMOND RICH/INTER CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ห้า โซลทาวเวอร์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ท าคิมบับ - ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน - กรุงเทพ (ท่า
อากาศยานสุวรรณภูม)ิ   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่ชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล ท่าน

สามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองไดถึ้งเขาพูกกัซนั และ
ถา้หันไปยงัทิศตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น ้ าฮนักงั **ไม่ราคารวมค่าขึ้นลิฟท์ ** จากนั้นน าท่านสู่พิพิธภัณฑ์
สาหร่าย พร้อมใหท่้านท าคิมบับ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร --- เมนู “จมิดกั” 
 น าท่านชม ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลีซ่ึงจะใชต้น้สนเขม็แดงจากยอดเขาท่ี

ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยีพร้อมกบัการวิจยัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็นน ้ามนัสนเข็มแดง ภูมิ
ประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต ์โดยกวา่จะมาเป็นน ้ามนัสนเข็มแดงได ้1 แคปซูลตอ้งใช้
ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกดัเอาน ้ ามนัมาผลิตและวิจยัออกมาเป็นน ้ ามนัสนน้ีโดยระหว่างทางน า
ท่านชอ้ปป้ิงท่ี ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซ่ึงมีสินคา้ต่างๆ มากมายให้เลือกซ้ือหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป 
สาหร่าย ขนมขบเค้ียว ลกูอม ผลไมต้ามฤดูกาลและของท่ีระลึกต่างๆ 

21.25 น. น าท่านกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 655 บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 
01.20 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทับใจ 

-------------------------------------------------- 
** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯ 

หากท่านทีต้่องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบนิ ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตัว๋เนื่องจากสายการบิน 
อาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เด็ก อายุไม่เกนิ 12 ปี 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง 

12 – 16 ก.ค. 62 21,900 21,900 20,900 19,900 6,900 

13 – 17 ก.ค. 62  22,900 22,900 21,900 20,900 6,900 

26 – 30 ก.ค. 62  22,900 22,900 21,900 20,900 6,900 

08 – 12 ส.ค. 62 22,900 22,900 21,900 20,900 6,900 

***  ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกนิ 2 ขวบ ] 10,900.-  / ท่าน *** 
***ราคานีร้วมรายการทวัร์ และ ตั๋วเคร่ืองบิน*** 

 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 
หมายเหตุ :รายการนีไ้ม่รวมค่าทิปมคัคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 1,750 บาท/ท่าน/ทริป) 

หัวหน้าทัวร์จากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบริการ) 
(เกบ็ทิปก่อนการเดนิทางที่สนามบินสุวรรณภูม)ิ**เดก็เกบ็เท่าผู้ใหญ่** 

 
พาสปอร์ตจะต้องมอีายุก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลใีต้ ปฏิเสธมใิห้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้ส้ิน 
 
 
หมายเหตุ **   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนีข้ึน้อยู่กับสาย
การบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจากความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุ
หน่ึงเหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได้โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือ
เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมีจ านวนผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้
ไปจงึออกเดินทาง ในกรณีที่มจี านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มหัีวหน้าทัวร์ไทย    อตัราค่าบริการนี ้ส าหรับเดนิทางตั้งแต่ 30 ท่านขึน้
ไป ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีที่มผีู้เดนิทางไม่ถึง 30 ท่าน 
 
 
 
 



 

 

เงือ่นไขการใช้บริการ 
1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถ

ควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมืองรวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอก ประเทศใดประเทศหน่ึง                 

2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบ

ล่วงหนา้ 5-7 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

 
**ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ี

โดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหล ีข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง  

ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

 
อตัรานีร้วม 

 ค่าบตัรโดยสารชั้นทศันาจรไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน ้ามนัไวเ้รียบร้อยแลว้ 
 ค่าบตัรโดยสารชั้นทศันาจรไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน ้ามนัไวเ้รียบร้อยแลว้ 
 ค่าท่ีพกั 3 คืน หอ้งละ 2 - 3 ท่าน 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 หวัหนา้ทวัร์หรือมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินผูช้  านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 ประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูค้าท่านใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมกับทาง
เจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 สมัภาระน ้าหนกัไม่เกินท่านละ 20 กก. 
 



 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม 
 วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว หรือ ประเทศท่ีท่ีตอ้งท าวีซ่าเขา้ประเสาธารณรัฐเกาหลี

ใต ้ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,750 บาท ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-
Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ (รวมท่านละ 1,750 บาท/ท่าน/ทริป) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีการบริการหกัณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีท่ีตอ้งการขอใบเสร็จมีภาษี) 

 
 
เงือ่นไขการจอง  

1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชีและส่งหลกัฐานการ โอนเงินใหเ้จา้หนา้ท่ี
ท่ีดูแลเสน้ทาง ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือไดรั้บ เงินมดัจ าแลว้เท่านั้น 

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน  
3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสาร

ทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 
4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 
การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืทางบริษัทฯจะเรียกเกบ็ก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วนัท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนก าหนด

เนื่องจากทางบริษทัต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พกัและตัว๋เคร่ืองบิน 
มฉิะน้ันจะถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วนั เกบ็เงินมดัจ าทั้งหมด 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ ต่อท่าน 
4. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 
5. ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ้ไม่มีการ

คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ินในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล
รับรอง ทางบริษทัฯ จะท าการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียก
คืนไดคื้อค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ท่านละ 10,000 บาทและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 



 

 

6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล ท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่
มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
**ส าคญั!! บริษทัท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนบัสนุนใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศเกาหลีใตโ้ดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและเกาหลีใต ้ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านั้น ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่าน
การตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

8. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

9. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

 
 
เงือ่นไขการเดินทาง 

1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง

บริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือ
จากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั
ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่
คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหา
น้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 



 

 

10. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน
รายการเดินทาง  

11. บริษทัของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งส้ินบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคก์ารเดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเกาหลี
เท่านั้น 

12. เท่ียวบิน และรายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
13. เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข

และขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
14. โรงแรมท่ีพกัในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกต่างกบัประเทศไทย โดยโรงแรมท่ีพกั

ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหาโรงแรมโดยอา้งอิงตามการจดัระดบัดาวของประเทศเกาหลีตามท่ีระบุในรายการ
ท่องเท่ียวเท่านั้น โรงแรมท่ีประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีท่ีท่านมีความ
ประสงคจ์ะพกัแบบ3ท่านข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมีความแตกต่าง
กันอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามท่ีต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มี
เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพยสิ์นส่วนตัวของท่าน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ ใดๆทั้งส้ิน 

16. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ินและถา้ท่านตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์เพ่ือ
ท่องเท่ียวเอง โดยไม่ลงร้านศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, ร้านน ้ามนัสน, ศูนยเ์คร่ืองส าอาง และร้านพลอยอะเมทิส ทางบริษทัจะ
เรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 USD ต่อท่าน 

17. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิราคาน้ีเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณีตอ้งการตดั
กรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกคร้ัง หากเป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์เก็บค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 4,000 
บาท 

18. ในระหว่างท่องเท่ียวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวนัสุดทา้ยของการ
เดินทางช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซ้ือไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ความพึงพอใจของท่าน ทางบริษทัทวัร์ไม่มีการบงัคบัให้ซ้ือแต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้เพ่ือให้ผุเ้ดินทางได้
รับทราบ 

19. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิเช่นนั้นทางบริษทัฯจะ ไม่
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 

 
 
ขอ้ความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผูมี้เกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ 
และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, 
โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, 



 

 

การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / 
หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล 
เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ 
ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถกูปฏิเสธ
โดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง 
รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือ
เพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 
 

การเดนิทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลแีละพธีิการเข้าเมอืง 
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดนิทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลจีะพจิารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มา

ท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่าน้ันที่ผ่านเข้าเมอืงได้ และพจิารณาจาก  
 

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงสมควรท่ีน าติดตวัไปแสดงดว้ย เช่น บตัรพนกังาน นามบตัร จดหมายการ
ท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษทัผูจ้ดัคณะ 

2. หลกัฐานการเงิน ในระหวา่งการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะน าเงินสดติดตวัไปดว้ยประมาณ  300เหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดินทาง 2   วนั (หากไม่มีบตัรเครดิตคาร์ด) หากมีบตัรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, 
American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งน าติดตวัไปดว้ยหรือหลกัฐานการเงินอ่ืนใดท่ีจะแสดงให้เจา้หนา้ท่ี
ทราบวา่ท่านคือนกัท่องเท่ียว 

3. ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยงัอยูใ่นระหวา่งการศึกษาหรือบตัรนกัศึกษาและควรเดินทางกบัผูป้กครอง เช่น บิดา มารดา ป้า 
นา้ อา ท่ีมีนามสกลุเดียวกนั 

4. หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรน าพาสปอร์ตเก่าเยบ็เล่มคู่กบัพาสปอร์ตใหม่หรือน าติดตวัไปดว้ย  
5. การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนกัท่องเท่ียว ไม่ควรสวมใส่รองเทา้แต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 


