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เกาหลี SEOUL LIKE MAGIC 6 วัน 3 คืน
เดินทาง มีนาคม-พฤษภาคม 2563
เทศกาลแสดงไฟ OOOZOOO STARLIGHT GARDEN | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ |
หมูบ่ า้ นศิลปะ | ป้อมฮวาซอง | พระราชวังฮวาซองแฮกุง | ฟาร์มสตอว์เบอร์รี่ |
IKSEON DONG HANOK VILLAGE | โซลทาวเวอร์ | TRICK EYES MUSEUM+
ICE MUSEUM | ช้อปปิ ้งถนนฮงแด | ตลาดเมียงดง
ราคาแนะนาเริ่มต้นเพียง

21,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1.
วันที่ 2.
วันที่ 3.
วันที่ 4.
วันที่ 5.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (TG658 23.10-06.35)
อินชอน (สนามบินอินชอน) – ซูวอน – หมูบ่ า้ นศิลปะ – ป้อมฮวาซอง – พระราชวังฮวาซองแฮกุง – OOOZOOO STARLIGHT GARDEN
ฟาร์มสตอว์เบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซล – โซลทาวเวอร์ – ช้อปปิ ง้ ถนนฮงแด
IKSEON DONG HANOK VILLAGE – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – COSMETIC SHOP – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
พิพธิ ภัณฑ์สาหร่าย+ทาคิมบับ+ใส่ชดุ ฮันบก – TRICK EYES MUSEUM+ICE MUSEUM – ศูนย์นา้ มันสนเข็มแดง – ซุปเปอร์มาร์เก็ต –
อินชอน (สนามบินอินชอน)
วันที่ 6. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (TG655 21.25-01.20)
1
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วันที่ 1 กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG658 23.10-06.35)
20.00 น.
23.10 น.

วันที่ 2

คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C (เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินไทย) โดย
มีเจ้าหน้าที่ของบริษัท และหัวหน้าทัวร์ พร้อมอานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
นาท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG658 (บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง)
**ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือกที่น่งั บนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็ นไปตามระบบของสายการบิน ซึ่งระบบการจองที่น่ งั เป็ นแบบสุ่มที่
นั่งว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จ ะระบุที่น่ ังบนเครื่อ ง หรือ เปลี่ยนที่ น่ ัง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถสอบถามอัตรา
ค่าบริการเพิม่ เติมได้**

อินชอน (สนามบินอินชอน) – ซูวอน – หมู่บ้านศิลปะ – ป้ อมฮวาซอง –
พระราชวังฮวาซองแฮกุง – OOOZOOO STARLIGHT GARDEN

06.35 น.

เดินทางถึง สนามบินอินชอน สาธารณรัฐ เกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัด
หมาย กรุณาปรับนาฬกิ าของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่น) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองซูวอน
นาท่านชม หมู่บ้านศิลปะ (HAENGGUNG-DONG MURAL VILLAGE) แหล่งรวมศิลปะ วัฒนธรรม จากหลากหลายศิลปิ น
ทัง้ นักดนตรี สถาปนิก จิตรกร ฯลฯ พบกับภาพวาดบนกาแพง มีงานกราฟฟิ คตี ้ งานเพ้นท์กาแพงน่ารักๆ ภายในหมู่บา้ นมีทงั้
คาเฟ่ แกลลอรี่ พิพธิ ภัณฑ์ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากจะได้เที่ยวชมความสวยงามของหมู่บา้ นแล้ว ยังได้ความรูเ้ กี่ยวกับ
ศิลปะและวัฒนธรรมอีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “บุลโกกิ” (หมูผัดซอสเกาหลี)
นาท่านชม ป้ อมฮวาซอง ซึ่งได้รบั จดทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครัง้ ที่ 21
เมื่ อ ปี พ.ศ. 2528 ที่ เ มื อ งเนเปิ ล ส์ ประเทศอิ ต าลี ก าแพง ป้อ มฮวาซอง มี ค วามยาวถึ ง 5.5 กิ โ ลเมตร มี ป้อ มปราการ
หรือประตูเมือง ทัง้ หมด 4 ทิศ ประกอบด้วยเชิงเทิน 48 หลัง และมีรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงาม **ท่าน
สามารถซือ้ ตั๋วรถลางชมเมือง หรือบอลลูนชมเมือง โดยสอบถามราคาจากหัวหน้าทัวร์ จากนัน้ นาท่านชม พระราชวังฮวาซอง
แฮกุง เป็ นพระราชวังที่กษัตริยช์ องโจทรงที่ได้สร้างขึน้ เพื่อเป็ นสถานที่พกั ผ่อนเมื่อเวลาเสด็จมาทาพิธี ซึ่งพระราชวังแห่งนีไ้ ด้ใช้
เป็ นฉากหนึ่งในการถ่ายทาละครสุดฮิต “แดจังกึม” และ The King and The Clown ด้านหน้าของพระราชวังนัน้ มีประตูวงั บาน
ใหญ่ดสู ะดุดตา ด้านหน้าตรงประตูวงั จะได้มีการแสดงของชาวเกาหลีที่มาแสดงให้นกั ท่องเที่ยวทั่วไปได้ชม การแสดงที่ได้ชม
นัน้ เป็ นการแสดงโชว์การใช้อาวุธต่างๆ ของคนเกาหลีสมัยโบราณ นักแสดงจะแต่งกายแบบนักรบเกาหลีโบราณ ดูเข้มแข็ง
และก็อ อกมาวาดลวดลายการใช้อาวุธในการต่อสูต้ ่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ดาบ ใช้หอก การยิงธนู รวมถึงยังมีการแสดง
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ท่าทางการต่อสูข้ องชาวเกาหลี เตะต่อยต่อสูก้ นั โดยที่ปราศจากอาวุธ จนสามารถเรียกเสียงปรบมือจากเหล่านักท่องเที่ยวได้
ไม่นอ้ ย

จากนัน้ นาท่านชม OOOZOOO STARLIGHT GARDEN ทั่วทัง้ ธีมปาร์ค ประดับตกแต่งไปด้วยดวงไฟมากมาย ซึ่งจะแบ่ง
ออกเป็ นโซนๆ อย่างเช่น Flower Garden ที่ไม่ใช่แค่สวนดอกไม้ธรรมดา แต่เป็ นสวนที่ทาจากไฟดวงเล็กๆ นามาประกอบกัน
เป็ นดอกไม้ช่อใหญ่สวยงามมากๆ หรือจะเป็ น ทะเลแห่งดวงดาว ที่ท่ วั ทัง้ บริเวณเต็มไปด้วยแสงไฟวิบวับ ราวกับแสงดาวยาม
ค่าคืน อุโมงค์ดางดาวที่โซน Tunnel galaxy และโซนที่พเิ ศษสุดๆ ก็คือ Ooozooo Tower ที่ให้นกั ท่องเที่ยวได้ขนึ ้ ไปนั่ง เพื่อชม
บรรยากาศและภาพรวมทัง้ หมดของธีมปาร์ค

ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที่ 3
เช้า

3

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู “ชาบู ชาบู”
พักที่ SOWON KOREA TOURIST ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

ฟาร์มสตอว์เบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซล – โซลทาวเวอร์ –
ช้อปปิ้ งถนนฮงแด
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมและเก็บสตรอว์เบอร์รี ที่ ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี ท่านสามารถเก็บและชิมได้ สตรอว์เบอร์รีเกาหลีจะมีลกู ใหญ่และ
รสชาติหวาน ท่านสามารถสั่งซือ้ ฝากคนทางบ้านได้
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นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่าดิสนียแ์ ลนด์เกาหลีเป็ นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศ
โดยมีบริษัทซัมซุงเป็ นเจ้าของ ตัง้ อยู่บนทาเลสวยกลางหุบเขา แบ่งออกเป็ นหลายโซน ได้แก่ สวนสัตว์, Global Fair,
Europian Advanture, Magic Land, American Advanture และ Everland Speedway และที่ เด็กๆ ไม่ควรพลาดคือ
ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งมากมายด้วยดอกไม้นานาพันธุท์ ี่จะเปลี่ยนไปตามฤดูก าล และการแสดงในแต่ละวันแบบ
ไม่ซ า้ พร้อมพาทัวร์ป่าซาฟารี ส่องโลกกว้างของสิงสาราสัตว์ โดยเฉพาะ ไลเกอร์ (สิงโตผสมเสือ ) แฝดคู่แรกของโลก และ
สัมผัสความน่ารักของเจ้าหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้อย่างน่าทึ่ง อีกทัง้ ยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิ
เช่น สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกาลังบานสะพรั่งอวดสีสนั เต็มสวน (ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับสภาพอากาศ)
ด้วยบัตรเข้าชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นได้ทกุ เครื่องเล่นไม่จากัดรอบ เลือกชมและเลือกซือ้ ช้อบปิ ้งในร้านค้าของที่ระลึก
ต่างๆอย่างมากมาย เมื่อได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสูก่ รุงโซล

กลางวัน

4

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “คาลบี”้ หมู่ย่างเกาหลี
นาท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สงู ที่สดุ ในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนา้ ทะเล ท่าสามารถชม
ทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรง
ข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่นา้ ฮันกัง **ไม่ราคารวมค่าขึน้ ลิฟท์ **
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นาท่าน ช้อปปิ้ งถนนฮงแด แหล่งวัยรุ่นย่านฮงแด มหาวิทยาลัยฮงอิก เป็ นย่านช้อปปิ ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮ
งอิก จึงเป็ นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็ นอี กเส้นหนึ่งที่ มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีรา้ นกาแฟที่เป็ น
เอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจาหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วยั รุ่นอายุ 20-30 ปี ที่
นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆ ก็ยงั ไม่แพงอีกด้วย ซึ่งจะคึกคักเป็ นพิเศษตัง้ แต่ช่วงบ่ายเป็ นต้นไป

ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที่ 4
เช้า

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู “บิบมิ บับ” ข้าวยาเกาหลี
พักที่ INTERCITY HOTEL / GALAXY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

IKSEON DONG HANOK VILLAGE – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี –
COSMETIC SHOP – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ หมู่บ้านโบราณ 100 ปี (IKSEON DONG HANOK VILLAGE) ย่านแฮงก์เอาต์ใหม่ในบ้านเก่า ความเก๋ของย่าน
นีค้ ือ ที่ นี่เป็ นหมู่บา้ นโบราณ Hanok Village อายุกว่า 100 ปี แต่ในอาณาเขตเล็กๆ นี ้ กลับมีคาเฟ่ และร้านขายของ
กระจุกกระจิกซ่อนตัวอยู่ตามตรอกซอกซอย ทัง้ ของเล่นโบราณ เครื่องประดับ ร้านกาแฟ จากหมู่บา้ นเก่าจึงกลายเป็ นแหล่ง
แฮงก์เอาต์ใหม่ไปโดยปริยาย

นาท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็ นโสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ ชมวงจรชีวิต
ของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้ โสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่ที่สดุ และราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนาไปบารุงร่างกาย หรือฝากญาติ
ผูใ้ หญ่ที่ท่านรักและนับถือ
นาท่านชม ศูน ย์สมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซือ้ เลือกชม สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามูของเกาหลี ที่นามาแปรรูปเป็ นรูปแบบ
ต่างๆ ที่ มีสรรพคุณรักษาโรค และบารุงร่างกาย จากนัน้ นาท่านชม COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสาอางชื่ อดังของ
เกาหลี เช่น Rojukiss, Missha
5
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ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที่ 5
เช้า

6

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “ซัมเทกัง” (ไก่ตุ๋นโสม)
นาท่าน ช้อปปิ ง้ สินค้าปลอดภาษีที่หา้ ง DUTY FREE ต่อจากนัน้ นาท่านช้อปปิ ง้ ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี
ท่านสามารถเลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสินค้าวัยรุน่ เช่น เสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่องประดับ
ทัง้ แบรนด์ เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องสาอางเช่นETUDE
HOUSE, SKIN FOOD,THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทัง้ ยังมีรา้ นกาแฟ ร้านอาหาร

อิสระอาหารค่า 1 มือ้ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย)
พักที่ INTERCITY HOTEL / GALAXY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทาคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก – TRICK EYES MUSEUM+ICE
MUSEUM – ศูนย์นา้ มันสนเข็มแดง – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน (สนามบินอิน
ชอน)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ พิพธิ ภัณฑ์สาหร่าย ซึ่งท่านจะได้เรียนรูก้ ารทาสาหร่ายของชาวเกาหลีประวัติความเป็ นมาและความผูกพันที่ชาว
เกาหลีที่มีต่อ สาหร่าย พิเศษ....ให้ท่านได้ถ่า ยรู ปเป็ นที่ระลึก ในชุดฮันบก พร้อมให้ท่านทาคิมบับหรือ ข้าวห่อสาหร่าย
เกาหลีดว้ ยตนเองอีก
นาท่านสู่ TRICK EYES MUSEUM เป็ นอาร์ตแกลเลอรี่ภาพวาดที่ใช้เทคนิค “trompe l’oeil” ที่ปรับให้งานศิลปะ 2 มิติให้เกิด
เป็ นภาพลวงตาให้เป็ นแบบ 3 มิติ ซึ่งผูเ้ ข้าชมก็จะได้เพลิดเพลินไปกับการโพสท่าต่างๆให้เข้าไปเป็ นส่วนหนึ่งของภาพศิลปะด้าน
นอกของห้องโถงนิทรรศการตกแต่งภายในด้วยสไตล์กรีซคล้ายซานโตรินี่ รวมถึงนา้ พุ อุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ และร้านคาเฟ่ ที่ เสิรฟ์
กาแฟออแกนนิคแสนอร่อยและเครื่องดื่มอื่นๆอีกด้วย จากนัน้ นาท่านชม ICE MUSEUM ซึ่งเป็ นเมืองนา้ แข็งเป็ นศิลปะการ
แกะสลักนา้ แข็งแบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็ นการจาลองเป็ นเมืองนา้ แข็ง และยังเอาใจเด็กๆด้วยการสร้างสไลเดอร์นา้ แข็งอีกทัง้
ยังมีกิจกรรมและโซนต่างๆ ให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชมได้โดยไม่มีเบื่อ เช่น นั่งรถลากกวางรูดอร์ฟ ถ่ายรูปคู่กับคุณลุงซานต้านา้ แข็ง
และโพสท่าถ่ายรูปกับบรรดานกแพนกวินนา้ แข็งทัง้ หลาย สารวจถา้ นา้ แข็ง เอสกิโมและเยี่ยมชมปราสาทนา้ แข็ง มีจุดชมวิวบน
กาแพงเมืองนา้ แข็ง และโรงแรมที่สร้างจาลองขึน้ จากการแกะสลักจากนา้ แข็งทัง้ หมด ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถตื่นตาตื่นใจและ
สัมผัสกับความหนาวอุณหภูมติ ดิ ลบมากกว่า 5 องศาได้ทกุ วัน ไม่มีวนั หยุด
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21.25 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “จิมดัก” (ไก่อบซีอ๊วิ วุ้นเส้น)
จากนัน้ นาท่านชม ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ตน้ สนเข็มแดงจากยอดเขาที่
ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็ นนา้ มันสนเข็มแดง ภูมิประเทศ
ของประเทศเกาหลีเป็ นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกว่าจะมาเป็ นนา้ มันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดง
ประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอานา้ มันมาผลิตและวิจยั ออกมาเป็ นนา้ มันสน
นาท่านช้อปปิ ง้ ที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสนิ ค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซือ้ หาเป็ นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
สาหร่าย ขนมขบเคีย้ ว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน
นาท่านลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 655 (บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง)

วันที่ 6

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG655 21.25-01.20)

01.20 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

กลางวัน
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อัตราค่าบริการ : เกาหลี SEOUL LIKE MAGIC 6 วัน 3 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
พักกับผู้ใหญ่
1 ท่าน ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดีย่ ว
ท่านละ

วันที่ 27 มี.ค.-01 เม.ย. 63
วันที่ 06-11 พ.ค. 63
วันที่ 13-18 พ.ค. 63
วันที่ 20-25 พ.ค. 63
วันที่ 27 พ.ค.-01 มิ.ย. 63

21,900.22,900.21,900.21,900.21,900.-

21,900.22,900.21,900.21,900.21,900.-

21,900.22,900.21,900.21,900.21,900.-

21,900.22,900.21,900.21,900.21,900.-

6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.-

5,000.5,000.5,000.5,000.5,000.-

ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ รวมท่านละ 1,800 บาท/ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
(เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิ) **เด็กเก็บเท่าผูใ้ หญ่**
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทถี่ ือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้
พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่ รุงเทพฯ และทีป่ ระเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้ สิน้

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.

2.
3.
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บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั
ที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของ
เที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่กี องตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้า
เมื องของแต่ละประเทศไม่อ นุญาตให้เข้าเมื อ งรวมทัง้ ในกรณี ท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีนา้ เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอก ประเทศ
ใดประเทศหนึ่ง
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เกาหลี SEOUL LIKE MAGIC 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย

[GQ1ICN-TG009]

บริษัท รุ่งทรัพย์ แกรนด์ ทัวร์ จำกัด
ROONGSARP GRAND TOUR CO.,LTD.
33 ซอย- ถนนนเรศ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel : 02-631-8188, Email : info@rsgtour.com
TAT No. 11/01030

กรณี ท่ีคณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจ้งให้ทา่ นทราบล่วงหน้า 5-7 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทาการซือ้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือ ว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทกุ ข้อแล้ว
**สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพือ่ กำรท่องเทีย่ วเท่ำนัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้ำเดินทำงเข้ำประเทศเกำหลี
โดยผิดกฎหมำยและในขัน้ ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือ ง ทัง้ ไทยและเกำหลี ขึน้ อยู่กับกำร
พิจำรณำของเจ้ำหน้ำทีเ่ ท่ำนัน้ ลูกค้ำทุกท่ำนต้องผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองด้วยตัวของท่ำนเอง ทำง
มัคคุเทศก์ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือใดๆได้ทงั้ สิน้ **
4.

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.

คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 9 ท่านขึน้ ไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์)
คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 9 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่า บัต รโดยสารชั้น ทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ ๊ป ) รวมภาษี สนามบิ นและภาษี น า้ มัน ไว้
เรียบร้อยแล้ว
ค่าที่พกั 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ประกั น อุ บัติ เ หตุ ว งเงิ น ท่ า นละ 200,000 บาท เสี ย ชี วิ ต 1,000,000 บาท (เงื่ อ นไขตาม
กรมธรรม์)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิม่ เติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้านบาท]

7.
8.
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อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.
3.
4.

5.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือ จากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
เป็ นต้น
ค่านา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีท่เี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
วีซา่ เข้าประเทศเกาหลี ในกรณีท่ผี เู้ ดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ท่ตี อ้ งทา
วีซา่ เข้าประเสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซา่ ท่านละ 1,750บาท สาหรับผูท้ ่ีถือ
หนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ ก่อน
การส่งเอกสารยื่นวีซา่
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ รวม 1,800 บาท/ท่าน/ทริป

เงือ่ นไขการจอง
1.
2.
3.

4.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชีและส่ง
หลักฐานการ โอนเงินให้เจ้าหน้าที่ท่ดี แู ลเส้นทาง ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่เี ดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อ
เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิ แจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรค
ประจาตัวหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน
ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทาง
เป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

กำรชำระค่ำทัวร์สว่ นทีเ่ หลือทำงบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วันท่ำนควรจัดเตรียมค่ำ
ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนือ่ งจำกทำงบริษัทต้องสำรองค่ำใช้จ่ำยในส่วนของค่ำทีพ่ กั และตัว๋ เครือ่ งบิน
มิฉะนัน้ จะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติ

เงือ่ นไขการยกเลิก
1.
2.
3.
4.
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สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผูย้ ่ืนวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่า
ผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด 100% ของราคาทัวร์
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5.

6.

7.

8.

9.

ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทัง้ จากประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงินทัง้ หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิน้ ในกรณี เจ็ บป่ วย จนไม่
สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทาการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงั้ นีท้ า่ นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียก
คืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋วท่านละ 10,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ยกเว้นกรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือค่ามัดจา
ที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อ าจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่า
ทัวร์ทงั้ หมดไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ
กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ
เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้
**ส ำคัญ!! บริษั ท ท ำธุ รกิ จ เพื่อ กำรท่ อ งเที่ย วเท่ ำ นัน้ ไม่ ส นับ สนุน ให้ลู กค้ำ เดินทำงเข้ำ
ประเทศเกำหลีใต้โดยผิดกฎหมำยและในขัน้ ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ทัง้ ไทยและ
เกำหลีใต้ ขึน้ อยู่กบั กำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำทีเ่ ท่ำนัน้ ลูกค้ำทุกท่ำนต้องผ่ำนกำรตรวจคน
เข้ำเมืองด้วยตัวของท่ำนเอง ทำงมัคคุเทศก์ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือใดๆได้ทงั้ สิน้ **
เมื่อ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือ
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้ สิน้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอม
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

หมายเหตุ
1.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่
อาจแก้ไขได้

2.

บริษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ ไ ม่ ร ับ ผิ ด ชอบใดๆ เหตุก ารณ์ท่ี เ กิ ด จากสายการบิ น ภัย ธรรมชาติ
เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั ิเหตุ,
ความเจ็บป่ วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้น

3.

หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้ สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะ
ไม่รบั ผิดชอบค่าบริการที่ทา่ นได้ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้

4.

บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ
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5.

รายการนีเ้ ป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองที่
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้ าจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.

ราคานีค้ ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่จี ะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว

7.

กรณี เ กิ ด ความผิ ด พลาดจากตัว แทน หรือ หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง จนมี ก ารยกเลิก ล่า ช้า
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะ
ดาเนิ นโดยสุด ความสามารถที่จ ะจัดบริก ารทัวร์อ่ื น ทดแทนให้ แต่จ ะไม่ คืน เงิ นให้ส าหรับ
ค่าบริการนัน้ ๆ

8.

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้

9.

หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่รี ะบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิน้ แต่ทงั้ นีท้ างบริษัทฯจะ
จัด หารายการเที่ ย วสถานที่อ่ื น ๆมาให้ โดยขอสงวนสิท ธิ์ ก ารจัด หานีโ้ ดยไม่ แ จ้ง ให้ท ราบ
ล่วงหน้า

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิน้
11. บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้ สิน้ บริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ ี จุดประสงค์
การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านัน้
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
13. เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือ
ว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทงั้ หมดนีแ้ ล้ว
14. โรงแรมที่พกั ในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกาหนดดาวและประเภทของที่พกั แตกต่างกับ
ประเทศไทย โดยโรงแรมที่พกั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิ งตาม
การจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านัน้ โรงแรมที่ประเทศ
เกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์
จะพักแบบ3ท่านขึน้ อยู่กับข้อ จากัดของห้อ งพักและการวางรู ปแบบของห้อ งพักของแต่ละ
12

เกาหลี SEOUL LIKE MAGIC 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย

[GQ1ICN-TG009]

บริษัท รุ่งทรัพย์ แกรนด์ ทัวร์ จำกัด
ROONGSARP GRAND TOUR CO.,LTD.
33 ซอย- ถนนนเรศ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel : 02-631-8188, Email : info@rsgtour.com
TAT No. 11/01030

โรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทาให้ทา่ นไม่ได้หอ้ งพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียง
ได้ตามที่ตอ้ งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ใน
แถบที่มีอุณหภูมิต่าเครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูรอ้ นเท่านัน้
15. กระเป๋ าสัมภาระต่างๆถือเป็ นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบต่อความ
เสียหายสูญหายล่าช้า หรืออุบตั ิเหตุตา่ งๆ ใดๆทัง้ สิน้
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพร้อ มคณะถือ ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อ งค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้ สิน้ และถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่
ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน้ามันสน, ศูนย์เครื่องสาอาง และร้านพลอย
อะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่านเป็ นจานวนเงิน 300 USD
ต่อท่าน
17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานีเ้ ฉพาะนักท่อ งเที่ยวชาวไทยและท่อ งเที่ยวเป็ นหมู่คณะแบบ
Join Tour เท่านัน้ กรณี ตอ้ งการตัดกรุ ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครัง้ หากเป็ น
นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท
18. ในระหว่างท่องเที่ยวจะมี ช่างภาพมาถ่ายรู ปและช่ วยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง และในวันสุดท้ายของการเดินทางช่างภาพจะนาภาพถ่ายมาจาหน่ายหากว่าท่านใด
สนใจสามารถซือ้ ได้แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ ไม่ตอ้ งซือ้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับความพึงพอใจของท่าน
ทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับให้ซอื ้ แต่อย่างใดแต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้ผเุ้ ดินทาง
ได้รบั ทราบ
19. ในกรณีท่ลี กู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุก
ครัง้ มิเช่นนัน้ ทางบริษัทฯจะ ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิน้

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะ
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านัน้ ที่ผา่ นเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1. หลักฐานการทางานประจาของนักท่อ งเที่ยว ซึ่งสมควรที่นาติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัต ร
พนักงาน นามบัตร จดหมายการทางานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรอง
ออกโดยบริษัทผูจ้ ดั คณะ
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2. หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนาเงินสดติดตัวไปด้วย
ประมาณ 300 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สาหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่
มีบตั รเครดิตคาร์ด) หากมี บตั รเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express,
Dinners Club หรือ Master Card ต้องนาติดตัวไปด้วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดง
ให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว
3. ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทาง
กับผูป้ กครอง เช่น บิดา มารดา ป้า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน
4. หากเป็ นพาสปอร์ตใหม่ ควรนาพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคูก่ บั พาสปอร์ตใหม่หรือนาติดตัวไปด้วย
5. การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็ นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ
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