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เทศกาลตกปลาน า้แข็ง | เต็มอิ่มเลน่สกี | พกัสกีรสีอรท์ | ฟารม์สตรอวเ์บอรร์ี่ |  
สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์| STAR PARK | Ikseon dong Hanok Village 
 ฮนุไดพรเีมี่ยมเอา้ทเ์ลท |  พระราชวงัเคียงบก | เมียงดง | ฮงแด 

 
 

เกาหลี ICE FISHING & SKI 5 วัน 3 คืน 
เดนิทาง มกราคม 2563 

 

 

 

 

 

ราคาแนะน าเพยีง  18,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมิู) (OZ744 : 01.50 – 09.20) 

23.00 น. คณะมาพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 3 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์K10-K19 (เช็คอินของสายการบิน
เอเชียน่า แอรไ์ลน)์ โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทและหวัหนา้ทวัรพ์รอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการ
เดินทางใหก้บัทกุท่าน 

  

วันที ่2 
กรุงเทพฯ (OZ744 : 01.50 – 09.20) อินชอน (สนามบินอินชอน) – 
เทศกาลตกปลาน า้แข็ง  

01.50 น. น าท่านเดินทางสู ่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน  Asiana Airline เที่ยวบินที่ OZ744 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5-6 
ชั่งโมง)  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) **ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบ
ของสายการบินซึง่ระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งวา่ง หากท่านมีความประสงคท์ี่จะระบทุี่นั่งบนเครื่อง หรอืเปลี่ยนที่นั่ง จะ
มีคา่ใชจ้่ายเพิ่มเติม สามารถดอูตัราค่าบรกิารไดจ้ากทา้ยรายการนี*้* 

09.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลี เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารด้วยเมนู “ทกัคาลบี”้(ไก่ผัดซอสเกาหลี) 
 น าท่านสู่ เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง ใหท้่านไดล้องสมัผสับรรยากาศการตกปลาเทราตภ์เูขาในแม่น า้ ซึ่งจะเปลี่ยนสภาพเป็น

น า้แข็งซึง่มีความหนาประมาณ 30-40 เซนติเมตร ปลาชนิดนีเ้ป็นปลาสายพนัธุเ์ดียวกนักบัปลาแซลมอน ซึง่อาศยัอยู่ในน า้เย็น 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (OZ744 : 01.50 – 09.20) 
วนัที่ 2   กรุงเทพฯ (OZ744 : 01.50 – 09.20) อินชอน (สนามบินอินชอน) – เทศกาลตกปลาน า้แข็ง  
วนัที่ 3   อิสระเล่นสกี – ฟารม์สตรอวเ์บอรร์ี่ – สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– โซลทาวเวอร ์
วนัที่ 4.  ศนูยโ์สม – Cosmetic – ศนูยน์ า้มนัสน – พระราชวงัเคียงบก – โรงงานสาหรา่ย + ใส่ชดุฮนับก + ท าคิมบบั – Duty Free – ชอ้ป

ปิ้งเมียงดง 
วนัที่ 5.   ฮอกเกนาม ู– Star Park – IKSEON DONG HANOK VILLAGE – ชอ้ปปิ้งฮงแด – ฮุนไดพรีเม่ียม เอา้ทเ์ลท – ซุปเปอรม์าเก็ต – 

สนามบินอินชอน - กรุงเทพ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (OZ743 : 20.20 – 00.20 ) 
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อณุหภมูิต ่ากวา่ 20 องศาเซลเซียส ซึง่เป็นปลาที่มีความสวยงามและมีรสชาติหวานมนัอรอ่ย สามารถน ามาท าเป็นซูชิหรือซาซิ
มิมารบัประทานได ้อิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ในบริเวณงานเทศกาล ซึ่งจะหลายกิจกรรมใหท้่านไดท้ดลองสมัผสั
ประสบการณใ์หม่ๆ อาทิเช่น สโนวส์เลด, สเก็ตน า้แข็ง, รถไฟน า้แข็ง, รถ ATV เป็นตน้ (ราคาทวัรร์วมคา่อปุกรณต์กปลา) 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารด้วยเมนู “ชาบูชาบู” 
ทีพั่ก พักที ่YANGJI PINE SKI RESORT / OAK VALLEY SKI RESORT ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเทา่   

วันที ่3 
อิสระเล่นสกี – ฟารม์สตรอวเ์บอรร่ี์ – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– โซลทาว
เวอร ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

  สมัผสัประสบการณห์นาวสดุขั่วกบั ลานสกีขนาดใหญ่ อิสระให้ทา่นเล่นสกี ซึง่ปลอดภยัไม่มีอนัตราย การเตรียมตวัก่อนเล่น
สกีควรเตรยีมถงุมือสกี ผา้พนัคอ แวน่กนัแดด เสือ้แจ๊คเก็ตกนัน า้หรอืผา้รม่ และกางเกงรดัรูปพรอ้มกบัรบัฟังขอ้แนะน า และฝึก
วิธีการเล่นจากไกดท์อ้งถ่ินก่อนลงสนามจรงิ ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั และท่านสามารถเล่นและสมัผสั
กบัหิมะปยุขาวไดอ้ย่างสนกุสนาน หมายเหต ุ: กิจกรรมภายในลานสกีขึน้อยู่กบัความเอือ้อ  านวยของสภาพอากาศ บรษิัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (*ราคาทวัรย์งัไม่รวมคา่อปุกรณ์
การเล่นสกี สกีลิฟท ์สโนวส์เลด สกีคา่เล่นรวมชดุประมาณ 50,000 วอน*) 
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 น าท่านชมและเก็บสตรอวเ์บอรร์ี ที่ ฟารม์สตรอวเ์บอรร์ี่ ท่านสามารถเก็บและชิมได ้สตรอวเ์บอรร์ี่เกาหลีจะมีลกูใหญ่และ
รสชาติหวาน ท่านสามารถสั่งซือ้ฝากคนทางบา้นได ้

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารด้วยเมนู “คาลบี”้ (หมูย่างเกาหลี) 
 น าท่านเดินทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ถกูขนานนามวา่ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลีเป็นสวนสนกุกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ 

โดยมีบรษิัทซมัซุงเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหบุเขา ใหท้่านไดอ้ิสระเที่ยวชมท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารีชมไลเกอรแ์ฝด
คู่แรกของโลกที่น่ีท่านจะพบเจา้ป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสขุ ชมความน่ารกัของหมีที่สามารถสื่อสารกบั
คนขบัรถไดเ้ป็นอย่างดี หรือเขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลกูดอกไมเ้ปลี่ยนไปตามฤดกูาล อีกทัง้ยงัสามารถ
สนกุกบัเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทวัร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ้ึ่งก าลงับานสะพรั่งอวดสีสนัเต็ม
สวน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จดัตามตารางประจ าวนัดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ONE DAY 
TICKET เล่นไดท้กุเครื่องเลน่ไม่จ ากดัรอบ เลือกชมและเลือกซือ้ชอ้บปิ้งในรา้นคา้ของที่ระลกึต่างๆอย่างมากมาย 

 

 
 น าท่านสู่ชม โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สงูที่สดุในโลกมีความสงูถึง 480 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ท่านสามารถ

ชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้ึงเขาพูกักซนั และถา้หนัไปยงัทิศ
ตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น า้ฮนักงั จดุไฮไลทท์ี่พลาดไม่ไดเ้ลยเม่ือมาเที่ยว Seoul Tower นั่นก็คือ สถานที่คลอ้งกญุแจช่ือ
ดงั  Love Key Ceremony ที่มีความเช่ือว่าคู่รกัที่มาคลอ้งกญุแจที่จะมีความรกัที่ยืนยาวไปตลอดกาล โดยที่จะเขียนขอ้ความ
หรอืช่ือของคูร่กัไวบ้นแม่กญุแจ แลว้น าไปคลอ้งไวก้บัราวเหลก็บรเิวณฐานของ N Seoul Tower  **ไม่ราคารวมคา่ขึน้ลิฟท ์** 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารด้วยเมนู “ไก่ทอดเกาหลี” 
ทีพั่ก พักที ่INTERCITY HOTEL / JK BLOSSOM HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

วันที ่4 
ศูนยโ์สม – Cosmetic – ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบก – 
โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก + ท าคิมบับ - Duty Free – ช้อปป้ิงเมียง
ดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
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 น าท่านสู ่ศูนยโ์สม ซึง่รฐับาลรบัรองคณุภาพวา่ผลิตจากโสมที่มีอาย ุ6 ปี ซึง่ถือวา่เป็นโสมที่มีคณุภาพดีที่สดุ ชมวงจรชีวิตของ
โสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลือกซือ้โสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง  2 เท่า เพื่อน าไปบ ารุงร่างกาย หรือฝากญาติ
ผูใ้หญ่ที่ท่านรกัและนบัถือ 

 จากนัน้น าท่านชม COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครื่องส าอางชื่อดงัของเกาหลี เช่น Rojukiss, Missha 
 น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาที่

ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยีพรอ้มกบัการวิจยัที่ประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็นน า้มนัสนเข็มแดง ภมูิประเทศ
ของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต ์โดยกว่าจะมาเป็นน า้มนัสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลตอ้งใชใ้บสนเข็มแดง
ประมาณ 2.7 กิโลกรมั มาสกดัเอาน า้มนัมาผลิตและวิจยัออกมาเป็นน า้มนัสน 

 จากนั้นน าท่านชม พระราชวังเคียงบก พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1394โดยใช้เป็น
ศนูยก์ลางการปกครองในสมยัโบราณโดยเป็นทัง้ที่ประทบัและฐานอ านาจของพระเจา้แทจอนและ ปกครองเกาหลีของญ่ีปุ่ น
ไดส้รา้งอาคารรฐัสภาขนาดยกัษ์ขึน้คั่นเพื่อตอ้งการแสดงนยัเด่นชดัว่าตอ้งการตดัความผกูพนัระหว่างพระราชวงศก์บัราษฎร
อาคารหลงันีไ้ดถู้กรือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญ่ีปุ่ นในเขตพระราชวงัยงัมีพระต าหนกัเคียวฮเวรู เป็น
อาคารสองชัน้ตวัพระต าหนกัถกูสรา้งใหย่ื้นออกไปกลางสระน า้ที่เต็มไปดว้ยฝงูหงสส์รา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ส  าหรบัจดังาน
เลีย้งพระราชทาน 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารด้วยเมนู “ซัมเกทงั (ไกตุ่๋นโสม)”  

 น าท่านเขา้ชม โรงงานสาหร่าย ของฝากที่มีช่ือเสียงของเกาหลี ผลิตสาหรา่ยใหม่ สด ทกุวนัมีหลายรสชาติใหท้่านไดเ้ลือกซือ้
ไปเป็นของฝาก จากนั้นน าท่านเรียนรูว้ิธีการท า คิมบับ (ขา้วห่อสาหร่าย)อาหารง่ายๆๆที่คนเกาหลีนิยมรบัประทาน คิม 
แปลว่า สาหร่าย บบั แปลว่า ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั่นเป็นชิน้ๆพอดีค า จิม้กะโชยุญ่ีปุ่ นหรือวาซาบิก็ได้ ตาม
รา้นอาหารก็จะมีท าเป็นพิเศษ คือมีผดัซอสมาใหจ้ิม้ราดดว้ย พิเศษ...ฟรีใส่ “ฮันบก” ชุดประจ าชาติเกาหลี มีหลากหลาย
ชดุใหท้่านไดเ้ลือกใส่พรอ้มเก็บภาพประทบัใจ 



 

 
KR GO GQ1ICN OZ003 5D3N OZ 

 

 น าท่าน ชอ้ปปิ้งสินคา้ปลอดภาษีที่หา้ง Duty Free  มีสินคา้ชัน้น าใหท้่านเลือกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนิด อาท ิน า้หอม เสือ้ผา้
เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดบั  

 จากนัน้ใหท้่าน  ชอ้ปปิ้งตามอธัยาศยั ณ ตลาดเมียงดง แหลง่รวมวยัรุน่ย่านสยามสแควร ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหลง่รวม
สินคา้วยัรุน่ อาทิ เสือ้ผา้แฟชั่นแบบอินเทรน เครื่องส าอางดงัๆ ของเกาหลี พบกบัความแปลกใหม่ในการชอ้ปปิ้งอีกรูปแบบ
หนึ่ง ซึง่เมียงดงแห่งนีจ้ะมีวยัรุน่หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตวักนัที่น่ีกวา่ลา้นคนในแตล่ะวนั 

 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่า 1 มือ้ (ใหทุ้กทา่นได้อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย) 
ทีพั่ก พักที ่INTERCITY HOTEL / JK BLOSSOM HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

วันที ่5 
ฮอกเกนามู – Star Park – IKSEON DONG HANOK VILLAGE – ช้อปป้ิง
ย่านฮงแด – ฮุนไดพรีเม่ียม เอ้าทเ์ลท – ซุปเปอรม์าเก็ต – สนามบินอิน
ชอน - กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภมิู) (OZ743 : 20.20 – 00.20 ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม ศูนยย์าสมุนไพรเกาหลี ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เลือกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหลี ที่น  ามาแปรรูปเป็นรูปแบบ

ตา่งๆ ที่มีสรรพคณุรกัษาโรค และบ ารุงรา่งกาย 
 น าท่านสู่ STAR PARK ตัง้อยู่บริเวณ MBC World บริษัท กระจายเสียงรายใหญ่ของเกาหลีมีจดัการแสดงหลากหลายส่วน 

เชน่ CARPET ZONE ซึ่งจะจดัในส่วนนัน้ เป็นพรมแดงใหท้กุท่านไดส้มัผสัประสบการณ ์เฉกเช่น นกัแสดงชัน้น าของประเทศ
เกาหลีใต ้LED MASK ZONE ซึ่งจดัเป็นส่วนจดัแสดงนิทรรศการส่วนแรกของ STAR PARK และทกุท่านสามารถชม ส่วนจดั
แสดงที่น่าสนใจอีกมากมาย 

 น าท่านสู่หมู่บา้นโบราณ 100 ปี ย่านแฮงกเ์อาตใ์หม่ในบา้นเก่า ความเก๋ของย่านนีค้ือ ที่น่ีเป็นหมู่บา้นโบราณ Hanok Village  
อายกุว่า 100 ปี แต่ในอาณาเขตเล็กๆ นี ้กลบัมีคาเฟ่และรา้นขายของกระจกุกระจิกซ่อนตวัอยู่ตามตรอกซอกซอย  ทัง้ของเล่น
โบราณ เครื่องประดบั รา้นกาแฟ จากหมู่บา้นเก่าจงึกลายเป็นแหลง่แฮงกเ์อาตใ์หม่ไปโดยปรยิาย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารด้วยเมนู “จมิดัก (ไก่พะโล้เกาหลี)” 

 น าท่าน ช้อปป้ิงย่านฮงแด แหล่งวยัรุน่ย่านฮงแด มหาวิทยาลยัฮงอิก เป็นย่านชอ้ปปิ้งบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวิทยาลยัฮ
งอิก จงึเป็นศนูยร์วมเด็กวยัรุน่และเด็กมหาวิทยาลยั เป็นอีกเสน้หนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทัง้ยงัมีรา้นกาแฟที่เป็น
เอกลกัษณ ์แกลเลอรี่ รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้แฟชั่น คลบั ตลาดศิลปะ และรา้นอาหารที่น่าสนใจในหมู่วยัรุน่อาย ุ20-30 ปีที่
นิยมมาเดินเลน่ ราคาของสินคา้และรา้นอาหารตา่งๆ ก็ยงัไม่แพงอีกดว้ย ซึง่จะคกึคกัเป็นพิเศษตัง้แตช่่วงบา่ยเป็นตน้ไป ท่าน
สามารถเลือกชมสินคา้ อีกทัง้มีคาเฟ่เก๋ๆ ใหท้่านไดเ้ช็คอิน อาทิเช่น 943 King’s Cross คาเฟ่ธีม แฮรร์ี่ พอตเตอร ์, Hallo Kitty 
, Kakao Friend ฯลฯ 

 ฮุนไดเอาทเ์ลท  แหลง่ชอ้ปปง้สินคา้ที่รวบรวมแบรนดด์งั ที่เต็มไปดว้ยรา้นแฟชั่นกวา่ 200 รา้น ใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งอย่างจใุจ 
 น าท่านชอ้ปปิ้งที่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซึง่มีสินคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลือกซือ้หาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งส าเรจ็รูป 

สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของที่ระลกึตา่งๆ 
 ได้เวลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสู่สนามบนิอินชอน 

20.20 น. น าท่านกลบัสู ่กรุงเทพฯ สายการบนิ Asiana Airline เที่ยวบินที่ OZ743 (บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) 
00.20 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
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อัตราค่าบริการ : เกาหลี 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Asiana Airline (OZ) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เดก็อายุไม่เกิน 
12 ปี 

 (เสริมเตยีง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 1 ทา่น ทา่นละ 

เดก็อายุไม่เกิน 
12 ปี 

 (เสริมเตยีง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 2 ทา่น ทา่นละ 

เดก็อายุไม่เกิน 
12 ปี 

 (ไม่เสริมเตยีง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 2 ทา่น ทา่นละ 

 
ไม่รวมตั๋ว 
ทา่นะ 

 
พักเดีย่ว 
ทา่นละ 

วนัที่ 08 - 12 มกราคม 2563 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วนัที่ 09 - 13 มกราคม 2563 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วนัที่ 10 – 14 มกราคม 2563 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วนัที่ 15 – 19 มกราคม 2563 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วนัที่16 – 20 มกราคม 2563 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วนัที่ 17 – 21 มกราคม 2563 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วนัที่ 22 – 26 มกราคม 2563 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วนัที่ 23 – 27 มกราคม 2563 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วนัที่ 24 – 28 มกราคม 2563 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ทา่นละ 10,900.- ราคานีร้วมรายการทวัร ์ตั๋วเครื่องบนิ  
 

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

 (เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินดอนเมือง)**เด็กเก็บเท่าผูใ้หญ่** 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

พาสปอรต์จะต้องมีอายุก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  
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ปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ 
 ขอสงวนสิทธไ์ม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้สิน้ 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  บรษัิทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั

ที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของ
เที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้
เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือเดินทาง
ราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอก ประเทศ 

         ใดประเทศหนึ่ง 
2.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 
3.  บรษัิทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
      
4.  กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง

บรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 5-7 วนัก่อนการเดินทาง 
5. เม่ือท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
**ส ำคญั!! บริษัท ท ำธุรกิจเพือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ ไม่สนบัสนนุใหลู้กคำ้เดนิทำงเขำ้ประเทศเกำหลี
โดยผิดกฎหมำยและในขัน้ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมือง ทัง้ไทยและเกำหลี ขึ้นอยู่กับกำร
พจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ท่ำนัน้ลูกคำ้ทกุท่ำนตอ้งผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมืองดว้ยตวัของท่ำนเอง ทำง
มคัคเุทศก์ไม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
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2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าบตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลบั (ตั๋วกรุป๊) รวมภาษี สนามบินและภาษีน า้มนัไวเ้รียบรอ้ย

แลว้ 
2.  ค่าที่พกั 3 คืน หอ้งละ 2-3 ท่าน 
3.  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  หวัหนา้ทวัรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นผูช้  านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดินทาง 
5.  ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์ 
6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรอืเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรอืเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  สมัภาระน า้หนกัไม่เกินท่านละ 30 กก. 
8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย 
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2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์
เป็นตน้ 

3. ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั 
4. วีซา่เขา้ประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศที่ที่ตอ้งท า

วีซ่าเขา้ประเสาธารณรฐัเกาหลีใต ้ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,750บาท ส าหรบัผูท้ี่ถือ
หนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน
การสง่เอกสารยื่นวีซา่ 

5. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ (รวมท่านละ 1,800 บาท/ท่าน/ทรปิ) 
 

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

หลกัฐานการ โอนเงินใหเ้จา้หนา้ที่ที่ดแูลเสน้ทาง ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บั เงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2.       สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน  
3.       หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อ 

                    เจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิท 
                   ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

4.      หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค 
         ประจ าตวัหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า  4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั  
         ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทาง 
         เป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  
 

กำรช ำระค่ำทวัร์ส่วนทีเ่หลือทำงบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนัท่ำนควรจดัเตรียมค่ำ
ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนก ำหนดเนือ่งจำกทำงบรษิัทตอ้งส ำรองคำ่ใชจ่้ำยในสว่นของคำ่ทีพ่กัและตัว๋เครือ่งบนิ 
มฉิะนัน้จะถอืวำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอตัโนมตั ิ
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เงือ่นไขการยกเลิก 
1. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่า

ผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
2.      ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 
3.      ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 
4.      ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์
5.      ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทัง้จากประเทศไทยและประเทศ 
         สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่    
         สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ 
         เลื่อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียก 
         คืนไดค้ือคา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋วท่านละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้่ายอื่นๆ 
6.      ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาล ที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ า 

                  ที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้   
                  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่า 
                  ทวัรท์ัง้หมดไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7.      กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ   
         เขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ  
         ทัง้สิน้ 

**ส ำคัญ!! บริษัทท ำธุรกิจเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคำ้เดินทำงเขำ้
ประเทศเกำหลใีตโ้ดยผดิกฎหมำยและในขัน้ตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมือง ทัง้ไทยและ
เกำหลีใต ้ขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ท่ำนัน้ ลูกคำ้ทกุท่ำนตอ้งผ่ำนกำรตรวจคน
เขำ้เมอืงดว้ยตวัของทำ่นเอง ทำงมคัคเุทศก์ไม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 

8.       เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง  หรือ
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้สิน้  
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9.        ส  าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอม 
                   ใหบ้ตุรเดินทางไปตา่งประเทศจากบิดาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รบัผิดชอบค่าบรกิารที่ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองที่
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ์ื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
ค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษัิทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเท่านัน้ 
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9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัท
ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิเช่นน้ันทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11. บริษัทของสงวนสิทธไ์ม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้สิน้บริษัทฯ รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงค์
การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านัน้ 

12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบรกิารไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือ
วา่ท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ ที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมที่พกัในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของที่พกัแตกต่างกบั
ประเทศไทย โดยโรงแรมท่ีพกัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจัดหาโรงแรมโดยอา้งอิงตาม
การจดัระดบัดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบใุนรายการท่องเที่ยวเท่านัน้  โรงแรมที่ประเทศ
เกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์
จะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละ
โรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกนัอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนั และไม่สามารถเสรมิเตียง
ไดต้ามที่ตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ใน
แถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่าเครื่องปรบัอากาศที่มีจะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระต่างๆถือเป็นทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อความ
เสียหายสญูหายลา่ชา้ หรอือบุตัิเหตตุ่างๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บรกิาร และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณี
ใดๆ ทัง้สิน้และถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวรเ์พื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลง
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ร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน ้ามันสน, ศูนย์เคร่ืองส าอาง และร้านพลอย 
อะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 USD 
ต่อท่าน 

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิราคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ 
Join Tour เท่านั้น กรณีต้องการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง  หากเป็น
นักทอ่งเทีย่วชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง และในวนัสดุทา้ยของการเดินทางช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากว่าท่านใด
สนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพึงพอใจของท่าน 
ทางบรษัิททวัรไ์ม่มีการบงัคบัใหซ้ือ้แต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้เพื่อใหผุ้เ้ดินทาง
ไดร้บัทราบ 

19. ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯก่อนทกุ
ครัง้มิเช่นนัน้ทางบรษัิทฯจะ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ 

 

การเดนิทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพธีิการเข้าเมือง 
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเ้ฉพาะ
นกัท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยสจุรติเท่านัน้ที่ผ่านเขา้เมืองได ้และพิจารณาจาก  

1. หลักฐานการท างานประจ าของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่น  าติดตัวไปแสดงดว้ย เช่น บัตร
พนกังาน นามบตัร จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรบัรอง
ออกโดยบรษัิทผูจ้ดัคณะ 

2.    หลกัฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะน าเงินสดติดตวัไปดว้ย 
                   ประมาณ  300 เหรียญสหรฐั หรือประมาณ 300,000 วอน ส าหรบัการเดินทาง 2 วนั (หากไม่ 
                   มีบัตรเครดิตคารด์) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express,  
                   Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งน าติดตวัไปดว้ยหรือหลกัฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดง 
                   ใหเ้จา้หนา้ที่ทราบวา่ท่านคือนกัท่องเที่ยว 
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3.    ใบรบัรองสถานศึกษาหากท่านยงัอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบตัรนกัศึกษาและควรเดินทาง  
                   กบัผูป้กครอง เช่น บิดา มารดา ปา้ นา้ อา ที่มีนามสกลุเดียวกนั 

4.    หากเป็นพาสปอรต์ใหม่ ควรน าพาสปอรต์เก่าเย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหม่หรอืน าติดตวัไปดว้ย  
5.    การแต่งกายสขุภาพและแลดเูป็นนกัท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 


