
 

 

   

Beautiful Valley in winter 

5 วัน 3 คืน  
 

 

 

 

เขาดอ็กยูซาน – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – ไร่สตอเบอร่ี - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์   

ตลาดเมียงดง - ถนนฮงแด สวมชุดฮันบกชุดประจ าชาตเิกาหลี -  โซลทาวเวอร์ 
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โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภมิู 

20.00 น. คณะมาพร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C (เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน

ไทย)โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท และหวัหน้าทวัร์ พร้อมอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั

ทกุทา่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10 น. น าทา่นสู ่สาธารณรัฐเกาหลใีต้โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG658 หรือเที่ยวบินที่ TG656 23.30-06.55น. 

วันที่2 เขาดอ็กยซูาน (รวมค่าขึน้กระเช้า)- - อิสระเล่นสกี  -ซูวอน 

06.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพื่อความ

สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาท้องถ่ิน) น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว   

  น าทา่นขึน้กระเช้าชมวิวสู ่อุทยานแห่งชาตดิ็อกยซูาน  Deogyusan Mountain National Park เขาด็อกยซูานถกูตัง้ขึน้
เป็นอทุยานตัง้แตปี่ 1975 โดยมอีาณาเขตคลอบคลมุถึง 4 จงัหวดัด้วยกนั สนัเขามคีวามยาวตัง้แตย่อดเขา 
Hyangjeokbong ของภเูขา Bukdeogyusan ไปจนถึงเขา Namdeogyusan เป็นระยะทางประมาณ 17.5 กิโลเมตรและมี
ความสงู 1,200 เมตรภายในอทุยานแหง่ชาตดิ็อกยซูานมีแหลง่ทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีงหลายแหง่ด้วยกนั ไมว่า่จะเป็น วดั 
Baekryeonsa , สกีรีสอร์ท และธรรมชาติที่สวยงาม จงึท าให้อทุยานแหง่นีม้คีนเดินทางมาเที่ยวตลอดทัง้ปี ซึง่แตล่ะฤดก็ูจะ
มีความสวยงามแตกตา่งกนัออกไป จดุไฮไลท์ที่ห้ามพลาดก็คือศาลาบนยอดเขา ซึง่จะสวยงามมากในชว่งฤดหูนาวเพราะ
หิมะจะปกคลมุไปจนทัว่   

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร ด้วยอาหาร“ชาบู ชาบู”อาหารพืน้เมืองของคาบสมทุรเกาหล ีลกัษณะคล้ายสกีุ ้

หม้อไฟของญ่ีปุ่ น โดยน าเคร่ืองเคียงต่าง ๆ เช่นผกัหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเด้ง เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้

สวยงามในหม้อ เวลาทาน เติมน า้ซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงน าอดุ้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอดุ้งร้อน

และทานพร้อมข้าวสวยร้อน น า้จิม้ซีอิว้เกาหล ีและเคร่ืองเคียงนานาชนิด 

บ่าย น าท่านอิสระเลน่สกี ให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลนิกบักิจกรรมต่าง ๆ บนลานสกี เพลิดเพลนิกบัลานหิมะที่กว้างใหญ่ และเนิน

เลน่สกีระดบัตา่ง ๆ กระเช้าลิฟท์ เนินเขาเลน่สโนสเลด ทางรีสอร์ทยงัมีหลากหลายบริการอื่นๆ ส าหรับผู้ที่ไมต้่องการเลน่สกี 

เช่น  ร้านอาหาร คอฟฟ่ีช้อป ซุปเปอร์มาเก็ดไว้บริการ( ราคาทวัร์ไม่รวมค่าเข้าลานสกี,ชุด,อุปกรณ์,รองเท้า,ค่าครูฝึกค่า

 

Boeing 747-400 
ทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 

หรอื 
Boeing777-300  
ทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 

 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 

 
 

 

 

 



 

 

อปุกรณ์การเลน่สกีราคาประมาณ 50,000 วอน ) 

***หมายเหต ุลานสกีบางแหง่ไมส่ามารถเข้าไปในลานสกีได้ เพราะเนื่องจากจะเป็นการรบกวนผู้ เลน่สกี  

หากต้องการเข้าชมจะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายในการเช่าอปุกรณ์ในการเลน่สกี *** 

ปริมาณของหิมะ และการเปิดให้บริการของลานสกี ขึน้อยู่กบัความเอือ้อ านวยของสภาพอากาศในแต่ละปี หากมีหิมะไม่

เพียงพอลานสกีอาจจะปิดให้บริการ ในกรณีท่ีลานสกีไม่สามารถเปิดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง

โปรแกรมโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ด้วยอาหาร“Bibimbab บิบิบัฟ” เหมาะส าหรับผู้ที่รักสขุภาพ และชอบทานผกันานา

ชนิดเป็นอยา่งมาก เสร์ิฟมาในหม้อหินสไตล์เกาหลร้ีอนๆ ที่เพิ่มความหอมให้ข้าวย าเกาหลี” 

  พักที่ CENTRAL SUWON HOTEL 3* หรือเทียบเท่า  

วันที่3 ไร่สตอเบอร่ี –สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –ช้อปป้ิงถนนฮงแด 

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารภายในโรงแรม 

 เดินทางเข้าสู ่ไร่สตรอเบอร์ร่ี ให้ทา่นได้ชิมสตรอเบอร์ร่ีสดๆ หวานฉ ่าจากไร่ นอกจากนัน้ ทา่นยงัสามารถซือ้กลบัมาฝากคน

ที่ท่านรักที่เมืองไทยได้ด้วย โดยจะมีการแพ็คใส่ กลอ่งสวยงาม และจดัส่งให้ท่านในวนัสดุท้ายก่อนเดินทางกลบั  น าท่าน

เดินทางสู ่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ถกูขนานนามวา่ดิสนีย์แลนด์เกาหลเีป็นสวนสนกุกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ โดยมี

บริษัทซมัซุงเป็นเจ้าของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหบุเขา ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกบัโลกของสตัว์ป่าซาฟารีชมไลเกอร์แฝดคู่

แรกของโลกที่นี่ทา่นจะพบเจ้าป่าสงิโตและเสอืสามารถอยูด้่วยกนัได้อยา่งเป็นสขุ ชมความนา่รักของหมีที่สามารถสือ่สารกบั

คนขบัรถได้เป็นอยา่งดี หรือเข้าสูด่ินแดนแหง่เทพนิยาย สวนสี่ฤด ูซึง่จะปลกูดอกไม้เปลีย่นไปตามฤดกูาล อีกทัง้ยงัสามารถ

สนกุกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทวัร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไม้ซึ่งก าลงับานสะพร่ังอวดสีสนั

เต็มสวน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถนุายน เป็น

ดอกกหุลาบ, เดือนสงิหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลลิลี่, เดือนตลุาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) 

ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จดัตามตารางประจ าวนัด้วยบตัรเข้าชมแบบ ONE DAY TICKET เลน่ได้ทกุเคร่ืองเลน่ไม่

จ ากดัรอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ช้อบปิง้ในร้านค้าของที่ระลกึตา่งๆอยา่งมากมาย  

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ด้วย “คาลบี”้ หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพืน้เมืองเกาหลีที่

เลือ่งช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกลอ่ม น าหมสูเต็กสว่นท่ีติดกบักระดกู(เช่ือวา่เป็นสว่นท่ีอร่อย

ที่สดุ) ยา่งบนเตาถ่านแบบดัง้เดิมและตดัเป็นชิน้พอค า หอ่ทานแบบเมี่ยงค าไทย โดยใสน่ า้จิม้เต้าเจียวและเคร่ืองเคียงที่ชอบ

หรือข้าวสวยร้อนตามที่ชอบ บริการเคร่ืองเคียงตา่งๆ 



 

 

บ่าย ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ย่านวยัรุ่นช่ือดงั ย่านถนนฮงแด เป็นย่านช้อปปิง้บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลยัฮงอิก(Hongik 

University) จึงเป็นศนูย์รวมเด็กวยัรุ่นและเด็กมหาวิทยาลยั เป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทัง้ยงัมีร้านกาแฟที่

เป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอร่ี ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าแฟชัน่ คลบั ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมูว่ยัรุ่นอาย ุ20 -30 

ปีที่นิยมมาเดินเลน่ ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆก็ยงัไม่แพงอีกด้วย ซึ่งจะคึกคกัเป็นพิเศษตัง้แต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป 

เพราะร้านค้าแตล่ะร้านจะทยอยเปิดให้บริการ ของที่ขายกนัเยอะสว่นใหญ่ก็จะเป็นสนิค้าแฟชัน่ เช่น เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า 

ของก๊ิฟช้อป เคร่ืองเขียน และที่เยอะไมแ่พ้กนัก็คือขนมตา่งๆ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารบริการท่านด้วย“บุฟเฟ่ต์บาบีคิวสไตล์เกาหลี” 

 พักที่  INTER CITY HOTEL 3* เมืองโซล หรือเทียบเท่า 

วันที่4 พระราชวังเคียงบ๊อคคุง – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก- ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี –  Cosmetic Shop - Duty 

Free -ตลาดเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านชม พระราชวังเคียงบ๊อคคุง พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็น

ศนูย์กลางการปกครองในสมยัโบราณ โดยเป็นทัง้ที่ประทบัและฐานอ านาจของพระเจ้าแทโจและต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ใน

ราชวงศ์โชซอล  พระที่นัง่คนึชองจอนถกูสร้างขึน้มาเพื่อเป็นท่ีวา่ราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญ่ีปุ่ นได้สร้างอาคาร

รัฐสภาขนาดยกัษ์ขึน้คัน่ แสดงถึงความต้องการตดัความผกูพนัระหว่างพระราชวงศ์กบัราษฎร อาคารหลงันีไ้ด้ถกูรือ้ถอนไป

ในโอกาสครบรอบ50ปีของการปลดแอกจากญ่ีปุ่ น ภายในเขตพระราชวงัยงัมีพระต าหนกัเคียวฮเวรูลกัษณะเป็นอาคารสอง

ชัน้ โดยตวัพระต าหนกัถกูสร้างให้ยืน่ออกไปกลางสระน า้ ที่เต็มไปด้วยฝงูหงส์ สร้างขึน้เพื่อใช้เป็นสถานท่ีส าหรับจดังานเลีย้ง

พระราชทาน พระราชวงันีถื้อเป็นพระราชวงัที่ใหญ่ที่สดุของเกาหลีประกอบด้วยหมู่อาคารต่างๆ มากมายอาทิ พลบัพลาก

ลางน า้, ท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าราชการ ฯลฯ   น าท่านสู่ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก หมู่บ้านโบราณเก่าแก่ซี่งเป็นอีกหนึ่ง

สญัลกัษณ์ของเกาหลีน าท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มี

คณุภาพดีที่สดุ ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้โสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สดุและราคาถกูกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อ

น าไปบ ารุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ ใหญ่ที่ท่านรักและนบัถือจากนัน้น าทา่นชม ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลอืกซือ้

เลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีท่ีน ามาแปรรูปเป็นรูปแบบตา่งๆ ท่ีมีสรรพคณุรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบริการท่านด้วย“ซัมเกทัง”เป็นอาหารวงัในสมยัก่อนปัจจบุนัเป็นอาหารเลือ่ง

ช่ือของเมืองหลวงเช่ือกนัว่าบ ารุงและเสริมสขุภาพเสิร์ฟท่านละ 1 ตวัในหม้อดินร้อนภายในตวัไก่จะมีข้าวเหนียวรากโสม

พทุราแดงเกาลดัเสร์ิฟพร้อมเคร่ืองเคียงเส้นขนมจีนเหล้าโสมพริกไทยด าและเกลอื 

บ่าย น าทา่นชม COSMETIC SHOPศนูย์รวมเคร่ืองส าอางช่ือดงัของเกาหล ีเช่น Rojukiss, Misshaเป็นต้น น าทา่น ช้อปปิง้

สนิค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Freeจากนัน้ให้ทา่น ช้อปปิง้ตามอธัยาศยั ณ ตลาดเมียงดง แหลง่รวมวยัรุ่นยา่นสยามสแควร์ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเป็นแหลง่รวมเคร่ืองส าอางค์ช่ือดงั อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นต้น     

ค ่า อิสระอาหารค ่า (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย) 



 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************** 

 

 

   พักที่  INTER CITY HOTEL 3* เมืองโซล หรือเทียบเท่า 

วันที่5 โซลทาวเวอร์ - พิพิธภณัฑ์สาหร่าย+ท าคิมบับ+สวมชุดฮนับก - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง  - พลอยอเมทิส - 

ซุปเปอร์มาเก๊ต - กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นสูช่ม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สงูที่สดุในโลกมีความสงูถึง 480 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ท่านสามารถ

ชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพกูกัซนั และถ้าหนัไปยงัทิศ

ตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น า้ฮันกงั **ไม่ราคารวมค่าขึน้ลิฟท์ **น าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่ายพร้อมให้ท่านท าคิมบบั 

และสวมชดุประจ าชาติเกาหล ีชดุฮนับกน าท่านชม ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี

ซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจยัที่ประเทศเกาหลีใต้

ออกมาเป็นน า้มนัสนเข็มแดง ภมูิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภเูขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกวา่จะมาเป็นน า้มนัสน

เข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกดัเอาน า้มนัมาผลติและวิจยัออกมาเป็นน า้มนัสนนี  ้

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย“จิมดัก”ไก่อบซีอิ๋วด าวุ้นเส้นเมนูพืน้เมืองดัง้เดิมของ

เมืองอนัดงปัจจบุนัได้รับความนิยมอยา่งแพร่หลายและรสชาติของจิมดกัก็เป็นท่ีถกูปากถกูลิน้คนไทยเป็นอยา่งยิ่ง 

บ่าย จากนัน้น าทา่นสู ่โรงงาพลอยอเมทิส หรือ พลอยสมีว่ง ที่มีช่ือเสยีงของประเทศเกาหลี  ซึง่ชาวโสมเช่ือวา่ถ้าได้มีพลอยชนิด

นีต้ิดตวัไว้จะท าให้มีโชคลาภและสิง่ดีๆเกิดขึน้กบัชีวติ น าทา่นสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อน าทา่นเดินทางกลบัสู ่

กรุงเทพฯ โดยระหวา่งทางน าทา่นช้อปปิง้ที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ซึง่มีสนิค้าตา่งๆ มากมายให้เลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เช่น กิม

จิ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไม้ตามฤดกูาลและของที่ระลกึตา่งๆ 

21.25 น.   น าทา่นลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 655 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

01.20 น. เดินทางถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 



 

 

โปรแกรม :เกาหลี  Beautiful Valley in winter  5วัน 3 คืน  

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พกักบัผู้ใหญ่ 
 1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พกักบัผู้ใหญ่ 
2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กไมม่ีเตยีง 
พกักบัผู้ใหญ่ 
2 ทา่น 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
ทา่นละ 

07-11 กมุภาพนัธ์ 2562 24,888.- 24,888.- 23,888.- 22,888.- 
ติดตอ่

สอบถาม 
7,900.- 

12-16 กมุภาพนัธ์ 2562 23,888.- 23,888.- 22,888.- 21,888.- 
ติดตอ่

สอบถาม 
7,900.- 

14-18 กมุภาพนัธ์ 2562 24,888.- 24,888.- 23,888.- 23,888.- 
ติดตอ่

สอบถาม 
7,900.- 

15-19 กมุภาพนัธ์ 2562  

(วนัหยดุมาฆะบชูา) 
25,888.- 25,888.- 24,888.- 23,888.- 

ติดตอ่

สอบถาม 
7,900.- 

19-23 กมุภาพนัธ์ 2562 23,888.- 23,888.- 22,888.- 21,888.- 
ติดตอ่

สอบถาม 
7,900.- 

21-25 กมุภาพนัธ์ 2562 23,888.- 23,888.- 22,888.- 21,888.- 
ติดตอ่

สอบถาม 
7,900.- 

22-26 กมุภาพนัธ์ 2562 23,888.- 23,888.- 22,888.- 21,888.- 
ติดตอ่

สอบถาม 
7,900.- 

27 กมุภาพนัธ์ – 03 มีนาคม 2562 22,888.- 22,888.- 21,888.- 20,888.- 
ติดตอ่

สอบถาม 
7,900.- 

*** ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลบั) ท่านละ 10,900.-  *** 

***ราคานีร้วมรายการทัวร์ และ ตั๋วเคร่ืองบนิ*** 

***ราคานีเ้ฉพาะกรุ๊ปหน้าร้านเท่านัน้ กรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามอีกครัง้*** 

**ราคานีส้ าหรับลูกค้าท่ีถือพาสปอร์ตไทยเท่านัน้!! ** 

**ส าหรับลูกค้าท่ีถือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องท าวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีใต้ หากลูกค้าชาวต่างชาตโิปรดตดิต่อสอบถาม

อีกครัง้** 
หมายเหตุ :รายการนีไ้ม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 2,100 บาท/ท่าน/ทริป) 



 

 

หัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 (เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินสุวรรณภมิู)**เดก็เก็บเท่าผู้ใหญ่** 

** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ 

 

พาสปอร์ตจะต้องมอีายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงทัง้ที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้สิน้ 

 

หมายเหตุ **   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทัง้ไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทัง้นีข้ึน้อยู่กับสาย

การบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจากความขดัข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุ

หน่ึงเหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได้โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือ

เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมีจ านวนผู้โดยสารจ านวน 15 ท่าน

ขึน้ไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่ มีจ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย    อัตราค่าบริการนี ้ส าหรับเดินทางตัง้แต่ 30 

ท่านขึน้ไป ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถงึ 30 ท่าน 

 

เงื่อนไขการใช้บริการ 

1. บ ริ ษั ท ฯ  ส งวน สิ ท ธ์ิ ใน ก า ร ท่ี จ ะ ไม่ รับ ผิ ด ช อบ ต่ อ ค่ า ช ด เช ย ค วาม เสี ย ห าย  อั น เกิ ด จ าก เห ตุ สุ ด วิ สั ย ที่ ท า ง  บ ริ ษั ท ฯ  ไม่ 

    ส าม ารถค วบคุม ได้  เช่ น  ก า รนั ด หยุด งาน , จลาจล ,การล่ า ช้ าห รือยก เลิ ก ของ เที่ ย วบิ น  รวมถึ งก รณี ที่ ก อ งต รวจคน เข้ า  

    เมื อ งไม่ อนุญ าต ให้ เดิ นท างออกห รือกองต รวจคน เข้ า เมื อ งของแต่ ละป ระ เทศ ไม่ อนุญ าต ให้ เข้ า เมื อ งรวมทั ง้ ในก รณี ที่  

    ท่ านจะใช้หนังสื อ เดิ นทางราชการ (เล่มสีน า้ เงิน ) เดิ นทาง หากท่ านถูกป ฏิ เสธการเดิ นทางเข้ าห รือออกนอกประเทศใด  

    ประเทศหนึง่      

2. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

3. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

4. ก รณี ที่ คณ ะ ไม่ ค รบ จ า น วน  15 ท่ า น  ท างบ ริ ษั ท ฯ  ส งวนสิ ท ธ์ิ ใน ก า รงด อ อก เดิ น ท า ง  โด ยท า งบ ริ ษั ท ฯ  จ ะแ จ้ ง ใ ห้ ท่ า น 

    ทราบลว่งหน้า 5-7 วนัก่อนการเดินทาง  

5. เมื่อทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯจะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตทุกุข้อแล้ว 



 

 

**ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลกูค้าเดนิทางเข้าประเทศเกาหลีโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอน

การผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและเกาหลี ขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้า

เมืองด้วยตวัของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน า้มนัไว้เรียบร้อยแล้ว 

2. คา่ที่พกั 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เข้าชมสถานท่ีตามรายการระบ ุ

4. หวัหน้าทวัร์หรือมคัคเุทศก์ท้องถ่ินผู้ช านาญเส้นทางดแูลตลอดการเดินทาง 

5. ประกนัอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชีวิต 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

6. สมัภาระน า้หนกัไมเ่กินทา่นละ 30 กก.  

7. ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได้ ** 

 -เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 -เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย 

2.  คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่อาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ เป็นต้น 
3. คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด 30 กิโลกรัม 

4. วีซา่เข้าประเทศเกาหล ีในกรณีทีผู่้ เดินทางถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว หรือ ประเทศที่ท่ีต้องท าวซีา่เข้าประเสาธารณรัฐเกาหลใีต้ 

คา่ธรรมเนียมการยื่นวีซา่ทา่นละ 1,750 บาท ส าหรับผู้ที่ถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วย

ตนเองเทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 

5 คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ (รวมทา่นละ 2,100 บาท/ทา่น/ทริป) 
 

 

 

 



 

 

การส ารองที่ น่ัง 

1. ก รุณ าส า รอ งที่ นั่ ง + ช า ระ เงิน มั ด จ า ท่ า น ล ะ  1 0 ,0 00  บ าท  พ ร้อ ม แ จ้ ง ช่ื อ+ สกุ ล  เป็ น ภ าษ าอั งก ฤษ ต าม หนั งสื อ 

เดินทาง 

2. คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื ช าระทัง้หมดก่อนการเดินทาง 15วนั 

3.  เมื่อทา่นตกลงช าระเงินคา่บริการไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขและข้อตกลง

ตา่ง ๆ ที่ได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

เงื่อนไขการยกเลิก 

1.  ส าหรับผู้โดยสารท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซา่ให้ เมื่อผลวีซา่ผา่นแล้วมีการยกเลกิการเดินทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-45 วนั เก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด 

3.  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเก็บคา่ใช้จ่าย 80% ของราคาทวัร์ ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร์ 

5. ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงิน

ทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะ

ท าการเลือ่นการเดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายที่ไมส่ามารถเรียกคืนได้คือคา่ธรรมเนียมในการมดัจ า

ตัว๋ทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ 

6.  ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาล ที่ต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนใน

ประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า

หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดไมว่า่ยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 

7. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

**ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยผิดกฎหมายและ

ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและเกาหลีใต้ ขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้าทุกท่าน

ต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 

8. เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

9. ส าหรับผู้ เดินทางที่อายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ด้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุรเดินทางไปตา่งประเทศจากบิดาหรือ

มารดาแนบมาด้วย 

 

 



 

 

เงื่อนไขการเดนิทาง 

1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯ

หรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 
3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสทิธ์ิและจะไม่รับผิดชอบคืนคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้

แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่

ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋วเคร่ืองบินตาม

สถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯ

ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจัดบริการทวัร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ

คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะ

ไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ

ลว่งหน้า 

10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่ประเทศไทย และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบใุนรายการเดินทาง  

11. บริษัทของสงวนสทิธ์ไมค่ืนคา่บริการไมว่า่กรณีใด ๆทัง้สิน้บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุประสงค์การเดินทางเพื่อทอ่งเที่ยวเกาหลเีทา่นัน้ 

12. เที่ยวบิน และรายการทอ่งเที่ยวอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

13. เมื่อท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขและข้อตกลง

ตา่ง ๆ ที่ได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

14. โรงแรมที่พกัในประเทศเกาหลมีีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของที่พกัแตกตา่งกบัประเทศไทย โดยโรงแรมที่พกัทางบริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดบัดาวของประเทศเกาหลีตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียวเท่านัน้ โรงแรมท่ี

ประเทศเกาหลโีดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin หรือDouble) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ3ทา่นขึน้อยูก่บัข้อจ ากดั

ของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มีความแตกตา่งกนัอาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องพกัติดกนั และไมส่ามารถ



 

 

เสริมเตียงได้ตามที่ ต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มี เค ร่ืองปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า

เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินสว่นตวัของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสญูหายลา่ช้า หรืออบุตัิเหตุต่างๆ 

ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว หากทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสทิธ์ิ ไม่

อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้และถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อท่องเที่ยวเอง โดย

ไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน า้มันสน , ศูนย์เคร่ืองส าอาง และร้านพลอยอะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 USD ต่อท่าน 

17. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิราคานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเท่ียวชาวไทยและทอ่งเท่ียวเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านัน้ กรณีต้องการตดักรุ๊ปเหมา

โปรดสอบถามทางบริษัทอีกครัง้ หากเป็นนกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บคา่ใช้จ่ายเพิ่ม ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวนัสุดท้ายของการเดินทาง

ช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากว่าทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได้แตถ้่าท่านใดไม่สนใจก็ไมต้่องซือ้ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของ

ทา่น ทางบริษัททวัร์ไมม่ีการบงัคบัให้ซือ้แตอ่ยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหน้าเพื่อให้ผุ้ เดินทางได้รับทราบ  

19. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครัง้มิ 

 เช่นนัน้ทางบริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้สิน้ 

 

ข้อความซ่ึงถอืเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ท่องเที่ยวพร้อมทัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงูสดุในการเดินทาง ทัง้นีท้างบริษัทฯ ไม่สามารถ

รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ ,  อนัเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ , โจรกรรม, 

วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ , การนดั

หยดุงาน, ความลา่ช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถ่ิน,  ตลอดจนการถกูปฏิเสธออกวีซา่จากกงสลุ และ / หรือ สว่น

งานท่ีเก่ียวข้องกบัสถานเอกอคัรราชทตู รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าต้องแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธิ

พิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง

บริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกนัอบุตัิเหต ุตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ ท่ีรับประกนัในกรณีที่ผู้ ร่วมเดินทางถกูปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคน

เข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตา่งประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้ เดินทาง 

ไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืน้ที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย 

บริษัทฯ จะไมค่ืนคา่ใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง 



 

 

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีก้ารขอสงวนสิทธิดงักลา่ว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของ

ทา่นผู้มีเกียรติ ซึง่ร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง 

เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มา

ท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านัน้ที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่น าติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการท างาน

ภาษาองักฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จดัคณะ 

2. หลกัฐานการเงิน ในระหว่างการทอ่งเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะน าเงินสดติดตวัไปด้วยประมาณ  300เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 

300,000 วอน ส าหรับการเดินทาง 2   วัน (หากไม่มีบัตรเครดิตคาร์ด) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American 

Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องน าติดตวัไปด้วยหรือหลกัฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือ

นกัทอ่งเที่ยว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรือบตัรนกัศกึษาและควรเดินทางกบัผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา ปา้ น้า อา ท่ี

มีนามสกลุเดียวกนั 

4. หากเป็นพาสปอร์ตใหม ่ควรน าพาสปอร์ตเก่าเย็บเลม่คูก่บัพาสปอร์ตใหมห่รือน าติดตวัไปด้วย   

5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนกัทอ่งเที่ยว ไมค่วรสวมใสร่องเท้าแตะ 

******HAVE A NICE TRIP****** 


