
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

18.00 น. คณะมาพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืงผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 3 ประต ู4 เคาน์เตอร ์4 (เช็คอนิของ

สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ)์ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหัวหนา้ทัวรพ์รอ้มอ านวยความสะดวก

ตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

21.05 น. น าท่านเดนิทางสูส่าธารณรฐัเกาหลใีตโ้ดยสายการบนิ (Thai Air Asia X) เทีย่วบนิทีX่J704 (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 5-6 ชั่งโมง)**ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนื่องจากตอ้งเป็นไปตาม



ระบบของสายการบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวา่ง หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบทุีน่ั่งบน

เครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ สามารถดอูตัราคา่บรกิารไดจ้ากทา้ยรายการนี้** 

วนัที ่2 อนิชอน - เกาะนาม ิ- คาเฟ่โกบงซาน - สะพานกระจกแกว้ Soyanggang Sky Wall   

04.35 น. 

 

เชา้ 

 

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหล ีเวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 

ชั่วโมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารดว้ยเมนู “อดูง้” 

น าท่านชม เกาะนาม ิ(NAMISEOM ISLAND)ชมทวิทัศน์ซ ึง่เคยใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าละครทีวี 

“WINTER LOVE SONG” อนัโดง่ดังไปท่ัวทัง้เกาหลแีละเอเชยี เกาะนามนิี้มรีปูรา่งคลา้ยใบไม ้ทีล่อยอยู่

ทางตอนเหนือของแมน่ ้าฮัน ทา่นสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เดนิผ่านกลางแมกไมแ้หง่สวนสนทีส่งู

เสยีดฟ้า ผ่านดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลัด เลอืกน่ังทีม่า้น่ังรมิฝ่ังเพือ่ชมบรรยากาศโรแมนตคิใตเ้งาไม ้

พรอ้มมเีวลาใหท้่านไดเ้ก็บโลเคชั่นประทับใจ ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศซึง่

ตัง้อยูบ่นเกาะ หรอื จะเลอืกขีจั่กรยานชมววิเหมอืนฉากในละครตามอธัยาศัยจนไดเ้วลาสมควรอ าลาเกาะ

นาม ิ

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารดว้ยเมนู “ชาบ ูชาบ”ู 

 น าทา่นสู ่คาเฟ่โกบงซาน เป็นจดุชมววิตอนกลางคนืทีด่ทีีส่ดุของเมอืงชนุชอน มทีัศนียภาพทีน่่าตืน่ตา

ตืน่ใจทัง้กลางวัน และกลางคนื มคีาเฟ่และรา้นอาหาร ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ทีร่ะเบยีง หรอืในสวน จบิกาแฟ

พรอ้มเพลดิเพลนิไปกับการชมววิไปดว้ย ใหบ้รรยากาศทีผ่่อนคลายกันเลยทเีดยีว  น าท่านสู ่สะพาน

กระจกแกว้ Soyanggang Sky Walkเป็นสะพานกระจกใสทีเ่ดนิเลน่ทีย่าวทีส่ดุในเกาหล ีเพิง่เปิดไม่

นานมานี้ โดยยาวยืน่ออกไปตามแนวของทะเลสาบเอยีมโฮ เมอืงชนุชอน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารดว้ยเมนู “ทลัคาลบี”้ 

 
 พกัที ่GALAXY/DIAMOND RICH/INTER CITY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3             สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง - Cosmetic – โซลทาวเวอร ์- ถนนฮงอกิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ถกูขนานนามวา่ดสินียแ์ลนดเ์กาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่

ใหญท่ีส่ดุของประเทศ โดยมบีรษัิทซัมซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชม

ท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารีชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกที่นี่ท่านจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสือ

สามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างดี 

หรือเขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนิยาย สวนสีฤ่ดู ซ ึง่จะปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดูกาล อกีทัง้ยังสามารถ

สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ ึง่ก าลัง

บานสะพร่ังอวดสสีันเต็มสวน (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, 

เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถินุายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกันยายน เป็นสวนดอกลลิลี,่ 

เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจกิายนเป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตาม

ตารางประจ าวันดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เลน่ไดท้กุเครือ่งเลน่ไมจ่ ากดัรอบ เลอืกชมและ

เลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอยา่งมากมาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารดว้ยเมนู “คาลบี”้ 



บา่ย 

 

 

 

น าทา่นชม ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็ม

แดงจากยอดเขาทีป่ระเทศ เกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับการวจัิยทีป่ระเทศเกาหลใีต ้

ออกมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดง ภมูปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นตโ์ดยกวา่จะ

มาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลูตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัมมาสกัดเอาน ้ามันมา

ผลติและวจัิยออกมาเป็นน ้ามันสนนี้ น าท่านชม COSMETIC SHOPศูนยร์วมเครื่องส าอางชือ่ดังของ

เกาหล ีเชน่ Rojukiss, Misshaเป็น น าทา่นสูช่ม โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลก

มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ทา่นสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาว

เวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูักซนั และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกล

ไปถงึแมน่ ้าฮนักัง **ไมร่าคารวมคา่ขึน้ลฟิท ์** จากนัน้ใหท้า่น ชอ้ปป้ิง ถนนฮงอกิ แหลง่วัยรุน่ยา่นฮง

แด มหาวทิยาลัยฮงอกิ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารดว้ยเมนู “โอซมับลุโกก”ิ 

 
 พกัที ่GALAXY/DIAMOND RICH/INTER CITY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 
ศนูยโ์สม - ศนูยย์าสมนุไพรเกาหล ี- Duty Free - พระราชวงัชางดอ๊กคงุ - หมูบ่า้นบกุชอนฮนั

อก - ตลาดเมยีงดง - ซุปเปอรม์าเกต๊ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

น าทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดี

ทีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีท่ีส่ดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 

เท่า เพื่อน าไปบ ารุงร่างกาย หรือฝากญาตผิูใ้หญ่ที่ท่านรักและนับถือ  จากนั้นน าท่านชม ศูนยย์า

สมุนไพรเกาหล  ีใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่น ามาแปรรูปเป็น

รูปแบบต่างๆ ทีม่สีรรพคณุรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย  น าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง Duty 

Free Lotte 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารดว้ยเมนู “ซมัเทกงั” 

 

 

 

 

น าทา่นสู ่พระราชวงัชางดอ๊กกงุ ชงัด็อกกงุ หรอื พระราชวังชงัด็อก เป็นหนึง่ในหา้พระราชวังทีส่ าคัญ

ทีส่ดุของเกาหล ีสรา้งขึน้ในรัชสมัยของพระเจา้แทจงแหง่ราชวงศโ์ชซ็อน เมือ่ปี พ.ศ. 1948 แลว้เสร็จ

ในปี พ.ศ. 1955 จากนัน้น าทา่น หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก หรอืบางคนเรยีกวา่ หมูบ่า้นบคุชอนฮนัอก๊ เป็น

อกีหนึง่สัญลักษณ์ของเกาหล ีทา่มกลางตกึรามบา้นชอ่งทีทั่นสมัยของกรงุโซล จากนัน้ใหท้า่น ชอ้ปป้ิง

ตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร ์โดยเฉพาะอย่างยิง่เป็นแหล่งรวม

เครือ่งส าอางคช์ือ่ดัง อาท ิEtude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นตน้ 

ค า่ อสิระอาหารค า่1 มือ้ (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั) 

น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้ 

หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้าม 

ฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

 
พกัที ่GRAND PALACE/ CHOYANG / 

AIR REX HTL OR SML ระดบั 3 ดาว เมอืงอนิชอน หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5             อนิชอน – กรงุเทพ 

เชา้ 

 

น าทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดย 

ระหวา่งทางน าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้ 



 

 

05.50 น. 

10.35 น. 

หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้าม 

ฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

น าท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ (Thai Air Asia X) เทีย่วบนิที ่XJ705 (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 5-6 ชัง่โมง) 

เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

**หมายเหต ุโปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 

 

โปรแกรม : เกาหล ีChill Chill 5 วนั 3 คนื  โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ ์(XJ) 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุ

ปี 

แตไ่มถ่งึ
12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับ

ผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับ
ผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

พักเดีย่ว

เพิม่ 
ทา่นละ 

05-09 มถิุนายน 2562 13,900.- 13,900. 13,900.- 13,900.- 
ตดิตอ่

สอบถาม 
4,900. 

15-19 มถิุนายน 2562 13,900.- 13,900. 13,900.- 13,900.- 
ตดิตอ่

สอบถาม 
4,900. 

19-23 มถิุนายน 2562 14,900.- 14,900. 14,900.- 14,900.- 
ตดิตอ่

สอบถาม 
4,900. 

26-30 มถิุนายน 2562 14,900.- 
14,900.

- 
14,900.- 14,900.- 

ตดิตอ่

สอบถาม 
4,900. 

06-10 กรกฎาคม 2562 14,900.- 14,900. 14,900.- 14,900.- 
ตดิตอ่

สอบถาม 
4,900. 

10-14 กรกฎาคม 2562 14,900.- 14,900. 14,900.- 14,900.- 
ตดิตอ่

สอบถาม 
4,900. 

13-17 กรกฎาคม 2562 16,900.- 16,900. 16,900.- 16,900.- 
ตดิตอ่

สอบถาม 
4,900. 

25-29 กรกฎาคม 2562 16,900.- 16,900. 16,900.- 16,900.- 
ตดิตอ่

สอบถาม 
4,900. 

01-05 สงิหาคม 2562 14,900.- 14,900. 14,900.- 14,900.- 
ตดิตอ่

สอบถาม 
4,900. 

08-12 สงิหาคม 2562 16,900.- 16,900. 16,900.- 16,900.- 
ตดิตอ่

สอบถาม 
4,900. 

28 สงิหาคม - 01กนัยายน 

2562 14,900.- 14,900. 14,900.- 14,900.- 
ตดิตอ่

สอบถาม 
4,900. 

04-08 กนัยายน 2562 
14,900.- 14,900. 14,900.- 14,900.- 

ตดิตอ่

สอบถาม 
4,900. 

18-22 กนัยายน 2562 13,900.- 13,900. 13,900.- 13,900.- 
ตดิตอ่

สอบถาม 
4,900. 

25-29 กนัยายน 2562 14,900.- 14,900. 14,900.- 14,900.- 
ตดิตอ่

สอบถาม 
4,900. 

*** ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 6,900.-  *** 

***ราคานีร้วมรายการทวัร ์และ ต ัว๋เครือ่งบนิ*** 



***ราคานีเ้ฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่น ัน้ กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัง้*** 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 

**ส าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีต ้หากลกูคา้

ชาวตา่งชาตโิปรดตดิตอ่สอบถามอกีคร ัง้** 

หมายเหต ุ:รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,750 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 (เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมอืง)**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ 

ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่

จะเกดิจากความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึง่เหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนนิการตาม

หมายก าหนดการไดโ้ปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการ

ทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 

ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิาร

นี ้ส าหรบัเดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 

ทา่น 

**ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

 
1. หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มรีายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิดังนี้ 

        2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT 

2. ทางแอรเ์อเชยีมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่กรณุาแจง้

เจา้หนา้ที ่ ณ วันจองทัวร ์อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

3. สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์กฬีาเพิม่เตมิแยกจาก

คา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

**ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บซือ้น ้าหนักเพิม่หลังจากท าการจองแลว้** 

ถา้ลกูคา้มนี ้าหนักเกนิก าหนดตอ้งจา่ยคา่สมัภาระเพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอตัราทีส่ายการบนิก าหนด 

 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม ่

 สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้ 

 เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทัง้ในกรณีที ่

 ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอก     

 ประเทศใดประเทศหนึง่                 

2.  บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



3.  บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4.  กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น 

 ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.  เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

**ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ี

โดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหล ีข ึน้อยูก่บัการพจิารณา

ของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง  

ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 
1. คา่บตัรโดยสารชัน้ทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
2. คา่ทีพั่ก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก.  

7. ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษัิท

ได ้** 

 -เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 -เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 
2.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 

4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเสา

ธารณรัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,750 บาท ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท า

เรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ (รวมทา่นละ 1,750 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

 

เง ือ่นไขการจอง  

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 1 วันหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลักฐานการ โอนเงนิให ้

เจา้หนา้ทีท่ีด่แูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 

2.      สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  



3.      หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน  

 ออกบัตรโดยสารทุกครั ้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบ  

 คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

4.     หากในคณะของท่านมีผู ต้ อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เ ด็ก , ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตั ว  

         หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให ้

         การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ 

         จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด  

 การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่

 ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิ 

 มฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วัน เก็บเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้

ไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์าก

โรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัวทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาล ทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

**ส าคญั!! บรษิทัท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีต้

โดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ข ึน้อยู่กบัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่าน ัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทาง

มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

9. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้



2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และ

โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาต๋ัวเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาต๋ัว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตทั่ง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิท

ระบใุนรายการเดนิทาง  

11. บริษัทของสงวนสทิธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้สิน้บริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์การเดนิทางเพื่อ

ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

14. โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพั่กแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี

ตามที่ระบุในรายการท่องเทีย่วเท่านัน้ โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือ

Double) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงได ้

ตามที่ตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมติ ่า

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสัมภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ และถา้ทา่นตอ้งการแยกตวั

ออกจากกรุ๊ปทวัรเ์พื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลงรา้นศูนยโ์สม , ศูนย์สมุนไพร, ร้านน ้ามนัสน, ศูนย์

เคร ือ่งส าอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 

300 USD ตอ่ทา่น 



17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เทา่นัน้ กรณี

ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอกีครัง้ หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ์ เก็บ

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรูปและชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ย

ของการเดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไม่

ตอ้งซือ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพงึพอใจของทา่น ทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบงัคับใหซ้ือ้แตอ่ยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่ว

ลว่งหนา้เพือ่ใหผู้เ้ดนิทางไดรั้บทราบ 

19. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทุกคร ัง้ม  ิ

 เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุใน

การเดินทาง ทัง้นี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, 

สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของ

เทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล 

เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ที่

รับประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ 

มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบ

ดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ 

จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความ

เหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดัิงกล่าว บรษัิท จะยดึถือและค านึงถงึ

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ

นกัทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่น ัน้ท ีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลักฐานการท างานประจ าของนักท่องเที่ยวซึง่สมควรที่น าตดิตัวไปแสดงดว้ย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร 

จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจั้ดคณะ 

2. หลักฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรที่จะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ 300 เหรยีญ

สหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2 วัน (หากไม่มีบัตรเครดติคาร์ด) หากมีบัตรเครดติ

ต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งน าติดตัวไปดว้ยหรือ

หลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยังอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ บดิา 

มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตัวไปดว้ย  

5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 


