
 
 
 

 

 

 
เดนิทางสู่ประเทศเกาหล ีโดยสานการบิน AIR ASIA X 

สุดพเิศษ... พกัซูวอน 1 คืน และ กรุงโซล 2 คืน 
สนุกสนานกบัสวนสนุกลอตเต้เวร์ิล (LOTTE WORLD) กบับัตรเล่นไม่จ ากดัรอบ 

ต่ืนตา ต่ืนใจ กบัสัตว์น า้ใต้ท้องทะเลที่ LOTTE AQUARIUM 
เล่นสนุกสุดเหวีย่งกับหิมะบนลานสกขีนาดใหญ่ 

ก าหนดการเดนิทาง : เดือนมีนาคม 59 



 
 
04.30 น. คณะพร้อมกนัทีส่นามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA X 

เจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เคร่ือง (หัวหน้าทวัร์แนะน าการ
เดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X  ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  
(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง อสิระตามอธัยาศัย) (น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซ้ือน า้หนักเพิม่ 
ต้องเสียค่าใช้จ่าย) **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาท ี และ
ผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกทีน่ั่งบนเคร่ือง 
เน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน)  

08.05 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลใีต้ โดยเที่ยวบินที ่XJ708 
15.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้  (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับ

นาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ินเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต ้รถโคช้พาท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวน
ยองจองหรือสะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกวา่ 4.42กม.  และมียอดโดมสูง 107 เมตร 

เยน็ รับประทานอาหาร เมนู ชาบู ชาบู สุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัย
มองโกเลยีบุกคาบสมุทรเกาหล ีลกัษณะคล้ายสุกีห้ม้อไฟ 
จากนั้นน าท่านชมโชวสุ์ดพิเศษ !!! NANTA SHOW ให้ทุกท่านเป็นส่วนหน่ึงกบัประสบการณ์ท่ีเต็มไปดว้ย
รอยยิ้มและเสียงหัวเราะพร้อมต่ืนตาต่ืนใจไปกบั ‘cookin’ NANTA show’ เป็นการแสดงท่ีสมบูรณ์แบบใน
ด้านการส่ือสารท่ีเป็นสากล ถ่ายทอดความสนุกสนาน เร้าใจ ผ่านท่าทางและเสียงเพลง ผสมผสานดนตรี
พื้นบา้นเกาหลีกบัจงัหวะท่ีทนัสมยัเร้าใจ ซ่ึงสร้างสรรค์อย่างมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั “NANTA” ได้ช่ือว่าเป็น
การแสดงท่ีโดดเด่นท่ีสุดทางดา้นวฒันธรรมของโลกในยคุน้ีเลยทีเดียว 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั BENIKEA WIN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
จากนั้นให้ท่านไดส้นุกกบัการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่  ยางจิไพน์ สกีรีสอร์ท  / คังชน สกีรีสอร์ท  หรือ
ลานสกีตามความเหมาะสม ลานสกีประกอบไปดว้ยเนินสกีถึง 2 เนินดว้ยกนัแบ่งเป็นเนินสกีส าหรับผูฝึ้กหัด
เล่น 1 เนิน,  และเนินส าหรับผูท่ี้เล่นช านาญแลว้ 1 เนิน (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์, 
สโนว์สเลด สกี ค่าเล่นรวมชุดประมาณ 55,000 วอน ส าหรับท่านที่เล่นเก่งแล้วสามารถไถลจากบนยอดเขาลง

วนัแรก         กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เกาหลใีต้ (สนามบินอนิชอน) – ชมโชว์สุดพเิศษ NANTA SHOW  

วนัทีส่อง      สนุกสนานกบัการเล่นหิมะบนลานสกขีนาดใหญ่ - ไร่สตรอเบอร์ร่ี – โรงเรียนท ากมิจิ + ใส่ชุดประจ าชาติฮัน
บก - โสมเกาหล ี– LOTTE AQUARIUM พพิธิภัณฑ์สัตว์น า้ – สวนสนุก LOTTE WORLD  



มาได้ครับ (**กอนโดล่า หรือ เคเบิล ขึ้นอยู่กับสถานที่ว่ามีให้บริการหรือไม่**) มีเวลาให้ท่านไดส้นุกกบัการเ 
ล่นสกีอยา่งเต็มท่ี ซ่ึงปลอดภยัไม่มีอนัตราย การเตรียมตวัก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผา้พนัคอ แว่นกนั
แดด เส้ือแจ๊คเก็ตกนัน ้ า หรือผา้ร่ม และกางเกงรัดรูป ขอค าแนะน าและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ทอ้งถ่ินก่อนลง
สนามจริง เพื่อความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั  **หมายเหตุ.... ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการ
ของลานสกีขึน้อยู่กบัความเอื้ออ านวยของอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดให้บริการ ในกรณีที่
ลานสกีไม่สามารถเปิดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี่ยนเป็น ONE 
MOUNT (SNOW PARK)  ***(ไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK 15,000 วอน หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถ
เดินช้อปป้ิงตามอธัยาศัย มท้ัีง H&M , ADIDAS และมอีีกหลากหลายแบรนด์ช้ันน า) 
จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี ให้ท่านไดชิ้มสตรอเบอร์ร่ีสดๆหวานฉ ่าจากไร่ นอกจากนั้น ท่าน
ยงัสามารถซ้ือกลบัมาฝากคนท่ีท่านรักท่ีเมืองไทยไดด้ว้ย โดยจะมีการแพค็ใส่กล่องสวยงามและส่งให้ท่านวนั
สุดท้าย น าท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ เพื่อให้ท่านเรียนรู้วฒันธรรมการท ากิมจิและสนุกสนาน
เพลิดเพลินกบัการท ากิมจิ และให้ท่านใส่ชุดประจ าชาติฮันบก ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพ
เป็นท่ีระลึก  

กลางวนั รับประทานอาหาร เมนู หมูย่างเกาหล ี(PORK CALBI) ต้นต ารับอาหารเล่ืองช่ือของประเทศเกาหลใีต้ เป็นหมู
ย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่ น ามาย่างบนเตาถ่านร้อนๆ สุกก าลังดี แล้วตัดช้ินพอค า รับประทานกับซอส, 
กระเทียม, กิมจิ และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็นค าๆ คล้ายเมี่ยงค า แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด 
พร้อมข้าวสวย  
จากนั้นพาท่านรู้จกัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกน ามาใช้เพื่อสุขภาพ
เป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรง
ให้แก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพิ่มพละก าลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์
ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือด เสริม  ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง และเร็วๆ น้ี 
โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลก  โดยองค์การยูเนสโก  ทุกวนัน้ีผลิตภณัฑ์โสมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได้
ส าหรับผูท่ี้ค  านึงถึงสุขภาพในปัจจุบนั จากนั้นน าท่านไปท่ี LOTTE WORLD TOWER เป็นตึกสูง 123 ชั้น สูง
ท่ีสุดในเกาหลีใต ้และ ติด 1 ใน 10 ของโลก พาท่านเขา้ชม LOTTE AQUARIUM หรือพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ า
นานาชนิด ซ่ึงอยูใ่นชั้นใตดิ้นของตึก LOTTE WORLD TOWER แห่งน้ี ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัสัตวน์ ้านานา
ชนิด ตลอดการเดินชมในอควาเร่ียมน้ี 

 
เยน็ อสิระอาหารเยน็ (เพ่ือไม่ให้เป็นการขัดความสนุก ให้ท่านได้อสิระอาหาร 1 มื้อทีส่วนสนุกลอตเต้เวร์ิล)  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล (LOTTE WORLD)  แบ่งออกเป็น 2 ท่ีเท่ียวหลกัๆคือสวน
สนุกในร่มจะเรียกว่า LOTTE WORLD ADVENTURE สวนสนุกในร่มน้ีจะมีดว้ยกนัทั้งหมด 4 ชั้น แต่ละ
ชั้นจะมีทั้งเคร่ืองเล่นต่างๆ ร้านอาหาร และ ร้านขายของ มีลานสเก็ตน ้ าแข็งขนาดใหญ่อยูต่รงกลาง เคร่ืองเล่น



ยอดฮิตท่ีแนะน าคือ THE ADVENTURE OF SIND BAD , THE CONQUISTADOR , FLUME RIDE , THE 
FRENCH REVOLUTION , JUNGLE ADVENTURE และ PHARAOH’S FURY ฯลฯ อีกท่ีหน่ึงคือ MAGIC 
ISLAND เป็นสวนสนุกท่ีมีน ้ าลอ้มรอบ โดยมาทางชั้น 2 ของ LOTTE WORLD ADVENTURE ในส่วนของ 
MAGIC ISLAND ซ่ึงเป็นสวนสนุกกลางแจ้งท่ีมีเคร่ืองเล่นท่ีหวาดเสียวอยู่หลายชนิด อาทิ ATIANTIS , 
GYRO DROP , GYRO SWING , GYRO SPIN , COMET EXPRESS  
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  BENIKEA SEOUL HOTEL  / BENIKEA M HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

 
 
 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็นผลิตภณัฑ์ ท่ีสกดัจากน ้ ามนัสน ท่ีมีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลด
ไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงร้านเคร่ืองส าอางยอดนิยม 
COSMETIC OUTLET  ของนักช้อปชาวไทยให้ท่านได้เลือกซ้ือกลับไปฝากเป็นของท่ีระลึก อาทิเช่น 
ROJUKISS ซ่ึงราคาถูกกวา่ท่ีเมืองไทยเกือบเท่าตวัและบางผลิตภณัฑ์ยงัไม่มีขายในไทย จากนั้นน าท่านอิสระ
ชม TRICK EYE MUSEUM  ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ภาพวาดลวงตาสามมิติ โดยท่านจะได้
สนุกสนานกบัการถ่ายรูปแอ็คชัน่ท่าต่างๆ ท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการของการสร้างภาพโดย
ใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหว
ของภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้ผูช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือผา่นเขา้ไปในภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะ
ออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานวา่มนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยวา่
อันไหนภาพวาดและของจริง  และ ICE MUSEUM เป็นโซนน ้ าแข็งแกะสลักรูปต่างๆ อุณหภูมิข้างใน 
ประมาณ - 4 องศา 

กลางวนั รับประทานอาหาร เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือวัว ปลาหมึก กุ้ง อาหารเกาหล ี
เติมไม่อั้น 
จากนั้นให้ท่านอิสระ ช้อป ชิม ชิล ท่ี ตลาดฮงอิก ถนนฮงอิก เป็นย่านท่ีมีความหลากหลายรวมอยูแ่หล่งรวม
เส้ือผา้วยัรุ่น ท่ีช้อป ท่ีกิน ท่ีด่ืม และของ จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ฮ็อตเกนามู ตน้ไมช้นิดน้ี
เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่
นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการด่ืม
แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา จากนั้นพาท่านผา่นชม บลูเฮ้าส์ ท าเนียบประธานาธิบดี
ของเกาหลีใต้ อนุสาวรียรู์ปนกฟีนิกซ์  สัญลกัษณ์ความเป็นอมตะ  ชมทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขารูปหัว
มงักรและวงเวียนน ้ าพุนบัเป็นจุดท่ีมี ฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสุดของกรุงโซล (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ

วนัทีส่าม      สมุนไพรน า้มันสน – คอสเมติค - TRICK EYE & ICE MUSEUM – ตลาดฮงอกิ ย่านฮงแด - ฮ็อตเกนามู - 
ผ่านชมบลูเฮ้าส์ - พระราชวงัแห่งความรักชางด็อกกุง - DUTY FREE - ตลาดดังเมียงดง  



หรือวีดีโอใดๆ ท้ังส้ิน) จากนั้นน าท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็น
พระราชวงัล าดบัท่ีสองท่ีถูกสร้างต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) ในปี ค.ศ. 
1405 และความส าคัญในการเป็นท่ีพ  านักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน 
(JOSEON)  และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัส าคญัท่ียงัคงรักษาไว ้ประกอบไปดว้ย เขตพระราชฐานชั้นนอก
พระราชฐาน ชั้นใน และสวนดา้นหลงัส าหรับเป็นท่ีพกัผอ่นของพระมหากษตัริย ์ซ่ึงมีตน้ไมข้นาดยกัษท่ี์มีกวา่ 
300 ปี, บ่อน ้ า และศาลาริมน ้ าพระราชวงัแห่งน้ีเป็นท่ีพ  านักของพระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ในสมัย
ราชวงศ์โชซอน (JOSEON) ปัจจุบันยงัคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวงั ได้แก่ พระต าหนัก 
INJEONGJEON, พ ระต าห นั ก  DAEJOJEON, พ ระต าห นั ก  SEONJEONGJEON, แล ะพ ระต าห นั ก 
NAKSEONJAE สวนลบั หรือสวนตอ้งห้าม หรือฮูวอน (HOWON) ตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหลงัของพระราชวงัท่ีถูก
สร้างข้ึนในสมัยกษัตริย์ TAEJONG เพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อนส าหรับพระราชวงศ์ เดิมสวนแห่งน้ีมีช่ือว่า 
‘BUKWON’ หรือ ‘GEUMWON’ แต่ถูกเปล่ียนช่ือเป็น ‘BIWON’ ในรัชสมยัของกษตัริย ์KOJONG สวนแห่ง
น้ีถูกดูแลและบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดี และดูสวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไมร่้วง จากนั้นน าท่านชอ้ป
ป้ิงสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิเช่น นาฬิกา , แวน่ตา , เคร่ืองส าอาง 
, กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรูป และสินคา้  แบรนดเ์นมอ่ืนๆอีกมากมาย 

 
เยน็ รับประทานอาหาร  เมนู ไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลงัเหมาะ ยดัไส้ด้วยโสม แปะก๊วย และ

สมุนไพรบ ารุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ 
จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงท่ี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ท่ีตลาดเมียงดงน้ีจะมีเส้ือผา้ กางเกง รองเทา้ 
น ้ าหอม เคร่ืองส าอางค์ ทั้งแบบ แบรนด์เนมช่ือดงั และโลคอลแบรนด์ ซีดีเพลง รูปดารา หรืออะไรท่ีวยัรุ่น
ตอ้งการก็สามารถหาได้จากท่ีตลาดน้ีเลยทีเดียว อย่างร้านเคร่ืองส าอางค์ท่ีคุน้หูคนไทย เช่น ETUDE, SKIN 
FOOD, THE FACE SHOP ร้านพวกน้ีหาได้ไม่ยากในตลาดแห่งน้ี แถมไม่ได้มีแค่อย่างล่ะหน่ึงร้านอีกด้วย 
ประมาณว่าเพิ่งออกจากร้าน ETUDE มาเดินไปอีกสักพกัก็ เจอร้าน ETUDE  อีกหล่ะ SKIN FOOD, THE 
FACE SHOP ก็เช่นเดียวกนั ท่ีส าคญัราคาเคร่ืองส าอางคจ์ะถูกกวา่ประเทศไทยมาก ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถม
บางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทยอีกดว้ย อีกเร่ืองก็ของกินเล่น จะมีไอติมโคนเจา้ดงัอยู ่เพราะไอติมท่ีเคา้กดมาใส่
โคนนั้น สูงถึง 2 ฟุต 

 
 



น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  BENIKEA SEOUL HOTEL  / BENIKEA M HOTEL  หรือเทยีบเท่า 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
จากนั้นน าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและ
น าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็น
แหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยขอ้มือ จากนั้นน าท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร์ (SEOUL TOWER)  หรือ หอคอย
เอน็โซล (N SEOUL TOWER) หรือ “นัมซันทาวเวอร์” (NAMSAN TOWER) ตั้งอยูบ่นภูเขานมัซาน เป็นจุด
ท่องเท่ียวท่ีถือวา่เป็นไฮไลทส์ าคญัของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุงโซล มีความสูงจาก
ฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้ง
ชาวเกาหลีและนกัท่องเท่ียวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคลอ้งตรงร้ัวขา้งบนโซลทาวเวอร์ เพราะมี
ความเช่ือว่าคู่รักท่ีได้มาคล้องกุญแจท่ีน่ีจะรักกนัยาวนานตลอดไป (สมยัแรกๆ นิยมใช้ลูกกุญแจเล็กๆ เขียน
ขอ้ความสัญญารัก และช่ือของคู่รักลงไปในกุญแจ แต่ช่วงปีหลงัๆ มาน้ีเร่ิมมีการพฒันาอุปกรณ์การคลอ้งเป็น 
เคสโทรศพัท์มือถือ, บตัร T-MONEY, โซ่จกัรยาน, พลัว่ และอุปกรณ์แปลกๆ อีกหลายอย่างท่ีคู่รักรุ่นใหม่
สามารถคิดได้ และน ามาใช้แทนลูกกุญแจ) **ราคาทวัร์น้ีไม่รวมกุญแจและค่าข้ึนลิฟท์** จากนั้นน าท่าน
เพลิดเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอร์มาร์เกต็ (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อก
โกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภณัฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้า
โสม ครีมลา้งหนา้โสม เคร่ืองส าอางโสม เป็นตน้  และยงัมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินรา
เมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย 

 
กลางวนั รับประทานอาหาร เมนู “บูลโกกิ หมูหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยน าหมูลง

ในกระทะพร้อมน ้าซุปปรุงรส เม่ือสุกรับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงและข้าวสวย หากต้องการแบบรสชาติ 
เกาหล ีแท้ๆ กส็ามารถใส่กมิจิหมักลงต้มด้วย กจ็ะได้รสชาติอกีแบบหน่ึง 

16.25 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย เทีย่วบินที ่XJ709 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง อสิระตามอธัยาศัย) 
20.15 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมด้วยความประทบัใจ 

****************หมายเหตุ:โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม*************** 

 
 
 

***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีข้ึน้อยู่ตามความเหมาะสม 
**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทาง
บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการ ไม่วา่กรณีใดๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั** 

**พาสสปอร์ตจะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง** 

วนัทีส่ี่          พลอยอะเมทสิ - ชมววิกรุงโซลที ่N SEOUL TOWER – ซุปเปอร์มาร์เกต็ละลายเงินวอน - สนามบินอนิชอน 
– สนามบินดอนเมือง                  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อตัราค่าบริการ เกาหล ี4 วนั 3 คืน (AIR ASIA X) 
ซูวอน - โซล – โซล (ไม่นอนสก)ี  

09-12 กุมภาพนัธ ์2559 17,900 17,900 17,900 6,000 

14-17 กุมภาพนัธ ์2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

16-19 กุมภาพนัธ ์2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

21-24 กุมภาพนัธ ์2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

23-26 กุมภาพนัธ ์2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

28 กุมภาพนัธ-์02 มีนาคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

01-04 มีนาคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

06-09 มีนาคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

08-11 มีนาคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

13-16 มีนาคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

15-18 มีนาคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

20-23 มีนาคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

22-25 มีนาคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

 

ในกรณียกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลกิ 45 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณี
ใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อน

การจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
 

ข้อความส าคัญ โปรดอ่านอย่างละเอยีด 
ในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าให้ลูกคา้ตอ้งถูกส่ง

ตวักลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนด้วย ฉะนั้น 
ลูกค้าจะต้องเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนท่ีทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่วา่ง หรือตามวนัเดินทางของ
ตัว๋เคร่ืองบิน ทั้งน้ี ข้ึนอยูท่างเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา ทางผูจ้ดัไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการท่ีทางตรวจคนเขา้
เมืองเรียกสัมภาษณ์นั้น ข้ึนอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้ิจารณา และอยูใ่นดุลพินิจของทางเจา้หนา้ท่ี ตม. ทางบริษทั
ทวัร์ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงในส่วนน้ีได ้** 

*** ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทาง
บริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 

 



**เด็กทารก อายุไม่เกนิ 2 ปี ราคา 5,900 บาท** 
*** ราคาจอยแลนด์ (ไม่รวมตั๋ว) 7,900 บาท *** 

(**ตั้งแต่วนัที ่23 ธ.ค. 58-05 ม.ค. 59 และ 05-10 ก.พ. 59 ราคาจอยแลนด์ (ไม่รวมตั๋ว) ท่านละ 8,900 บาท**) 
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทปิ คนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่น*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าทปิ  
ท่านละ 25,000 วอน /ทริป/ท่าน หรือท่านละ 850 บาท/ทริป/ท่าน ** 

**หมายเหตุ** 
1. รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัได้

ช าระให้กบัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทาง
หรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่
ท่าน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่าน้ัน ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้อ ง
เพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง
เคร่ืองส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุกคร้ัง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพื่อท่ีจะ
น าไปยงัประเทศนั้นๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นวา่ตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิด
กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวติ เจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ าไม่วา่ดว้ย
กรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะวา่ทางบริษทัไดท้  าการจ่ายค่าตัว๋ไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความให้
ถ่ีถว้นก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

4. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปล่ียนข้ึนอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 

5. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดท้าย
ช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกบัลูกทวัร์ หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ 
เพราะทางบริษทัทวัร์ไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์ซ้ือแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

6. ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลง
ร้านชอ้ปป้ิง เช่น น ้ ามนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยก
ท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 



 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน    
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท์ , ค่าโทรศพัท์ทางไกล , ค่า

อินเตอร์เน็ต , ค่าซกัรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม
จากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 25,000 วอน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
 ช าระเงินมัดจ าเจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพ่ือส ารองทีน่ั่ง ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง โดยโอนเขา้บญัชี 

ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขาหน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี  บริษัท แกรนด์ฮอลเิดย์ จ ากดั 
เลขทีบ่ัญชี 175 – 231417 - 5 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619600 พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้มากกว่า 6 
เดือนขึน้ไป 

 ช าระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายใน
ก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์
นั้นๆ 

 กรณีจองการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งช าระครบเตม็จ านวนเลย 

 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี 
วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศใน
ปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 
เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 

 กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้
ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้
ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

 กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน



ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

 ต้องยกเลกิก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนัเท่าน้ัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว  
 หากยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 45 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทุกกรณี 
 การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   
 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั

จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ
ถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั

นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา  และอยา่งนอ้ย 10 วนั
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทาง
ใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบในการย่ืนวซ่ีาส าหรับต่างด้าว 
1) พาสปอร์ต  
2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว  
3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ 
4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  
5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  

(ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ
รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หนา้ท่ี
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกวา่ท่ี
ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไมส้ด , ไข่ , 
เน้ือสัตว ์, ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับใน
อตัราท่ีสูงมาก  

 
 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศเกาหลใีห้กบัคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศเกาหลไีม่เกิน 90 วนั ไม่ว่า
จะด้วยวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่ว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยนัการมี
คุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหล*ี ดังต่อไปนี้ 
- พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง 
- ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
- ส่ิงทียื่นยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศเกาหลไีด้ (เช่น เงินสด บัตร

เครดิต เป็นต้น) 
- ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
- ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศเกาหลี ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 


