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หมายเหต ุ: **ราคาน้ีไม่รวมค่าทปิไกด+์คนขบัท่านละ 30,000 วอน/ทริป เกบ็ทปิที่สนามบนิสุวรรณภมิู , หวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้ตาม   

               ดุลพนิิจ** 

 

 

ไฮไลท.์.... ทวัรร์าคาสบายกระเป๋า 

1. เกาะนาม ิสุดแสนโรแมนตคิสถานที่ถ่ายซีร่ียช่ื์อดงั 

2. สมัผสัหมู่บา้นสไตลฝ์รั่งเศส La Provence 

3. ชอ้งปป้ิงย่างเมยีงดง ทงแดมุน 

4. คลอ้งกุญแจคู่รกัที่ โซลทาวเวอร ์

5. เมนูพิเศษ.... เตม็อิ่ มกบั “บุฟเฟตข์าปูยกัษ”์   

6. พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 

 

 

 

เกาหล ีRomance Korea 
 5วนั 3 คนื  

โดยสายการบนิไทย (TG)  
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วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพ - อินชอน ✈  

2 อินชอน – หมู่บา้นฝร่ังเศส -เกาะนามิ – ซูวอน – ป้อมฮวาซอง ✈ O O LANDMARK PRUMIER 

HOTEL  *5 

3 วดัวาวจูองซา – โรงเรียนกิมจิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์– 

ชอ้ปป้ิงทงแดมุน 

O O บฟุเฟ่ต์
ขาป ู

Lotte World Hotel  *5 

4  บลูเฮา้ส์ – พระราชวงัเคียงบอ็ค – พิพิธภณัฑพ์ื้นบา้น – ศูนย์
โสม - Cosmetic Shop –  Duty Free – ชอ้ปป้ิงเมียงดง 

O O O Lotte World Hotel  *5 

5 ศูนยส์มุนไพรเกาหลี –น ้ามนัสนเขม็แดง  -  หรือพลอยอเมทิส– โซลทาว
เวอร์ – Trick Eye Museum - Ice Museum -  ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน – 
กรุงเทพฯ 

O   O ✈  

วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพ - อนิชอน 

20.00 น. 

 

 

23.30 น. 

คณะมาพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C (เช็คอินกรุ๊ปของ 

สายการบินไทย) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทั และหวัหนา้ทวัร์ พร้อมอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระ 

และเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

น าท่านเหิรฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลใีต้ โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG656  23.30-06.55 น. 

วนัทีส่องของการเดินทาง     อนิชอน – หมู่บ้านฝร่ังเศส -เกาะนามิ – ซูวอน – ป้อมฮวาซอง 

06.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

(เพื่อความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) น าท่านผา่นพิธีการตรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นน าท่านชม หมู่บ้านฝร่ังเศส La Provence สัมผสับรรยากาศหมู่บา้นสไตล์

ฝร่ังเศส มีตึกเป็นสีต่างๆ สีสันสดใสบา้นเรือนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองโพรวองซ์ ในฝร่ังเศส ตกแต่งไว้

อยา่งสวยงาม ดา้นหนา้จะมีร้านคา้ต่างๆสไตลฝ์ร่ังเศส เช่น ร้านขายเบเกอร่ี ร้านขายเคร่ืองครัว ร้านขาย

ตน้ไมแ้ละดอกไม ้ร้านขายไอศกรีม ไวใ้หท้่านไดช้มและเลือกซ้ือได ้ใหท้่านไดอิ้สระเก็บภาพความ

ประทบัใจ และหมู่บา้นแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เกาหลีท่ีโด่งดงัมาหลายเร่ืองอีกดว้ย   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย “ทกัคาลบี”้ 

บ่าย 

 

 

น าท่านชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทศัน์ซ่ึงเคยใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าละครทีว ี“WINTER 

LOVE SONG” อนัโด่งดงัไปทัว่ทั้งเกาหลีและเอเชีย เกาะนามิน้ีมีรูปร่างคลา้ยใบไม ้ท่ีลอยอยูท่างตอนเหนือ 
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 ของแม่น ้าฮนั ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดินเล่นเท่ียวชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนาย

พลนามิ เดินผา่นกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนท่ีสูงเสียดฟ้า ผา่นดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั เลือกนัง่ท่ีมา้นัง่

ริมฝ่ังเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติคใตเ้งาไม ้พร้อมมีเวลาใหท้่านไดเ้ก็บโลเคชัน่ประทบัใจ ใหท้่านไดอิ้สระ

เลือกชมฟาร์มเล้ียงนกกระจอกเทศซ่ึงตั้งอยูบ่นเกาะ หรือจะเลือกข่ีจกัรยานชมววิเหมือนฉากในละครตาม

อธัยาศยัจนไดเ้วลาสมควรอ าลาเกาะนามิ น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูวอน จากนั้นน าท่านชม ป้อมฮวาซอง  ซ่ึง

มีอายมุากกวา่ 200 ปี สร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ชองโจ กษตัริยอ์งคท่ี์ 22 แห่งราชวงศโ์ชซอน พระองคท์รง

ตอ้งการสร้างป้อมแห่งน้ีข้ึนมาเพื่อตอ้งการยา้ยหลุมศพของพระบิดา SADO SEJA จากภูเขา 

BEABONGSON มาท่ี HWASEONG และตอ้งการสร้างเมืองหลวงข้ึนมาใหม่ เพื่อเสริมความยิง่ใหญ่ของ

ความเป็นกษตัริย ์ตวัป้อมฮวาซองน้ีถูกสร้างทอดตวัยาวไปตามแนวไหล่เขาและท่ีราบ โอบลอ้มเมืองซูวอน

ไวเ้ป็นรูปวงไข่ขนาดใหญ่ มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร และมีป้อมต่างๆ ตั้งเรียงรายอยูต่ามแนวก าแพงอยู่

กวา่ 50 ป้อม แต่ปัจจุบนัเหลืออยูเ่พียง 48 ป้อม เพราะบางส่วนถูกท าลายไปเม่ือสมยัญ่ีปุ่นเขา้มาครอบครอง 

และสมยัเกิดสงครามเกาหลี ดว้ยความยิง่ใหญ่และสวยงามของป้อมแห่งน้ี จึงไดรั้บการจดข้ึนทะเบียนเป็น

มรดกโลก จากองคก์ารยเูนสโกข้ึนทะเบียนเม่ือปี ค.ศ.1997 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย “ชาบู ชาบู” 

ทีพ่กั โรงแรม LANDMARK PRUMIER HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า/ เมือวซูวอน 

วนัทีส่ามของการเดินทาง     วดัวาวูจองซา – โรงเรียนกมิจิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ช้อปป้ิงทงแดมุน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านชม วดัวาวูจองซา ซ่ึงตั้งอยูใ่นเมืองยงอิน จงัหวดัเคียงคีโด สร้างข้ึนในปี 1970 โดยนกับวชแฮด๊อก 
สร้างเพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจา้ในการรวมประเทศ ภายในมี รูปสลกัสะสม
จากพุทธศาสนิกชนทัว่โลกมากกวา่ 3,000 ช้ิน โดยหน่ึงในรูปสลกัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด คือ พระเศียรของ
พระพุทธเจา้มีความสูง 8 เมตรตั้งอยูท่ี่หนา้ประตูทางเขา้วดั และไดรั้บการบนัทึกลงกินเนสบุค๊ใหเ้ป็นรูป
สลกัท่ีท าจากไมท่ี้มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก และภายในวดัยงัมีพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่ท่ีสร้างจากไมส้น
จีนท่ีน ามาจากอินเดีย น าท่านสู่ โรงเรียนกมิจิ เรียนรู้วธีิการท ากิมจิ กิมจิเป็นผกัดองท่ีสามารถเก็บไวไ้ดน้าน 
และเป็นอาหารท่ีข้ึนโตะ๊ชาวเกาหลีทุกม้ือ ปัจจุบนัน้ีกิมจิเป็นท่ีนิยมแพร่หลายท่ีไม่วา่ม้ือไหนก็จะตอ้งมีกิมจิ
เป็นส่วนประกอบอยูใ่นอาหารม้ือนั้นๆ ดว้ยทุกคร้ังไป และกิมจิน้ียงัมีมากกวา่ 100 ชนิดใหเ้ลือก
รับประทาน ใหท้่านฝึกลองท าและไดชิ้มกิมจิฝีมือของตวัท่านเองโดยมีวทิยากรสอนวธีิการท าและขั้นตอน
การเตรียมวตัถุดิบใหท้่านทุกขั้นตอน และสามารถน ากลบัมาเป็นของฝากได ้พิเศษ...ให้ท่านได้ทดลองสวม
ชุดฮันบก ชุดประจ าชาติเกาหล ีเพ่ือเกบ็ภาพแห่งความประทบัใจ 
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กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “คาลบี”้ 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซ่ึงถูกขนานนามวา่ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษทัซมัซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา ใหท้่านไดอิ้สระเท่ียวชมท่อง
ไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ีท่านจะพบเจา้ป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่
ดว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งดี หรือเขา้สู่
ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะปลูกดอกไมเ้ปล่ียนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยงัสามารถสนุกกบัเคร่ือง
เล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทวัร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ่ึ้งก าลงับานสะพร่ังอวด
สีสันเตม็สวน (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - 
เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี, เดือนตุลาคม - เดือน
พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ท่ีจดัตามตารางประจ าวนัดว้ยบตัรเขา้
ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเคร่ืองเล่นไม่จ  ากดัรอบ เลือกชมและเลือกซ้ือชอ้บป้ิงในร้านคา้ของ
ท่ีระลึกต่างๆอยา่งมากมาย จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ กรุงโซล   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์” 
เมนูพเิศษ...บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ (INTERNATIONAL BUFFET) ภัตตาคารบุฟเฟ่ต์พร้อมขาปูยกัษ์ และ 
อาหารหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทานได้มากมายและเคร่ืองด่ืม  ***ทั้งนีร้ายการอาหารอาจมีการ
ปรับเปลี่ยน*** 
จากน้ันน าท่าน อสิระช้อปป้ิงตามอธัยาศัย ณ ตลาดทงแดมุน มีสินค้าต่างๆให้ท่านได้เลือกซ้ือ เช่น เส้ือผ้า
แฟช่ัน รองเท้า กระเป๋า และอ่ืนๆอกีมากมาย 

ทีพ่กั โรงแรม Lotte City Guro Hotel   ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง      บลูเฮ้าส์ – พระราชวงัเคียงบ็อค – พพิธิภัณฑ์พืน้บ้าน – ศูนย์โสม - Cosmetic Shop –  

                                          Duty Free – ช้อปป้ิงเมียงดง 

เช้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านผา่นชม บลูเฮ้าท์ ท  าเนียบของประธานาธิบดี แวะถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกท่ีอนุสาวรียรู์ปนกฟีนิกซ์ 

สัญลกัษณ์ความเป็นอมตะ พร้อมชมทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขารูปหวัมงักร และวงเวียนน ้ าพุซ่ึงถือว่า

เป็นจุดท่ีมีฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสุดของกรุงโซล  จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี ชมประวติั

ยอ้นเร่ืองราวและสัมผสักบัวิถีชีวิตความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบนั ผา่นทางห้อง

แสดงหุ่นจ าลองซ่ึงท่านจะไดซึ้มซบัวิถีชีวิตท่ีแสดงวฒันธรรมและธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ท่ีผ่านมากว่า 

5,000 ปี จากนั้นน าท่านชม พระราชวังเคียงบ๊อคคุง พระราชวงัเก่าแก่ท่ีสุดของราชวงศโ์ชซอน สร้างข้ึนใน

ปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็นศูนยก์ลางการปกครองในสมยัโบราณ โดยเป็นทั้งท่ีประทบัและฐานอ านาจของพระ

เจา้แทโจและต่อเน่ืองมาถึงกษตัริยใ์นราชวงศ์โชซอล  พระท่ีนั่งคึนชองจอนถูกสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นท่ีว่า

ราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญ่ีปุ่นไดส้ร้างอาคารรัฐสภาขนาดยกัษข้ึ์นคัน่ แสดงถึงความตอ้งการ

ตดัความผูกพนัระหว่างพระราชวงศ์กบัราษฎร อาคารหลงัน้ีไดถู้กร้ือถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีของ

การปลดแอกจากญ่ีปุ่น ภายในเขตพระราชวงัยงัมีพระต าหนกัเคียวฮเวรูลกัษณะเป็นอาคารสองชั้น โดยตวั
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กลางวนั 

 

 

 

 

 

ค ่า 

พระต าหนกัถูกสร้างให้ยืน่ออกไปกลางสระน ้ า ท่ีเต็มไปดว้ยฝูงหงส์ สร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับจดั

งานเล้ียงพระราชทาน พระราชวงัน้ีถือเป็นพระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาหลีประกอบดว้ยหมู่อาคารต่างๆ 

มากมายอาทิ พลบัพลากลางน ้า, ทอ้งพระโรงท่ีใชอ้อกวา่ราชการ ฯลฯ   

บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย “ซมัเกทงั” 

น าท่านสู่ ศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือวา่เป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด 

ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีท่ีสุดและราคาถูกกวา่ไทยถึง 2 เท่า เพื่อ

น าไปบ ารุงร่างกาย หรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ   จากนั้นน าท่านชม Cosmetic Shop ศูนยร์วม

เคร่ืองส าอางค์ช่ือดงัของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดงั อาทิ เช่น W.S.Nature,Rojukiss, Missha เป็นตน้ 

จากนั้นน าท่าน ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ีหา้ง Duty Free 

บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ข้าวย าบิบิมบัม + ฮอตพอต ” 

จากน้ันให้ท่าน ช้อปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวยัรุ่นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เป็นแหล่งรวมเคร่ืองส าอางค์ช่ือดัง อาท ิEtude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นต้น 

ทีพ่กั โรงแรม Lotte City Guro Hotel   ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่าของการเดินทาง   ศูนย์สมุนไพรเกาหล ี–น า้มันสนเข็มแดง  -  หรือพลอยอเมทสิ– โซลทาวเวอร์ –  

                                        Trick Eye Museum - Ice Museum -  ซุปเปอร์มาร์เกต็ – อนิชอน – กรุงเทพฯ 

เช้า 

 

 

 

 

 

 
 

          

 

 

 

 

กลางวนั 

บ่าย 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านชม ศูนย์สมุนไพรเกาหล ีใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ท่ีน ามาแปรรูป
เป็นรูปแบบต่างๆ ท่ีมีสรรพคุณรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย  จากนั้น น าท่านสู่  น า้มันสนเข็มแดง เป็นการ
สกดัจากใบสนเขม็แดงบริสุทธ์ิ 100% ซ่ึงสรรพคุณของน ้ ามนัสนเขม็แดงนั้นมีประโยชน์อยา่งมากมาย ทั้ง
ช่วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมนัท่ีอุดตนัในเส้นเลือด ลดระดบัน ้าตาลในเลือด ช่วยขบัสารพิษออก
จากร่างกายในรูปแบบของเสีย เช่น เหง่ือ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยลา้งสารพิษหรือดีท็อกซ์เลือดใหส้ะอาด 
เพิ่มการไหลเวยีนของเลือดไดส้ะดวกข้ึน ช่วยเพิ่มภูมิตา้นทานใหก้บัร่างกาย บ ารุงผวิพรรณใหส้ดใสจาก
ภายใน และลดอตัราเส่ียงในการเกิดโรคมะเร็ง หรือน าท่านสู่ โรงงานพลอยอเมทสิ หรือ พลอยสีม่วง ท่ีมี
ช่ือเสียงของประเทศเกาหลี  ซ่ึงชาวโสมเช่ือวา่ถา้ไดมี้พลอยชนิดน้ีติดตวัไว ้จะท าใหมี้โชคลาภและส่ิงดีๆ
เกิดข้ึนกบัชีวติ  จากนั้นน าท่านสัมผสักบัจุดชมววิของกรุงโซลท่ียอดเขาเขานมัซนั ภูเขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยูใ่จ
กลางเมืองโซล สูง 274 เมตร น าท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 
480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบทิศ 360 
องศาโดยสามารถมองไดถึ้งเขาพูกกัซนั และถา้หนัไปยงัทิศตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น ้าฮนักงั *** 

ราคารวมค่าขึ้นลิฟท์ *** 
บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “จิมดัก” 
น าท่านชม Trick Eye Museum  พิพิธภณัฑภ์าพวาด 3 มิติ ใหท้่านไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัศิลปะแนวใหม่ ชม
ภาพวาดในลกัษณะ 3 มิติเสมือนภาพวาดมีชีวติ ใหท้่านไดส้ัมผสัการถ่ายรูปแบบใหม่ เหมือนกบัไดเ้ขา้ร่วม
เขา้ไปอยูใ่นส่วนหน่ึงของภาพเลยทีเดียว  และน าท่านสู่  Ice Museum พิพิธภณัฑน์ ้าแขง็ จากนั้นน าท่านสู่ 
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ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อน าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยระหวา่งทางน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี 
ซุปเปอร์มาร์เกต็  ซ่ึงมีสินคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลือกซ้ือหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป สาหร่าย 
ขนมขบเค้ียว ลูกอม ผลไมต้ามฤดูกาลและของท่ีระลึกต่างๆ 

21.20 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน ไทย เท่ียวบินท่ี  TG 657 

01.10 น. เดินทางถึง สนามสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

********************************************************************** 
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เกาหล ีRomance Korea5 วนั 3 คืน 
สายการบนิไทย (TG) 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทา่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบั

ผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

 

เด็กไมม่ี

เตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

 

พกั

เดีย่ว

เพิม่ 

10-14 ส.ค. 60 27,999.- 27,999.- 26,999.- 25,999.- 6,900.- 

 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 

***ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และมัคคุเทศก์ 
ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ต่อท่าน เกบ็ทปิทีส่นามบินสุวรรณภูมิ*** 

ทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

  

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีทาง บริษทัฯ 
ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจ
คนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้
หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ  จะแจง้
ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 5-7 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้
แลว้ 

ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 
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อตัราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าบตัรโดยสารชั้นทศันาจรไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน ้ามนัไวเ้รียบร้อยแลว้ 
2. ค่าท่ีพกั 3 คืน หอ้งละ 2 - 3 ท่าน 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
4. หวัหนา้ทวัร์หรือมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินผูช้  านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
5. ประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ200,000 บาท  เสียชีวติ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
6. สมัภาระน ้าหนกัไม่เกินท่านละ 20 กก.  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
       1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย 
       2. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
       3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

4. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม 
5. วซ่ีาเขา้ประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว หรือ ประเทศท่ีท่ีตอ้งท าวซ่ีาเขา้ประเสาธารณรัฐ

เกาหลีใต ้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาท่านละ 1,400 บาท ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-
ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่วซ่ีา 

6. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ 30,000 วอน ต่อท่านต่อทริป 

 

การส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาส ารองท่ีนัง่+ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจง้ช่ือ+สกุล เป็นภาษาองักฤษตามหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ช าระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วนั 
3.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับใน

เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการ
เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

2.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วนั เกบ็เงินมัดจ าทั้งหมด 
3.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ ต่อท่าน 
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4.  ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 
5. ยกเลกิการเดินทางในวนัเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ้ไม่

มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ินในกรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์าก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะท าการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้าย
ท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ท่านละ 10,000 บาทและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

6.  ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดย
การผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 
Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณใีดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกจิเพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลใีต้โดยผดิกฎหมาย
และในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลใีต้ ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจ้าหน้าทีเ่ท่าน้ัน ลูกค้า
ทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน** 

8. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   
 พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

เง่ือนไขการเดินทาง 
1.  บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2.  บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3.  หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบคืน
ค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4.  บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5.  รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7.  กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืน
ทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

8.  มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

9.  หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ
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สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
10. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี 
 บริษทัระบุในรายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆทั้งส้ิน 
11.  บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคก์ารเดินทางเพื่อท่องเท่ียวเกาหลีเท่านั้น 
12.  เท่ียวบิน และรายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
13.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับใน

เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
14. โรงแรมท่ีพกัในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกต่างกบัประเทศไทย โดยโรงแรม

ท่ีพกัทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหาโรงแรมโดยอา้งอิงตามการจดัระดบัดาวของประเทศเกาหลีตามท่ีระบุใน
รายการท่องเท่ียวเท่านั้น โรงแรมท่ีประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีท่ี
ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ3ท่านข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม 
ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนั และไม่สามารถเสริมเตียงไดต้ามท่ีตอ้งการโรงแรมหลาย
แห่งจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าชา้ หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ ใดๆทั้งส้ิน 

16. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจาก
กรุ๊ปทวัร์เพ่ือท่องเทีย่วเอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน า้มันสน, ศูนย์เคร่ืองส าอาง และร้านพลอยอะ
เมทสิ ทางบริษัทจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 USD ต่อท่าน 

17. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิราคาน้ีเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณี
ตอ้งการตดักรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกคร้ัง หากเป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์เก็บค่าใชจ่้าย
เพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งท่องเท่ียวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวนัสุดทา้ยของ
การเดินทางช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากวา่ท่านใดสนใจสามารถซ้ือไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน ทางบริษทัทวัร์ไม่มีการบงัคบัใหซ้ื้อแต่อยา่งใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้เพื่อใหผุ้ ้
เดินทางไดรั้บทราบ  

     19.  ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯก่อนทุกคร้ังมิเช่นน้ันทางบริษัทฯ
จะ 
                ไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ 
และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุ
รวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถ่ิน,  
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ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ  านาจท าการ
แทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ 
หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ 
ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/
หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตาม
กฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผดิกฎหมาย บริษทัฯ 
จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง 
โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 
 

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลแีละพธีิการเข้าเมือง  
           เอกสารทีค่วรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลจีะพจิารณาให้เฉพาะนักท่องเทีย่ว

ทีม่าท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่าน้ันทีผ่่านเข้าเมืองได้ และพจิารณาจาก  
1. หลกัฐานการท างานประจ าของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงสมควรท่ีน าติดตวัไปแสดงดว้ย เช่น บตัรพนกังาน นามบตัร จดหมาย

การท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษทัผูจ้ดัคณะ  
2. หลกัฐานการเงิน ในระหวา่งการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะน าเงินสดติดตวัไปดว้ยประมาณ  300เหรียญ

สหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดินทาง 2   วนั (หากไม่มีบตัรเครดิตคาร์ด) หากมีบตัรเครดิต
ต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งน าติดตวัไปดว้ยหรือหลกัฐาน
การเงินอ่ืนใดท่ีจะแสดงให้เจา้หนา้ท่ีทราบวา่ท่านคือนกัท่องเท่ียว 

3. ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยงัอยูใ่นระหวา่งการศึกษาหรือบตัรนกัศึกษาและควรเดินทางกบัผูป้กครอง เช่น บิดา 
มารดา ป้า นา้ อา ท่ีมีนามสกุลเดียวกนั 

4.  หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรน าพาสปอร์ตเก่าเยบ็เล่มคู่กบัพาสปอร์ตใหม่หรือน าติดตวัไปดว้ย   
5.  การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนกัท่องเท่ียว ไม่ควรสวมใส่รองเทา้แตะ 

 


