
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
**ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด+์คนขบัทา่นละ 30,000 วอน/ทรปิ เก็บทปิทีส่นามบนิดอนเมอืง , หวัหนา้ 
ทวัรไ์ทยแลว้ตามดลุพนิจิ** 
 
 
 

 
 

ไฮไลท.์.... ทวัรร์าคาสบายกระเป๋า 

1. ชมความงาม สุดตระการตาที่ ถ า้ควงัเมยีง 

2. สนุกสุดมนัส.์...สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์

3. ชอ้ปป้ิงจุใจ ณ เมยีงดง   

4. ชมววิ คลอ้งกุญแจคู่รกัสุดโรแมนตกิที ่โซลทาวเ์วอร ์

5. เมนูพิเศษ.... อิ่ มอร่อยกบั “บุฟเฟ่ตบ์ารบ์คีวิสไตลเ์กาหล”ี 

 

เกาหล ีShopping สบาย...สบาย C  5วนั 3 คนื 

สายการบนิโคเรยีนแอร ์(KE) 

 



 

 
 

23.30 น.   คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู5 เคา้เตอร ์M โดยสายการบนิประจ าชาต ิ
               เกาหล ีโคเรยีนแอร ์ (Korean Air) เช็คอนิกรุป๊ของสายการบนิโดยมเีจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรบั  
                และ   อ านวยความสะดวก 

วนัที ่2       อนิชอน – HYUNDAI OUTLET –  ถ า้ควงัเมยีง – SONGDO CENTRAL PARK– G TOWER 

02.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงอนิชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดย สายการบนิประจ าชาตเิกาหล ี
              โคเรยีนแอร ์ (Korean Air) เทีย่วบนิที ่KE 654 
10.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต ้เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 

ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าท่านผ่าน
พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร แลว้น าทา่นสู ่ป้อมฮวาซอง ( Hwaseong Fortress ) ป้อม
และก าแพงเมอืงโบราณแห่งนี้ตัง้อยูใ่นเมอืง ซวูอน สรา้งขึน้ในชว่งปี ค.ศ. 1794-1796 โดยพระเจา้
จองโจ แหง่ราชวงศ ์โชซอน เพือ่ใชเ้ป็นทีป่ระทับและเป็นทีฝั่งพระศพขององคช์ายรัชทายาทจังฮอน 
ทีถ่กูพระบดิาคอืเจา้ชายยองโจ ซึง่เป็นพระอยักาของพระเจา้จองโจลงโทษโดยการขังองคช์ายไวใ้น
ถังขา้ว ใหอ้ดขา้วอดน ้าอยู ่7 วันจนองคช์ายสิน้พระชนมใ์นถังขา้ว สถานทีแ่ห่งนี้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีน
เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO ดว้ย  

กลางวัน    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย “บฟุเฟ่ตบ์นเรอืส าราญ” 
บา่ย         พาท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัทถ์ า้ควงัเมยีง เป็นเหมอืงถ่านหนิเกา่ในสมัยทีเ่กาหลอียูใ่ตอ้าณานคิม

ของญีปุ่่ น ซึง่ถูกน ามารโีนเวทใหม่เมือ่ปี 2011 ใหเ้ป็นพพิธิภัณทท์างประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม 
โดยมกีารสรา้งทางเดนิในถ ้าใหม่โดยประดับประดาไปดว้ยแสงไฟ หลากหลายส ีสวยงาม มนี ้าตก
ภายในถ ้า รวมทัง้หอ้งโถงส าหรับการแสดงดนตร ีทีพ่เิศษกวา่ทีอ่ ืน่ๆ เพราะน่ังชมกันในถ ้าดว้ย  ท าให ้
ทีน่ีก่ลายเป็นหนึง่ในแหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ และอยูไ่มไ่กลจากตัวเมอืงดว้ย  น าท่านสู ่สวนซอง
โด(Songdo Central Park, 송도 센트럴파크) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ สดุไฮเทค ใจ

กลางโซนธุรกจิเกดิใหม่ ทีส่รา้งขึน้โดยมแีรงบันดาลใจจากเมอืงชือ่ดังต่างๆของโลกเชน่  แมนฮัต
ตัน  เวนชิ  ซดินีย ์ ปารสี  นวิยอรค์ และดูไบ   ภายในมสีิง่อ านวยความสะดวกต่างๆครบครัน รวมทัง้
กจิกรรมการพักผ่อนต่างๆทีน่่าสนใจ บนเนื้อทีม่ากกว่า100 ไร่ สรา้งขึน้ใน  Songdo international 
cityดนิแดนแหง่สรวงสวรรค ์สเีขยีวขจ ีท่ามกลางตกึสงูระฟ้าแออัด เป็นศุนยก์ลางธุรกจิ  เชน่ ฮอลล์
ขนาดใหญ่ ส านักงานธุรกจิ  ศุนยก์ารคา้ ทีพ่ักหรูหรา สวนสาธารณะ โรงแรม โรงพยาบาล ศูนยร์าช
กาล   โรงมหรศพ สถานทีท่่องเทีย่ว สถาบันการศกึษา พพิธิภัณฑฯ์ ทัง้นี้ภายในสวนสาธารณะยัง
แบง่เป็นโซนๆ เพือ่ใหนั้กท่องเทีย่วไดร้่วมท ากจิกรรมต่างๆภายในสวนเชน่ กจิกรรมทางน ้า  พายเรอื
แคนู  พายเรอืคายคั  เชา่เรอื ลอ่งแมน่ ้า หรอืตืน่ตาตืน่ใจกบัแท็กซีน่ ้าทีล่่องชมสวนทีส่วยงาม หรอืจะ
เปลีย่นเป็นเดนิ ชมสวนในทุง่หญา้เขยีวขจเีพือ่ชมทศนยีภาพของสวน  ถอืเป็นสวนสาธารณะทีเ่หมาะ
มาพักผ่อนและใชเ้วลาท ากจิกรรมร่วมกันกับครอบครัวเป็นอยา่งมาก  อกีทัง้ยังมโีซน เลีย้งกระต่าย 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เช้า 
เทีย่
ง 

ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพ - อินชอน ✈  

2 
อินชอน – HYUNDAI OUTLET – ถ ้ำควงัเมียง – SONGDO 
CENTRAL PARK– G TOWER 

✈ 
บุฟเฟ่ต์
บนเรือ
ส ำรำญ 

O 
YOUNGJONG SKY 
RESORT *4 

3 
เกำะนำมิ– สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์– โรงเรียนสอนท ำกิมจิ + สวมชุดฮนับก – 

DAERYONG COFFEE& LIFE EXPERIENCE CENTER 
O O บฟุเฟ่ต์

บาร์บีคิว MARIGOLD HOTEL *4 

4 
ผำ่นชมบลูเฮำ้ท ์– พระรำชวงัเคียงบ๊อคคุง – ศูนยโ์สม – ศูนยส์มุนไพรบ ำรุงตบั

เกำหลี ( RAISON TREE )  –COSMETIC SHOP  – DUTY FREE  –  
ชอ้ปป้ิงตลำดเมียงดง 

O O x MARIGOLD HOTEL *4 

5 
น ้ำมนัสนเขม็แดง – โซลทำวเวอร์ – พลอยอเมทิส – ซุปเปอร์มำร์เก็ต  –อิน
ชอน– กรุงเทพฯ 

O O ✈  

วนัที ่1       กรงุเทพ – อนิชอน 



กวาง  โซนอาหารคาเฟ่  โซนหมู่บา้นเกาหลโีบราณ ทีส่รา้งขึน้ภายในสวนสาธารณะ  จากนัน้น า
ท่าน ขึน้ G-Tower ตกึส าคัญแห่งหนึง่ของ เมอืงซองโด ใหท้่านขึน้ตกึชมววิรอบเมอืงซองโด ได ้
360 องศา   

ค ่า          บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ชาบ ูชาบ”ู 
ทีพ่ัก        โรงแรม YOUNGJONG SKY RESORT ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3      เกาะนาม–ิ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิ+ สวมชุดฮนับก – DAERYONG 
COFFEE& LIFE EXPERIENCE CENTER  

เชา้          รบับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นชม เกาะนาม ิ(Nami Island) ชมทวิทัศนซ์ ึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละครทวี ี“WINTER                   

LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทัง้เกาหลแีละเอเชยี เกาะนามนิี้มรีูปร่างคลา้ยใบไมท้ีล่อยอยูท่าง
ตอนเหนอืของแมน่ ้าฮนั ทา่นสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เชน่ การเดนิเลน่เทีย่วชมสวนเกาหล ีคา
ราวะสุสานนายพลนาม ิเดนิผ่านกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนที่สูงเสยีดฟ้า ผ่านดงตน้สน ดอกสน ตน้
เกาลัด เลือกน่ังที่มา้น่ังรมิฝ่ังเพื่อชมบรรยากาศโรแมนตคิใตเ้งาไม ้พรอ้มมีเวลาใหท้่านไดเ้ก็บ
โลเคชัน่ประทับใจ ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศซึง่ตัง้อยูบ่นเกาะ หรอืจะเลอืกขี่
จักรยานชมววิเหมือนฉากในละครตามอัธยาศัยจนไดเ้วลาสมควรอ าลาเกาะนาม ิจากนัน้พาท่าน
เดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซึง่ถูกขนานนามว่าดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่

ใหญท่ีส่ดุของประเทศโดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของตัง้อยูท่่ามกลางหุบเขาใหท้่านไดอ้สิระเทีย่วชม
ทอ่งไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก ทีน่ี่ท่านจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสอื
สามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสขุชมความน่ารักของหมทีีส่ารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็นอยา่งดหีรอื
เขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนยิาย สวนสีฤ่ดู ซ ึง่จะปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดูกาลอกีทัง้ยังสามารถสนุก
กบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบัดชมสวนดอกไมซ้ ึง่ก าลังบาน
สะพร่ังอวดสสีันเต็มสวน (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, 
เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถินุายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกันยายน เป็นสวนดอกลลิ

ลี,่ เดอืนตุลาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ทีจ่ัด
ตามตารางประจ าวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเครือ่งเล่น ไมจ่ ากัดรอบ
เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงของทีร่ะลกึ  

กลางวัน    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ทกัคาลบี”้  
บา่ย         น าทา่นสู ่โรงเรยีนกมิจ ิเรยีนรูว้ธิกีารท ากมิจ ิกมิจเิป็นผักดองทีส่ามารถเก็บไวไ้ดน้านและเป็นอาหาร

ที่ข ึน้โต๊ะชาวเกาหลีทุกมื้อปัจจุบันนี้กมิจเิป็นที่นิยมแพร่หลายที่ไม่ว่ามื้อไหนก็จะตอ้งมีกมิจเิป็น
สว่นประกอบอยูใ่นอาหารมือ้นัน้ๆดว้ยทกุครัง้ไป และกมิจนิีย้งัมมีากกวา่ 100 ชนดิใหเ้ลอืกรับประทาน
ใหท้่านฝึกลองท าและไดช้มิกมิจฝีิมอืของตัวท่านเองโดยมวีทิยากรสอนวธิกีารท าและขัน้ตอนการ
เตรยีมวัตถุดบิใหท้่านทุกขัน้ตอนและสามารถน ากลับมาเป็นของฝากได  ้พเิศษ...ใหท้่านไดท้ดลอง
สวมชุดฮันบก ชุดประจ าชาตเิกาหลีเพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ พาท่านชม โรงงานกาแฟ 
Daeryong Coffee ศูนยก์าแฟเพยีงหนึง่เดยีวทีม่คีวามช านาญดา้นกาแฟในเกาหล ีใหท้่านได ้
สมัผัสถงึรสกาแฟอนัออ่นนุ่มและหอมกรุน่อนัน่ารืน่รมยข์องเมล็ดกาแฟซึง่เป็นเมล็ดกาแฟทีน่ าเขา้จาก 
โคลัมเบยี บราซลิ เคนย่า โดยตรง และยังใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการปรุงกาแฟรูปแบบบารสีตา้ 
นอกจากนีย้งัใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้กาแฟหลากหลายรปูแบบและถา่ยรปูเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

ค ่า            บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “บฟุเฟ่ตบ์ารบ์คีวิสไตลเืกาหล”ี  
ทีพ่ัก        โรงแรม MARIGOLD HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่, เมอืงโซล. 
 
 

วนัที ่4      ผา่นชมบลูเฮา้ท ์– พระราชวงัเคยีงบอ๊คคงุ – ศนูยโ์สม – ศนูยส์มุนไพรบ ารุงตบัเกาหล ี
( RAISON TREE )  –COSMETIC SHOP  – DUTY FREE  – ชอ้ปป้ิงตลาดเมยีงดง 

เชา้          รบับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พาท่านผ่านชม บลูเฮา้ท ์หรอืทีค่นเกาหลเีรยีกว่า 청와대 (ชองวาแด) ทีแ่ปลตรงตัวว่า 'เรอืนสฟ้ีา' 

นัน้ (มาจากหลังคาทีม่งุดว้ยกระเบือ้งสฟ้ีา) คอืท าเนียบของประธานาธบิดเีกาหลใีต ้ซึง่ทีน่ี่เป็นทัง้ที่
อยู่อาศัยและที่ท างานของประธานาธิบดี ดา้นในมีดว้ยกันหลายอาคาร บนพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง 
250,000 ตารางเมตร และมสีวนสเีขยีวขจ ีทีน่ี่เรยีกไดว้่ามทีัศนียภาพทีส่วยงาม และมฮีวงจุย้ทีด่ี

ทีส่ดุในโซล น าชม พระราชวงัเคยีงบ็อค พระราชวังเกา่แกท่ีส่ดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็นศนูยก์ลางการปกครองในสมยัโบราณโดยเป็นทัง้ทปีระทับและฐานอ านาจของ
พระเจา้แทโจและตอ่เนือ่งมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอล พระทีน่ั่งคนึชองจอนถกูสรา้งขึน้มาเพือ่เป็น
ทีว่่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลขีองญีปุ่่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึน้คั่นเพือ่ตอ้งการ
แสดงนัยเดน่ชดัวา่ตอ้งการตัดความผกูพันระหวา่งพระราชวงศก์บัราษฎร อาคารหลังนีไ้ดถ้กูรือ้ถอนไป



ในโอกาสครบรอบ 50 ปีการปลดแอกจากญีปุ่่ นในเขตพระราชวัง ยังมพีระต าหนักเคยีวฮเวรูลักษณะ
เป็นอาคารสองชัน้ตัวพระต าหนักถูกสรา้งใหย้ืน่ออกไปกลางสระน ้าทีเ่ต็มไปดว้ยฝูงหงสส์รา้งขึน้เพือ่
ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับจัดงานเลีย้งพระราชทานพระราชวังทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเกาหลี ประกอบดว้ยหมู่
อาคารตา่งๆ อาท ิพลับพลากลางน ้า, ทอ้งพระโรงทีใ่ชอ้อกวา่ราชการฯลฯ   

กลางวัน    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ซมัเกทงั”  
บ่าย         น าท่านสู่ ศูนยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถือว่าเป็นโสมที่มี

คุณภาพดทีีสุ่ด ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีท่ีส่ดุและราคาถูก
กว่าไทยถงึ 2 เท่า เพือ่น าไปบ ารุงร่างกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรักและนับถอื จากนัน้พาท่าน
ชม สมุนไพร บ ารุงตบัเกาหล ี( RAISON TREE ) สมุนไพรบ ารุงตับเกาหล ีเป็นสมุนไพรทีม่ี
คณุคา่สงูและหายาก ซึง่ผ่านการวจัิยมาเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี สมนุไพรบ ารุงตับเกาหลสีกัดมา
จากเมล็ดตน้ฮอ็ตเกและผสมสว่นแกนกลางของโสมบรสิทุธิ ์เมล็ดพันธุต์น้ฮอ็ตเกเจรญิเตบิโตในป่าลกึ
บนยอดเขาซึง่ปราศจาก มลภาวะใดๆ เมล็ดตน้ฮ็อตเก ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมส้ทีอง มรีสชาติ
เปรีย้ว ซึง่บ ารุงตับ มา้ม และปอด สามารถรักษาอาการเมา รอ้นในกระหายน ้า อาการอาเจยีน และ
ทอ้งผกูทาง การแพทยแ์ผนปัจจบุนั ยนืยนัวา่ เมล็ดตน้ฮ็อตเก มสีารโพแทสเซยีมไนเนรตซึง่สามารถ
ลดระดับแอลกอฮอลลใ์นเสน้เลอืด ซึง่ลดความเสีย่งทีแ่อลกอฮอลลจ์ะท าลายตับ และ ไต ได ้และ
ชว่ยต่อตา้นอนุมลูอสิระอกีทัง้ยังขับไขมันสว่นเกนิและ เอทานอลทีเ่ป็นผลเสยีกับตับ ฉะนัน้เมล็ดตน้
ฮ็อตเกจงึมสีรรพคุณทีว่เิศษกับชวีติของเราทุกคน จากนัน้น าท่านชม Cosmetic Shop ศูนยร์วม
เครือ่งส าอางคช์ือ่ดังของเกาหลมีากมายหลายแบรนดด์ัง อาทเิชน่ W.S.Nature,Rojukiss, Missha
เป็นตน้ จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง DUTY FREE จากนัน้ใหท้่าน ชอ้ปป้ิงตาม
อัธยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์โดยเฉพาะอย่างยิง่เป็นแหล่งรวม
เครือ่งส าอางคช์ือ่ดัง อาท ิEtude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นตน้ 

ค ่า            อสิระ 1 มือ้ ใหท้กุทา่นไดอ้สิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
ทีพ่ัก        โรงแรม MARIGOLD HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่, เมอืงโซล. 

 

วนัที ่5      น า้มนัสนเข็มแดง – โซลทาวเวอร ์– พลอยอเมทสิ – ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  –อนิชอน– กรงุเทพฯ 

เชา้          รบับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
                น าท่านชม ศนูยส์มุนไพรสนเข็มแดง ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สน

เข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับการวจัิยที่ประเทศ
เกาหลีใตอ้อกมาเป็น น ้ ามันสนเข็มแดง ภูมปิระเทศ ของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 
เปอรเ์ซ็นต ์โดยกว่าจะมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 
กโิลกรัม มาสกดัเอาน ้ามนัมาผลติและวจิัยออกมาเป็นน ้ามนัสนนี้  จากนัน้น าทา่นชม โซลทาวเวอร ์1 
ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล น าท่านสามารถชม
ทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองได ้ถงึเขาพู
กักซัน และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่น ้าฮันกัง ***ราคาไม่รวมคา่ขึน้ลฟิท ์
*** 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “โอซมั บลโุกก”ิ 
บา่ย         จากนัน้น าทา่นสู ่โรงงานพลอยอเมทสิ หรอื พลอยสมีว่ง ทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศเกาหลซี ึง่ชาวโสม

เชือ่ว่าถา้ไดม้พีลอยชนดินี้ตดิตัวไวจ้ะท าใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ เกดิขึน้กับชวีติ    น าท่านชอ้ปป้ิง
ที่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซึง่มีสนิคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กมิจิ บะหมี่ก ึง่
ส าเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ           

22.10 น. น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯโดยสายการบนิ สายการบนิประจ าชาตเิกาหล ี โคเรยีนแอร ์  
              (Korean Air) เทีย่วบนิที ่KE 653 
01.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 
                      ************************************************* 
 
 
 

 
 



กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมา
ยเหตุ 

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกิดจำกเหตุสุดวิสัยท่ีทำง บริษทัฯ ไม่
สำมำรถควบคุมได ้เช่น กำรนดัหยดุงำน, จลำจล,กำรล่ำชำ้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองไม่
อนุญำตให้เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เขำ้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่ำนจะใช้
หนงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ ำเงิน) เดินทำง หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรงดออกเดินทำง โดยทำงบริษทัฯ  จะแจง้ให้ท่ำน
ทรำบล่วงหนำ้ 14 วนัก่อนกำรเดินทำง  
5. เม่ือท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทำงบริษทัฯจะถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับเง่ือนไขของหมำยเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

เกาหล ีShopping สบาย...สบาย C 5 วนั 3 คนื (KE) 
สายการบนิโคเรียนแอร์ 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่
พกัหอ้ง
ละ 2 
ทา่น 

เด็กมเีตยีง
พกักบั
ผูใ้หญ ่1 
ทา่น 

เด็กมเีตยีง
พกักบั
ผูใ้หญ ่2 
ทา่น 

 

เด็กไมม่ี
เตยีงพกั
กบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 

เดอืนสงิหาคม 60 
12-16,16-20  ส.ค. 60 

17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 5,900.- 



***ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศก์ 
ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ต่อท่าน*** 
ทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่ำบตัรโดยสำรชั้นทศันำจรไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภำษี สนำมบินและภำษีน ้ ำมนัไวเ้รียบร้อยแลว้ 

2. ค่ำท่ีพกั 3 คืน หอ้งละ 2 - 3 ท่ำน 
3. ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีตำมรำยกำรระบุ 
4. หวัหนำ้ทวัร์หรือมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินผูช้  ำนำญเสน้ทำงดูแลตลอดกำรเดินทำง 
5. ประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่ำนละ200,000 บำท  เสียชีวติ 1,000,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ 
6. สมัภำระน ้ ำหนกัไม่เกินท่ำนละ 20 กก.  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
       1. ค่ำท ำหนงัสือเดินทำงไทย 
       2. รำคำรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% หกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % 
       3. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำอำหำร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซกัรีด ค่ำโทรศพัท ์เป็นตน้ 

4. ค่ำน ้ ำหนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด 20 กิโลกรัม 
5. วซ่ีำเขำ้ประเทศเกำหลี ในกรณีท่ีผูเ้ดินทำงถือหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้ว หรือ ประเทศท่ีท่ีตอ้งท ำวซ่ีำเขำ้ประเสำธำรณรัฐเกำหลีใต ้

ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่วซ่ีำท่ำนละ 1,750 บำท ส ำหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้ว จะตอ้งท ำเร่ืองแจง้ เขำ้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ย
ตนเองเท่ำนั้นก่อนกำรส่งเอกสำรยืน่วซ่ีำ 

6. ค่ำทิปไกดแ์ละคนขบัรถประมำณ 30,000 วอน ต่อท่ำนต่อทริป 

 

การส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณำส ำรองท่ีนัง่+ช ำระเงินมดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำท พร้อมแจง้ช่ือ+สกลุ เป็นภำษำองักฤษตำมหนงัสือเดินทำง 
2. ค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ช ำระทั้งหมดก่อนกำรเดินทำง 30 วนั 
3.  เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินค่ำบริกำรไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับในเง่ือนไขและขอ้ตกลง

ต่ำง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 



 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส ำหรับผูโ้ดยสำรท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทำงไทย และทำงบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วซ่ีำให ้เม่ือผลวซ่ีำผำ่นแลว้มีกำรยกเลิกกำรเดินทำงบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในกำรคืนค่ำมดัจ ำทั้งหมด 

2.  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-45 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทั้งหมด 

3.  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 7-14 วนัเก็บค่ำใชจ่้ำย 80% ของรำคำทวัร์ ต่อท่ำน 

4.  ยกเลิกกำรเดินทำงนอ้ยกวำ่ 1-7 วนั เก็บค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด 100% ของรำคำทวัร์ 
5. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดินทำง,ถูกปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมืองทั้งจำกประเทศไทยและประเทศสำธำรณรัฐเกำหลีใต ้ไม่มกีารคนืเงนิ

ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ินในกรณีเจบ็ป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง ทำงบริษทัฯ จะ
ท ำกำรเล่ือนกำรเดินทำงของท่ำนไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนไดคื้อค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำ

ตัว๋ท่ำนละ 10,000 บำทและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ 
6.  ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล ท่ีตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบินหรือค่ำมดัจ ำท่ีพกัโดยตรงหรือโดยกำรผำ่นตวัแทนใน

ประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า
หรือค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกจิเพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลใีต้โดยผดิกฎหมาย
และในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลใีต้ ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจ้าหน้าทีเ่ท่าน้ัน ลูกค้าทุก
ท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทั้งส้ิน** 

8. เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำง   
 พร้อมคณะถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินมดัจ ำคืน ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

เงือ่นไขการเดนิทาง 
1.  บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อำจแกไ้ขได ้
2.  บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือกำรควบคุมของทำง



บริษทัฯหรือค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทำงตรงหรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย, กำรถูกท ำร้ำย, กำรสูญหำย, ควำมล่ำชำ้ หรือจำก
อุบติัเหตุต่ำงๆ 

3.  หำกท่ำนถอนตวัก่อนรำยกำรท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบคืนค่ำบริกำรท่ีท่ำนได้
ช ำระไวแ้ลว้ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4.  บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อกำรหำ้มออกนอกประเทศ หรือ หำ้มเขำ้ประเทศ อนัเน่ืองมำจำกมีส่ิงผดิกฎหมำย หรือเอกสำรเดินทำงไม่
ถูกตอ้ง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5.  รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บกำรยนืยนัจำกบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจำกไดส้ ำรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน
ต่ำงประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยำ่งไรก็ตำมรำยกำรน้ีอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

6.  รำคำน้ีคิดตำมรำคำตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หำกรำคำตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับรำคำตัว๋เคร่ืองบินตำม
สถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

7.  กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตวัแทน หรือ หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีกำรยกเลิก ล่ำชำ้ เปล่ียนแปลง กำรบริกำรจำกสำยกำรบินบริษทัฯ
ขนส่ง หรือ หน่วยงำนท่ีใหบ้ริกำร บริษทัฯจะด ำเนินโดยสุดควำมสำมำรถท่ีจะจดับริกำรทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินให้
ส ำหรับค่ำบริกำรนั้นๆ 

8.  มคัคุเทศก ์พนกังำน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในกำรใหค้  ำสญัญำใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้
อ  ำนำจของบริษทัฯ ก ำกบัเท่ำนั้น 

9.  หำกไม่สำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำชำ้ และควำมผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน 
จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แตท่ั้งน้ีทำงบริษทัฯจะจดัหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆมำให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิกำรจดัหำน้ีโดยไม่แจง้
ใหท้รำบล่วงหนำ้  

10. กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีประเทศไทย และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ี 
 บริษทัระบุในรำยกำรเดินทำง  บริษทัของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่กรณีใด ๆทั้งส้ิน 
11.  บริษทัฯ รับเฉพำะผูมี้จุดประสงคก์ำรเดินทำงเพ่ือท่องเท่ียวเกำหลีเท่ำนั้น 
12.  เท่ียวบิน และรำยกำรท่องเท่ียวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
13.  เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินค่ำบริกำรไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับในเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงต่ำง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
14. โรงแรมท่ีพกัในประเทศเกำหลีมีมำตรฐำนกำรก ำหนดดำวและประเภทของท่ีพกัแตกต่ำงกบัประเทศไทย โดยโรงแรมท่ีพกัทำง

บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรจดัหำโรงแรมโดยอำ้งอิงตำมกำรจดัระดบัดำวของประเทศเกำหลีตำมท่ีระบุในรำยกำรท่องเท่ียวเท่ำนั้น 

โรงแรมท่ีประเทศเกำหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีท่ีท่ำนมีควำมประสงคจ์ะพกัแบบ3ท่ำน
ข้ึนอยูก่บัขอ้จ ำกดัของหอ้งพกัและกำรวำงรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมีควำมแตกต่ำงกนัอำจจะท ำใหท่้ำนไม่ได้
หอ้งพกัติดกนั และไม่สำมำรถเสริมเตียงไดต้ำมท่ีตอ้งกำรโรงแรมหลำยแห่งจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกประเทศเกำหลีอยูใ่น
แถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำเคร่ืองปรับอำกำศท่ีมีจะใหบ้ริกำรในช่วงฤดูร้อนเท่ำนั้น 

15. กระเป๋ำสมัภำระต่ำงๆถือเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่ำน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยสูญหำยล่ำชำ้ หรืออุบติัเหตตุ่ำงๆ 
ใดๆทั้งส้ิน 

16. เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ หำกท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิ 
ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมดัจ ำคืน ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และถ้าท่านต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์เพือ่ท่องเทีย่วเอง โดย

ไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน า้มนัสน, ศูนย์เคร่ืองส าอาง และร้านพลอยอะเมทสิ ทางบริษัทจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 USD ต่อท่าน 



 
  

17. ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิรำคำน้ีเฉพำะนกัท่องเท่ียวชำวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่ำนั้น กรณีตอ้งกำรตดักรุ๊ป
เหมำโปรดสอบถำมทำงบริษทัอีกคร้ัง หำกเป็นนกัท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติ หรือ พระสงฆ ์เก็บค่ำใชจ่้ำยเพ่ิม ท่ำนละ 4,000 บำท 

18. ในระหวำ่งท่องเท่ียวจะมีช่ำงภำพมำถ่ำยรูปและช่วยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง และในวนัสุดทำ้ยของกำรเดินทำง
ช่ำงภำพจะน ำภำพถ่ำยมำจ ำหน่ำยหำกวำ่ท่ำนใดสนใจสำมำรถซ้ือไดแ้ต่ถำ้ท่ำนใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัควำมพึงพอใจ
ของท่ำน ทำงบริษทัทวัร์ไม่มีกำรบงัคบัใหซ้ื้อแต่อยำ่งใดแตเ่ป็นกำรบอกกล่ำวล่วงหนำ้เพ่ือใหผุ้เ้ดินทำงไดรั้บทรำบ  

     19.  ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯก่อนทุกคร้ังมเิช่นนั้นทางบริษัทฯจะ 

                ไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มเีกยีรตซ่ึิงร่วมเดนิทาง 
ทำงบริษทัฯ เป็นตวัแทนในกำรจดัน ำสัมมนำ และกำรเดินทำงท่ีมีควำมช ำนำญ โดยจดัหำโรงแรมท่ีพกั อำหำร ยำนพำหนะ และสถำนท่ี
ท่องเท่ียวพร้อมทั้งกำรสมัมนำ ดูงำน เพ่ือควำมสะดวกสบำย และเกิดประโยชน์สูงสุดในกำรเดินทำง ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบ

ในอุบติัเหตุหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกโรงแรมท่ีพกั ยำนพำหนะ,  อนัเน่ืองจำกอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชำติ, โจรกรรม, วินำศกรรม, 
อคัคีภยั, กำรผละงำน, กำรจลำจล, สงครำมกำรเมือง, กำรผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำระหวำ่งประเทศ, กำรนดัหยดุงำน, ควำม
ล่ำชำ้ของเท่ียวบิน, สำยกำรเดินเรือ, รถไฟ, พำหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนกำรถูกปฏิเสธออกวีซ่ำจำกกงสุล และ / หรือ ส่วนงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สถำนเอกอคัรรำชทูต รวมถึงผูมี้อ  ำนำจท ำกำรแทนประจ ำประเทศไทย (โดยไม่จ ำตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจำกเป็นสิทธิพิเศษทำงกำรทูต) ซ่ึง
อยูเ่หนือกำรควบคุมของบริษทัฯ หมำยรวมถึงในระหวำ่งกำรเดินทำงท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่ำงประเทศ แต่ทำงบริษทัฯ มีควำมคุม้ครอง และ
ประกนัอุบติัเหตุ ตำมเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทำงถูกปฏิเสธโดยเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทย และ/
หรือ ต่ำงประเทศ มิใหเ้ดินทำงออก หรือ เขำ้ประเทศ เน่ืองมำจำกควำมประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทำง ไม่ปฏิบติัตำมกฎระเบียบดำ้นกำร
ควำมคุมโรคติดต่อเฉพำะพ้ืนท่ีมีกำรปลอมแปลงเอกสำรเพ่ือกำรเดินทำง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมำย บริษัทฯ จะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ 
รำยละเอียดดำ้นกำรเดินทำง อำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมจ ำเป็น หรือเพื่อควำมเหมำะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ ทั้งน้ี
กำรขอสงวนสิทธิดงักล่ำว บริษทั จะยดึถือและค ำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนควำมปลอดภยัของท่ำนผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทำงเป็นส ำคญั 
การเดนิทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลแีละพธีิการเข้าเมอืง  

           เอกสารทีค่วรเตรียมก่อนการเดนิทาง เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาให้เฉพาะนกัท่องเทีย่วทีม่าท่องเทีย่ว
โดยสุจริตเท่านั้นทีผ่่านเข้าเมอืงได้ และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐำนกำรท ำงำนประจ ำของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงสมควรท่ีน ำติดตวัไปแสดงดว้ย เช่น บตัรพนกังำน นำมบตัร จดหมำยกำรท ำงำน
ภำษำองักฤษ (กรณีเดินทำงคนเดียว) จดหมำยรับรองออกโดยบริษทัผูจ้ดัคณะ  

2. หลกัฐำนกำรเงิน ในระหวำ่งกำรท่องเท่ียวประเทศเกำหลีสมควรท่ีจะน ำเงินสดติดตวัไปดว้ยประมำณ  300เหรียญสหรัฐ หรือ

ประมำณ 300,000 วอน ส ำหรับกำรเดินทำง 2   วนั (หำกไม่มีบตัรเครดิตคำร์ด) หำกมีบตัรเครดิตต่ำงประเทศ เช่น Visa Card, 
American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งน ำติดตวัไปดว้ยหรือหลกัฐำนกำรเงินอ่ืนใดท่ีจะแสดงใหเ้จำ้หนำ้ท่ี
ทรำบวำ่ท่ำนคือนกัท่องเท่ียว 

3. ใบรับรองสถำนศึกษำหำกท่ำนยงัอยูใ่นระหวำ่งกำรศึกษำหรือบตัรนกัศึกษำและควรเดินทำงกบัผูป้กครอง เช่น บิดำ มำรดำ ป้ำ นำ้ อำ 
ท่ีมีนำมสกลุเดียวกนั 

4.  หำกเป็นพำสปอร์ตใหม่ ควรน ำพำสปอร์ตเก่ำเยบ็เล่มคู่กบัพำสปอร์ตใหม่หรือน ำติดตวัไปดว้ย   
5.  กำรแต่งกำยสุขภำพและแลดูเป็นนกัท่องเท่ียว ไม่ควรสวมใส่รองเทำ้แตะ 


