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15 ท่านออกเดนิทาง (มหีัวหน้าทัวร์ มีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบิน และมีไกด์รอรับที่เกาหล)ี 
  

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500บาท/ทา่น/ทรปิ ช าระพรอ้มคา่ทวัร ์
**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* ส าหรบัหวัหนา้ทวัรต์ามความพอใจของลกูคา้ 

ก าหนดการเดนิทาง : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561                         
วนัแรก  กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ                                                     ( - / - / - ) 
20.00 น.  คณะมาพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ L (เช็คอินของสาย

การบิน T’ Way) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัและหวัหนา้ทวัร์ พร้อมอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง อนิชอน-หมู่บ้านเทพนิยาย “ดงฮวามาอลึ”-เกาะนามิ-ซูวอน                  ( - / อาหารกลางวัน/เย็น) 
01.20 น.  น าท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใตโ้ดยสายการบินทีเวย ์เท่ียวบินท่ี TW102 
08.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง  

(เพื่อความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) น าท่านผา่นพิธีการตรวจคน
เขา้เมืองและศุลกากรแลว้   
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย หรือ ดงฮวามาอลึ (ภาษาเกาหลี แปลวา่ หมู่บา้นเทพนิยาย) ถูก
ตกแต่ง ประดบัประดา และวาดสีสันใหห้มู่บา้นแสนจะธรรมดากลายเป็นหมู่บา้นแห่งเทพนิยาย มีนิยายโด่ง
ดงัหลายเร่ือง อาทิเช่น สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้ง 7, หนูนอ้ยหมวกแดง, ปีเตอร์แพน, อะลาดินกบัตะเกียง
วเิศษ ฯลฯ รวมอยูใ่นหมู่บา้นแห่งน้ี ท าใหเ้ป็นเหมือนสตูดิโอถ่ายรูปขนาดใหญ่ ท่ีไม่วา่จะเดินไปทางไหน ก็
ถ่ายรูปไดเ้ก๋สุดๆ หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ชุนชอน 

http://bit.ly/2NMk5YE


   
   

    
 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนู “ทคัคาลบี” ไก่บาบีคิวผดัซอสเกาหลี เป็นอาหารเล่ือง ช่ือของเมือง 
ชุนชอน โดยน าไก่บาบีคิว ตอ้ก (ขา้วเหนียวป้ันเกาหลี) มนัหวาน ผกัต่างๆ ลงผดักบัซอสพริกเกาหลีใน 
กระทะแบน วธีิการทานแบบเม่ียงค าไทย โดยห่อกบัผกักาดแกว้เม่ือทานไประยะหน่ึงจะน าขา้วสวย และ
สาหร่ายแหง้มาผดัรวมกบัทกัคาลบี 
น าท่านชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทศัน์ซ่ึงเคยใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าละครทีว ี“WINTER 
LOVE SONG” อนัโด่งดงัไปทัว่ทั้งเกาหลีและเอเชีย เกาะนามิน้ีมีรูปร่างคลา้ยใบไม ้ท่ีลอยอยูท่างตอนเหนือ
ของแม่น ้าฮนั ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดินเล่นเท่ียวชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนาย
พลนามิ เดินผา่นกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนท่ีสูงเสียดฟ้า ผา่นดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั เลือกนัง่ท่ีมา้นัง่ริม
ฝ่ังเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติคใตเ้งาไม ้พร้อมมีเวลาใหท้่านไดเ้ก็บโลเคชัน่ประทบัใจ ใหท้่านไดอิ้สระเลือก
ชมฟาร์มเล้ียงนกกระจอกเทศซ่ึงตั้งอยูบ่นเกาะ หรือ จะเลือกข่ีจกัรยานชมววิเหมือนฉากในละครตามอธัยาศยั
จนไดเ้วลาสมควรอ าลาเกาะนามิ น าท่านเดินทางสู่เมืองซูวอน 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนู “ชาบู ชาบู” หมอ้ไฟเกาหลี เสิร์ฟพร้อมเคร่ืองเคียงหลากชนิดแบบฉบบั 
   เกาหลีพร้อมน ้าจ้ิม โดยน าเน้ือหมูมาแล่ใหบ้าง แลว้น าไปใส่ในหมอ้ไฟพร้อมเห็ดต่างๆ และผกันานาชนิด  

พร้อมทั้งใส่วุน้เส้นเกาหลีลงไป หรือใครจะทานโดยการน าเน้ือหมูไปแกวง่ในน ้าซุปร้อนๆ ใหสุ้กพอเหมาะ  
ก็อร่อยไปอีกแบบ 
พกัที ่ CENTRAL SUWON HOTEL เมืองซูวอน หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม ฟาร์มสตรอเบอร่ี-โรงเรียนสอนท ากมิจิ+ใส่ชุดฮันบก-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-Cosmetic Shop     
            (อาหารเช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

เดินทางเขา้สู่ ฟาร์มสตรอเบอร์ร่ี ใหท้่านไดชิ้มสตรอเบอร์ร่ีสดๆ หวานฉ ่าจากไร่ นอกจากนั้น ท่านยงั
สามารถซ้ือกลบัมาฝากคนท่ีท่านรักท่ีเมืองไทยไดด้ว้ย โดยจะมีการแพค็ใส่ กล่องสวยงาม และจดัส่งใหท้่าน
ในวนัสุดทา้ย หลงัจากนั้นเขา้คลาส โรงเรียนสอนท ากมิจิ ใหท้่านไดเ้รียนรู้วธีิการท ากิมจิดว้ยตวัเอง โดยมี
วทิยากรสอนทุกขั้นตอนการท า กิมจิเป็นผกัดองท่ีสามารถเก็บไวไ้ดน้าน และเป็นอาหารท่ีข้ึนโตะ๊ทุกม้ือของ
ประเทศเกาหลีใต ้ปัจจุบนัน้ีถือเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย เพราะเป็นประโยชน์ต่อการยอ่ยอาหารและป้องกนัโรค 
นอกจากน้ีท่านจะได ้ใส่ชุดฮันบก และถ่ายรูปเก็บภาพประทบัใจเป็นท่ีระลึก ชุดฮนับกถือเป็นชุดประจ าชาติ
ของประเทศเกาหลีใต ้ โดดเด่นดว้ยสีสันสดใสและลวดลายท่ีเรียบง่าย ปัจจุบนัมกัจะสวมใส่เฉพาะโอกาส
พิเศษต่างๆ เช่น งานมงคลสมรส วนัซอลลลั (วนัข้ึนปีใหม่ตามจนัทรคติ) หรือวนัชูซก (วนัขอบคุณพระเจา้) 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “คาลบี” หมูยา่งเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีท่ีเล่ือง
ช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม น าหมูสเตก็ส่วนท่ีติดกบักระดูก(เช่ือวา่เป็น
ส่วนท่ีอร่อยท่ีสุด) ยา่งบนเตาถ่านแบบดั้งเดิมและตดัเป็นช้ินพอค า ห่อทานแบบเม่ียงค าไทย โดยใส่น ้าจ้ิมเตา้
เจียวและเคร่ืองเคียงท่ีชอบหรือขา้วสวยร้อนตามท่ีชอบ บริการเคร่ืองเคียงต่างๆ 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามวา่ดิสนียแ์ลนด์เกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่
ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษทัซมัซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา ให้ท่านไดอิ้สระเท่ียวชมท่องไปกบั



   
   

    
 

โลกของสัตวป่์าซาฟารีชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกท่ีน่ีท่านจะพบเจา้ป่าสิงโตและเสือสามารถอยูด่ว้ยกนัได้
อยา่งเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งดี หรือเขา้สู่ดินแดนแห่งเทพ
นิยาย สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะปลูกดอกไมเ้ปล่ียนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยงัสามารถสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิ
เช่น สเปซทวัร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ่ึ้งก าลงับานสะพร่ังอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็น
ดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวน
ดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ท่ีจดัตามตารางประจ าวนัดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ONE DAY 
TICKET เล่นไดทุ้กเคร่ืองเล่นไม่จ  ากดัรอบ เลือกชมและเลือกซ้ือช้อบป้ิงในร้านคา้ของท่ีระลึกต่างๆอย่าง
มากมาย หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงโซล น าท่านชม COSMETIC SHOP ศูนยร์วมเคร่ืองส าอาง
ช่ือดงัของเกาหลี เช่น Rojukiss, Missha เป็นน าท่าน ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ีห้าง Duty Free จากนั้นให้
ท่าน ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวยัรุ่นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่ง
รวมเคร่ืองส าอางคช่ื์อดงั อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นตน้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู “บิบิมบัพ” อาหารครบคุณค่าโภชนาการ ท่ีคน
เกาหลีนิยมทานกนัมากท่ีสุดน าขา้วสวยใส่ในหมอ้ดินร้อน น าส่วนผสมต่างๆ จดัเรียงบนขา้วสวย เวลาทาน
น าไข่ไก่ และซอสบิมบบั ผสมคลุกเคลา้กบัขา้ว และส่วนผสมต่างๆ ให้เนียนจนเขา้กนัเสริฟพร้อมซุปชาบู 
โอเดง้ และสาหร่าย ซ่ึงนบัเป็นเมนูท่ีไดรั้บความนิยม และดีต่อสุขภาพของชาวเกาหลี 
พกัที ่ GALAXY SEOUL HOTEL เมืองโซล หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ี่  ศูนย์โสม-ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง-ฮอตเกนามู-พระราชวงัเคียงบก-พพิธิภัณฑ์พืน้เมือง-Duty Free 
   ช้อปป้ิงตลาดเมียงดง           (อาหารเช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

น าท่านสู่ ศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือวา่เป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด 
ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีท่ีสุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อ
น าไปบ ารุงร่างกาย หรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ น าท่านชม ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง ซ่ึงผลิต
จากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลีซ่ึงจะใชต้น้สนเขม็แดงจากยอดเขาท่ีประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้
เทคโนโลยพีร้อมกบัการวจิยัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็นน ้ามนัสนเขม็แดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลี
เป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกว่าจะมาเป็นน ้ ามนัสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลตอ้งใช้ใบสนเข็มแดง
ประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกดัเอาน ้ ามนัมาผลิตและวิจยัออกมาเป็นน ้ ามนัสนน้ี จากนั้นน าท่านชม ศูนย์ยา
สมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซ้ือเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ท่ีน ามาแปรรูปเป็นรูปแบบ
ต่างๆ ท่ีมีสรรพคุณรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย ไก่ตุ๋นโสม “ซัมเกทัง” อาหารชาววงัในสมยัก่อน
ปัจจุบนั เป็นอาหารเล่ืองช่ือของเมืองหลวง เช่ือกนัว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวัในหมอ้ดิน
ร้อน ภายในตวัไก่จะมีขา้วเหนียวรากโสม พุทราแดง เกาลดั เสิร์ฟพร้อมเคร่ืองเคียง เส้นขนมจีน เหลา้โสม 
พริกไทยด าและเกลือ 



   
   

    
 

น าท่านสู่ พระราชวงัเคียงบก พระราชวงัเก่าแก่ท่ีสุดของราชวงศโ์ชซอน สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็น
ศูนยก์ลางการปกครองในสมยัโบราณ โดยเป็นทั้งท่ีประทบัและฐานอ านาจของพระเจา้แทโจและต่อเน่ือง
มาถึงกษตัริยใ์นราชวงศโ์ชซอล พระท่ีนัง่คึนชองจอนถูกสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นท่ีวา่ราชการต่อมาคณะปกครอง
เกาหลีของญ่ีปุ่นไดส้ร้างอาคารรัฐสภาขนาดยกัษข้ึ์นคัน่ แสดงถึงความตอ้งการตดัความผูกพนัระหวา่งพระ
ราชวงศก์บัราษฎร อาคารหลงัน้ีไดถู้กร้ือถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีของการปลดแอกจากญ่ีปุ่น ภายใน
เขตพระราชวงัยงัมีพระต าหนักเคียวฮเวรูลกัษณะเป็นอาคารสองชั้น โดยตวัพระต าหนักถูกสร้างให้ยื่น
ออกไปกลางสระน ้ า ท่ีเต็มไปด้วยฝูงหงส์ สร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นสถานท่ีส าหรับจดังานเล้ียงพระราชทาน 
พระราชวงัน้ีถือเป็นพระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาหลีประกอบดว้ยหมู่อาคารต่างๆ มากมายอาทิ พลบัพลาก
ลางน ้า, ทอ้งพระโรงท่ีใชอ้อกวา่ราชการ ฯลฯ หลงัจากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี Duty Free ท่ีน่ี
มีสินคา้ชั้นน าใหท้่านเลือกซ้ือมากมายกวา่ 500 ชนิด ทั้งน ้ าหอม, เส้ือผา้, เคร่ืองส าอาง, กระเป๋า, นาฬิกา และ
เคร่ืองประดบั ฯลฯ ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวยัรุ่นยา่นสยามสแควร์ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่เป็นแหล่งรวมเคร่ืองส าอางคช่ื์อดงั อาทิ Etude 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร “บูลโกกิ” เน้ือหมูสดหมกัผดัซ๊อสและเคร่ืองเทศจนไดท่ี้แลว้น ามาใส่บน
กระทะผดักบักะหล ่าปีสดและวุน้เส้นของเกาหลีมีน ้ าขลุกขลิกรสชาติออกหวานเล็กนอ้ย พร้อมกบัเสริฟขา้ว
สวยและเคร่ืองเคียงต่างๆ 
พกัที ่ GALAXY SEOUL HOTEL เมืองโซล หรือเทียบเท่า 

วนัที่ห้า  โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์)-โรงงานพลอยอเมทสิ-ช้อปป้ิงย่านฮงแด-ซุปเปอร์มาร์เกต็- 
   อนิชอน-กรุงเทพฯ                         (อาหารเช้า/กลางวนั/ - ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

น าท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล 
ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองไดถึ้งเขา
พูกกัซนั และถา้หนัไปยงัทิศตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น ้ าฮนักงั *** ไม่ราคารวมค่าข้ึนลิฟท ์จากนั้นน า
ท่านสู่ โรงงานพลอยอเมทสิ หรือ พลอยสีม่วง ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลี ซ่ึงชาวโสมเช่ือวา่ถา้ไดมี้พลอย
ชนิดน้ีติดตวัไว ้จะท าใหมี้โชคลาภและส่ิงดีๆเกิดข้ึนกบัชีวติ  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย  “จิมดัก”ไก่อบซีอ๋ิวด าวุน้เส้นเมนูพื้นเมืองดั้งเดิม
ของเมืองอนัดงปัจจุบนัไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายและรสชาติของจิมดกัก็เป็นท่ีถูกปากถูกล้ินคนไทย 

บ่าย ให้ท่านอิสระช้อปป้ิงยา่นวยัรุ่นช่ือดงั ย่านฮงแด เป็นย่านช้อปป้ิงบริเวณดา้นหน้าของมหาวิทยาลยัฮงอิก 
(Hongik University) จึงเป็นศูนยร์วมเด็กวยัรุ่นและเด็กมหาวทิยาลยั เป็นอีกเส้นหน่ึงท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก 
อีกทั้ งยงัมีร้านกาแฟท่ีเป็นเอกลักษณ์ แกลเลอร่ี ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และ
ร้านอาหารท่ีน่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอายุ 20-30 ปีท่ีนิยมมาเดินเล่น ราคาของสินคา้และร้านอาหารต่างๆก็ยงัไม่
แพงอีกดว้ย ซ่ึงจะคึกคกัเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป เพราะร้านคา้แต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ 
ของท่ีขายกนัเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินคา้แฟชัน่ เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของก๊ิฟชอ้ป เคร่ืองเขียน และ
ท่ีเยอะไม่แพก้นัก็คือขนมต่างๆ หลงัจากนั้นระหวา่งทางน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซ่ึงมีสินคา้ต่างๆ 



   
   

    
 

มากมายให้เลือกซ้ือหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเค้ียว ลูกอม ผลไมต้าม
ฤดูกาลและของท่ีระลึกต่างๆ ก่อนน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

20.25 น. น าท่านลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินทเีวย์ เท่ียวบินท่ี TW101  
00.10 น.+1 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา  
ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

**โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลบัรายการตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ฤดูกาล และการจรจรเป็นส าคัญ** 

 “ราคาทัวร์ส าหรับหนังสือเดนิทางไทยเท่าน้ัน” 
**ชาวต่างชาติโปรดสอบถาม** 

ส าหรับเดก็ทารก อายุไม่เกนิ 2 ปี เกบ็ 10,900บาท/ท่าน 
โปรแกรม: LOVE U KOREA 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินทีเวย์ (TW) 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

เด็กมีเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 

 1 ท่าน 

เด็กมีเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่  

2 ท่าน 

เด็กไม่มีเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ท่าน 

พกัเด่ียวเพิ่ม 
ท่านละ 

01-05 พ.ย.61 18,900 18,900 18,900 18,900 4,900.- 

07-11 พ.ย.61 18,900 18,900 18,900 18,900 4,900.- 

08-12 พ.ย.61 18,900 18,900 18,900 18,900 4,900.- 

09-13 พ.ย.61 18,900 18,900 18,900 18,900 4,900.- 

14-18 พ.ย.61 18,900 18,900 18,900 18,900 4,900.- 

15-19 พ.ย.61 18,900 18,900 18,900 18,900 4,900.- 

22-26 พ.ย.61 18,900 18,900 18,900 18,900 4,900.- 

23-27 พ.ย.61 18,900 18,900 18,900 18,900 4,900.- 

28-พ.ย.-02ธ.ค.61 18,900 18,900 18,900 18,900 4,900.- 

30-พ.ย.-04ธ.ค.61 19,900 19,900 19,900 19,900 4,900.- 

05-09 ธ.ค.61 19,900 19,900 19,900 19,900 4,900.- 

06-10 ธ.ค.61 19,900 19,900 19,900 19,900 4,900.- 

11-15 ธ.ค.61 19,900 19,900 19,900 19,900 4,900.- 

12-16 ธ.ค.61 19,900 19,900 19,900 19,900 4,900.- 

13-17 ธ.ค.61 19,900 19,900 19,900 19,900 4,900.- 



   
   

    
 

15-19 ธ.ค.61 19,900 19,900 19,900 19,900 4,900.- 

18-22 ธ.ค.61 19,900 19,900 19,900 19,900 4,900.- 

19-23 ธ.ค.61 19,900 19,900 19,900 19,900 4,900.- 

21-25 ธ.ค.61 19,900 19,900 19,900 19,900 4,900.- 

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกนิ 2 ขวบ ] 10,900.-  / ท่าน *** 

 
***ราคานีเ้ฉพาะกรุ๊ปหน้าร้านเท่าน้ัน กรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามอกีคร้ัง*** 

 
***ราคายงัไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถท่านละ 1,500บาท/ทริป/ต่อท่าน***เด็กเกบ็เท่าผู้ใหญ่** 

***ทปิของหัวหน้าทัวร์ตามความพงึพอใจของลูกค้า*** 
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ทั้งนี้ขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสัิยต่างๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ  
 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต้ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณใีดๆ ทิง้ส้ิน 
 

หมายเหตุ **  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึน้อยู่กับ
สายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการเพ่ือความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจากความขัดข้องของ 
ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได้โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมี
จ านวนผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทาง ในกรณทีีม่ีจ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทวัร์ไทย     
 

เง่ือนไขการใช้บริการ 
1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่ 
    สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้า 
    เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีท่ี 
    ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด 
    ประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ จะแจ้งให้ท่าน 
    ทราบล่วงหนา้ 5-7 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 



   
   

    
 

 
 

**ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกจิเพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลี 
โดยผดิกฎหมายและในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหล ีขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจ้าหน้าทีเ่ท่าน้ัน

ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง  
ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน** 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าบตัรโดยสารชั้นทศันาจรไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน ้ามนัไวเ้รียบร้อยแลว้ 
2. ค่าท่ีพกั 3 คืน หอ้งละ 2 - 3 ท่าน 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
4. หวัหนา้ทวัร์หรือมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินผูช้  านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
5. ประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  เสียชีวติ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
6. สัมภาระน ้าหนกัไม่เกินท่านละ 20 กก.  

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ่มเติมกบัทาง
บริษทัได ้** 

 -เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 -เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย 
2.  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม 
4. วซ่ีาเขา้ประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว หรือ ประเทศท่ีท่ีตอ้งท าวซ่ีาเขา้ประเสาธารณ

รัฐเกาหลีใต ้ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาท่านละ 1,750 บาท ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ 
เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่วซ่ีา 

5 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500บาท/ท่าน/ทริป 
6. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
 



   
   

    
 

การส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาส ารองท่ีนั่ง+ช าระเงินมัดจ าท่านละ 10 ,000 บาท พร้อมแจ้งช่ือ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือ 

เดินทาง 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ช าระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วนั 
3.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับใน

เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ 
1.  ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิก

การเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
2.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-45 วนั เกบ็เงินมัดจ าทั้งหมด 
3.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วนัเก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ ต่อท่าน 
4.  ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 
5. ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ้

ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ินในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์าก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะท าการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสีย
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ท่านละ 10,000 บาทและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

6.  ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล ท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดย
การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 
Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 



   
   

    
 

**ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยผิด
กฎหมายและในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลีใต้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
เท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ
ใดๆได้ทั้งส้ิน** 

8. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   
 พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
9. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

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

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

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบคืน
ค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากได้ส ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

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

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

10. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทั
ระบุในรายการเดินทาง  



   
   

    
 

11. บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้ งส้ินบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์การเดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเกาหลีเท่านั้น 

12. เท่ียวบิน และรายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
13. เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับใน

เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
14. โรงแรมท่ีพกัในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมท่ีพกัทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหาโรงแรมโดยอา้งอิงตามการจดัระดบัดาวของประเทศเกาหลีตามท่ี
ระบุในรายการท่องเท่ียวเท่านั้น โรงแรมท่ีประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin หรือDouble) ใน
กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ3ท่านข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละ
โรงแรม ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องพกัติดกนั และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามท่ีตอ้งการ
โรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า 
หรืออุบติัเหตุต่างๆ ใดๆทั้งส้ิน 

16. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
วา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ินและถ้าท่านต้องการแยกตัวออก
จากกรุ๊ปทัวร์เพ่ือท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน ้ามันสน, ศูนย์เคร่ืองส าอาง และร้าน
พลอยอะเมทสิ ทางบริษัทจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 USD ต่อท่าน 

17. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิราคาน้ีเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณี
ตอ้งการตดักรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกคร้ัง  

19. ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯก่อนทุกคร้ังมิ 
 เช่นน้ันทางบริษัทฯจะ ไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน 
20. กรุ๊ปออกเดินทาง 15 ท่านขึน้ไป 

15 ท่าน (มีหัวหน้าทวัร์ และมีเจ้าหน้าทีส่่งกรุ๊ปทีส่นามบิน และมีไกด์พูดไทยรอรับทีเ่กาหล)ี 
 
ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  
อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม
การเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สาย
การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิ



   
   

    
 

พิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ 
ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อ
เฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ 
รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยั
ของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 
 

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลแีละพธีิการเข้าเมือง 
เอกสารทีค่วรเตรียมก่อนการเดินทางเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลจีะพจิารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยว
ทีม่าท่องเทีย่วโดยสุจริตเท่าน้ันทีผ่่านเข้าเมืองได้ และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงสมควรท่ีน าติดตวัไปแสดงดว้ย เช่น บตัรพนกังาน นามบตัร จดหมาย
การท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษทัผูจ้ดัคณะ 

2. หลกัฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะน าเงินสดติดตวัไปดว้ยประมาณ 300เหรียญ
สหรัฐ หรือประมาณ 300 ,000 วอน ส าหรับการเดินทาง 2 วนั (หากไม่มีบัตรเครดิตคาร์ด) หากมีบัตรเครดิต
ต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งน าติดตวัไปดว้ยหรือหลกัฐาน
การเงินอ่ืนใดท่ีจะแสดงใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบวา่ท่านคือนกัท่องเท่ียว 

3. ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยงัอยูใ่นระหวา่งการศึกษาหรือบตัรนกัศึกษาและควรเดินทางกบัผูป้กครอง เช่น บิดา 
มารดา ป้า นา้ อา ท่ีมีนามสกุลเดียวกนั 

4. หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรน าพาสปอร์ตเก่าเยบ็เล่มคู่กบัพาสปอร์ตใหม่หรือน าติดตวัไปดว้ย   
5. การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนกัท่องเท่ียว ไม่ควรสวมใส่รองเทา้แตะ 
 
 
 


