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พกัสกีรีสอรท์ | เลน่สกี | หมูบ่า้นสวิสเซอรแ์ลนด ์| สวนสนกุล็อตเตเ้วิลด ์  

ฟารม์สตรอวเ์บอรร์ี | พิพิธภณัฑส์าหรา่ย | พระราชวงัชางด๊อกคงุ | ชอ้ปป้ิงถนนฮงแด 
หมูบ่า้นโบราณเกาหลีอึนพยอง | ชอ้ปป้ิงยา่นเมียงดง | โซลทาวเวอร ์

 
   

 

 

 

  

เกาหลี LOTTE WORLD & SKI LOVER 5 วนั 3 คนื 

เดินทาง กุมภาพันธ ์2563  

 

 

 

 
ราคาแนะน าเพียง 18,900.- 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสวุรรณภูม)ิ  (OZ744 : 01.50-09.20) 
วนัที่ 2   อินชอน – หมู่บา้นสวิสเซอรแ์ลนด ์– เลน่สกี 
วนัที่ 3   ฟารม์สตรอวเ์บอรร์ ี– สวนสนกุลอ็ตเตเ้วิลด ์– โซลทาวเวอร ์- ชอ้ปป้ิงถนนฮงแด 
วนัที่ 4.  พระราชวงัชางด๊อกคงุ – ศนูยโ์สม – COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑส์าหรา่ย+ท าคิมบบั+ใสช่ดุฮนับก – Duty Free – ตลาดเมียงดง 
วนัที่ 5.  หมู่บา้นโบราณเกาหลอีนึพยอง – ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี– Star Park – ฮนุไดเอาทเ์ลท – ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – อินชอน – กรุงเทพ (ท่าอากาศ

ยานสวุรรณภูมิ) (OZ743 : 20.20-00.20) 

เดินทาง มกราคม - กุมภาพันธ ์2563 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ  (OZ744 : 01.50-09.20) 

23.00 น. 
 

 

คณะมาพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 3 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์K10-K19  (เช็คอินของสายการบิน
เอเชียน่า แอรไ์ลน)์ โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทและหัวหนา้ทัวรพ์รอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการ
เดินทางใหก้บัทกุท่าน 

วันที ่2 อนิชอน – หมู่บ้านสวสิเซอรแ์ลนด ์– เล่นสกี 
01.50 น. น าท่านเดินทางสู ่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน (Asiana  Airline) เที่ยวบินที่ OZ744  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5-

6 ชั่งโมง) (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) **ขอสงวนสิทธ์ิในการเลอืกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบ
ของสายการบินซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุม่ที่นั่งว่าง หากท่านมีความประสงคท์ี่จะระบทุี่นั่งบนเครื่อง หรอืเปลี่ยนที่นั่ง จะ
มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม** 

09.20 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหล ีเวลาทอ้งถ่ินเรว็กว่าประเทศไทย 2  ชั่วโมง (เพื่อความสะดวก
ในการนัดหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) น  าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

 น าท่านเดินทางสู ่หมู่บ้านสวิสเซอรแ์ลนด ์  เป็นคอมมนูิตีม้อลลใ์นบรรยากาศแบบสวิตเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่ในเมืองคาพยอง  
มีลกัษณะเป็นเหมือนหมู่บา้นเลก็ๆ  ในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ โดยสรา้งอาคารต่าง ๆ ในสไตลบ์า้นเรอืนในชนบทของประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์มีสสีนัสดใส ซึ่งโอบลอ้มไปดว้ยภูเขาสเีขียวขจีภายในเมืองคาพยอง ท  าใหท้ี่นี่มีบรรยากาศผ่อนคลาย อากาศ
จะเย็นสบายน่าเที่ยวตลอดทัง้ปี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “ชาบู ชาบู” 
 น าท่านเดินทางไปสมัผัสประสบการณห์นาวสดุขั้ว กบั ลานสกีขนาดใหญ่ อิสระใหท้่านเลน่สกีอย่างเต็มที่ ซึ่งปลอดภัยไม่มี

อนัตราย การเตรยีมตัวก่อนเล่นสกีควรเตรียมถุงมือสกี ผา้พนัคอ แว่นกนัแดด เสือ้แจ็คเก็ตกนัน  า้หรอืผา้ร่ม และกางเกงรัดรูป 
พรอ้มกบัรบัฟังขอ้แนะน า และฝึกวิธีการเลน่จากไกดท์อ้งถ่ินก่อนลงสนามจริง ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภัยของท่านเองเป็นส  าคัญ 
และท่านสามารถเล่นและสมัผัสกับหิมะปุยขาวไดอ้ย่างสนุกสนาน   กิจกรรมภายในลานสกีขึน้อยู่ตามสภาพอากาศ หาก
สภาพอากาศไม่เอือ้อ  านวยขอเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
(*ราคาทัวรย์ังไม่รวมค่าอุปกรณก์ารเล่นสกี สกีลิฟท ์สโนวส์เลด สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน*) 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “หมูย่าง (คาลบี)้” 
ท่ีพัก พักท่ี YANGJI PINE SKI RESORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วันที ่3 
ฟารม์สตรอวเ์บอรรี์ – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด ์– โซลทาวเวอร์ - ช้อปป้ิง
ถนนฮงแด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมและเก็บสตรอวเ์บอรร์ี ที่ฟารม์สตรอวเ์บอรร์ี ท่านสามารถเก็บและชิมได ้สตรอวเ์บอรร์ีเกาหลีจะมีลกูใหญ่และ

รสชาติหวาน ท่านสามารถสั่งซือ้ฝากคนทางบา้นได ้
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “บุลโกกิ” 

 น าท่านเดินทางสู ่สวนสนุกล็อตเต้เวิลด ์เป็นหนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สดุของเกาหล ีซึ่งมีอาคารสวนสนุกในร่มที่มีขนาดใหญ
ที่สดุในโลกอยู่ดว้ย การมาเที่ยวเล่นที่นี่จึงสามารถท าไดท้ั้งปีโดยไม่ตอ้งดูสภาพอากาศกันเลย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่รวบรวม
ความบนัเทิงและการชมวิวทิวทัศน ์ภายในมีเครื่องเลน่ที่น่าต่ืนเตน้ ลานไอซส์เก็ต ทะเลสาบ พิพิธภัณทห์มู่บา้นโบราณเกาหลี 
ขบวนพาเหรดรูปแบบต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งมีนกัท่องเที่ยวเกาหลแีละชาวต่างชาติมาเขา้ชมกว่า 6 ลา้นคนต่อปี 
สวนสนุกลอตเตเ้วิลด์แบ่งออกเป็นโซนใหญ่ๆได ้2 โซน ไดแ้ก่“ธีมผจญภัย (Adventure)”ที่เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สดุใน
โลกและ“เกาะเวทมนต(์Magic Island)”เป็นสวนสนุกกลางแจง้ ตั้งอยู่ดา้นนอกติดกับทะเลสาบซกชอนโฮซู อีกทั้งยังมีรา้น
จ าหน่ายของที่ระลกึ รา้นอาหารนานาชาติ และสิ่งอ  านวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย โดยในสว่นของอาคารสวนสนุกโซนใน
รม่นัน้ ไดร้บัการออกแบบและตกแต่งมาอย่างดี โครงสรา้งภายในใชห้ลงัคาเป็นกระจกทั้งหมด ท าใหถ้งึแมจ้ะอยู่ในรม่แต่ก็ได้
บรรยากาศแบบกลางแจง้รว่มดว้ย เครื่องเลน่ที่น่าสนใจ ไดแ้ก่ Gyro Drop(ดรอปทาวเวอร)์ สงู 70 เมตร, เครื่องเลน่ที่เสมือน
อยู่ในพายทุอรน์าโด, Flume Ride เรอืยาวโตค้ลื่นสงู และเรอืโจรสลดัสเปนแกว่งถึง 75 องศา เป็นตน้ หลงัจากที่สนกุสนานไป
กบัเครื่องเลน่ ขบวนพาเหรด และการแสดงเกือบ 200 โชว ์ก็พลาดไม่ไดท้ี่จะลองเลน่ไอซส์เก็ตในรม่  

 

 
 น าท่านชม  โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สงูที่สดุในโลกมีความสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน  า้ทะเล ท่าสามารถชม

ทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้ึงเขาพูกักซัน และถา้หนัไปยงัทิศตรง
ขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่น  า้ฮนักงั **ไม่ราคารวมค่าขึน้ลฟิท ์ ** 
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 จากนั้นให้ท่าน ช้อปป้ิงถนนฮงแด แหล่งวัยรุ่นย่านฮงแด มหาวิทยาลัยฮงอิก เป็นย่านช้อปป้ิงบริเวณด้านหน้าของ

มหาวิทยาลยัฮงอิก จึงเป็นศูนยร์วมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลยั เป็นอีกเสน้หนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีรา้น
กาแฟที่เป็นเอกลกัษณ ์แกลเลอรี่ รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้แฟชั่น คลบั ตลาดศิลปะ และรา้นอาหารที่น่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอายุ 
20-30 ปีที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆ ก็ยงัไม่แพงอีกดว้ย ซึ่งจะคกึคักเป็นพิเศษตัง้แต่ช่วงบ่ายเป็น
ตน้ไป  

ค ่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “เซ็ทปลาย่าง” 
ท่ีพัก พักท่ี INTER CITY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 
พระราชวังชางด๊อกคุง – ศูนย์โสม – COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์
สาหร่าย+ท าคมิบับ+ใส่ชุดฮันบก – Duty Free – ตลาดเมยีงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านชม พระราชวังชางด๊อกกุง หรือ พระราชวังชังด็อก เป็นหนึ่งในหา้พระราชวังที่ส  าคัญที่สดุของเกาหลี สรา้งขึน้ในรชั

สมยัของพระเจา้แทจงแห่งราชวงศโ์ชซ็อน เมื่อปี พ.ศ. 1948 แลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 1955  น  าท่านชม COSMETIC SHOP ศนูย์
รวมเครื่องส  าอางชื่อดงัของเกาหล ี เช่น Rojukiss, Missha เป็นตน้ 

 

 
 น าท่านสู ่ศูนยโ์สม ซึ่งรฐับาลรบัรองคณุภาพว่าผลติจากโสมที่มีอาย ุ6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคณุภาพดีที่สดุ ชมวงจรชีวิตของ

โสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลือกซือ้โสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สดุและราคาถูกกว่าไทยถึง  2 เท่า เพื่อน  าไปบ ารุงร่างกาย หรือฝากญาติ
ผูใ้หญ่ที่ท่านรกัและนับถือ น  าท่านชม COSMETIC SHOP ศูนยร์วมเครื่องส  าอางชื่อดังของเกาหลี เช่น Rojukiss, Missha 
เป็นตน้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “ซัมเกทัง” 
 
 

น าท่านสู ่พิพิธภัณฑส์าหร่าย ซึ่งท่านจะไดเ้รยีนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหลปีระวติัความเป็นมาและความผกูผนัที่ชาว
เกาหลทีี่มีต่อสาหรา่ย พิเศษ....ให้ท่านได้ถา่ยรูปเป็นท่ีระลึกในชุดฮันบก พรอ้มใหท้่านท าคิมบับหรอืขา้วห่อสาหรา่ย
เกาหลดีว้ยตนเองอีกดว้ย 
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 น าท่าน ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีท่ีห้าง Duty Free จากนัน้อิสระ ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ ตลาดเมียงดง หรอื สยามส
แควรเ์กาหล ีท่านสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชั่นลา่สดุของเกาหลไีดท้ี่นี่โดยเฉพาะสนิคา้วยัรุน่เช่น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า 
เครื่องประดบั ทัง้แบรนด ์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ เครื่องส  าอาง
เช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD,THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทัง้ยงัมีรา้นกาแฟ รา้นอาหาร
ต่างๆจากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหลง่รวมวัยรุน่ย่านสยามสแควร ์โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นแหลง่
รวมเครื่องส  าอางคช์ื่อดงั อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นตน้ 

 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่า 1 มือ้ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย) 
ท่ีพัก พักท่ี INTER CITY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 
หมู่บ้านโบราณเกาหลีอนึพยอง – ศูนยส์มุนไพรเกาหลี – Star Park – ฮุน
ไดเอาทเ์ลท – ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – อินชอน – กรุงเทพ (ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม)ิ (OZ743 : 20.20-00.20) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชม หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง หมู่บา้นดั้งเดิมสไตลเ์กาหลี เปิดสมัผัสประสบการณ์ใหม่กับความเป็นอดีต

เก่าแก่ของชาวแดนโสม บา้นไมโ้บราณ สถานที่อยู่อาศยั และธรรมชาติสดุใกลช้ิด ภายในมีคาเฟ่ โฮสเทส โฮมสเตย ์
และรา้นอาหารทัง้แบบเดิมและผสมผสานสมัยใหม่ตัง้อยู่รว่มกนัอย่างลงตวั 

  

 จากนั้นน  าท่านชม ศูนยส์มุนไพรเกาหลี ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่น  ามาแปรรูปเป็น
รูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคณุรกัษาโรค และบ ารุงรา่งกาย 

 น าท่านสู ่STAR PARK ตัง้อยู่บรเิวณ MBC World บรษัิท กระจายเสยีงรายใหญ่ของเกาหลีมีจดัการแสดงหลากหลายส่วน 
เชน่ CARPET ZONE ซึ่งจะจัดในสว่นนัน้ เป็นพรมแดงใหท้กุท่านไดส้มัผัสประสบการณ ์เฉกเช่น นกัแสดงชัน้น  าของประเทศ



6 เกาหล ีLOTTE WORLD & SKI LOVER5 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอเชียน่า แอรไ์ลน ์(OZ)               [GQ1ICN-OZ004] 

 

 

เกาหลใีต ้LED MASK ZONE ซึ่งจดัเป็นสว่นจัดแสดงนิทรรศการส่วนแรกของ STAR PARK และทกุท่านสามารถชม สว่นจัด
แสดงที่น่าสนใจอีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “จมิดัก” 
 น าท่านเดินทางสู ่ ฮุนไดเอาทเ์ลท  แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ที่รวบรวมแบรนดด์งั ที่เต็มไปดว้ยรา้นแฟชั่นกว่า 200 รา้น ใหท้่านได ้

ชอ้ปป้ิงอย่างจใุจ น  าท่านชอ้ปป้ิงที่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึ่งมีสนิคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่
กึ่งส  าเรจ็รูป สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของที่ระลกึต่างๆ 

ค ่า ไดเ้วลาอนัสมควร น  าท่านเดินทางสูส่นามบินอินชอน 
20.20 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน (Asiana Airline) เท่ียวบินท่ี OZ743 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5-6 

ชั่วโมง) 
00.20 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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 อัตราค่าบริการ : เกาหลี LOTTE WORLD & SKI LOVER 5 วัน 3 คืน (OZ) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี 

 (เสริมเตียง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 1 ท่าน ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี 

 (เสริมเตียง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี 

 (ไม่เสริมเตียง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่านละ 

 
ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

 
พักเดี่ยว 

ท่านละ 

วนัท่ี 02-06 ม.ค. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วนัท่ี 29 ม.ค.-02 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วนัท่ี 30 ม.ค.-03 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วนัท่ี 31 ม.ค.-04 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วนัท่ี 05-09 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วนัท่ี 06-10 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วนัท่ี 07-11 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วนัท่ี 12-16 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วนัท่ี 13-17 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วนัท่ี 14-18 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วนัท่ี 19-23 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วนัท่ี 20-24 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วนัท่ี 21-26 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วนัท่ี 26 ก.พ.-01 มี.ค. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วนัท่ี 27 ก.พ.-02 มี.ค. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วนัท่ี 28 ก.พ.-03 มี.ค. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 
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ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,800 บาท/ทา่น/ทริป) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 
 (เก็บทิปก่อนการเดินทางท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ)**เดก็เก็บเท่าผูใ้หญ่** 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ีถอืหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน 

กรณีถอืหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง 

พาสปอรต์จะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และท่ีประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  

ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ 
 ขอสงวนสิทธไ์ม่คืนค่าใช้จา่ยไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้สิน้ 

  
เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั

ท่ีทาง บริษัทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นญุาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้
เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทาง
ราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอก ประเทศ 

         ใดประเทศหนึ่ง                 
2.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 
3.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4.  กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง

บริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 5-7วนัก่อนการเดินทาง 
5. เมื่อท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
**ส ำคญั!! บรษิัท ท ำธุรกิจเพือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ ไม่สนบัสนนุใหลู้กคำ้เดนิทำงเขำ้ประเทศเกำหลี
โดยผิดกฎหมำยและในขัน้ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมือง ทัง้ไทยและเกำหลี ขึ้นอยู่กับกำร
พจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ท่ำนัน้ลูกคำ้ทกุท่ำนตอ้งผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมืองดว้ยตวัของท่ำนเอง ทำง
มคัคเุทศก์ไม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           

ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 10,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน 
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1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดินทาง 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1.  คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลบั (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน า้มนัไวเ้รียบรอ้ย

แลว้ 
2.  คา่ท่ีพกั 3 คืน หอ้งละ 2-3 ท่าน 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  หวัหนา้ทวัรห์รือมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินผูช้  านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดินทาง 
5.  ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เ ง่ือนไขตาม

กรมธรรม)์ 
6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  สมัภาระน า้หนกัไมเ่กินท่านละ 23 กก. 
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท์ 

เป็นตน้ 
3. คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 23 กิโลกรมั 
4. วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางตา่งดา้ว หรือ ประเทศท่ีท่ีตอ้งท า

วีซ่าเขา้ประเสาธารณรฐัเกาหลีใต ้คา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าท่านละ 1,750 บาท ส  าหรบัผูท่ี้ถือ
หนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน
การสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
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5. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ (รวมท่านละ 1,800 บาท/ท่าน/ทริป) 
  
 

เงื่อนไขการจอง 
1. ช าระเงินมดัจ  าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชีและส่ง

หลกัฐานการ โอนเงินใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีดแูลเสน้ทาง ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บั เงินมดัจ  าแลว้เท่านัน้ 
2.       สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน  
3.       หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อ 

                    เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัท 
                   ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

4.      หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรค 
         ประจ าตวัหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า  4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั  
         ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง 
         เป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  
 

กำรช ำระค่ำทวัรส่์วนทีเ่หลือทำงบรษิัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนัท่ำนควรจดัเตรียมค่ำ
ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนก ำหนดเนือ่งจำกทำงบรษิัทตอ้งส ำรองค่ำใชจ่้ำยในส่วนของค่ำทีพ่กัและตัว๋เครือ่งบนิ 
มฉิะนัน้จะถอืว่ำท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอตัโนมตั ิ
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ื้นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่า

ผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ  าทัง้หมด 
2.      ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วนั เก็บเงินมดัจ  าทัง้หมด 
3.      ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14วนัเก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์ตอ่ท่าน 
4.      ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์
5.      ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทัง้จากประเทศไทยและประเทศ 
         สาธารณรัฐเกาหลีใต ้ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่    
         สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ 
         เลื่อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรยีก 
         คืนไดค้ือคา่ธรรมเนียมในการมดัจ  าตั๋วท่านละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้่ายอื่นๆ 
6.      ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาล ท่ีตอ้งการนัตีมดัจ  ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ  า 

                  ท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้   
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                  รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่า 
                  ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7.      กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ   
         เขา้ประเทศท่ีระบไุวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ  
         ทัง้สิน้ 

**ส ำคัญ!! บริษัทท ำธุรกิจเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคำ้เดินทำงเข้ำ
ประเทศเกำหลใีตโ้ดยผดิกฎหมำยและในขัน้ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมือง ทัง้ไทยและ
เกำหลีใต ้ขึน้อยู่กับกำรพิจำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ท่ำนัน้ ลูกคำ้ทุกท่ำนตอ้งผ่ำนกำรตรวจคน
เขำ้เมอืงดว้ยตวัของท่ำนเอง ทำงมคัคเุทศก์ไม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 

8.       เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง  หรือ
เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจ  าคืน ไมว่า่กรณี
ใดๆ ทัง้สิน้  

9.        ส  าหรบัผูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกับบิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอม 
                   ใหบ้ตุรเดินทางไปตา่งประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์มส่งบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมร่บัผิดชอบคา่บริการท่ีท่านไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
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ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรบั
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งสิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทั้งนีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัท
ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิเช่นน้ันทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิน้  

11. บริษัทของสงวนสิทธไ์ม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิน้บริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์
การเดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเกาหลีเท่านัน้ 

12. เท่ียวบิน และรายการท่องเท่ียวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมื่อท่านตกลงช าระเงินคา่บริการไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือ
วา่ท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมท่ีพักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพักแตกตา่งกบั
ประเทศไทย โดยโรงแรมท่ีพักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจัดหาโรงแรมโดยอา้งอิงตาม
การจดัระดบัดาวของประเทศเกาหลีตามท่ีระบใุนรายการท่องเท่ียวเท่านัน้ โรงแรมท่ีประเทศ
เกาหลีโดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์
จะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับขอ้จ  ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละ
โรงแรม ซึ่งมีความแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนั และไมส่ามารถเสริมเตียง
ไดต้ามท่ีตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยู่ใน
แถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่าเครื่องปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระต่างๆถือเป็นทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อความ
เสียหายสญูหายลา่ชา้ หรืออบุตัิเหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจ  าคืน ไมว่า่กรณี
ใดๆ ทั้งสิน้และถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวรเ์พื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลง
ร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน ้ามันสน, ศูนย์เคร่ืองส าอาง และร้านพลอย 
อะเมทสิ ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 USD 
ต่อท่าน 
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17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิราคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ 
Join Tour เท่านั้น กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง  หากเป็น
นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 4,000 บาท 

18. ในระหว่างท่องเท่ียวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง และในวนัสดุทา้ยของการเดินทางช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากวา่ท่านใด
สนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ทั้งนีข้ึน้อยู่กับความพึงพอใจของท่าน  
ทางบริษัททวัรไ์มม่ีการบงัคบัใหซื้อ้แต่อย่างใดแตเ่ป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้เพ่ือใหผุ้เ้ดินทาง
ไดร้บัทราบ 

19. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯก่อนทุก
ครัง้มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯจะ ไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ 

 

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง 
เอกสารท่ีควรเตรียมก่อนการเดินทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเ้ฉพาะ
นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวโดยสจุริตเท่านัน้ท่ีผา่นเขา้เมืองได ้และพิจารณาจาก  

1. หลักฐานการท างานประจ าของนักท่องเท่ียว ซึ่งสมควรท่ีน าติดตวัไปแสดงดว้ย เช่น บัตร
พนกังาน นามบตัร จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรบัรอง
ออกโดยบริษัทผูจ้ดัคณะ 

2.    หลกัฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะน าเงินสดติดตวัไปด้วย 
                   ประมาณ  300 เหรียญสหรฐั หรือประมาณ 300,000 วอน ส  าหรบัการเดินทาง 2  วนั (หากไม่ 
                   มีบัตรเครดิตคารด์) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express,  
                   Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งน าติดตวัไปดว้ยหรือหลกัฐานการเงินอ่ืนใดท่ีจะแสดง 
                   ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบวา่ท่านคือนกัท่องเท่ียว 

3.    ใบรบัรองสถานศกึษาหากท่านยงัอยู่ในระหวา่งการศกึษาหรือบตัรนกัศึกษาและควรเดินทาง 
                   กบัผูป้กครอง เช่น บิดา มารดา ป้า นา้ อา ท่ีมีนามสกลุเดียวกนั 

4.    หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เก่าเย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รือน าติดตวัไปดว้ย  
5.    การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนกัท่องเท่ียว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 
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