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ชมดอกซากรุะ | เกาะนาม ิ| หมูบ่า้นเทพนิยาย | ไชน่าทาวน ์|  

อทุยานแห่งชาตซิอรคัซาน | วดัชินฮนัซา | สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์| พระราชวงัเคียงบก 
หมูบ่า้นโบราณเกาหลอีนึพยอง | โซลทาวเวอร ์| ชอ้ปป้ิงตลาดเมียงดง ถนนฮงแด 

 

 

 

เชียงใหม่บนิตรง เกาหลีใต้ ชมดอกซากุระม่วนใจ๋ 5 วัน 3 คืน 

เดนิทาง เมษายน 2563  
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วันที ่1 เชยีงใหม่ (สนามบนิเชยีงใหม่) (7C4206 22.35-05.50+1) 

20.00 น. 
 

คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบินเจจูแอร ์ โดยมีเจา้หนา้ที่ของ
บรษัิท และหวัหนา้ทวัร ์พรอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุทา่น 
*ขอสงวนสทิธ์ิในการเลอืกท่ีนั่งบนเครือ่งเน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน* 

22.35 น. น าทา่นเหินฟา้สู ่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินเจจแูอร ์เที่ยวบินที่ 7C4206 

วันที ่2 
อินชอน (สนามบินอินชอน) – หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์ –       
เกาะนาม ิ– ซอรัคซาน 

    05.50 น. เดินทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหล ีเวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่ประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการ
นดัหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ 

 น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านเทพนิยาย หมูบ่า้นแหง่นีต้กแตง่ประดบัประดา และมีการวาดสสีนัใหห้มูบ่า้นแสนจะธรรมดาแหง่นี ้
กลายเป็นหมูบ่า้นแหง่เทพนิยาย มีนิยายโดง่ดงัหลายเรือ่ง อาทิเชน่ สโนวไ์วทก์บัคนแคระทัง้ 7 หนนูอ้ยหมวกแดง ปีเตอรแ์พน 
อะลาดินกบัตะเกียงวิเศษ ฯลฯ รวมกนัอยูใ่นหมูบ่า้นแหง่นี ้

 

 
 จากนัน้น าทา่นชม ไชน่าทาวน ์เป็นสถานท่ีซึง่ใชใ้นการถ่ายท าเรือ่ง Princess Hours ภาค 2 โดยเป็นฉากที่พระเอกของเรือ่ง 

(Seven) ท าหนา้ทีเ่ป็นพนกังานสง่บะหมี่ บรเิวณไชนา่ทาวนน์ีม้ีขึน้หลงัจากที่ไดท้  าการเปิดสถานกงศลุจีนขึน้ในปี ค.ศ.1884 
ระหวา่งศตวรรษที่ 1940 ถือเป็นยา่นเศรษฐกิจซือ้ขายผา้ไหม ยาจีน และเครือ่งแตง่กายสไตลจี์นหนาแนน่ไปดว้ยผูค้นที่อาศยั

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1  เชียงใหม ่(สนามบินเชียงใหม)่ (7C4206 22.35-05.50+1) 
วนัท่ี 2   อินชอน (สนามบินอินชอน) – หมูบ่า้นเทพนิยาย – ไชนา่ทาวน ์– เกาะนามิ – ซอรคัซาน 
วนัท่ี 3   อทุยานแหง่ชาติซอรคัซาน – วดัชินฮนัซา – สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– กรุงโซล  
วนัท่ี 4  หมูบ่า้นโบราณเกาหลอีนึพยอง – ศนูยโ์สม – COSMETIC SHOP –  พระราชวงัเคียงบก – โซลทาวเวอร ์– DUTY FREE – ตลาดเมียงดง 
วนัท่ี 5  สวนสาธารณะยออีโด – ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี– ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง – STAR PARK – ชอ้ปป้ิงถนนฮงแด – ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – อินชอน 

(สนามบินอินชอน) – เชียงใหม ่(สนามบินเชียงใหม)่ (7C4205 18.00-21.35) 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง  23,900.- 
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อยูม่ากกวา่หมื่นคน และเต็มไปดว้ยภตัตาคารอาหารจีน 
 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู “ชาบู ชาบู” 
 น าท่านเดินทางสู่  เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทศันซ์ึ่งเคยใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าละครทีวี“WINTER LOVE 

SONG” อนัโดง่ดงัไปทั่วทัง้เกาหลแีละเอเชีย เกาะนามินีม้ีรูปรา่งคลา้ยใบไม ้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น า้ฮนั ใหท้่านชม
บรรยากาศรอบเกาะ เดินผ่านดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั แวะคาราวะสุสานนายพลนามิ จากนัน้อิสระเวลาใหท้่านได้
บนัทกึภาพโลเคชั่นประทบัใจ เหมือนฉากในละคร ตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาสมควรอ าลาเกาะนามิ เดินทางสูซ่อรคัซาน 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนู “ทักคาลบี”้ (ไก่บาบคีิวผัดซอสเกาหล)ี 
ที่พัก พักที ่KUMHO RESORT / SEORAK DAEMYUNG HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

  

วันที ่3 
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮันซา – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– 
กรุงโซล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน หรือ อีกช่ือเรียกหนึ่งว่าสวิสเซอรแ์ลนดข์องเกาหลี  ซึ่งจะผ่านเสน้ทางธรรมชาติที่

สวยงาม ลดัเลาะผา่นไปตามหนา้ผา หบุเขาและล าธาร น าท่านนั่งกระเชา้ไฟฟ้า Cable Car (*ราคาไม่รวมขึน้กระเชา้ไฟฟ้า) 
ขึน้สูจ่ดุชมวิวของอทุยานแหง่ชาตซิอรคัซาน ซึง่จะสามารถมองเห็นววิทิวทศันบ์นยอดเขาดจุดั่งภาพวาดเกินบรรยาย (ขอสงวน
สิทธ์ิในการยกเลิก ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เหมาะแก่การเขา้ชม ขึน้อยู่กับค าสั่งของเจา้หนา้ที่อทุยาน)  จากนัน้น าทกุท่าน
นมัสการพระพุทธรูปสมัฤทธ์ิปางสมาธิขนาดใหญ่ ณ วัดชินฮันซา  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองและครอบครวั 
หลงัจากไหวข้อพรเสรจ็แลว้ก็สามารถลา้งมือ ลา้งหนา้ดว้ยน า้มนตไ์ด  ้
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู “คาลบี”้ (หมูยา่งเกาหลี) 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด เ์ป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโดยมีบริษัทซมัซุงเป็น
เจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหบุเขา ใหท้่านไดอ้ิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก ชม
ความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนไดเ้ป็นอย่างดี  หรือเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้
เปลีย่นไปตามฤดกูาล อีกทัง้ยงัสามารถสนกุกบัเครื่องเลน่นานาชนิด อาทิเช่น สเปซทวัร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวน
ดอกไมซ้ึง่ก าลงับานสะพรั่งอวดสีสนัเต็มสวน ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จดัตามตารางประจ าวนัดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ 
ONE DAY TICKET เลน่ไดท้กุเครือ่งเลน่ไมจ่ ากดัรอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของที่ระลกึตา่งๆอยา่งมากมาย 

 

 

 ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัท่ีจดุนดัพบ เดินทางกลบัเขา้กรุงโซล (ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม.) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนู “โอซัมบุลโกกิ”  
ที่พกั พกัที่ INTER CITY HOTEL / CHISUN HOTEL MYEONGDONG ระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเทา่ 

  

วันที ่4 
หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง – ศูนยโ์สม – COSMETIC SHOP –  
พระราชวังเคียงบก – โซลทาวเวอร ์– DUTY FREE – ตลาดเมยีงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านชม หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง หมู่บา้นดัง้เดิมสไตลเ์กาหลี เปิดสมัผสัประสบการณใ์หม่กับความเป็นอดีต

เก่าแก่ของชาวแดนโสม บา้นไมโ้บราณ สถานท่ีอยูอ่าศยั และธรรมชาติสดุใกลชิ้ด ภายในมีคาเฟ่ โฮสเทส โฮมสเตย ์
และรา้นอาหารทัง้แบบเดิมและผสมผสานสมยัใหม่ตัง้อยูร่ว่มกนัอยา่งลงตวั 
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 น าท่านสู ่ศูนยโ์สม ซึ่งรฐับาลรบัรองคณุภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6  ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคณุภาพดีที่สดุ ชมวงจรชีวิต

ของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมที่มีคณุภาพดีที่ที่สดุและราคาถกูกวา่ไทยถึง 2  เทา่ เพื่อน าไปบ ารุงรา่งกาย หรอืฝากญาติ
ผูใ้หญ่ที่ทา่นรกัและนบัถือ  

 จากนัน้น าทา่นชม COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครือ่งส  าอางช่ือดงัของเกาหลี เช่น Rojukiss, Missha 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู “ซัมเทกัง” (ไก่ตุ๋นโสม) 

 น าทา่นสู ่พระราชวังเคียงบก พระราชวงัเก่าแก่ที่สดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็นศนูยก์ลางการ
ปกครองในสมยัโบราณ โดยเป็นทัง้ที่ประทบัและฐานอ านาจของพระเจา้แทโจและตอ่เนื่องมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอล  
ตอ่มาคณะปกครองเกาหลขีองญ่ีปุ่ นไดส้รา้งอาคารรฐัสภาขนาดยกัษ์ขึน้คั่น แสดงถงึความตอ้งการตดัความผกูพนัระหวา่ง
พระราชวงศก์บัราษฎร อาคารหลงันีไ้ดถ้กูรือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการปลดแอกจากญ่ีปุ่ น ภายในเขตพระราชวงั
ยงัมีพระต าหนกัเคียวฮเวรูลกัษณะเป็นอาคารสองชัน้ โดยตวัพระต าหนกัถกูสรา้งใหย้ื่นออกไปกลางสระน า้ ที่เตม็ไปดว้ยฝงู
หงส ์สรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรบัจดังานเลีย้งพระราชทาน พระราชวงันีถื้อเป็นพระราชวงัทีใ่หญ่ที่สดุของเกาหลี
ประกอบดว้ยหมูอ่าคารตา่งๆ มากมายอาท ิพลบัพลากลางน า้, ทอ้งพระโรงที่ใชอ้อกวา่ราชการ ฯลฯ 

 

 
 น าทา่นชม  โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สงูที่สดุในโลกมีความสงูถึง 480 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ท่าสามารถชม

ทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้ึงเขาพกูกัซนั และถา้หนัไปยงัทิศตรง
ขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน่ า้ฮนักงั **ไมร่าคารวมคา่ขึน้ลฟิท ์** 
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 จากนัน้ใหท้า่นชอ้ปป้ิงที่ DUTY FREE รวมสินคา้แบรนดเ์นมต่างประเทศและแบรนดเ์กาหลีมีใหเ้ลือกชอ้ปมากมายในราคา

สนิคา้ปลอดภาษี จากนัน้ชอ้ปป้ิงต่อที่ ศนูยร์วมของวยัรุน่เกาหลี ตลาดเมียงดง ไดช่ื้อว่าเป็นแหลง่รวมแฟชั่นแบรนดเ์กาหลี
ชัน้น า ซึง่ในแตล่ะวนัจะมีวยัรุน่เกาหลมีาเดินช็อปป้ิงกนัอยา่งลน้หลาม ทา่นสามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทัง้เสือ้ผา้
, รองเทา้, กระเป๋า, เครื่องส าอางซึ่งเป็นที่รูจ้กัอย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, LOPE, CHARMZONE, SKIN 
FOOD, THE FACE SHOP เสือ้ผา้ เครือ่งประดบั, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนงัและซีรยีย์อดฮิต ตลอดจนของที่ระลกึที่ตา่งๆ 

ค ่า อิสระอาหารค ่า 1 มือ้ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย) 
ที่พกั พกัที่ INTER CITY HOTEL / CHISUN HOTEL MYEONGDONG ระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเทา่ 

  

วันที ่5 

สวนสาธารณะยออีโด – ศูนยส์มุนไพรเกาหลี – ศูนยน์ า้มันสนเข็มแดง – 
STAR PARK – ช้อปป้ิงถนนฮงแด – ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – อินชอน 
(สนามบินอินชอน) – เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) (7C4205 18.00-
21.35) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม ถนนซากุระแห่งกรุงโซล หรือ สวนสาธารณะยออิโด ที่มีตน้ซากุระกว่า 1,400 ตน้ในบริเวณนี ้เรียงรายเป็นทาง

ยาวไปถึง 5.7 กิโลเมตร และจะเริม่ผลิดอกบานในช่วง สปัดาหท์ี่ 2 ของเดือนเมษายนของทกุปี ซึ่งจะออกดอกสะพรั่งเต็มตน้
ทกุปี อิสระใหท้่านสมัผสัสีสนัแห่งดอกซากุระ พรอ้มถ่ายรูปเป็นที่ระลกึในบรรยากาศสดุโรแมนติก  (เน่ืองจากเทศกาลชม
ซากุระที่สวนสาธารณะยออิโด  แต่ละปีจะมีการก าหนดวันเทศกาลขึน้อยูก่ับการพยากรณก์ารบานของดอกซากุระ
ซ่ึงอาจจะมีก าหนดการคลาดเคลื่อนตามสภาวะอากาศในแต่ละปี ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการตาม
ความเหมาะสม) 

 

 
 น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรเกาหลี ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เลือกชม สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามูของเกาหลี ที่น  ามาแปรรูปเป็นรูปแบบ
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ตา่งๆ ที่มีสรรพคณุรกัษาโรค และบ ารุงรา่งกาย 
 จากนัน้น าทา่นชม ศูนยน์ ้ามันสนเข็มแดง ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาที่

ประเทศ เกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยีพรอ้มกบัการวิจยัที่ประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็นน า้มนัสนเข็มแดง ภมูิประเทศ
ของประเทศเกาหลีเป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต ์โดยกว่าจะมาเป็นน า้มนัสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลตอ้งใชใ้บสนเข็มแดง
ประมาณ 2.7 กิโลกรมั มาสกดัเอาน า้มนัมาผลติและวิจยัออกมาเป็นน า้มนัสน 

 น าท่านสู ่STAR PARK ตัง้อยู่บริเวณ MBC World บริษัท กระจายเสียงรายใหญ่ของเกาหลีมีจดัการแสดงหลากหลายสว่น 
เชน ่CARPET ZONE ซึง่จะจดัในสว่นนัน้ เป็นพรมแดงใหท้กุท่านไดส้มัผสัประสบการณ ์เฉกเช่น นกัแสดงชัน้น าของประเทศ
เกาหลใีต ้LED MASK ZONE ซึง่จดัเป็นสว่นจดัแสดงนิทรรศการสว่นแรกของ STAR PARK และทกุท่านสามารถชม สว่นจดั
แสดงที่นา่สนใจอีกมากมาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู “จิมดัก” (ไก่พะโล้ผัดวุ้นเส้น) 
 จากนั้นอิสระช้อปป้ิงย่านวัยรุ่นช่ือดัง  ถนนฮงแด เป็นย่านช้อปป้ิงบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก (Hongik 

University) จึงเป็นศนูยร์วมเด็กวยัรุน่และเด็กมหาวิทยาลยั เป็นอีกเสน้หนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทัง้ยงัมีรา้นกาแฟที่
เป็นเอกลกัษณ ์แกลเลอรี ่รา้นคา้จ าหนา่ยสนิคา้แฟชั่น คลบั ตลาดศิลปะ และรา้นอาหารที่นา่สนใจในหมูว่ยัรุน่อาย ุ20-30 ปีที่
นิยมมาเดินเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยงัไมแ่พงอีกดว้ย ของที่ขายกนัเยอะสว่นใหญ่ก็จะเป็นสนิคา้แฟชั่น เช่น 
เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิฟ๊ชอ้ป เครือ่งเขียน และที่เยอะไมแ่พก้นัก็คือขนมตา่งๆ 

 น าท่านช้อปป้ิงที่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายใหเ้ลือกซือ้หาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งส  าเร็จรูป 
สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของที่ระลกึตา่งๆ ก่อนเดินทางสูส่นามบินอินชอน 

18.00 น. น าทา่นเหินฟา้กลบัสู ่เชียงใหม่ โดย สายการบินเจจูแอร ์เที่ยวบินที 7C4205 
21.35 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่  โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ (รวมทา่นละ 1,800 บาท/ทา่น/ทริป) 
หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 (เก็บทิปก่อนการเดนิทางท่ีสนามบนิเชียงใหม)่**เดก็เก็บเทา่ผูใ้หญ่** 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถอืหนังสอืเดนิทางไทยเท่าน้ัน 
กรณีถอืหนังสอืเดนิทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอกีครัง้ 

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บนิตรง เกาหลีใต้ ชมดอกซากุระม่วนใจ๋ 5 วัน 3 คืน  
โดยสายการบนิเจจูแอร ์(7C)        

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก  
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 
12 ปี 

 (เสริมเตียง)  
พักกบัผู้ใหญ่ 
 1 ท่าน ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 
12 ปี 

 (เสริมเตียง)  
พักกบัผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
 (ไมเ่สริมเตียง)  
พักกบัผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่านละ 

 
ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

 
พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัท่ี 11-15 เม.ย. 63 
(วันสงกรานต)์ 

23,900. - 23,900. - 23,900. - 23,900. - 7,900. - 5,900. - 

วนัท่ี 12-16 เม.ย. 63 
(วันสงกรานต)์ 

24,900. - 24,900. - 24,900. - 24,900. - 7,900. - 5,900. - 

ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
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พาสปอรต์จะต้องมอีายุก่อนการเดินทางไมน้่อยกว่า 6 เดือน 
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ไทย และทีป่ระเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  

ปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ 
 ขอสงวนสทิธไ์มค่ืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้สิน้ 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  บรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั

ท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้
เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอก ประเทศ 

         ใดประเทศหนึ่ง                 
2.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 
3.  บรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4.  กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง

บรษิัทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง 
5. เม่ือท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
**ส ำคญั!! บริษัท ท ำธุรกิจเพือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ ไม่สนบัสนนุใหลู้กคำ้เดินทำงเขำ้ประเทศเกำหลี
โดยผิดกฎหมำยและในขั้นตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมือง ทัง้ไทยและเกำหลี ขึ้นอยู่กับกำร
พจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ท่ำนัน้ลูกคำ้ทกุท่ำนตอ้งผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมืองดว้ยตวัของท่ำนเอง ทำง
มคัคเุทศก์ไม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน า้มันไว้

เรียบรอ้ยแลว้, สมัภาระน า้หนกัไมเ่กินทา่นละ 15 กก. 
2.  คา่ท่ีพกั 3 คืน หอ้งละ 2-3 ทา่น 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  หวัหนา้ทวัรห์รือมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินผูช้  านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดินทาง 
5.  ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม

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

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
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 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท ์

เป็นตน้ 
3. คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบนิก าหนด 15 กิโลกรมั 
4. วีซา่เขา้ประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีผูเ้ดนิทางถือหนงัสือเดนิทางตา่งดา้ว หรือ ประเทศท่ีท่ีตอ้งท า

วีซา่เขา้ประเสาธารณรฐัเกาหลีใต ้คา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าท่านละ 1,750 บาท ส าหรบัผูท่ี้ถือ
หนงัสือเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน
การสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 

5. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,800 บาท/ทา่น/ทรปิ) 
6. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

เงือ่นไขการจอง 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชีและส่ง

หลกัฐานการ โอนเงินใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีดแูลเสน้ทาง ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บั เงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2.       สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  
3.       หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้่านติดตอ่ 

                    เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัท 
                   ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

4.      หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรค 
         ประจ าตวัหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน  
         ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง 
         เป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  
 

กำรช ำระค่ำทวัร์ส่วนที่เหลือทำงบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนัท่ำนควรจดัเตรียมค่ำ
ทวัร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนก ำหนดเนือ่งจำกทำงบริษัทตอ้งส ำรองคำ่ใชจ่้ำยในสว่นของคำ่ทีพ่กัและตั๋วเครื่องบนิ 
มิฉะนัน้จะถอืวำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอตัโนมตั ิ
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เงือ่นไขการยกเลิก 
1. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ื้นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่า

ผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดนิทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
2.      ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-45 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 
3.      ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 7-14 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์ตอ่ทา่น 
4.      ยกเลิกการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์
5.      ยกเลิกการเดนิทางในวนัเดนิทาง,ถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทัง้จากประเทศไทยและประเทศ 
         สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม ่   
         สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ 
         เล่ือนการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียก 
         คืนไดคื้อคา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ 
6.      ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดนิทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาล ท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ า 

                  ท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้  
                  รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือคา่ 
                  ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7.      กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ   
         เขา้ประเทศท่ีระบไุวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ  
         ทัง้สิน้ 

**ส ำคัญ!! บริษัทท ำธุรกิจเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคำ้เดินทำงเข้ำ
ประเทศเกำหลใีตโ้ดยผดิกฎหมำยและในขัน้ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมือง ทัง้ไทยและ
เกำหลีใต ้ขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำของเจำ้หนำ้ที่เท่ำนัน้ ลูกคำ้ทุกท่ำนตอ้งผ่ำนกำรตรวจคน
เขำ้เมืองดว้ยตวัของทำ่นเอง ทำงมคัคเุทศก์ไม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 

8.       เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง  หรือ
เดนิทางพรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้สิน้  

9.        ส  าหรบัผูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอม 
                   ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
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หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

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

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมร่บัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิเช่นน้ันทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิน้  

11. บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้สิน้บริษัทฯ รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงค์
การเดนิทางเพื่อทอ่งเท่ียวเกาหลีเทา่นัน้ 

12. เท่ียวบิน และรายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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13. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือ
วา่ทา่นไดย้อมรบัในเง่ือนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมท่ีพกัในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกตา่งกับ
ประเทศไทย โดยโรงแรมท่ีพกัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหาโรงแรมโดยอา้งอิงตาม
การจดัระดบัดาวของประเทศเกาหลีตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียวเท่านัน้  โรงแรมท่ีประเทศ
เกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์
จะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละ
โรงแรม ซึ่งมีความแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพกัติดกนั และไม่สามารถเสริมเตียง
ไดต้ามท่ีตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยู่ใน
แถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่าเครื่องปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระต่างๆถือเป็นทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อความ
เสียหายสญูหายลา่ชา้ หรืออบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้และถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวรเ์พื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่
ลงร้านศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, ร้านน ้ามันสน, ศูนยเ์คร่ืองส าอาง และร้านพลอย 
อะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 USD 
ต่อท่าน 

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิราคานีเ้ฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ 
Join Tour เท่านัน้ กรณีตอ้งการตดักรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครัง้  หากเป็น
นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 4,000 บาท 

18. ในระหว่างท่องเท่ียวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดนิทาง และในวนัสดุทา้ยของการเดินทางช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากว่าท่านใด
สนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพึงพอใจของท่าน 
ทางบรษิัททวัรไ์ม่มีการบงัคบัใหซื้อ้แตอ่ย่างใดแตเ่ป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้เพ่ือใหผุ้เ้ดินทาง
ไดร้บัทราบ 

19. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯก่อนทกุ
ครัง้มิเชน่นัน้ทางบรษิัทฯจะ ไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 
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การเดนิทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพธีิการเข้าเมือง 
เอกสารท่ีควรเตรียมก่อนการเดินทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเ้ฉพาะ
นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาทอ่งเท่ียวโดยสจุรติเท่านัน้ท่ีผา่นเขา้เมืองได ้และพิจารณาจาก  

1. หลักฐานการท างานประจ าของนักท่องเท่ียว ซึ่งสมควรท่ีน าติดตัวไปแสดงดว้ย เช่น บัตร
พนกังาน นามบตัร จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดียว) จดหมายรบัรอง
ออกโดยบรษิัทผูจ้ดัคณะ 

2.    หลกัฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะน าเงินสดติดตวัไปดว้ย  
                   ประมาณ  300 เหรียญสหรฐั หรือประมาณ 300,000 วอน ส าหรบัการเดินทาง 2   วนั (หากไม ่
                   มีบตัรเครดิตคารด์) หากมีบตัรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express,  
                   Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งน าติดตวัไปดว้ยหรือหลกัฐานการเงินอ่ืนใดท่ีจะแสดง 
                   ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบวา่ทา่นคือนกัทอ่งเท่ียว 

3.    ใบรบัรองสถานศกึษาหากท่านยงัอยู่ในระหว่างการศกึษาหรือบตัรนกัศกึษาและควรเดินทาง  
                   กบัผูป้กครอง เชน่ บดิา มารดา ปา้ นา้ อา ท่ีมีนามสกลุเดียวกนั 

4.    หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เก่าเย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รือน าติดตวัไปดว้ย  
5.    การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนกัทอ่งเท่ียว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 
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