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พกัสกีรีสอร์ท 1 คืน | โรงแรมระดบั 4 ดาว | THAI SNOW WEEK | ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี  
OOOZOOO ILLUMINATION | สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ | พระราชวงัเคียงบก | โซลทาวเวอร์  

ตลาดเมียงดง | TRICK EYES MUSEUM+ICE MUSEUM 
 

 

 

 

 

 

เกาหลี SNOW FESTIVAL ILLUMINATION 5 วัน 3 คืน 
เดนิทาง 07 – 11 กุมภาพนัธ์ 2563 

 

ราคาแนะน าเพียง 22,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ)  (OZ744 : 01.50-09.20) 
วนัท่ี 2   อินชอน (สนามบินอินชอน) – สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ – ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – OOOZOOO ILLUMINATION 
วนัท่ี 3   เทศกาลหิมะ ( Thai Snow  Week ) – สกีรีสอร์ท 
วนัท่ี 4  พระราชวงัเคียงบก – ศนูย์โสม – Cosmetic Shop – โซลทาวเวอร์ – Duty Free – ตลาดเมียงดง 
วนัท่ี 5 ศนูย์สมนุไพรเกาหล ี– ศนูย์น า้มนัสนเข็มแดง – พิพิธภณัฑ์สาหร่าย+สวมชดุฮนับก+ท าคมิบบั – ช้อปปิง้ถนนฮงแด – TRICK EYES  
 MUSEUM+ICE MUSEUM – ซปุเปอร์มาเก็ต – อินชอน (สนามบนิอินชอน) – กรุงเทพ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ) (OZ743 : 20.20- 
 00.20) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภมู)ิ  (OZ744 : 01.50-09.20) 

23.00 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ผู้ โดยสารขาออกชัน้ 3 ประต ู5 เคาน์เตอร์ K10-K19  (เช็คอินของสายการ
บินเอเชียนา่ แอร์ไลน์) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหวัหน้าทวัร์พร้อมอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสาร
การเดินทางให้กบัทกุทา่น 

วันที่ 2 
อินชอน (สนามบินอินชอน) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ฟาร์มสตรอว์
เบอร์รี – OOOZOOO ILLUMINATION 

01.50 น. น าทา่นเดินทางสู ่สาธารณรัฐเกาหลใีต้ โดยสายการบิน (Asiana  Airline) เที่ยวบินที่ OZ744  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
5-6 ชัง่โมง) (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) **ขอสงวนสทิธ์ิในการเลอืกท่ีนัง่บนเคร่ืองเน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบ
ของสายการบินซึง่ระบบการจองที่นัง่เป็นแบบสุม่ที่นัง่วา่ง หากทา่นมีความประสงค์ที่จะระบทุี่นัง่บนเคร่ือง หรือเปลีย่นที่นัง่ 
จะมีคา่ใช้จา่ยเพิม่เติม สามารถดอูตัราคา่บริการได้จากท้ายรายการนี*้* 

09.20 น. เดินทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหล ี เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2  ชัว่โมง (เพื่อความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาท้องถ่ิน) น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุของ
ประเทศ โดยมีบริษัทซมัซุงเป็นเจ้าของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหบุเขา ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสตัว์ป่าซาฟารี
ชมไลเกอร์แฝดคูแ่รกของโลก ที่น่ีทา่นจะพบเจ้าป่าสงิโตและเสอืสามารถอยู่ด้วยกนัได้อย่างเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมีที่
สามารถสือ่สารกบัคนขบัรถได้เป็นอยา่งดี หรือเข้าสูด่ินแดนแหง่เทพนิยาย สวนสีฤ่ด ูซึง่จะปลกูดอกไม้เปลีย่นไปตามฤดกูาล
ชมสวนดอกไม้ซึง่ก าลงับานสะพร่ังอวดสสีนัเต็มสวน (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิว
ลปิ, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถนุายน เป็นดอกกหุลาบ, เดือนสงิหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตลุาคม - 
เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) อีกทัง้ยงัสามารถสนกุกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทวัร์ รถไฟเหาะ
และหนอนสะบดั ชมกิจกรรมและการแสดงตา่งๆ ที่จดัตามตารางประจ าวนัด้วยบตัรเข้าชมแบบ ONE DAY TICKET เลน่ได้
ทกุเคร่ืองเลน่ไมจ่ ากดัรอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ช้อบปิง้ในร้านค้าของที่ระลกึตา่งๆอยา่งมากมาย 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู คาลบี ้(หมูย่างเกาหลี) 

 จากนัน้น าท่านชมและเก็บสตรอว์เบอร์รี ที่ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี ท่านสามารถเก็บและชิมได้ สตรอว์เบอร์รีเกาหลีจะมีลกู
ใหญ่และรสชาติหวาน ทา่นสามารถสัง่ซือ้ฝากคนทางบ้านได้ 
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 จากนัน้น าทา่นชม OOOZOOO ILLUMINATION ทัว่ทัง้ธีมปาร์ค ประดบัตกแตง่ไปด้วยดวงไฟมากมาย ซึง่จะแบ่งออกเป็น
โซนๆ อย่างเช่น Flower Garden ที่ไม่ใช่แค่สวนดอกไม้ธรรมดา แต่เป็นสวนที่ท าจากไฟดวงเล็กๆ น ามาประกอบกนัเป็น
ดอกไม้ช่อใหญ่สวยงามมากๆ หรือจะเป็น ทะเลแหง่ดวงดาว ที่ทัว่ทัง้บริเวณเต็มไปด้วยแสงไฟวิบวบั ราวกบัแสงดาวยามค ่า
คืน อโุมงค์ดางดาวทีโ่ซน Tunnel galaxy  และโซนที่พิเศษสดุๆ ก็คือ Ooozooo Tower ที่ให้นกัทอ่งเที่ยวได้ขึน้ไปนัง่ เพื่อชม
บรรยากาศและภาพรวมทัง้หมดของธีมปาร์ค  

 

 
ค ่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบู ชาบู 
ที่พกั พักที่ IBIS AMBASSADOR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

  

วันที่ 3 เทศกาลหมิะ ( Thai Snow  Week ) – สกีรีสอร์ท 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ ยงเพียง สกี รีสอร์ท สถานที่จดัเทศกาล  Thai Snow Week  เป็นเทศกาลที่จดัขึน้มาเพื่อให้ทกุท่านได้
สนกุสนานกบักิจกรรมหลากหลายชนิดกบัหิมะ ยงเพียงรีสอร์ทเพียงแห่งเดียวในเกาหลีเท่านัน้ รีสอร์ทแห่งนีเ้ป็นสถานเลน่
สกีที่ดีที่สดุในเกาหลี ให้ท่านได้เพลิดเพลินทิวทศัน์ สองฤด ูคือ ฤดหูนาว และฤดใูบไม้ผลิ  ท่านสามารถเลน่และสมัผสักับ
หิมะ ปยุขาวได้อยา่งสนกุสนาน พร้อมมีกิจกรรมให้ทา่นได้ร่วมสนกุตา่งๆมากมาย เช่น Cable Car ขึน้สูย่อดเขาดราก้อนพีค
, Snow Sledding นอกจากนีย้งัมีการแขง่ขนัเลือ่นหิมะ ให้ทา่นได้ร่วมสนกุและรับของรางวลัมากมาย ที่น่ียงัได้รับความนิยม
เป็นพิเศษเพราะวา่มีซีรีย์ช่ือดงัอยา่งเร่ือง Goblin มาถ่ายที่นี่ด้วย เลยเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจในบรรดาสกีรีสอร์ททัง้หลาย 
ยงเพียงได้รับเลอืกให้เป็นเจ้าภาพจดังานแข่งขนักีฬาหน้าหนาวโอลิมปิกประจ าปี 2018 และพาราโอริมปิกที่พย็องชงั ทัง้นี ้
ยงเพียง ยงัมีสนามกอล์ฟ สวนน า้ บ่อน า้พุร้อน ร้านอาหารต่างๆให้บริการ   อิสระให้ท่านสนกุกบัหิมะขาวปยุ  วิวทิวทศัน์
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สลบักับทศันียภาพจากยอดเขาสงู กับสมญานาม "เทือกเขาแอลป์ของเกาหลี" โดยท่านสามารถยืมเสือ้ผ้าสกี (เสือ้และ
กางเกง) อปุกรณ์สกี (ไม้สกี กระดานเลือ่น และรองเท้าสกี) สดุพิเศษ....สมัผสัประสบการณ์การเรียนเลน่สกี ขัน้พืน้ฐานโดย
วิทยากรณ์มืออาชีพ  น าท่าน ขึน้กอนโดลา่ชมวิวยอดเขา Dragon Peak เพลิดเพลินกบั 40 นาที บนกระเช้าไฟฟ้า ที่ยาวทึ่
สดุในเอเซีย 3.7 กม. ชมทิวทศัน์อนังดงามของธรรมชาติ ของทะเลตะวนัออก และ ภเูขา พลัวาง ชมอาคารทรงสวิส บนยอด
เขาพลัวางพร้อมภตัตาคาร และร้านกาแฟ ให้ทา่นได้อิสระเก็บภาพแหง่ความประทบัใจ 

 

 
กลางวนั ให้ท่านอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 ให้ทา่นเป็นแขกสดุพิเศษ ขององค์การสง่เสริมการทอ่งเที่ยวเกาหลี (อสท.เกาหล)ี ร่วมกบั จงัหวดั คงัวอนโดและยงเพียง สกี
รีสอร์ท จดัเทศกาลหิมะหรรษา (Thai Snow Week) เชิญชวนนกัท่องเที่ยวไทยไปสมัผสับรรยากาศฤดหูนาวสดุโรแมนติก 
เพลดิเพลนิกบัการเลน่สกี หม่หิมะ ท้าลมหนาว บนลานสกีระดบัโลก ที่เคยเป็นเจ้าภาพจดักีฬาโอลิมปิกฤดหูนาว 2018 จะ
จดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 9 - 10 กมุภาพนัธ์ 2563 ณ สถานเลน่สกี ยงเพียง 
น าทา่น ลงทะเบียน “การแข่งขันกระดานหิมะ” (สโนสเลด) ผู้แข่งขนัลงทะเบียน และรับฟังกฏกติกาการแข่งขนัแจกเสือ้
หมายเลข และตรวจลงเวลา ในการแขง่ขนันี ้ผู้ ร่วมแข่งขนัจะสนกุสดุเหวี่ยงกบัประสบการณ์บนเลื่อนหิมะพร้อมของรางวลั
รับทนัทีแก่ผู้ โชคดีบนลานหิมะเดินทางไปสมัผสัประสบการณ์หนาว  สดุขัว้  

 

 
เยน็ ได้เวลานัดหมาย พบกนัที่จุดนัดพบ เพื่อเตรียมตวัปาร์ตีสุ้ดพิเศษ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  บริการท่านด้วย “อาหารค ่าแบบกาล่าดินเนอร์” ภายใต้ธีม ฮันบกฤดูหนาว พร้อม
การแสดงสดุพิเศษ รวมทัง้พิธีมอบรางวลัผู้ชนะการแข่งขนั และลุ้นของรางวลัมากมายภายในงาน  ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบั
อาหารค ่า พร้อมชมการแสดงพืน้เมืองเกาหลี จากนัน้ชมพิธีมอบรางวลัแก่ผู้แข่งขนัเลื่อนหิมะ ส าหรับ ผู้ชนะและรอง รวม 3 
ทา่นในแตล่ะประเภทพร้อมเหรียญ และ ให้ทา่นได้ร่วมสนกุกบัเกมส์แจกของรางวลัตา่งๆอีกมากมาย 

ที่พกั พักที่ YONGPYONG SKI RESORT หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 4 
พระราชวังเคียงบก – ศูนย์โสม – Cosmetic Shop – โซลทาวเวอร์ – 
Duty Free – ตลาดเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น าทา่นชม พระราชวังเคียงบก พระราชวงัเก่าแก่ที่สดุของราชวงศ์โชซอน สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็นศนูย์กลางการ
ปกครองในสมยัโชซอนโดยเป็นทัง้ที่ประทบัและฐานอ านาจของพระเจ้าแทจอนและ ปกครองเกาหลขีองญ่ีปุ่ นได้สร้างอาคาร
รัฐสภาขนาดยกัษ์ขึน้คัน่เพื่อต้องการแสดงนยัเดน่ชดัวา่ต้องการตดัความผกูพนัระหว่างพระราชวงศ์กบัราษฎรอาคารหลงันี ้
ได้ถกูรือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 ปี การปลดแอกจากญ่ีปุ่ นในเขตพระราชวงัยงัมีพระต าหนกัเคียงฮเวรู เป็นอาคารสอง
ชัน้ตวัพระต าหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน า้ที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์สร้างขึน้เพื่อใช้เป็นสถานที่ส าหรับจัดงานเลีย้ง
รับรองอาคนัตกุะจากตา่งประเทศอยา่งเป็นทางการ 

 

 
 น าทา่นเดินทางสู ่ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6  ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคณุภาพดีที่สดุ ชม

วงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้โสมที่มีคณุภาพดีที่ที่สดุและราคาถกูกว่าไทยถึง  2  เท่า เพื่อน าไปบ ารุงร่างกาย 
หรือฝากญาติผู้ ใหญ่ที่ท่านรักและนบัถือ  จากนัน้น าท่านชม COSMETIC SHOP ศนูย์รวมเคร่ืองส าอางช่ือดงัของเกาหลี 
เช่น Rojukiss, Missha 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู บุลโกกิ (หมูผัดซอส) 
 น าทา่นชม  โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สงูที่สดุในโลกมีความสงูถึง 480 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ทา่สามารถชม

ทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพกูกัซนั และถ้าหนัไปยงัทิศตรง
ข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน่ า้ฮนักงั **ไมร่าคารวมคา่ขึน้ลฟิท์ ** 

 

 
 น าท่าน ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free จากนัน้อิสระ ช้อปปิง้ตามอธัยาศยั ณ ตลาดเมียงดง หรือ สยามส
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แควร์เกาหล ีทา่นสามารถเลอืกสนิค้าเทรนด์แฟชัน่ลา่สดุของเกาหลไีด้ที่น่ีโดยเฉพาะสนิค้าวยัรุ่นเช่น เสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋า 
เคร่ืองประดบั ทัง้แบรนด์ เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองส าอาง
เช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD,THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทัง้ยงัมีร้านกาแฟ 
ร้านอาหารตา่งๆ ทา่นสามารถลิม้ลองไอศกรีม 2,000วอน ที่สงูเกือบฟตุได้ที่นี ้และ KRISPY KREME โดนทั ที่สดุแสนอร่อย 

 

 
ค ่า อสิระอาหารค ่า 1 มือ้ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย) 
ที่พกั พักที่ SEOUL BERNOUI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

  

วันที่ 5 

ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวม
ชุดฮันบก+ท าคิมบับ – ช้อปป้ิงถนนฮงแด – TRICK EYES MUSEUM+ICE 
MUSEUM – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน (สนามบินอินชอน) – กรุงเทพ (ท่า
อากาศยานสุวรรณภมูิ) (OZ743 : 20.20-00.20) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชม ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี ให้ทา่นได้เลอืกซือ้เลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหลี ที่น ามาแปรรูปเป็นรูปแบบ
ตา่งๆ ที่มีสรรพคณุรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย 

 จากนัน้น าทา่นชม ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขา
ที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน า้มนัสนเข็มแดง  ภูมิ
ประเทศของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกวา่จะมาเป็นน า้มนัสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสน
เข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกดัเอาน า้มนัมาผลติและวิจยัออกมาเป็นน า้มนัสน 
น าทา่นสู ่พิพิธภณัฑ์สาหร่าย ซึง่ทา่นจะได้เรียนรู้การท าสาหร่ายของชาวเกาหลปีระวตัิความเป็นมาและความผกูผนัที่ชาว
เกาหลีที่มีต่อสาหร่าย พิเศษ....ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในชุดฮันบก พร้อมให้ท่านท าคิมบบัหรือข้าวห่อสาหร่าย
เกาหลด้ีวยตนเองอีกด้วย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู จิมดัก (ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น) 
 จากนัน้ให้ท่าน ช้อปป้ิงถนนฮงแด แหล่งวัยรุ่นย่านฮงแด มหาวิทยาลัยฮงอิก เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของ

มหาวิทยาลยัฮงอิก จึงเป็นศนูย์รวมเด็กวยัรุ่นและเด็กมหาวิทยาลยั เป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทัง้ยงัมีร้าน
กาแฟท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอร่ี ร้านค้าจ าหนา่ยสนิค้าแฟชัน่ คลบั ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอาย ุ
20-30 ปีที่นิยมมาเดินเลน่ ราคาของสนิค้าและร้านอาหารตา่งๆ ก็ยงัไมแ่พงอีกด้วย ซึง่จะคกึคกัเป็นพิเศษตัง้แตช่่วงบา่ยเป็น
ต้นไป 
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 น าท่าทัง้ชม “TRICK EYES MUSEUM”  ที่ท าให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกบัศิลปะแนวใหม่เป็นภาพวาดในลกัษณะ 3 มิติ
เหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลดุออกมาจากแผน่เฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหมเ่ป็นความคิดสร้างสนัและจินตนาการของการ
สร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหว
ของภาพให้มีมิติเหมือนจริง ชม “ICE MUSEUM” ตัง้อยูใ่นกรุงโซลเป็นสถานที่จดัโชว์น า้แข็งแกะสลกันกัท่องเที่ยวสามารถ
สมัผสัอากาศที่หนาวเย็นติดลบกวา่สบิองศาและชมน า้แข็งที่ถกูแกะสลกัออกมาเป็นรูปร่างตา่งๆ ได้อยา่งนา่อศัจรรย์ 

 

 
 น าท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซือ้หาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 

สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไม้ตามฤดกูาลและของที่ระลกึตา่งๆ 
ค ่า ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสูส่นามบินอินชอน 

20.20 น. น าทา่นเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  โดยสายการบิน (Asiana Airline) เที่ยวบินที่ OZ743 (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 5-6 
ชัว่โมง) (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

00.20 น. เดินทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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 ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,800 บาท/ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยตามความพึงพอใจในการบริการ 

 (เก็บทิปก่อนการเดนิทางท่ีสนามบนิดอนเมือง) **เด็กเก็บเทา่ผู้ใหญ่** 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ีถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  

ปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ 
 ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้สิน้ 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั

ท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคมุได้ เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้า
เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดนิทางเข้าหรือออกนอก ประเทศ 

         ใดประเทศหนึง่ 

อัตราค่าบริการ : เกาหลี SNOW FESTIVAL  ILLUMINATION 5 วัน 3 คืน 
โดยสายการบนิแอร์เชียน่า แอร์ไลน์ (OZ)                                  

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
 (เสริมเตียง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 1 ท่าน ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
 (เสริมเตียง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
 (ไม่เสริมเตยีง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่านละ 

 
ไม่รวมตั๋ว 
ท่านนะ 

 
พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัท่ี 07-11 ก.พ.. 63 22,900.- 22,900.- 22,900.- 22,900.- 10,900.- 8,900.- 

ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
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2.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า 

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

บริษัทฯ จะแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง 
5. เม่ือท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ

หมายเหตทุกุข้อแล้ว 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้ 
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าบัตรโดยสารชัน้ทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน า้มันไว้

เรียบร้อยแล้ว 
2.  คา่ท่ีพกั 3 คืน ห้องละ 2-3 ทา่น 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  หวัหน้าทวัร์หรือมคัคเุทศก์ท้องถ่ินผู้ช านาญเส้นทางดแูลตลอดการเดินทาง 
5.  ประกันอุบัติ เหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เ ง่ือนไขตาม

กรมธรรม์) 
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม

ข้อมลูเพิ่มเตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้าน

บาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
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 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้าน
บาท] 

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

 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท์ 

เป็นต้น 
3. คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบนิก าหนด 23 กิโลกรัม 
4. วีซา่เข้าประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีผู้ เดนิทางถือหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว หรือ ประเทศท่ีท่ีต้องท า

วีซา่เข้าประเสาธารณรัฐเกาหลีใต้ คา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าท่านละ 1,750บาท ส าหรับผู้ ท่ีถือ
หนงัสือเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อน
การสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 

5. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถรวม 1,800 บาท/ทา่น/ทริป 
 

เงื่อนไขการจอง 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเข้าบญัชีและส่ง

หลกัฐานการ โอนเงินให้เจ้าหน้าท่ีท่ีดแูลเส้นทาง ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับ เงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2.       สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน  
3.       หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจงัหวดั) ให้ท่านติดตอ่ 

                    เจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัท 
                   ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ 

4.      หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรค 
         ประจ าตวัหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน  
         ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง 
         เป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด  
 

การช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนัท่านควรจดัเตรียมค่า
ทวัร์ใหเ้รียบร้อยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าทีพ่กัและตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
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เงื่อนไขการยกเลิก 
1. ส าหรับผู้ โดยสารท่ีไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่า

ผา่นแล้วมีการยกเลิกการเดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
2.      ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-45 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 
3.      ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 7-14 วนัเก็บคา่ใช้จา่ย 80% ของราคาทวัร์ ตอ่ทา่น 
4.      ยกเลิกการเดนิทางน้อยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร์ 
5.      ยกเลิกการเดนิทางในวนัเดนิทาง,ถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทัง้จากประเทศไทยและประเทศ 
         สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงินทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม ่   
         สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ 
         เล่ือนการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียก 
         คืนได้คือคา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 
6.      ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาล ท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ า 

                  ท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้  
                  รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือคา่ 
                  ทวัร์ทัง้หมดไมว่า่ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

7.      กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ   
         เข้าประเทศท่ีระบไุว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ  
         ทัง้สิน้ 

**ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า
ประเทศเกาหลีใตโ้ดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและ
เกาหลีใต้ ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคน
เข้าเมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้ส้ิน** 

8.       เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง  หรือ
เดนิทางพร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้สิน้  

9.        ส าหรับผู้ เดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอม 
                   ให้บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
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2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ
เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  

11. บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้สิน้บริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์
การเดนิทางเพื่อทอ่งเท่ียวเกาหลีเทา่นัน้ 

12. เท่ียวบิน และรายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ง
ให้ทราบลว่งหน้า 

13. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินคา่บริการไมว่า่ทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือ
วา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขและข้อตกลงตา่ง ๆ ท่ีได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

14. โรงแรมท่ีพกัในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกตา่งกับ
ประเทศไทย โดยโรงแรมท่ีพกัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหาโรงแรมโดยอ้างอิงตาม
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การจดัระดบัดาวของประเทศเกาหลีตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียวเท่านัน้ โรงแรมท่ีประเทศ
เกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์
จะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับข้อจ ากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละ
โรงแรม ซึง่มีความแตกตา่งกนัอาจจะท าให้ทา่นไม่ได้ห้องพกัติดกนั และไม่สามารถเสริมเตียง
ได้ตามท่ีต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยู่ใน
แถบท่ีมีอณุหภมูิต ่าเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตวัของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายสญูหายลา่ช้า หรืออบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว หากทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้และถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่
ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน า้มันสน, ศูนย์เคร่ืองส าอาง และร้านพลอย 
อะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 USD 
ต่อท่าน 

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิราคานีเ้ฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ 
Join Tour เท่านัน้ กรณีต้องการตดักรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครัง้ หากเป็น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท 

18. ในระหว่างท่องเท่ียวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดนิทาง และในวนัสดุท้ายของการเดินทางช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากว่าท่านใด
สนใจสามารถซือ้ได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซือ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพึงพอใจของท่าน 
ทางบริษัททวัร์ไม่มีการบงัคบัให้ซือ้แตอ่ย่างใดแตเ่ป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าเพ่ือให้ผุ้ เดินทาง
ได้รับทราบ 

19. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯก่อนทกุ
ครัง้มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯจะ ไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆทัง้สิน้ 

 

การเดนิทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพธีิการเข้าเมือง 
เอกสารท่ีควรเตรียมก่อนการเดินทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะ
นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาทอ่งเท่ียวโดยสจุริตเท่านัน้ท่ีผา่นเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก  

1. หลักฐานการท างานประจ าของนักท่องเท่ียว ซึ่งสมควรท่ีน าติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตร
พนกังาน นามบตัร จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดียว) จดหมายรับรอง
ออกโดยบริษัทผู้จดัคณะ 

2.    หลกัฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะน าเงินสดติดตวัไปด้วย  
                   ประมาณ  300 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดินทาง 2 วนั (หากไม ่



 

โค้ดทวัร์ KGT-50 

                   มีบตัรเครดิตคาร์ด) หากมีบตัรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express,  
                   Dinners Club หรือ Master Card ต้องน าติดตวัไปด้วยหรือหลกัฐานการเงินอ่ืนใดท่ีจะแสดง 
                   ให้เจ้าหน้าท่ีทราบวา่ทา่นคือนกัทอ่งเท่ียว 

3.    ใบรับรองสถานศกึษาหากท่านยงัอยู่ในระหว่างการศกึษาหรือบตัรนกัศกึษาและควรเดินทาง  
                   กบัผู้ปกครอง เชน่ บดิา มารดา ป้า น้า อา ท่ีมีนามสกลุเดียวกนั 

4.    หากเป็นพาสปอร์ตใหม ่ควรน าพาสปอร์ตเก่าเย็บเลม่คูก่บัพาสปอร์ตใหมห่รือน าติดตวัไปด้วย  
5.    การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนกัทอ่งเท่ียว ไมค่วรสวมใสร่องเท้าแตะ 

 


