
 

 

รหัสทัวร B2B1901077 
ทัวรเกาหลี ปูซาน ซุปเปอร เซฟ 5 วัน 3 คืน (KE) 
หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน วัดพุลกุกซา หอคอยปูซาน   
ชอปปم�งตลาดนัมโพดง สะพานกระจกแกว   
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง 
วันที่ : 21-25 มิถุนายน 2562  25,900.- 
วันที่ : 19-23 กรกฎาคม 2562  26,900.- 
วันที่ : 16-20 สิงหาคม 2562  26,900.- 
วันที่ : 20-24 กันยายน 2562     26,900. 
วันที่ : 18-22 ตุลาคม 2562  26,900. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :รายการนี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ  
(รวมทานละ 1,750 บาท/ทาน/ทริป ) 

หัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 
***(เก็บทิปกอนการเดินทางท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ)**เด็กเก็บเทาผูใหญ** 



 

 

 

 

 

เสนทางการเดินทาง 
วัน โปรแกรมเดินทาง เชา กลางวัน คํ่า โรงแรมท่ีพัก 
1 กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ  

 
   

2 

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติกิมแฮ - เมืองปู
ซาน - หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน - Oryukdo 
Skywalk -  
เมืองเคียงจู - วัดพุลกุกซา – หอดูดาวชมซงแด 

✈ � � 

HANWHA 
RESORT  

GYEONGJU 
ระดับ 3 ดาว 
หรือเทียบเทา
เมืองใกลเคียง 

3 

เมืองเค ียงจู - เมืองแดกู - วัดดองฮวาซา - 
Okgol Village - Cosmetic Shop - ศ ู น ย
โสม - สวนสนุกE-WORLD - 83 Tower –ชอป
ปم�งถนนทงซองโน 
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 CENTRAL 

PARK PUSAN  
ระดับ 3 ดาว 
หรือเทียบเทา
เมืองใกลเคียง 
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เมืองปูซาน - วัดแฮดงยงกุงซา - ศูนยสมุนไพร
สนเข ็มแดง - Duty Free - สวนยงด ูซาน - 
หอคอยปูซาน - Nampodong Street –ตลาด
ปลาชาลกาชิ 
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CENTRAL 
PARK PUSAN  

ระดับ 3 ดาว 
หรือเทียบเทา
เมืองใกลเคียง 

5 

ศ ู นย  สม ุ น ไพร เกาหล ี  -  Nurimaru APEC 
House -  
ซุปเปอรมาเก็ต - Lotte Outlet - สนามบินกิม
แฮ – กรุงเทพฯ 
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โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.30 น. คณะมาพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกชั้น 4 
ประตู 5 เคานเตอร M(เช็คอินกรุปของสายการโคเรียนแอร) โดยมี
เจาหนาที ่ของบริษัทและหัวหนาทัวร พรอมอํานวยความสะดวก
ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

วันที่ 2 
กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติกิมแฮ - เมืองปูซาน - หมูบาน
วัฒนธรรมคัมชอน - Oryukdo Skywalk - เมืองเคียงจู  
-วัดพุลกุกซา - หอดูดาวชมซงแด 

01.35 น. 
 
09.00 น. 
 

 นําทานสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสายการบิน โคเรียนแอรไลน 
เท่ียวบินทีK่E662(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลา
ทองถิ่น)นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  

เชา นําทานสู  หมู บานวัฒนธรรมคัมชอน หรือที ่ร ู จักกันอีกชื ่อหนึ ่งวา 
Taeguekdo Village ไดรับการขนานนามวาเปนซานโตรินีแหง
เกาหลี เปนชุมชนซึ่งตั้งอยูหางจากตลาดชากัลชิของปูซานเพียง 30 
นาทีเทาน้ัน และเปนอีกหน่ึงสถานที่ๆนาสนใจสําหรับคนที่แวะไปเที่ยว
เมืองป ูซาน ถนนหนทางทีน ี ่ถ ูกตกแตงด วยภาพแนวกราฟฟตี้  
บานเรือนหลายหลังเปลี่ยนเปนสตูดิโอและแกลลอร่ี แตหลายหลังยังมี
ผู คนอาศัยอยูจริงๆ ที่นี ่โดงดังจากการเปนสถานที่ถายทํารายการ 
Running Man รายการชื่อดังของเกาหลี ซึ่งมีท้ังตอนท่ีนางเอกสาวช
เวจีอูเปนแขกรับเชิญ รวมทั้งหนุมๆ 2PM ก็เคยมาถายทําที่นี่เชนกัน  
จากนั้นนําทานสูจุดชมวิวริมทะเล  Oryukdo Skywalk  ใหทานได
สัมผัสความตื่นเตนของสะพานกระจกแกวที่ถูกสรางขึ้นเหนือหนาผา
ชายฝم�งทะเล 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดวยเมนู “ชาบูชาบู” 



 

 

 

จากน้ันนําทาน วัดพุลกุกซา ตั้งอยูที่เมืองเกาเเกอยางเมืองเคียงจู โดย
เปนวัดหลักของอาณาจักรชิลลามาตั้งเเตป ค.ศ.535 ซึ่งวัดเเหงนี้มี
ความสวยงามเเละสมบูรณเเบบอยางมาก จนทําใหไดรับการคัดเลอืก
เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองคการ UNESCO เมื ่อป ค.ศ.
1995 ที่ผานมา ทําใหกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวเกาหลีสําคัญของ
เมืองเคียงจูไปเลย ซึ ่งในเเตละปจะมีนักทองเที ่ยวมาเที ่ยวชมวัด
สําคัญเเหงนี้เปนอันมาก ยิ่งในชวงของฤดูใบไมเปลี่ยนสีนั้นนับวาเปน
สถานที่ทองเที่ยวฮอตฮิตเลยทีเดียว  จากนั้นนําทานสู หอดูดาวชมซง
แด สรางขึ้นตั้งเเตสมัยราชวงศซอนตอก เเหงเเควนชิลลา ซึ่งมีการ
ประมาณการกันวาตั้งเเตสมัยศตวรรษที่ 7 โดยมีการสรางดวยหิน
นํามาเรียงซอนกันเปนชั้นๆ ในลักษณะของรูปขวด โดยมีความสูงถึง 
9.4 เมตร นับวาเปนหอดูดาวที่มีความเกาเเกอยางมากในซีกโลกฝم�ง
ตะวันออก เเละเเสดงใหเห็นถึงเทคโนโลยีที่คอนขางจะลํ้ายุคของชน
ชาติเกาหลีตั้งเเตยุคโบราณ โดยสภาพโดยรวมทั่วไปของหอดูดาวน้ัน
ยังมีสภาพที่ดีอยูเเมจะผานกาลเวลามานานเเลวก็ตาม 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารดวยเมนู “จิมดัก” 
  พักที่ HANWHA RESORT  GYEONGJU ระดับ 3 ดาว หรือ

เทียบเทาเมืองใกลเคียง 
 

วันที่ 3                           เมืองเคียงจู - เมืองแดกู - วัดดองฮวาซา - Okgol Village  
                                    - Cosmetic Shop- ศูนยโสม - สวนสนุก E-WORLD  
                                    - 83 Tower – ชอปปم�งถนนทงซองโน 

อิ
โซล

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู เมืองแดกู  เปนเมืองที่มีขนาดใหญที่สุดเปนอันดับสี่ของ

ประเทศเกาหลี  จากนั้นนําทานสู วัดดองฮวาซา วัดแหงน้ีไดอนุรักษสิ่ง
ที ่หลงเหลือจากอดีตอันหลากหลายเจดีย หินสามชั ้นในปกดาน
ตะวันออกและตะวันตกของวัดเปนผังแบบวัดที่หาดูไดยาก เสาโบราณ
คูหินแหงพระไวโรคัน (Vairocana Buddha) และภาพแกะสลักพระ



 

 

 

พุทธบนกอนหินทําใหวัดนี้มีคายิ ่ง “จากสถานีดองแทกูเดินเทาตอ
ประมาณ 5 นาทีไปยังสํานักงานโทรศัพท ซีนาม (Sinam) และจากที่
นั่นขึ้นรถประจําทางหมายเลข 105 ไปยังวัดดองฮวาซา”  จากนั้นนํา
ทานชม Okgol Village หมูบานเกาแกรูปแบบดั้งเดิมของเกาหลี 
หมูบานเกาของพวกขุนนางและชนชั้นสูง แหงยุคสมัยราชวงศโชซอน 
ถูกสรางขึ้นในป 1630 โดยตระกูล Choi ตระกูลเกาแกของเมืองแทกู 
ตั ้งอยูบริเวณเขาพัลกงซาน  จากนั้นนําทานชม Cosmetic Shop
ศูนยรวมเครื่องสําอางคชื ่อดังของเกาหลีมากมายหลายแบรนดดัง  
จากนั้นนําทานสู ศูนยโสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่
มีอายุ 6 ป ซึ่งถือวาเปนโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม
พรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง 
2 เทา เพื่อนําไปบํารุงรางกาย หรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับ
ถือ  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดวยเมนู “บิบิมบัพ” 
บาย 
 

 
 

นําทานเดินทางสู  สวนสนุก E-WORLD เปนสวนสนุกที ่ใหญเปน
อันดับสามของเกาหลีใต มีเครื่องเลนมากมายทาทายใหทานลองวัดใจ 
อาทิเชน สกายจั๊ม,รถไฟเหาะ, Ballon Race, Water Fall Plaza, 
บานผีสิง ฯลฯ และยังมี เทศกาลดอกไมตามฤดูกาล อาทิเชน สวน
ดอกทิวลิป สวนสไตล ย ุ โรป ให ท านได  เล ือกเก ็บภาพความ
ประทับใจ***(ราคาไมรวมคาเครื ่องเลน)***  จากนั ้นนําทานชม 
หอคอย 83 ทาวเวอร ที่ความสูง 202 เมตร ซึ่งเปนสัญลักษณของ
เมืองแดกู เพ่ือชมวิวพาโนรามา 360 องศา ชมทัศนียภาพอันสวยงาม
ของเมืองแดกู  จากนั้นนําทานอิสระทาน ช็อปปم�งถนนทงซองโน ถนน
สายแฟชั่นที่มีเสื้อผาแบรนดเนมของเกาหลีกับคอลเลกชันใหมลาสุด
ใหเลือกซื้อกันอยางมากมายในราคาไมแพงอีกดวย พรอมทั้งเลือกซื้อ
เครื ่องสําอางคแบรนดดังของเกาหลีEtude, Skin Food, Face 
Shop อยางจุใจ 
 



 

 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่า1 มื้อ (ใหทุกทานไดอิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย) 
  พักที่ CENTRAL PARK PUSAN ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา

เมืองใกลเคียง 

วันที่ 4 
เมืองปูซาน - วัดแฮดงยงกุงซา - ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง - Duty 
Free - สวนยงดูซาน -  หอคอยปูซาน - Nampodong Street - 
ตลาดปลาชาลกาชิ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานสู วัดแฮดงกุกซา ตั้งอยูบนชายฝم�งตะวันออกเฉียงเหนือของ
เมืองปูซาน เปนวัดที่สรางบนเหลาโขดหินริมชายหาดที่แตกตางไปจาก
วัดสวนใหญในประเทศเกาหลี ที่มักจะสรางอยูตามเชิงเขา วัดแหงน้ี
ถูกสรางขึ้นโดยพระอาจารย Naongเมื่อป 1376 ในชวงรัชสมัยของ
กษัตริย Uwangแหงราชวงศ Goryeoจากนั้นในป 1970 ถูกฟم�นฟู
และปรับปรุงอีกครั้ง ดวยความพิถีพิถัน เพ่ือใหคงไวซึ่งเอกลักษณและ
ความงดงามแบบดั้งเดิม  จากนั้นนําทานสู นํ้ามันสนเข็มแดง เปนการ
สกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ์ 100% ซึ่งสรรพคุณของนํ้ามันสนเข็ม
แดงนั้นมีประโยชนอยางมากมาย ทั้งชวยละลายคลอเรสเตอรอล และ
ไขมันที่อุดตันในเสนเลือด ลดระดับนํ้าตาลในเลือด ชวยขับสารพิษ
ออกจากรางกายในรูปแบบของเสีย เชน เหงื่อ ปสสาวะ อุจจาระ ชวย
ลางสารพิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด เพ่ิมการไหลเวียนของเลือดได
สะดวกขึ้น ชวยเพิ่มภูมิตานทานใหกับรางกาย บํารุงผิวพรรณใหสดใส
จากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง  จากนั้นนําทานช
อปปم�งสินคาปลอดภาษีที่หาง Lotte Duty Free 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดวยเมนู “ซัมเทกัง” 
 
 
 
 

นําทานสู สวนยงดูซาน เปนสถานที่พักผอนที่เหมาะกับผูคนทุกวัย 
บรรยากาศเงียบสงบ ภูมิทัศนที่สวยงาม เพลิดเพลินกับการเดินเลนใน
สวนสวย ชมทัศนียภาพ หรือใหอาหารฝูงนกพิราบที่มีอยูมากมาย 
ภูเขายงดูซาน (ภูเขาหัวมังกร) เปนสัญลักษณการทองเที่ยวที่สําคัญ



 

 

แหงหนึ ่งของเมืองปูซาน ตั ้งอยู กลางใจเมืองเมืองในพื้นที ่สูงกวา
ระดับนํ้าทะเล 49 เมตร  จากนั้นนําทานชม หอคอยปูซาน ตั้งอยูบน
ยอดเขายงดูซานที่ความสูงเหนือระดับนํ้าทะเล 118 เมตร ชั้นบนสุด
เปนจุดชมวิวซึ่งมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเมืองปูซานและวิว
ทะเลที่สวยงาม ในวันที่อากาศสดใสคุณสามารถมองเห็นแมกระทั่ง
เกาะซึชิมะ ของญี่ปุ�นได  จากนั้นนําทานชม Nampodong Street 
หรือ ตลาดนัมโพดง ที่นี่เปรียบเสมือนยานมยองดงที่โซล เพราะเปน
แหลงชอปปم�งสินคามากมายในใจกลางเมืองปูซาน ที่นี ่เต็มไปดวย
รานคาใหขาชอปไดเพลิดเพลินเจริญใจ สินคาสตรีทแบรนดตางๆ ถูก
ยกมาตั้งไวที่นี่เชนเดียวกับในเมืองโซลใกลๆกับถนนชอปปم�ง จะมีถนน
ที่เรียกวา BIFF Street เปนบริเวณที่ใชจัดงานภาพยนตรนานาชาติ
ปูซานหรือBusan International Film Festival (BIFF) ที่รูจักกัน
ไปทั่วโลกนั่นเอง ซึ่งจะเต็มไปดวยโรงภาพยนตรมากมาย  จากนั้นนํา
ทานชม ตลาดปลาชาลกาช ิตลาดชากัลชิเปนตลาดคาปลาและอาหาร
ทะเลที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกและเปนสถานที่ทองเที ่ยวที ่มี
ชื ่อเสียงของปูซาน บรรยากาศคึกคักของผูคนที่มาจับจายเลือกซื้อ
อาหารทะเลทั้งแบบสดและแบบแหงจากรานแผงลอยขนาดเล็กที่ตั้ง
เรียงรายสองฝم�งถนนตลอดแนวชายฝم�ง 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารดวยเมนู “บุฟเฟ�ตบารบีคิว
สไตลเกาหล”ี 

  พักที่ CENTRAL PARK PUSAN ระดับ 3 ดาว หรือ
เทียบเทาเมืองใกลเคียง 

 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 5                          ศูนยสมุนไพรเกาหลี - Nurimaru APEC House - ซุปเปอรมาเก็ต  
                                   - Lotte Outlet -  สนามบินกิมแฮ - กรุงเทพฯ  

อิ
โซล

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

นําทานชม ศูนยสมุนไพรเกาหลี ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชม สมุนไพร
ฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นํามาแปรรูปเปนรูปแบบตางๆ ที่มีสรรพคุณ
รักษาโรค และบํารุงรางกาย  จากนั้นนําทานสู Nurimaru APEC 
Houseชมสถานที่จัดประชุมผู นํา APEC ในป 2005 เพื ่อศึกษา
ประวัติศาสตรและชมทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดของปูซานเปนอาคาร
กระจกทรงกลม ตั ้งอยู ทางทิศตะวันตกของหาด Haeundaeบน
แหลมคาบสมุทรที่ปกคลุมดวยป�าไม ทานจะเห็นอาคารทันสมัยและ
ทิวทัศนที่สวยงามของสะพานGwanganและชายฝم�งทะเลของปูซาน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดวยเมนู “Pork Cutlet” 
 จากนั้นพาทานช็อปปم�ง Lotte Outlet นับวาเปน outlet mall ที่มี

พื ้นที ่ขนาดใหญของเกาหลีแหงหนึ ่ง ซึ ่งเปนศูนยรวมของสินคา
หลากหลายแบรนดที่สงตรงจากโรงงานผูผลิตแลวนํามาขายในราคา
พิเศษ สินคาแบนเนมดลดราคากันมากกวาหาสิบเปอรเซ็นต ใหทาน
ไดเลือกชม เลือกซื้ออยางมากมาย และที่น่ีรับบัตรเครดิตทานสามารถ
จับจ ายได อย างสบายใจ ตั ้ งแต แบรนด  เนมหร ู  Paul Smith, 
Mulberry, Tag Heuerและ Kate Spade ไปจนถึงแบรนดขาย
ปลีกยอดนิยม Bean Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas เปน
ตน  จากนั้นนําทานชอปปم�งที ่ ซุปเปอรมารเก็ต ซึ ่งมีสินคาตางๆ 
มากมายใหเลือกซื้อหาเปนของฝาก เชน กิมจิ บะหมี่กึ ่งสําเร็จรูป 
สาหราย ขนมขบเค้ียว ลูกอม ผลไมตามฤดูกาลและของที่ระลึกตางๆ 

20.40 น.  นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โคเรียนแอรไลน เที่ยวบิน
ท ีKE661 
(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

00.15 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอม
ความประทับใจ 



 

 

 
โปรแกรม :  เกาหลี ปูซาน SUPER SAVE 5 วัน 3 คืน  โดยสายการบินโคเรียนแอรไลน (KE) 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 

แตไมถึง12
ป 

 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7

ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พัก
เด่ียว
เพิ่ม 

ทานละ 

วันท่ี : 21-25 มิถุนายน 2562 25,900 25,900 24,900 23,900 9,000 6,900 
วันท่ี : 19-23 กรกฎาคม 2562 26,900 26,900 25,900 24,900 10,000 6,900 
วันท่ี : 16-20 สิงหาคม 2562 26,900 26,900 25,900 24,900 10,000 6,900 
วันท่ี : 20-24 กันยายน 2562 26,900 26,900 25,900 24,900 10,000 6,900 
วันท่ี : 18-22 ตุลาคม 2562 26,900 26,900 25,900 24,900 10,000 6,900 

*** ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 10,900.-  *** 
***ราคาน้ีรวมรายการทัวร และ ตั๋วเครื่องบิน*** 

 
***ราคาน้ีเฉพาะกรุปหนารานเทาน้ัน กรุปเหมาโปรดสอบถามอีกคร้ัง*** 

**ราคาน้ีสําหรับลูกคาท่ีถือพาสปอรตไทยเทาน้ัน!! ** 
**สําหรับลูกคาท่ีถือพาสปอรตไทยไมตองทําวีซาเขาประเทศเกาหลีใต หากลูกคาชาวตางชาติ

โปรดตดิตอสอบถามอีกครัง้** 

 

 

 



 

 

หมายเหตุ :รายการนี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ (รวมทานละ 1,750 บาท/
ทาน/ทริป)หัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 (เก็บทิปกอนการเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิ)**เด็กเก็บเทาผูใหญ** 

** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ 

พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา 6 เดือน 
ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต  
ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณี
ใดๆ ทิ้งสิ้น 

หมายเหตุ **   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอง
แจงใหทราบลวงหนาทั้งน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ
เพื่อความเหมาะสมไมวาจะเกิดจากความขัดของของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทําให
ไมสามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการไดโปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบาง
รายการ และจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีจํานวน
ผูโดยสารไมถึง 15 ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย    อัตราคาบริการน้ี สําหรับเดินทางต้ังแต 30 ทาน
ขึ้นไป ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 30 ทาน 

  เงื่อนไขการใชบริการ 

  1.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม 
    สามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา 
    เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตให
เขาเมืองรวมท้ังในกรณีที ่
    ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถกูปฏิเสธการเดิน
ทางเขาหรือออกนอก ประเทศ 



 

 

         ใดประเทศหน่ึง                 
2.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 
3.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
4.  กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดย
ทางบริษัทฯ จะแจงใหทาน 
    ทราบลวงหนา 5-7 วันกอนการเดินทาง  
5.  เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไข
ของหมายเหตุทุกขอแลว 

**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศ
เกาหลี 

โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและเกาหลี ขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ันลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง  

ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

  

  อัตราคาบริการน้ีรวม 
 
1. คาบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุป) รวมภาษี สนามบินและภาษีนํ ้ามันไว
เรียบรอยแลว 
2. คาท่ีพัก 3 คืน หองละ 2 - 3 ทาน 
3. คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ 
4. หัวหนาทัวรหรือมัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
5. ประกันอุบัติเหตุวงเงนิทานละ 200,000 บาท  เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
6. สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ 23 กก.  
7. ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 



 

 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
 -เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 -เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 
 
  อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย 
2.  คาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหาร - เครื ่องดื ่ม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คา
โทรศัพท เปนตน 
3. คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 23 กิโลกรัม 
4. วีซาเขาประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผูเดินทางถือหนังสือเดินทางตางดาว หรือ ประเทศที่ที่

ตองทําวีซาเขาประเสาธารณรัฐเกาหลีใต คาธรรมเนียมการยื่นวีซาทานละ 1,750 บาท 
สําหรับผูท่ีถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวย
ตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 

5. คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และคนขับรถ (รวมทานละ 1,750 บาท/ทาน/ทริป) 
 
 เงื่อนไขการจอง  

1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชี
และสงหลักฐานการ โอนเงินใหเจาหนาที่ที่ดูแลเสนทาง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับ เงินมัดจํา
แลวเทาน้ัน 

2.    สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน  



 

 

3.   หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

4.     หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด  

 
การชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ

คาท่ีพกัและตั๋วเครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 

  เงื่อนไขการยกเลิก 

1.  สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวี
ซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 

2.  ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-45 วัน เก็บเงินมัดจําท้ังหมด 
3.  ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร ตอทาน 
4.  ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-7 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร 
5. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและ

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ไมมีการคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้นในกรณีเจ็บป�วย 
จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ 
จะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วทานละ 10,000 บาทและคาใชจาย
อ่ืนๆ 

6.  ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคา
มัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืน
เงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืน
เงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 



 

 

7. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศเกาหลีใตโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทย
และเกาหลีใต ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการ
ตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆได
ทั้งสิ้น** 

8. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง   
 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น  
9. สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมาย

ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 

  เงื่อนไขการเดินทาง 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจน
ไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และ

อื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง
หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และ
จะไมรับผิดชอบคืนคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 



 

 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได
สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัท
ฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื ่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา 

10. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีประเทศไทย และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง  

11. บริษัทของสงวนสิทธไมค ืนคาบริการไมว ากรณีใด ๆทั ้งสิ ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผู มี
จุดประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเกาหลีเทาน้ัน 

12. เที่ยวบิน และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตอง
แจงใหทราบลวงหนา 
13. เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 

จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
14. โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตาง

กับประเทศไทย โดยโรงแรมท่ีพักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอางอิง
ตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวเทานั้น โรงแรมท่ี
ประเทศเกาหลีโดยสวนใหญจะเปนแบบหองพักคู (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ทานมี
ความประสงคจะพักแบบ3ทานขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของ



 

 

หองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน และ
ไมสามารถเสริมเตียงไดตามที่ตองการโรงแรมหลายแหงจะไมมีเครื ่องปรับอากาศ
เนื่องจากประเทศเกาหลีอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ ่าเครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการ
ในชวงฤดูรอนเทาน้ัน 

15. กระเป�าสัมภาระตางๆถือเปนทรัพยสินสวนตัวของทาน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบตอ
ความเสียหายสูญหายลาชา หรืออุบัติเหตุตางๆ ใดๆท้ังสิ้น 

16. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน 
ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและถาทานตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวรเพื่อทองเที่ยวเอง โดย
ไมลงรานศูนยโสม, ศูนยสมุนไพร, รานนํ้ามันสน, ศูนยเครื่องสําอาง และรานพลอยอะ
เมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 USD ตอ
ทาน 

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิราคาน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยและทองเท่ียวเปนหมูคณะแบบ 
Join Tour เทานั้น กรณีตองการตัดกรุปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเปน
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ หรือ พระสงฆ เก็บคาใชจายเพ่ิม ทานละ 4,000 บาท 

18. ในระหวางทองเที่ยวจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง และในวันสุดทายของการเดินทางชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายหากวาทาน
ใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของ
ทาน ทางบริษัททัวรไมมีการบงัคับใหซื้อแตอยางใดแตเปนการบอกกลาวลวงหนาเพ่ือใหผุ
เดินทางไดรับทราบ 

19. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอน  
ทุกครั้งมเิชนน้ันทางบริษัทฯจะ ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังสิ้น 

 
  ขอความซ่ึงถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหา
โรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที ่เกิดจากโรงแรมที ่พัก ยานพาหนะ,  อัน



 

 

เนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, 
การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, 
การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที ่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ ่น,  
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี ่ยวของกับสถาน
เอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดง
เหตุผล เนื่องจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย
รวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความ
คุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทาง
ถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสาร
เพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียด
ดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้ง
ปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและ
คํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ ่งรวมเดินทางเปน
สําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง 

เอกสารที่ควรเตรียมกอนการเดินทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีจะ
พิจารณาใหเฉพาะนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวโดยสุจริตเทานั้นที่ผานเขาเมืองได และ
พิจารณาจาก  

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทองเที่ยว ซึ่งสมควรที่นําติดตัวไปแสดงดวย เชน บัตร
พนักงาน นามบัตร จดหมายการทํางานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมาย
รับรองออกโดยบริษัทผูจัดคณะ 

2. หลักฐานการเงิน ในระหวางการทองเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไป
ดวยประมาณ  300เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2   
วัน (หากไมมีบัตรเครดิตคารด) หากมีบัตรเครดิตตางประเทศ เช น Visa Card, 
American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตองนําติดตัวไปดวยหรือ
หลักฐานการเงินอ่ืนใดที่จะแสดงใหเจาหนาที่ทราบวาทานคือนักทองเที่ยว 

3. ใบรับรองสถานศึกษาหากทานยังอยูในระหวางการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควร
เดินทางกับผูปกครอง เชน บิดา มารดา ป�า นา อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน 

4. หากเปนพาสปอรตใหม ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรตใหมหรือนําติดตัวไป
ดวย  

5. การแตงกายสุขภาพและแลดูเปนนักทองเที่ยว ไมควรสวมใสรองเทาแตะ 
******HAVE A NICE TRIP****** 

 


