
 

 

รหัสทัวร JWL1902317 
ทัวรเกาหลี ใบไมเปลี่ยนสีที่รอคอย 6 วัน 3 คืน (XJ) 
เกาะนาม ิ  RAIL BIKE   ซอรัคซาน   วัดซินฮันซา   สวนสนุกเอเวอรแลนด 
พระราชวังเคียงบก   โซลทาวเวอร   เมียงดง   ยานฮงแด   ฮุนไดเอาทเลท 
KING’S CROSS CAFE   YANGJU NURI PARK   ถนนแคฮังนูรี 

 



 

 

เกาะนามิ- RAIL BIKE - ซอรัคซาน-วัดซินฮันซา- สวนสนุกเอเวอรแลนด- 
 พระราชวังเคียงบก -โซลทาวเวอร-เมียงดง-ยานฮงแด-KING’S CROSS CAFE - 

YANGJU NURI PARK – ถนนแคฮังนูร ี- ฮุนไดเอาทเลท 
 

วันที่1 กรุงเทพฯ 
18.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินดอนเมือง 

เคานเตอรสายการบินAIR ASIA X (XJ) พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวก  

21.05 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบินAIR ASIA X เที่ยวบินที่ 
XJ704 (ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบรติการบนเครื่องบิน ใชระยะเวลา
ในการเดินทางประมาณ 5.25 ชั่วโมง) 

 (ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากตองเปนไปตามระบบของสาย
การบิน) 

 
 
 
 
 
 

**หากตองการอัพเกรดที่นั่งรบกวนแจงเซลลท่ีทานติดตอเพื่อทําการเช็คที่นั่ง อัตราการ
ใหบริการดังนี้** 

 

 



 

 

วันที่2 อินชอน - เกาะนามิ - RAIL BIKE - ซอรัคซาน - วัดชินฮันซา 
04.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต 

(เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.)หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร...เมนูอูดง  

จากนั้นนําทานเดินทางสู ทาเรือเฟอรรี่ เพื่อขามฟากไปยัง เกาะนามิ ตั้งอยูกลาง
ทะเลสาบซองเพียง ชื่อ “นามิ” ตั้งขึ้นเพื่อเปนเกียรติแกนายพลนามิ เกาะนามิน้ัน
เรียกตัวเองวา NAMINARA REPUBLIC และเรียกตั๋วเรือขามฟากและตั๋วเขาชม
เกาะวาวีซา ทําใหรู สึกเสมือนขามมาเที่ยวรัฐๆ หนึ่งที่เปนเอกเทศออกมาจาก
เกาหลี บนเกาะจะมีบรรยากาศรมร่ืน เต็มไปดวย ตนสน ตนเกาลัด ตนแปะกวยตน
ซากุระตนเมเปم�ล และตนไมดอกไมอื่นๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีใหชมกันทุก
ฤดูกาล เปนสถานที่โรแมนติก สําหรับคูรักหนุมสาว และที่พักผอนหยอนใจของ
ครอบครัวที่น่ีเคยเปนหน่ึงในสถานที่ถายทําละครเกาหลี WINTER LOVE SONG 
หรือเพลงรักในสายลมหนาว และภาพยนตไทยเรื่อง กวนมึนโฮ ใครที่อยากแชะรูป
คูกับเบยองจุน และทิวสนที่เรียงตัวสวยงามทอดยาวไปจนสุดลูกหูลูกตา ตองไม
พลาดที่จะมาเยือนที่นี่สักครั้ง อิสระใหทานถายรูปไดตามอัธยาศัย ไดเวลาสมควร
น่ังเรือกลับมายังฝم�ง.. 
จากน้ันนําทาน  รวมกันปم�นจักรยานบนรางรถไฟเลียบทะเล RAIL BIKE ชมความ
งดงามของเกลียวคลื่นทะเลทงแฮหรือทะเลตะวันออกของเกาหลีอยางไกลชิด 
สัมผัสธรรมชาติและรับออกซิเจนบริสุทธิ์จากตนไม ดอกไมสองขางทาง  ตื่นตาตื่น
ใจกับอุโมงคที่ประดับประดาไปดวยหลอดไฟฟ�าสีสนัตางๆ คุณจะกลับมาพรอม
ความประทับใจไมรูลืม 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...ไกผัดซอส ดักคาลบี้ 

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติซอรัคซาน ใหทานไดชมธรรมชาติอันสวยงาม
ของจังหวัดคังวอนโด เสนทางสูอุทยานแหงชาติเขาโซรัคซานหรือสวิสเซอรแลนด
เกาหลี ตั้งอยูใจกลางหุบเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลี
เหนือ มีเทือกเขาป�าไม หุบเขา สายน้ํา ทะเลสาบ หินรูปตางๆท่ีสวยงามซึ่งเกิดจาก
ธรรมชาติที่หาดูไดยากยิ่ง หลังจากน้ันพาทานไปสักการะพระพุทธรูปสัมฤทธ์ิขนาด



 

 

ใหญทีว่ัดชินฮันซาวดัเกาแกสรางในสมัยอาณาจักรชิลลา และนมัสการองคเจาแม
กวนอิม ซึ่งอยูทางใตฐานองคพระทางดานหลังเพื่อเปนสิริมงคล กอนจะผาน
สะพานชําระลางจิตใจเขาสูเขตวัดทางดานใน (ไมรวมคาขึ้นกระเชา) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร...แฮมูลทัง หรือ ซุปรวมมิตรทะเล เมนูน้ี
คลายตมยําทะเลของเมืองไทย แตความเขมขนนอยกวามาก เปนการนําอาหาร
ทะเลสดๆ และผักชนิดตางๆ มาตมรวมกันทานกับน้ําจิ้มแบบเกาหลี และเครื่อง
เคียง 

  พักที่ I PARK HOTEL หรือเทียบเทา 
 

 
  
 

วันที่3 สวนสนุกเอเวอรแลนด-โรงเรียนสอนทํากิมจ-ิ COSMETIC-ยานฮงแด-KING’S 
CROSS CAFE 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
  จากนั้นนําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด เปนสวนสนุกกลางแจงของ

ประเทศเกาหลีใต สวนสนุกนี้ถูกขนานนามวา ดิสนียแลนดเกาหลี เปนสวนสนุก
กลางแจงทีต่ั้งอยูทามกลางหุบเขา ทานจะไดน่ังกระเชาลิฟทและทองไปกับโลกของ
สัตวป�าซาฟารี ชมไลเกอร (สิงโตผสมกับเสือ) แฝดคูแรกของโลก ที่นี่ทานจะพบวา
เจาป�าสิงโต และเสือสามารถอยูดวยกันไดอยางเปนสุข ชมความนารักของหมีที่
สามารถสื่อสารกับคนขับรถไดเปนอยางดี เขาสูดินแดนแหงเทพนิยาย สวนดอกไม
สี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไมเปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด อาทิ
เชน สเปสทัวร รถไฟเหาะ หนอนสะบัด และไฮไลคที่พลาดไมไดของสวนสนุกแหงน้ี 
รถไฟเหาะรางไม ชมกิจกรรมและการแสดงตาง ๆ มากมาย 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร..เมนูบารบีคิวปم�งยางสไตลเกาหลี 
จากนั้นนําทานเดินทางสู โรงเรียนสอนทํากิมจิ อาหารเกาหลีประเภทผักดองที่
อาศัยภูมิปญญากนครัวของชาวเกาหลี ดวยการหมักพริกสีแดงและผักตางๆ 
โดยทั่วไปจะเปนผักกาดขาว ชาวเกาหลี นิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ และยัง
นําไปปรุงเปนสวนประกอบอาหารอีกหลายอยาง ปจจุบันกิมจิมีมากกวา 187 ชนิด 
สวนใหญแลวจะมีรสเผ็ด และเปรี้ยว จากนั้นนําทานแวะชอปรานเครื่องสําอางค
ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอป เพื่อเลือกซื้อกลับไปเปน
ของฝาก มีใหเลือกมากมายหลากหลายแบนด ไมวาจะเปนสกินแครบํารุงผิว ครีม
หอยทาก ครีมนํ ้าแตก ครีมขัดขี ้ไคล สแตมเซลล โบท็อกซ และยังมีสินคาอีก
มากมาย อาทิเชน ครีมวานหางจระเข ยายอมผม แฮนดครีม ยาสระผม เปนตน
จากนั้นนําทานเดินทางตอไปยัง ยานฮงแด(Hongdae) เปนยานชอปปم�งบริเวณ
ดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก จึงเปนศูนยรวมเด็กวัยรุนและเด็กมหาวิทยาลัย  
เปนอีกเสนหน่ึงที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีรานกาแฟที่เปนเอกลักษณ แกล
เลอรี่ รานคาจําหนายสินคาแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารที่นาสนใจใน
หมูวัยรุนอาย ุ20-30 ปที่นิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและรานอาหารตางๆก็ยัง
ไมแพงอีกดวย ซึ่งจะคึกคักเปนพิเศษตั้งแตชวงบายเปนตนไป  เพราะรานคาแตละ
รานจะทยอยเปดใหบริการ จากนั่นนําทานสู king's cross cafe คาเฟ�สุดแนวที่
จ ําลองบรรยากาศมาจากหนังเร ื ่องดัง แฮร รี่  พอตเตอร สาวกต องห าม
พลาด!! ถายรูปกับมุมสุดฮิต ชานชาลาที่เกาเศษสามสวนสี่ ชานชาลาที่อยูในสถานี
รถไฟคิงสครอส กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเปนทางเชื่อมตอระหวางโลก
มักเกิ ้ลกับโลกเวทมนตร ตั ้งอยู ระหวางชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 นั่งจิบ
เครื่องดื่มพรอมสัมผัสกลิ่นอายเวทมนต เพลิดเพลินกับมุมถายรูปตางๆ (หมาย
เหตุ:ในกรณีที่ทานตองการเขาไปถายรูปดานในจะตองซื้อเครื่องดื่มจากทางราน 
สําหรับคาเครื่องด่ืมและอาหารไมรวมกับคาทัวร)   

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร...เมนูขาวยําเกาหลี 
 พักที่ HAEDAMCHAE STAY HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 



 

 

 

 
                       

วันที่4 ศูนยโสมเกาหลี-ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบก-หอคอย N SEOUL 
-TOWER(ไมรวมคาลิฟท)-ดิวตี้ฟร-ีชอปปم�งยานเมียงดง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
จากน้ันนําทานออกเดินทางไปยัง ศูนยโสมเกาหลี(GINSEN CENTER) สมุนไพร
ที่ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบทางเดินอาหาร ปอด ทําใหรายกายสดชื่น 
และเพิ่มพละกําลัง มีสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ โลหิตจาง เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ความเครียด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป�องกันมะเร็ง 
จากน้ันนําทานเรียนรูการทําผลิตภัณฑท่ีสกัดจาก นํ้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) 
มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมันที่อุดตันในเสนเลือด และรักษาสมดุลใน
รางกาย  จากน้ันนําทานเขาสู พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังโบราณใหญที่สุด
ในประวัติศาสตรเกาหลีมีอายุกวา 600 ป พระราชวังแหงนี้มีหมูพระที่นั่งมากกวา 
200 หลัง และไดถูกทําลายไปในสมัยที่ญี่ปุ�นเขามายึดครอง และทั้งยังเคยเปน
ศูนยบัญชาการทางการทหารและเปนที ่ประทับของกษัตริย สรางขึ ้นในสมัย
ราชวงศโชซอนซึ่งเปนราชวงศสุดทายภายใตการปกครองของระบอบกษัตริยเกาหล ี
ปจจุบันไดรับการบูรณะใหใกลเคียงกับพระราชวังเดิมมากทีสุ่ด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...เมนูไกตุนโสม(SAMGYETANG) 
เปนอาหารเกาหลีสูตรดั้งเดิม นําไกทั้งตัวไปตุนกับรากโสม 
จากนั้นนําทานเลือกซื ้อสินคาปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี(DUTY FREE) ที่นี ่มีรานคา
ปลอดภาษีชั้นนําที่ใหญที่สุดในโซล แหลงรวมสินคาใหเลือกซื้อมากมายกวา 500 
ชนิด อาทิ นํ ้าหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเป�า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ 
จากน้ันนําทานสูความโรแมนติก ณ หอคอยเอ็นโซล(N Seoul Tower)ไมรวมคา
ลิฟต เปนหนึ่งในแหลงทองเที่ยวสําคัญของโซล เปดใหเขาชมเมื่อ ป ค.ศ. 1980 



 

 

เปนหอคอยสําหรับชมเมือง ตั้งอยูในกรุงโซล หรือบางครั้งเรียก หอคอยนัมซัน 
(Namsan Tower) เพราะตั้งอยูบนภูเขานัมซัน เปนหอคอยที่มีความสูงจากฐาน
ประมาณ 236.7 เมตร และไดรับการ renovate ใหมป 2005 จึงไดชื่อใหมเปน 
N Seoul Tower โดย N ที่เพิ่มขึ้นมาน้ันยอมาจาก new look หรือ รูปแบบใหม 
โดยมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการตางๆ ทั้งการใหแสงไฟที่หลากหลายและ
สวยงามขึ้น รวมถึงภายในที่ตกแตงใหม โดยมีรานอาหารบนหอคอยที่จะหมุน
ครบรอบทุกๆ 48 นาที จุดไฮไลทที่พลาดไมไดเลยเมื่อมาเที่ยว Seoul Tower 
น่ันก็คือ สถานที่คลองกุญแจช่ือดัง  Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อวาคูรัก
ที่มาคลองกุญแจที่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล โดยที่จะเขียนขอความหรือ
ชื ่อของคูรักไวบนแมกุญแจ แลวนําไปคลองไวกับราวเหล็กบริเวณฐานของ N 
Seoul Tower ยังเปนสถานที่ถายทําละครเกาหลีแนวนารักๆเรื่อง“กับดักหัวใจ
ยัยแมมด” อิสระใหทุกทานไดเดินเลนและถายรูปคูหอคอยตามอัธยาศัยหรือคลอง
กุญแจคูรัก  จากนั้นนําทานเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง ยานเมียงดง แหลงละลาย
ทรัพยในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือ สยามสแควรเกาหลี ตลาดน้ีกาวลํ้านํา
สมัยเพียงใดทานจะตองมาที่เมียงดงแหงน้ี พบกับสินคาวัยรุน อาทิ เสื้อผาแฟชั่น
แบบอินเทรน เครื่องสําอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหมในการชอปปم�ง
อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแหงนี้จะมีวัยรุนหนุมสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กวา
ลานคนในแตละวัน และเปนยานที ่เต็มไปดวยสตรีทฟู �ดหนาตานารับประทาน
มากมาย เชน ไกผัดซอส คเยรันปง ตอกบกกีไสชีสทอด ปลาหมึกทอด ซีฟู�ดทอด 
หอยเชลลอบชีส กุงเผาอบชีส ไกยางเมียงดง แพนเคกสไตลเกาหลี ฯลฯ  

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาชอปปم�ง
ของทาน 

 พักที่ HAEDAMCHAE STAY HOTEL หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันที่5 ศูนยสมุนไพรเกาหล-ี YANGJU NURI PARK – ถนนแคฮังนูร ี– 
                ฮุนไดเอาทเลท-ซุปเปอรมารเก็ต-กรุงเทพฯ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
จากน้ันนําทุกทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรเกาหลี(ฮอกเกนาม)ู ใหทานไดรับชมรับ
ฟงขอมูลสําคัญของสมุนไพรบํารุงตับ ซึ่งแพรหลายและเปนที่นิยมมาก
ภายในประเทศเกาหลีใต มีผลิตภัณฑหลากหลายรุสมุนไพรที่คัดเลือกและดูแล
อยางพิถีพิถัน อิสระใหทานไดเลือกชมและ เลือกซื้อสินคากลับไปเปนของฝาก 
จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู สวนยางจูนาริ(YANGJU NARI PARK) ทานจะได
ชมความสวยงามของ บรรดาดอกไมและดอกหญาที่เปลี่ยนสีในชวงฤดูน้ี ทานจะได
ถายรูปทามกลางทุงดอกหญาส ีสวย อาทิสวนดอกหญา Pink Muhly และ ที่
พลาดไมไดเลย คือ ทุงตนโคเคีย หรือดอกหญาไม กวาด (Kochia) ดอก
บานไมรูโรย (Globe Amaranth) และดอกไมขนาดเล็กๆ มีสีขาวอมชมพู 
(Whirling Butterflies) แขงกันชูชอสวยงามในชวงฤดูใบไมรวงของเกาหลี 
จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง ถนนแคฮังนูร ีตัง้อยูในไชนาทาวนยานอินชอน เปน 
ถนนที่เต็มไปดวยกลิ่นอาย จีน เกาหลีญี่ปุ� น ใครที่ชอบทองเที่ยวยานวัฒนธรรมต 
ตองหามพลาด ตัวอาคารของที่น่ียังคงความดั้งเดิมของแตละประเทศ ไวอยู มีมมุ
ชิค ๆ แถมยังมีคาเฟ� เกๆ ใหถายรูปเพียบ นอกจากน้ีแถวถนนแคฮงันูรีก็ม
รานอาหารอรอยๆ ใหไดลิ้มลอง มากมาย 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร..เมนูจิมดักไกตุ นกับซอสสไตล
เกาหลี 

 จากนั้นนําทานไปยัง ฮุนไดเอาทเลท แหลงชอปปم�งสินคาที่รวบรวมแบรนดดัง
ตางๆ ที่เต็มไปดวยรานแฟชั่นกวา 200 ราน ใหทานไดชอปปم�งอยางจุใจ  จากน้ัน
นําทานเพลิดเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอรมารเก็ต ซื้อของ(ละลายเงิน
วอน 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑของ
ใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนา
โสม เครื่องสําอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เปบโปโร(ป�อกกี้เกาหลี) ชินราเมง
(มามาเกาหล)ี เปนตน  

20.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินนานชาติอินชอน  



 

 

 
 
 
 
 

 
วันที่6 สนามบินนานาฃาตอินิชอน-สนามบินดอนเมือง 

 
01.05 น. ออกเดินทางจากประเทศเกาหลีใต กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน AIR ASIA X 

เที่ยวบินที่ XJ703 (ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 5.25 ชั่วโมง) 

04.40 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

 
 
สําคัญ  กรุณาอานเงื่อนไขแนบทายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสูงสุดแกตัวทานเอง หากชําระเงิน
แลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขแลวและไมสามารถ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ได 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี�ยนหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
    อนัเนื�องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สาย

การบนิหรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทั �งนี�จะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง
เป็นสําคญั 

         ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนื�องมาจากไดร้บัทราบเง ื�อนไขกอ่นการ
เดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�เร ิ�มและจบการใหบ้รกิาร ที� สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ั�น  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั�วเครื�องบนิ หรอื
ยานพาหนะอื�น ๆ เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิดอนเมอืง ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
เนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรม 

 



 

 

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง ผูใหญ เด็ก พักเด่ียว 

17-22 ก.ย.2562 14999 14999 5900 
18-23 ก.ย.2562 15999 15999 5900 
19-24 ก.ย.2562 15999 15999 5900 
20-25 ก.ย.2562 14999 14999 5900 
21-26 ก.ย.2562 14999 14999 5900 
24-29 ก.ย.2562 14999 14999 5900 
25-30 ก.ย.2562 15999 15999 5900 
26 ก.ย.-1 ต.ค.

2562 15999 15999 5900 

27 ก.ย.-2 ต.ค.
2562 14999 14999 5900 

28 ก.ย.-3 ต.ค.
2562 15999 15999 5900 

01-06 ต.ค.2562 16999 16999 5900 
02-07 ต.ค.2562 17999 17999 5900 
03-08 ต.ค.2562 16999 16999 5900 
04-09 ต.ค.2562 16999 16999 5900 
05-10 ต.ค.2562 16999 16999 5900 
08-13 ต.ค.2562 16999 16999 5900 
09-14 ต.ค.2562 18999 18999 5900 
10-15 ต.ค.2562 18999 18999 5900 
11-16 ต.ค.2562 17999 17999 5900 
12-17 ต.ค.2562 17999 17999 5900 
13-18 ต.ค.2562 17999 17999 5900 
16-21 ต.ค.2562 17999 17999 5900 



 

 

17-22 ต.ค.2562 17999 17999 5900 
18-23 ต.ค.2562 18999 18999 5900 
19-24 ต.ค.2562 18999 18999 5900 
22-27 ต.ค.2562 18999 18999 5900 
23-28 ต.ค.2562 17999 17999 5900 
24-29 ต.ค.2562 16999 16999 5900 
25-30 ต.ต.2562 16999 16999 5900 
ราคาเด็กทารก 
อายุตํ่ากวา 2ป 5,900 บาท 

JoinLand 7,900 บาท 
 
 
 
**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อนํ้าหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง

10วันเทานั้นพรอมชาํระคานํ้าหนัก** 
-       ซื้อนําหนักเพ่ิม         5 กก.   ชําระเพ่ิม    600  บาท 
-       ซื้อนํ้าหนักเพ่ิม       10 กก.   ชําระเพ่ิม 1,000 บาท 
-       ซื้อนํ้าหนักเพ่ิม       20 กก.   ชําระเพ่ิม 2,000 บาท 

ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปบริบูรณ ณ วัน
เดินทางไปและกลับ 

ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น  
(แตสามารถเปลี่ยนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน) 

ชําระที่สนามบินในวันเช็คอิน สวนคาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืคาทิป ในกรณีไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง(ต.ม.)  

ในการเขา-ออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต           
        

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 70,000 วอน หรอื 2,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 
 



 

 

 ขอควรทรา 
              เงื่อนไขการเดินทาง 
 

 ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง(ต.ม.)ในการ
เขา-ออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต อันเนื่องจากการกระทําที่สอไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเขาออกเมือง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆทุก
กรณี ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายตางๆทั้งสิ้น เน่ืองจากทางบริษัท
ไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น ถาหากเปน
ชาวตางชาติ จะตองเพ่ิมจากราคาคาทัวรปกติอีก 100 USD(เงินไทย3,500บาท)   
และหากเปนชาวตางชาติชาวเกาหลี จะตองเพ่ิมจากราคาทัวรปกติอีก 300 USD(
เงินไทย10,500บาท) 

 กรณีตัดกรุปเหมาที่เปน เด็กนักเรียนระดับอนุบาล, ประถม, มัธยมและโรงเรียนกวด
วิชา นักศึกษาทุกระดับชั้น ครูอาจารย ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางและอาหารเสริม 
กลุมธุรกิจขายของออนไลน หมอพยาบาล ชาวตางชาติ หรือกรุปที่มีการดูงานตอง
สอบถามราคาใหมทุกครั้ง 

 ทัวรนี้จัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทานั้น 
หากทานไมสามารถรวมทัวรทุกวัน หรือแยกตัวออกจากกรุปทัวร โดยไมลงรานชอป
ปم�ง เชน คอสเมทิส, ดิวตี้ฟรี, อะเมทิส, ซุปเปอรมารเก็ต, ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี, 
ศูนยสมุนไพรเกาหลี, นํ้ามันสนเข็มแดง ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยก
ทองเที่ยวเอง 350 USDตอทาน 

 ทัวรนี้จัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทานั้น 
หากทานไดไมสามารถรวมทัวรทุกวัน แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชตั๋ว
เครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ หากทานไมแจงและปรากฏวา ทานไมรวมทัวรใน
บางวัน ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD (กอนซื้อ
ทัวร จะตองแจงความประสงคที่เปนจริง เพื่องทางผู จัดจะไดคิดคาบริการที่
เหมาะสม) 

 



 

 

 
 
เงื่อนไขพิเศษเพ่ิมเติมสําคัญ! 

 
 เงื่อนไขการออกเดินทาง 
ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี้ 

กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 15 ทาน  หากมีผูเดินทางไมถงึที่กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ในการเพ่ิมคาทัวร หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลทบิน
ภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหนากอนทางบริษัทฯ จะไมรีบผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุก
ครั้ง 

 
 การออกตั๋วโดยสายภายในประเทศ 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก

กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอ
แนะนําใหทานซื ้อตั ๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน
เนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลานี้ อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออกเดินทางประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง หาก
ไมม่ันใจกรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง  

 
 หากกรุปคอนเฟรมแลวไมสามารถเลื่อนการเดินทางได  
หากกรุปคอมเฟรมเดินทางแลวนั้น ทานจะไมสามารถเลื่อนการเดินทางได ไมวาจะเกิด

เหตุการณใดๆ ตอทานก็ตาม อันเนื่องมาจาก การคอนเฟรมของกรุปนั้นประกอบจาก
ตัวเลขการจองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจายเพ่ิมเติม



 

 

ขึ้น หรืออาจทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังนั ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิ
อนุญาตใหเลื่อนวันเดินทางใดๆ ไดทั้งสิ้นและเก็บคาใชจายทั้งหมดตามจํานวนเงินของ
ราคาทัวร  

 
 การชําระเงินหมายถึงการยืนยันจํานวนผูเดินทาง ไมสามารถปรับเปลี่ยนได   
การชําระเงินเขามานั้น หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามที่ทานได

จองเขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนของผูเดินทางได 
และหากมีความจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจายที่
ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางนอยที่สุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ทั้งนี้
ทั้งนั้นใหเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  
 
 

อัตราคาบริการรวม 
 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามที่ระบุ Economy Class คาภาษีสนามบนิ คาภาษีน้ํามัน  
(ยกเวนหากมีการประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากทาน
ภายหลัง) และเนื่องจากเปนตั๋วกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได ทั้งนี้เปนไป
ตามเงื่อนของสายการบิน 

 น้ําหนักกระเป�า โหลดใตทองเครื่องทานละ 20 กิโลกรัม 1 ใบ และกระเป�าถือขึ้นเครื่อง 1 
ใบ  

ไมเกิน 7 กิโลกรัม 
 คารถโคชปรับอากาศ ตามวันที่ระบ ุ 
 โรงแรมท่ีพักตามที่ระบุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คามัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวรดูแลตลอดเสนทาง (ไมรวมคาทิป) 
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท   

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 



 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 
 
 

     คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม  

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
     คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซา 
     คาน้ําหนักกระเป�าที่เกินกวาที่สายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวามาตรฐาน  
   คาภาษีนํ ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว 
       คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
  คาทิปคนขับรถและมัคคุเทศนทองถิ่น(ถาม)ี ทานละ 70,000 วอน/ทริป 
      (ชําระที่สนามบินในวันเช็คอิน) คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
 
 

 เงื่อนไขการใหบริการ 
 

 เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ 
- การชําระมัดจําและชําระสวนที่เหลือ 
  กรุณาสํารองที่นั่งและชําระมัดจํา จํานวน 10,000 บาท ตอทาน เพื่อสํารองสิทธิ์
ในการเดินทาง และชําระสวนที่เหลือทั้งหมดกอนออกเดินทาง 30 วัน มิเชนนั้น บริษัทฯ 
จะถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติทานจะโดนยึดมัดจําโดยที่ทานจะไมสามารถ
เรียกรองใดๆ คืนได อันเนื่องมาจากบริษัทฯ จําเปนที่จะตองสํารองจายคาใชจายในสวน
ของที่พักและตั๋วเครื่องบินไปกอนหนานั้นแลว หากทานสํารองที่นั่งนอยกวา 30 วัน ทาง
บริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจองแลว กรุณาเตรียมเอกสาร
สําหรับการเดินทางใหพรอม เชน หนาพาสปอรตเพื่อออกตั๋วหรือคําขอพิเศษเพิ่มเติม
ตางๆ  ใหแกพนักงานขาย และหากทานชําระเงินเขามาไมวาจะบางสวนหรือทั้งหมด 
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 



 

 

- จํานวนคนในการออกเดินทาง 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

หากมีผูเดินทางนอยกวา 15 ทาน ซึ่งทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ 
จะแจงทานลวงหนาอยางนอย 7-10 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออก
เดินทางได ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอื่นใหทานหากทาน
ตองการ 

 
- การรบัการดูแลเปนพิเศษ 

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการ
ลวงหนาได เนื่องจากการขอใชวีลแชรในสนามบินนั้น ตองมีขั้นตอนในการขอลวงหนา 
และบางสายการบินอาจมีการเร ียกเก็บคาใช จ ายทั ้งทางสนามบินในไทยและใน
ตางประเทศ ซึ่งผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหนาท่ีไดโดยตรงกอนทําการจองและหาก
ในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ เชน ผูที่นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและผูที่มี
โรคประจําตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปน
หมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
- การถูกปฏิเสธในการเขาหรือออกประเทศ 
  ในกรณีที่กองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ 
ไมวาจะเปนประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวร
ไมวาจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งการตรวจคนเขาเมืองนั้นเปนสิทธิ์ของเจาหนาที่ของรัฐของ
ประเทศนั้นๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหนา
ทัวร ไมมีสิทธ์ิที่จะชวยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอํานาจการตัดสินใจเปนของเจาหนาที่
ทางกองการตรวจคนเขาเมืองโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคที่ทําธุรกิจ
เพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย 
และหนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือนและมีหนาแสตมป�ไมนอยกวา 
5 หนากระดาษ 



 

 

- การงดเวนการรวมทริปบางรายการ 
  หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานที่ในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอ่ืน 
ทานจะไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดทั้งสิ้น บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคที่จะ
สละสิทธิ์และไมรวมเดินทางพรอมคณะ 
 

    เงื่อนไขการยกเลิกการจอง 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน (แตทานสามารถ

เปลี่ยนชื่อผูเดินทางไดตามเงื่อนไขของแตละสายการบินกอนการเดินทาง)  
 

    เงื่อนไขพิเศษเพ่ิมเติม  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม 
หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน
เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํา
สิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง  

 เม่ือชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 รายการทองเที่ยวนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง 
หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับ
ใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดย
มีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความ



 

 

ประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถ
รับประกันได  

 มัคคุเทศก หัวหนาทัวร พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญา
ใด ๆ ทั ้งสิ ้นแทนผู จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู มีอํานาจลงนามและมี
ประทับตราของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได เนื่องจากเปนการจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออก
เมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การ
เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื ่อ เลขที ่หนังสือเดินทาง และอื ่นๆ เพื ่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสงใหผิด 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่
เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ 
การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

 ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ น้ัน
แตกตางกัน ซ่ึงทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาใหเหมาะสมที่สุด  

 
เอกสารที่ลูกคาตองเตรียมไปวันเดินทาง 

จากการที่รัฐบาลประเทศเกาหลีใต ประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใตใหกับคนไทย 
ผูท่ีจะเขาประเทศไดน้ัน จะตองผานการพิจารณาจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองกอนจึงจะ
สามารถเขาประเทศได (เชนเดียวกับผูที่ยื่นขอวีซากับทางสถานทูตฯ) ทางเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงคในการเขาประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่นํามา 



 

 

เชน ตั๋วเครือ่งบินขากลับ หรือเอกสารอ่ืนๆ สําหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะตองใชใน
การพิจารณาไดแก 
(1)  ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลีใต(ทางบริษัทฯเตรียมให) 
(2)  สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักใน
ประเทศเกาหลีใตได (เชน เงินสด บัตรเครดิต)  
(3)  ชื่อ-ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลีใต เชน โรงแรมท่ี
พัก (ทางบริษัทฯ เตรียมให)  
(4)  กําหนดการเดินทาง ในชวงระยะเวลาที่พํานักในประเทศเกาหลีใต (ทางบริษัทฯ

เตรียมให) 
คุณสมบัติการเขาประเทศเกาหลีใต (สําหรับกรณีการเขาประเทศดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

(1)  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูอยางนอย 6 เดือน 
(2)  กิจกรรมใด ๆ ท่ีจะกระทําในประเทศเกาหลีใตจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และ
เขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
(3)  ในขั้นตอนของการขอเขาประเทศ จะตองระบรุะยะเวลาการพํานักไมเกิน 90 วัน 
(4)  เปนผูที่ไมมีประวตัิการถูกสงตวักลับจากประเทศเกาหลีใต มิไดอยูในระยะเวลาของ
การถกูปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย คุณสมบัติที่จะถูกปฏเิสธไมใหเขาประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


