
 

 

รหัสทัวร JWL1902526 
ทัวรเกาหล ีKOREA STRAWBERRY สกีรีสอรท 5 วัน 3 คืน (XJ) 
เกาะนามิ - สกีรีสอรท – วดัวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอรแลนด – สตรอวเบอรรี่ฟารม
พระราชวังถ็อกซูกุง - COSMETIC – ยานฮงแด – คลองชองเกชอน - หอคอย N SEOUL 
TOWER(ไมรวมคาลฟิท) - ชอปปم�งยานเมียงดง - ฮนุไดเอาทเลท 
 

 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่1 กรุงเทพฯ 

23.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินดอนเมือง 
เคานเตอรสายการบินAIR ASIA X (XJ) พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวก  

02.40 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบินAIR ASIA X เท่ียวบินท่ี 
XJ700 (ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบรติการบนเครื่องบิน ใชระยะเวลา
ในการเดินทางประมาณ 5.25 ช่ัวโมง) 

 (ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเครื่อง เน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสาย
การบิน) 

 
 
 
 
 
 
 
**หากตองการอัพเกรดที่น่ังรบกวนแจงเซลลที่ทานติดตอเพ่ือทําการเช็คท่ีน่ัง อัตราการ

ใหบริการดังน้ี** 

 

 
วันที่2 อินชอน - เกาะนามิ - ลานสกีรีสอรท 

10.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต 
(เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.)หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว  
จากน้ันนําทานสู ทาเรือเฟอรร่ี เพ่ือขามฟากไปยัง เกาะนาม ิต้ังอยูกลางทะเลสาบ
ซองเพียง ชื่อ “นามิ” ต้ังขึ้นเพ่ือเปนเกียรติแกนายพลนามิ เกาะนามิน้ันเรียกตัวเอง
วา NAMINARA REPUBLIC และเรียกต๋ัวเรือขามฟากและต๋ัวเขาชมเกาะวาวีซา 



 

 

ทําใหรูสึกเสมือนขามมาเที่ยวรัฐๆ หน่ึงที่เปนเอกเทศออกมาจากเกาหลี บนเกาะ
จะมีบรรยากาศรมร่ืน เต็มไปดวย ตนสน ตนเกาลัด ตนแปะกวยตนซากุระตนเม
เปم�ล และตนไมดอกไมอ่ืนๆ ท่ีพลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีใหชมกันทุกฤดูกาล เปน
สถานที่โรแมนติก สําหรับคูรักหนุมสาว และที่พักผอนหยอนใจของครอบครัวที่น่ี
เคยเปนหน่ึงในสถานท่ีถายทําละครเกาหลี WINTER LOVE SONG หรือเพลงรัก
ในสายลมหนาว และภาพยนตไทยเร่ือง กวนมึนโฮ ใครที่อยากแชะรูปคูกับเบยอง
จุน และทิวสนที่เรียงตัวสวยงามทอดยาวไปจนสุดลูกหูลูกตา ตองไมพลาดท่ีจะมา
เยือนที่น่ีสักครั้ง พิเศษ ปم�นจักรยานชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติก อิสระใหทาน
ถายรูปไดตามอัธยาศัย ไดเวลาสมควรน่ังเรือกลับมายังฝم�ง.. 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...เมนู ไกผัดซอส ดักคาลบ้ี 
จากน้ันพาทานเดินทางสู ลานสกีรีสอรท ทุกทานจะไดสัมผัสหิมะและเก็บ
บรรยากาศเปนที่ระลึกกอนจะไปสนุกกบัการเลนสกี ซึ่งลานสกีแหงน้ีมีความพิเศษ
ดวยเนินหิมะที่มีความสูงไมต่ํากวา 1 กิโลเมตรขึ้นไป กลาวกันวาเปนสวรรคของนัก
สกีมือใหม แตในขณะเดียวกันก็มีทางว่ิงสําหรับมืออาชีพ มีเนินรูปตัวเอสเปน
ตัวเช่ือมระหวางยอดเนินและพื้นดานลางมาใหทานไดโชวฝมือกันเต็มท่ี 

(** ไมรวมคาเขาลานสกี คาเชาชุด+อุปกรณสกีและครูฝก **) 
**การเตรียมตัวกอนเลนสกี ควรเตรียม เสื้อแจ็คเก็ตกนัน้ําหรือผารม กางเกงรัดรูป 
ถุงมือสกี ผาพันคอ แวนกันแดด เปนตน ขอคําแนะนําและฝกวิธีการเลนจากไกด
ทองถิ่นกอนลงสนามจริง เพ่ือความปลอดภัยของทานเอง** 

**ในกรณีที่ลานสกีกลางแจงปด เราจะพาทานสูลานสกีในที่รม ONEMOUNT SNOWPARK 
แหลงทองเที่ยวใหมลาสุดใกลกรุงโซล มีส่ิงอํานวยความสะดวกมากมาย เชน FITNESS 
&GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING MALL หากทานใดที่ไมสนใจเลน SNOW 
PARK สามารถเดินช็อปปم�งไดตามอัธยาศัย มีทั้ง H&M, ADIDAS และมีแบรนดช้ันนําอีก
มากมาย นอกจากน้ียังสามารถเลนเครื่องเลนหลากหลายชนิดท้ัง บนัจ้ีจัมพ, ไมลากเล่ือน, มา
หมุน, สไลเดอร (ไมรวมบัตรเขา) 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร... BULGOGI หมูหมักสไตลเกาหลี มีรสชาติออก

หวานเผ็ดเล็กนอย โดย นา หมูลงในกระทะพรอมนา ซุปปรงุรส เมื่อสุกรบัประทานพร
อมเครื่องเคียงและขาวสวย 

  พักที ่SUWON PACIFIC หรือเทียบเทา 



 

 

 
  
 
 
 
 
 

วันท่ี3 วัดวาวูจองซา-สตรอวเบอรรี่ฟารม-สวนสนุกเอเวอรแลนด-COSMETIC -ยานฮงแด 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

จากน้ันนําทานสู วัดวาวูจองซา (Waujeongsa Temple) เปนวดันิกายหินยาน 
ต้ังอยูในสถานท่ีธรรมชาติทามกลางหุบเขาอันสวยงาม กอสรางข้ึนเม่ือ ค.ศ.1970 
โดย Jim Hae-Guen ซ่ึงเปนพระภิกษุสงฆท่ีพลัดถิ่นมาจากสงครามเกาหลี วัดนี้
จึงเปนวัดตนกําเนิดของพุทธศาสนานิกายนิพพานแหงเกาหลี (Korean Bud-
dhist Nirvana Order) ที่เปนจุดเดนของวดั คือ พระเศียรของพระพุทธรูปมี
ขนาดใหญความสูง 8 เมตร วางต้ังอยูบนกองหินที่เรียงรายกันไดอยางสวยงาม
คลายลําตัวของพระพุทธองค ประดิษฐานอยูดานหลังของสระน้ํา เปนพระเศียร
สลักดวยไมท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก จึงไดรบัใหบันทึกลงในกินเนสบุค 
(Guinness Book World Records) ใหเปนรูปสลักจากไมท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
ในโลก จึงทําใหมีทัวรเกาหลีเขามาสักการะเปนจํานวนมาก  จากน้ันนําทาน
เดินทางสู สตรอวเบอรรีฟารม ใหทานไดชมิสตรอวเบอรรีสด ๆ ฉ่ํา ๆ พรอมท้ัง
เรียนรูวิธีการปลูกสตรอวเบอรรีของชาวเกาหลีใหไดผลผลิตดีและรสชาติหวาน
หอมชวนรับประทาน ซึง่ทานจะสามารถซื้อความอรอยกลับไปเปนของฝากใหคน
ทางบานไดดวย (**หมายเหตุ : การเก็บข้ึนอยูกับจํานวนตามท่ีชาวเกษตรกําหนด 
และขึ้นอยูกับผลิตผลในแตละสัปดาห) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร..เมนูบารบีคิวปم�งยางสไตลเกาหลี 
จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด เปนสวนสนุกกลางแจงของ
ประเทศเกาหลีใต สวนสนุกน้ีถูกขนานนามวา ดิสนียแลนดเกาหล ีเปนสวนสนุก
กลางแจงท่ีต้ังอยูทามกลางหุบเขา ทานจะไดน่ังกระเชาลิฟทและทองไปกับโลกของ
สัตวป�าซาฟารี ชมไลเกอร (สิงโตผสมกบัเสือ) แฝดคูแรกของโลก ที่น่ีทานจะพบวา
เจาป�าสิงโต และเสือสามารถอยูดวยกันไดอยางเปนสุข ชมความนารักของหมีท่ี
สามารถส่ือสารกับคนขับรถไดเปนอยางดี เขาสูดินแดนแหงเทพนิยาย สวนดอกไม
ส่ีฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไมเปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเคร่ืองเลนนานาชนิด อาทิ



 

 

เชน สเปสทัวร รถไฟเหาะ หนอนสะบัด และไฮไลคท่ีพลาดไมไดของสวนสนุกแหงน้ี 
รถไฟเหาะรางไม ชมกิจกรรมและการแสดงตาง ๆ มากมาย  
จากน้ันนําทานแวะชอปรานเคร่ืองสําอางคยอดนิยม COSMETIC OUTLET 
สวรรคของนักชอป เพ่ือเลือกซื้อกลับไปเปนของฝาก มีใหเลือกมากมาย
หลากหลายแบนด ไมวาจะเปนสกินแครบํารุงผิว ครีมหอยทาก ครีมน้ําแตก ครีม
ขัดข้ีไคล สแตมเซลล โบท็อกซ และยังมีสินคาอีกมากมาย อาทิเชน ครีมวานหาง
จระเข ยายอมผม แฮนดครมี ยาสระผม เปนตน   
จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยัง ยานฮงแด(Hongdae) เปนยานชอปปم�งบริเวณ
ดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก จึงเปนศูนยรวมเด็กวัยรุนและเด็กมหาวิทยาลัย  
เปนอีกเสนหน่ึงที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีรานกาแฟที่เปนเอกลักษณ แกล
เลอรี ่รานคาจําหนายสินคาแฟช่ัน คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารท่ีนาสนใจใน
หมูวัยรุนอายุ 20-30 ปท่ีนิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและรานอาหารตางๆก็ยัง
ไมแพงอีกดวย ซ่ึงจะคึกคักเปนพิเศษต้ังแตชวงบายเปนตนไป   

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

 
วันท่ี4 ศูนยโสมเกาหลี-คลองชองเกชอน -ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง-พระราชวังถ็อกซกูุง-ดิวต้ีฟรี

หอคอย N SEOUL TOWER(ไมรวมคาลิฟท)-ชอปปم�งยาเมียงดง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

จากน้ันนําทานออกเดินทางไปยัง ศูนยโสมเกาหลี(GINSEN CENTER) สมุนไพร
ที่ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบทางเดินอาหาร ปอด ทําใหรายกายสดชื่น 
และเพิ่มพละกําลัง มีสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ โลหิตจาง เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ความเครียด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป�องกันมะเร็ง 
นําทานเรียนรูการทําผลิตภัณฑท่ีสกัดจาก น้ํามันสนเข็มแดง (RED PINE) มี
สรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมันท่ีอุดตันในเสนเลือด และรักษาสมดุลใน



 

 

รางกาย  จากน้ันนําทานสูความ พระราชวงัถอ็กซูกุง (Deoksugung Pal-
ace) ต้ังอยูที่หัวมุมสี่แยกใจกลางเมืองท่ีคึกคักที่สุดของกรุงโซล ซ่ึงเปนเพียง
พระราชวังแหงเดียวทีล่อมรอบดวยอาคารสไตลตะวันตกที่เพ่ิมความเปน
เอกลักษณของทิวทัศนได เปนพระราชวังท่ีเล็กท่ีสุดในบรรดา 5 พระราชวังของ
เกาหลี มีจุดเดนคืออาคารภายในพระราชวงัน้ันเปนการผสมผสานระหวาง
วัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตก (ทุกๆวันเวลา 11.00, 14.00 และ 
15.00 จะมีการเดินผลัดเปล่ียนเวรยามรักษาประตู แตหากวันไหนสภาพอากาศไม
ดีก็จะไมมีการเดินเปล่ียนเวรยาม) จากน้ันผานชม คลองชองเกชอน เปนคลอง
โบราณในสมัยราชวงศโชซอน อายุกวา 600 ป มคีวามยาวประมาณ 5.84 
กิโลเมตร ไหลผานใจกลางกรุงโซล ปจจุบันคลองชองเกชอนไดกลายเปนแหลง
ทองเที่ยวท่ีสําคัญ มรีานอาหาร รานกาแฟ ใหไดน่ังดืม่ด่ํากบับรรยากาศทั้งตอน
กลางวันและตอนกลางคืน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...เมนูไกตุนโสม(SAMGYETANG) เปน
อาหารเกาหลีสูตรด้ังเดิม นําไกท้ังตัวไปตุนกบัรากโสม  

  จากน้ันนําทานสูความโรแมนติก ณ หอคอยเอ็นโซล(N Seoul Tower)ไมรวมคา
ลิฟต เปนหน่ึงในแหลงทองเท่ียวสําคัญของโซล เปดใหเขาชมเมื่อ ป ค.ศ. 1980 
เปนหอคอยสําหรับชมเมือง ต้ังอยูในกรงุโซล หรือบางครัง้เรียก หอคอยนัมซัน 
(Namsan Tower) เพราะต้ังอยูบนภูเขานัมซัน เปนหอคอยท่ีมีความสูงจากฐาน
ประมาณ 236.7 เมตร และไดรบัการ renovate ใหมป 2005 จงึไดช่ือใหมเปน 
N Seoul Tower โดย N ที่เพ่ิมข้ึนมาน้ันยอมาจาก new look หรือ รูปแบบใหม 
โดยมกีารปรับเปล่ียนและพัฒนาการตางๆ ทั้งการใหแสงไฟท่ีหลากหลายและ
สวยงามขึ้น รวมถึงภายในท่ีตกแตงใหม โดยมีรานอาหารบนหอคอยที่จะหมุน
ครบรอบทุกๆ 48 นาท ีจุดไฮไลทท่ีพลาดไมไดเลยเม่ือมาเที่ยว Seoul Tower 
น่ันก็คือ สถานที่คลองกุญแจชื่อดัง  Love Key Ceremony ที่มีความเช่ือวาคูรัก
ที่มาคลองกุญแจที่จะมคีวามรกัท่ียืนยาวไปตลอดกาล โดยที่จะเขียนขอความหรือ
ชื่อของคูรักไวบนแมกญุแจ แลวนําไปคลองไวกับราวเหล็กบริเวณฐานของ N 
Seoul Tower ยงัเปนสถานที่ถายทําละครเกาหลีแนวนารักๆเร่ือง“กับดักหัวใจ
ยัยแมมด” อิสระใหทุกทานไดเดินเลนและถายรูปคูหอคอยตามอัธยาศัยหรือคลอง
กุญแจคูรัก จากน้ันนําทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ดิวต้ีฟรี(DUTY FREE) ที่น่ีมี
รานคาปลอดภาษีช้ันนําท่ีใหญที่สุดในโซล แหลงรวมสินคาใหเลือกซื้อมากมายกวา 
500 ชนิด อาท ิน้ําหอม เส้ือผา เครื่องสําอาง กระเป�า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ    
จากน้ันนําทานเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง ยานเมียงดง แหลงละลายทรัพยใน



 

 

ดวงใจของสาวๆหลายคน หรือ สยามสแควรเกาหลี ตลาดน้ีกาวลํ้านําสมัยเพียงใด
ทานจะตองมาที่เมียงดงแหงน้ี พบกับสินคาวยัรุน อาท ิเส้ือผาแฟช่ันแบบอินเทรน 
เครื่องสําอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหมในการชอปปم�งอีกรูปแบบหน่ึง 
ซึ่งเมียงดงแหงน้ีจะมีวยัรุนหนุมสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่น่ีกวาลานคนในแตละวัน 
และเปนยานท่ีเต็มไปดวยสตรีทฟู�ดหนาตานารับประทานมากมาย เชน ไกผัดซอส 
คเยรันปง ตอกบกกีไสชีสทอด ปลาหมึกทอด ซีฟู�ดทอด หอยเชลลอบชีส กุงเผาอบ
ชีส ไกยางเมียงดง แพนเคกสไตลเกาหลี ฯลฯ  

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาชอปปم�งของ
ทาน 

 พักที ่HAEDAMCHAE STAY HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี5 ศูนยสมุนไพรเกาหลี-ฮนุไดเอาทเลท-ซุปเปอรมารเก็ต-กรงุเทพฯ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

จากน้ันนําทุกทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรเกาหลี(ฮอกเกนาม)ู ใหทานไดรับชมรับฟง
ขอมูลสําคัญของสมุนไพรบํารุงตับ ซ่ึงแพรหลายและเปนที่นิยมมากภายในประเทศ
เกาหลีใต มีผลิตภัณฑหลากหลายรุสมุนไพรท่ีคัดเลือกและดูแลอยางพิถีพิถัน อิสระ
ใหทานไดเลือกชมและ เลือกซื้อสินคากลับไปเปนของฝาก  

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร..เมนูจิมดักไกตุนกบัซอสสไตลเกาหลี 
 จากน้ันนําทานไปยัง ฮนุไดเอาทเลท แหลงชอปปم�งสินคาท่ีรวบรวมแบรนดดังตางๆ 

ที่เต็มไปดวยรานแฟช่ันกวา 200 ราน ใหทานไดชอปปم�งอยางจุใจ  จากน้ันนําทาน
เพลิดเพลินกับการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรมารเก็ต ซ้ือของ(ละลายเงินวอน 5 
แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบและ
รากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม 
เครื่องสําอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เปบโปโร(ป�อกกี้เกาหลี) ชินราเมง(มามา
เกาหลี) เปนตน  

13.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินนานชาติอินชอน  



 

 

16.25 น. ออกเดินทางจากประเทศเกาหลีใต กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน AIR ASIA X 
เท่ียวบินที ่XJ709 (ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 5.25 ช่ัวโมง) 

20.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 
สําคัญ  กรุณาอานเง่ือนไขแนบทายโดยละเอียด เพื่อประโยชนสูงสุดแกตัวทานเอง หากชําระเงิน
แลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขแลวและไมสามารถ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราคาบรกิาร 

วันเดินทาง ผูใหญ เด็ก พักเด่ียว 
01-05 ธ.ค. 2562 17999 17999 5900 
02-06 ธ.ค. 2562 18999 18999 5900 
05-09 ธ.ค. 2562 19999 19999 5900 
09-13 ธ.ค. 2562 17999 17999 5900 
11-15 ธ.ค. 2562 18999 18999 5900 
12-16 ธ.ค. 2562 18999 18999 5900 
13-17 ธ.ค. 2562 18999 18999 5900 
14-18 ธ.ค. 2562 17999 17999 5900 
19-23 ธ.ค. 2562 18999 18999 5900 
20-24 ธ.ค. 2562 18999 18999 5900 
21-25 ธ.ค. 2562 17999 17999 5900 
22-26 ธ.ค. 2562 17999 17999 5900 

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

การบนิหรอืเหตุสดุวสิยัตา่งๆ ทั �งนี�จะคาํนงึถงึความปลอดภัย ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง
เป็นสาํคญั 

         ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนื�องมาจากไดร้บัทราบเงื�อนไขกอ่นการ
เดนิทางแลว้ 

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

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวัดหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั�วเครื�องบนิ หรอื
ยานพาหนะอื�น ๆ เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิดอนเมอืง ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
เนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนือจากโปรแกรม 

 



 

 

23-27 ธ.ค. 2562 19999 19999 5900 
24-28 ธ.ค. 2562 20999 20999 5900 
26-30 ธ.ค 2562 21999 21999 5900 
30ธ.ค.62– 03ม.ค.
63 22999 22999 5900 
02-06 ม.ค. 2563 17999 17999 5900 
03-07 ม.ค. 2563 17999 17999 5900 
04-08 ม.ค. 2563 16999 16999 5900 
08-12 ม.ค. 2563 18999 18999 5900 
09-13 ม.ค. 2563 17999 17999 5900 
10-14 ม.ค. 2563 17999 17999 5900 
14-18 ม.ค. 2563 16999 16999 5900 
15-19 ม.ค. 2563 18999 18999 5900 
22-26 ม.ค. 2563 18999 18999 5900 
23-27 ม.ค. 2563 18999 18999 5900 
24-28 ม.ค. 2563 18999 18999 5900 
29ม.ค.-02ก.พ. 
2563 17999 17999 5900 
30ม.ค.-03ก.พ. 
2563 17999 17999 5900 
31ม.ค.-04ก.พ. 
2563 17999 17999 5900 
05-09 ก.พ. 2563 18999 18999 5900 
06-10 ก.พ. 2563 18999 18999 5900 
07-11 ก.พ. 2563 18999 18999 5900 
12-16 ก.พ. 2563 17999 17999 5900 
13-17 ก.พ. 2563 17999 17999 5900 
14-18 ก.พ. 2563 17999 17999 5900 
19-23 ก.พ. 2563 17999 17999 5900 
20-24 ก.พ. 2563 17999 17999 5900 
21-25 ก.พ. 2563 17999 17999 5900 



 

 

26ก.พ.–01 มี.ค.
2563 17999 17999 5900 
27ก.พ.-02 มี.ค.
2563 17999 17999 5900 
28ก.พ.-03 มี.ค.
2563 17999 17999 5900 

ราคาเด็กทารก 
อายุต่ํากวา 2ป 5,900 บาท 

JoinLand 7,900 บาท 
 
 
 
 
**กรณีทานมคีวามประสงคจะซ้ือน้ําหนักเพิ่ม กรุณาแจงพรอมจองทวัรหรือกอนเดินทาง10วัน
เทาน้ันพรอมชําระคาน้ําหนัก** 
-       ซ้ือนําหนักเพิ่ม         5 กก.   ชําระเพิ่ม    600  บาท 
-       ซ้ือน้ําหนักเพิ่ม       10 กก.   ชําระเพ่ิม 1,000 บาท 
-       ซ้ือน้ําหนักเพิ่ม       20 กก.   ชําระเพ่ิม 2,000 บาท 
ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปบรบูิรณ ณ วนัเดินทางไป
และกลับ 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน  
(แตสามารถเปล่ียนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน) 

ชําระที่สนามบินในวันเช็คอิน สวนคาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาทิป ในกรณีไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง(ต.ม.)  
ในการเขา-ออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต                  

 ขอควรทรา 
 
 
 

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

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



 

 

 
              เงื่อนไขการเดินทาง 
 

 ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมอืง(ต.ม.)ในการเขา-
ออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต อันเน่ืองจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนีเขาออกเมือง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆทุกกรณี ทางบริษัทจะ
ไมรับผดิชอบและไมคืนคาใชจายตางๆทั้งส้ิน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูก
เก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคาน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทาน้ัน ถาหากเปน
ชาวตางชาติ จะตองเพ่ิมจากราคาคาทัวรปกติอีก 100 USD(เงินไทย3,500บาท)   และ
หากเปนชาวตางชาติชาวเกาหลี จะตองเพิ่มจากราคาทัวรปกติอีก 300 USD(เงินไทย
10,500บาท) 

 กรณีตัดกรุปเหมาที่เปน เด็กนักเรียนระดับอนุบาล, ประถม, มัธยมและโรงเรียนกวดวิชา 
นักศึกษาทุกระดับช้ัน ครูอาจารย ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางและอาหารเสริม กลุมธุรกิจ
ขายของออนไลน หมอพยาบาล ชาวตางชาติ หรือกรุปที่มกีารดูงานตองสอบถามราคา
ใหมทุกครัง้ 

 ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเท่ียวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน หาก
ทานไมสามารถรวมทัวรทุกวัน หรือแยกตัวออกจากกรุปทัวร โดยไมลงรานชอปปم�ง เชน 
คอสเมทิส, ดิวต้ีฟรี, อะเมทิส, ซุปเปอรมารเก็ต, ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี, ศูนยสมุนไพร
เกาหลี, น้ํามันสนเข็มแดง ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 350 
USDตอทาน 

 ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเท่ียวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน หาก
ทานไดไมสามารถรวมทัวรทุกวัน แคสมคัรมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชต๋ัวเครื่องบินและท่ี
พักในราคาพิเศษ หากทานไมแจงและปรากฏวา ทานไมรวมทัวรในบางวัน ทางบริษัทจะ
คิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD (กอนซ้ือทัวร จะตองแจงความ
ประสงคท่ีเปนจริง เพ่ืองทางผูจัดจะไดคิดคาบริการท่ีเหมาะสม) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมสําคัญ! 

 
 เงื่อนไขการออกเดินทาง 
ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั้นต่ําของการออกเดินทาง โดยในทัวรน้ี 

กําหนดใหมีผูเดินทางข้ันต่ํา 15 ทาน  หากมีผูเดินทางไมถึงที่กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน
การเพ่ิมคาทัวร หรือ เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลทบิน
ภายในประเทศแตมไิดแจงใหเราทราบลวงหนากอนทางบริษัทฯ จะไมรีบผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
ดังน้ันกรุณาสอบถามยนืยันการออกเดินทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุกครั้ง 

 
 การออกต๋ัวโดยสายภายในประเทศ 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจาก

กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท่ียวบินเพื่อยืนยันกับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจองและขอแนะนําให
ทานซื้อต๋ัวเครื่องบินประเภทที่สามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได อันเน่ืองมาจากหากเกิด
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการบิน 
การยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมกีารเปลี่ยนแปลง ซ่ึง สายการบินพิจารณา
สถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรอืจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย 
หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน อน่ึง บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออก
เดินทางประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง หากไมมั่นใจกรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง  

 
 
 หากกรุปคอนเฟรมแลวไมสามารถเล่ือนการเดินทางได  
หากกรุปคอมเฟรมเดินทางแลวน้ัน ทานจะไมสามารถเล่ือนการเดินทางได ไมวาจะเกดิ

เหตุการณใดๆ ตอทานก็ตาม อันเน่ืองมาจาก การคอนเฟรมของกรุปน้ันประกอบจากตัวเลขการ
จองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจายเพิ่มเติมข้ึน หรืออาจทําให
กรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิมิอนุญาตใหเล่ือนวันเดินทาง
ใดๆ ไดทั้งสิ้นและเก็บคาใชจายท้ังหมดตามจํานวนเงินของราคาทัวร  

 
 การชําระเงินหมายถึงการยืนยันจํานวนผูเดินทาง ไมสามารถปรับเปลีย่นได   
การชําระเงินเขามาน้ัน หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามที่ทานไดจอง

เขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนของผูเดินทางได และหาก



 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

มีความจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจายท่ีทางบรษิัท
เสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางนอยท่ีสุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ท้ังน้ีทั้งน้ันใหเปนไป
ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  
 
 

อัตราคาบรกิารรวม 
 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัตามที่ระบุ Economy Class คาภาษีสนามบนิ คาภาษีน้ํามัน  
(ยกเวนหากมีการประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมจากทาน
ภายหลัง) และเน่ืองจากเปนตั๋วกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางไป-กลับได ท้ังนี้เปนไป
ตามเงื่อนของสายการบิน 

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

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

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 
 
 
 

     คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองดื่ม  

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
     คาธรรมเนียมการยืน่ขอวีซา 
     คาน้ําหนักกระเป�าที่เกินกวาที่สายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวามาตรฐาน  
   คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกต๋ัว
เครื่องบินไปแลว 



 

 

       คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
  คาทิปคนขับรถและมัคคุเทศนทองถิ่น(ถามี) ทานละ 70,000 วอน/ทริป 
      (ชําระที่สนามบินในวันเช็คอิน) คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
 
 

 เงื่อนไขการใหบริการ 
 

 เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 
- การชําระมัดจําและชําระสวนที่เหลือ 
  กรุณาสํารองท่ีน่ังและชําระมัดจํา จํานวน 10,000 บาท ตอทาน เพื่อสํารองสิทธิ์
ในการเดินทาง และชําระสวนท่ีเหลือทั้งหมดกอนออกเดินทาง 30 วัน มิเชนน้ัน บริษัทฯ 
จะถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติัทานจะโดนยึดมัดจําโดยท่ีทานจะไมสามารถ
เรียกรองใดๆ คืนได อันเน่ืองมาจากบริษัทฯ จําเปนที่จะตองสํารองจายคาใชจายในสวน
ของที่พักและต๋ัวเคร่ืองบินไปกอนหนาน้ันแลว หากทานสํารองที่น่ังนอยกวา 30 วัน ทาง
บริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันท ีหลังจากทําการจองแลว กรุณาเตรียมเอกสาร
สําหรับการเดินทางใหพรอม เชน หนาพาสปอรตเพื่อออกต๋ัวหรือคําขอพิเศษเพิม่เติม
ตางๆ  ใหแกพนักงานขาย และหากทานชําระเงินเขามาไมวาจะบางสวนหรือท้ังหมด 
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรบัเงื่อนไขที่ระบไุวทั้งหมดน้ีแลว 
 
- จํานวนคนในการออกเดินทาง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติม ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง
หากมีผูเดินทางนอยกวา 15 ทาน ซ่ึงทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ 
จะแจงทานลวงหนาอยางนอย 7-10 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออก
เดินทางได ทางบรษิัทฯ ยินดีท่ีจะคืนเงินทั้งหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอ่ืนใหทานหากทาน
ตองการ 

 
- การรับการดูแลเปนพิเศษ 

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบรษัิทฯ จะไมสามารถจัดการ
ลวงหนาได เน่ืองจากการขอใชวีลแชรในสนามบินน้ัน ตองมีขั้นตอนในการขอลวงหนา 
และบางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บคาใชจายท้ังทางสนามบินในไทยและใน
ตางประเทศ ซ่ึงผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหนาท่ีไดโดยตรงกอนทําการจองและหาก



 

 

ในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ เชน ผูทีน่ั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและผูท่ีมี
โรคประจําตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปน
หมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 
 
- การถกูปฏิเสธในการเขาหรือออกประเทศ 
  ในกรณีท่ีกองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ 
ไมวาจะเปนประเทศไทยหรือตางประเทศกต็าม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวร
ไมวาจะกรณีใดๆ กต็าม ซ่ึงการตรวจคนเขาเมืองน้ันเปนสิทธิ์ของเจาหนาท่ีของรัฐของ
ประเทศน้ันๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร 
ไมมีสิทธ์ิที่จะชวยเหลือใดๆ ทั้งส้ิน เพราะอํานาจการตัดสินใจเปนของเจาหนาท่ีทางกอง
การตรวจคนเขาเมืองโดยเด็ดขาด อน่ึง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคที่ทําธุรกิจเพื่อการ
ทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย และ
หนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือนและมีหนาแสตมป�ไมนอยกวา 5 
หนากระดาษ 
- การงดเวนการรวมทรปิบางรายการ 
  หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานที่ในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอ่ืน 
ทานจะไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดท้ังสิ้น บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคที่จะ
สละสิทธ์ิและไมรวมเดินทางพรอมคณะ 
 

    เงื่อนไขการยกเลิกการจอง 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน (แตทานสามารถ

เปลี่ยนชื่อผูเดินทางไดตามเงื่อนไขของแตละสายการบินกอนการเดินทาง)  
 

    เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาภาษน้ํีามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม 
หากสายการบินมกีารปรับข้ึนกอนวันเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน
เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํา
ส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  



 

 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเอง  

 เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษทัฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 รายการทองเที่ยวน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง 
หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับ
ใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดย
มีหองพักสําหรับผูสูบบหุร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความ
ประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถ
รับประกันได  

 มัคคุเทศก หัวหนาทัวร พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญา
ใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามและมี
ประทับตราของบรษิัทฯ กํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได เน่ืองจากเปนการจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออก
เมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การ
เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสงใหผิด 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่
เพ่ิมข้ึนของนักทองเที่ยวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ 
การจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

 ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ น้ัน
แตกตางกนั ซ่ึงทางบรษิัทฯ จะพยายามจัดหาใหเหมาะสมท่ีสุด  

 



 

 

เอกสารที่ลูกคาตองเตรียมไปวันเดินทาง 
จากการที่รัฐบาลประเทศเกาหลีใต ประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใตใหกับคนไทย 
ผูที่จะเขาประเทศไดน้ัน จะตองผานการพิจารณาจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองกอนจึงจะ
สามารถเขาประเทศได (เชนเดียวกบัผูท่ียื่นขอวีซากับทางสถานทูตฯ) ทางเจาหนาท่ีตรวจ
คนเขาเมืองจะสอบถามถึงวตัถปุระสงคในการเขาประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่นํามา 
เชน ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรือเอกสารอ่ืนๆ สําหรับรายละเอียดของเอกสารท่ีจะตองใชใน
การพิจารณาไดแก 
(1)  ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหลีใต(ทางบริษัทฯเตรียมให) 
(2)  ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักใน
ประเทศเกาหลีใตได (เชน เงินสด บตัรเครดิต)  
(3)  ช่ือ-ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลีใต เชน โรงแรมที่
พัก (ทางบริษัทฯ เตรียมให)  
(4)  กําหนดการเดินทาง ในชวงระยะเวลาที่พํานักในประเทศเกาหลีใต (ทางบริษัทฯ

เตรียมให) 
คุณสมบัติการเขาประเทศเกาหลีใต (สําหรับกรณีการเขาประเทศดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

(1)  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูอยางนอย 6 เดือน 
(2)  กิจกรรมใด ๆ ที่จะกระทําในประเทศเกาหลีใตจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และ
เขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
(3)  ในข้ันตอนของการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 90 วัน 
(4)  เปนผูท่ีไมมปีระวติัการถูกสงตวักลับจากประเทศเกาหลีใต มิไดอยูในระยะเวลาของ
การถกูปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย คุณสมบัติท่ีจะถกูปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


