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เกาหลี 5 วัน 3 คืน 

 
 

 
  

กําหนดการเดินทาง 04-08 กุมภาพันธ 2554           
 

วันท่ีแรก  กรุงเทพฯ - กรุงโซล 

21.30 คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน 4 เคานเตอร F  สายการบิน Business 
Air  โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกกอนขึ้นเครื่อง 

 

วันท่ีสอง เกาะนามิ – ภูเขาโซรัค – เคเบิล – วัดชินฮึงซา 

00.10 บินลัดฟาสู สาธารณรัฐเกาหลีโดยสายการบิน Business Air เที่ยวบินที่ 8B 867 บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม

บนเคร่ือง 
07.30 เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติ อินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต(เวลาทองถ่ินเร็วกวาไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทาน

เปนเวลาทองถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลวจากน้ันนําทานลงเรือสู 
เกาะนามิ ชมวิวทิวทัศนซึ่งเคยใชเปนสถานที่ถายทําละครทีวี Winter Love Song หรือเพลงรักในสายลมหนาว อันโดง
ดังไปท่ัวทั้งเกาหลีและเอเชีย ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติก และความงามของทิวสนที่ต้ังตรงด่ิงเปน
แถวยาวตลอด 2 ขางทาง ซึ่งในแตละฤดูเกาะนามิจะมีความสวยงามแตกตางกันไป 
กับโลเคช่ันประทับใจ หรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิวสวยงามตามอัธยาศัย 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ Dukkalbi ไกผัดเผ็ดบารบีคิวเปน
เน้ือไกที่หั่นออกเปนช้ินพอคํา คลุกเคลาดวยซีอิ๊วเครื่องปรุง และหมักทิ้งไวจนไดที่ จึงนํา
เน้ือไกและผักมาผัดบนกระทะยักษ รับประทานพรอม กิมจิ ซุปสาหราย และขาวสวย  

พรอมมีเวลาใหทานไดเก็บภาพ
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  หลังจากน้ันเดินทางอีกประมาณ 90 นาทีเพ่ือเดินทางสูภูเขาโซรัคหรืออุทยานแหงชาติโซรัค หลังจากน้ันนําทุกทานไปสูวัด 

Shinhung  หรือวัด ชินฮึงซาคือวัดที่มี อายุเกาแกกวาพันป สรางในสมัยอาณาจักรชิลลา นมัสการ
พระพุทธรูปปางสมาธิองคใหญ ต้ังอยูกลางแจง และเดินขามสะพานชําระจิตใจ ทานจะพบ วัดชินฮึงซา วัดเกาแก

กวาพันป สรางในสมัยอาณาจักรชิลลา และยังมีระฆังเกาแกที่มีอายุ 1,400 ป ซึ่งต้ังอยูภายใน วัดชินฮันซา ซึ่ง 
ต้ังอยูในอุยานแหงชาติโซรัคซาน เปนวัดที่เกาแกสรางในสมัยอาณาจักรชิลลา นําทุกทานนมัสการพระพุทธรูป
สัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ เพ่ือความเปนสิริมงคลแกตัวทานเองและครอบครัว จากน้ันนําทานเดินทางสู สถานี

กระเชาไฟฟา เพ่ือนําทานโดยสาร น่ังกระเชาไฟฟา (CABLE CAR) สู จุดชมวิวของอุทยานแหงชาติ
โซรัคซาน ซึ่งจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนบนยอดเขา ดุจด่ังภาพวาดเกินที่จะบรรยาย 
  

าตองสรางอนุสาวรียหมีไวดวย... เหตุเพราะตํานานความเช่ือของชาวเกาหลี ตาม

ีตมีเทพผูปกครองอยูบนสวรรคนามวา ฮวานอิน (Hwan-in) มีโอรสนามวา ฮวานอุง 
น มีความปรารถนาท่ีจะเสด็จมาที่โลกมนุษย ซึ่งพระบิดาก็ไดอนุญาต โดยไดนําไพรพล

มากวา 3,000 องค ขณะน้ันมีเสือและหมีอยูคูหน่ึง มีความตองการอยางยิ่งที่จะเปนมนุษย จึงไดสวดภาวนาขอให
ตนไดเปนมนุษยตอเทพทุกองค จนกระทั่งไดมาขอตอเทพฮวานอุง พระองคไดสัมผัสถึงความปราถนาอันแรงกลาของหมีและเสือ จึงได
ประทานผักโขม และ กระเทียมแกสัตวทั้งสอง พรอมทั้งสั่งใหสัตวทั้งสองจําศีลอยูในถ้ําเปนเวลา 100 วัน หากทําสําเร็จสัตวทั้งสองก็จะสม
ปราถนา หมีและเสือดีใจเปนอยางมากพรอมรับคําและเขาไปจําศีล ปรากฎวาผานไปไดแค 3 วัน เสือก็หมดความอดทนเลิกลมความต้ังใจไป แต
หมีมีความอดทนมากกวา พออยูในถ้ําไดถึง 21 วันก็กลายรางเปนหญิงงามมีช่ือวา อุง-นยอ (Ung-nyeo) ตอมา อุง-นยอ อยากมีบุตรแตไมมีชาย
จะแตงงานดวย จึงไดไปสวดออนวรตอฮวานอุงอีกครั้ง เทพฮวานอุงสงสารและเห็นวาเปนหญิงที่มีรูปรางงดงามย่ิงนัก จึงแปลงกลายเปนมนุษย
แลวมาแตงงานกับอุง-นยอเสียเอง จึงไดกําเนิดบุตรชายช่ือ ทันกุนวันกอม (Dangun Wanggeom) จนตอมา ทันกุนวันกอม ไดเปนผูสถาปนา
อาณาจักรโคโชซอนขึ้น (Gojoseon) ซึ่งถือวาเปนอาณาจักรเริ่มแรกของเกาหลีน่ันเอง ดังน้ัน ชาวเกาหลีจึงเช่ือวา หมี
และไดสรางอนุสาวรียหมีไวที่ โซรัคซานแหงน้ี 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ชาบู ชาบู สุก้ีสไตลเกาหลี บนหมอไฟรอนๆ
ตางๆ และเน้ือหมูสไลดนํ้าซุปรอนๆ และเสนอูดงซึ่งขาดไมไดในการทาน ชาบู ชาบู พรอมขาวสวย

 
จากน้ันนําทานเขาสูที่  Phoenix Ski  Resort หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

เกร็ดนารู..........ทําไมเค
ตํานานไดเลาเอาไววา ในอด
(Hwan-ung) เทพฮวานอุงน้ั

เปนตนกําเนิดของพวกเคา 

 ประกอบดวย ผักสดชนิด
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วันท่ีสาม  สุสานกษัตริยเซจง - Strawberry farm - เอเวอรแลนด   

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
นําทานเดินทางสู สุสานกษัตริย พระเจาเซจงมหาราช กษัตริยองคที่ 4 แหงราชวงศโซซอนของประเทศเกาหลีใต 
ถือเปนมหาราช 1 ใน 2 จาก กษัตริยทั้งหมด 27 พระองคของประวัติศาสตรเกาหลี กษัตริยที่มี พระสาทิสลักษณ 
ของพระองคยังปรากฏบนธนบัตร 10,000 วอนของเกาหลีใต เปนผูประดิษฐอักษรเกาหลีใหมีใชสืบเน่ืองมาถึง
ปจจุบัน สุสานหลวงที่กอสรางเม่ือป 1469 ที่ใชแรงงานกวา 5,000 คนภายในเวลา 20 วัน ต้ังอยู

ทามกลางเทือกเขาทั้ง 2 Mt.Chingsung และ Mt.Buksung ถือตามหลักฮวงจุยทุกประการ  
 

จากน้ันนําทานสู ไรสตรอเบอรร่ี ขอเชิญทานลิ้มรสสตรอเบอรรี่เกาหลีสดๆ 
ในบรรยากาศภายในไรสตรอเบอรรี่อยางแทจริง ทานจะไดพบกับวิถีชีวิต
ชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลี วามีวิธีการปลูกอยางไรจึงไดผลสตรอเบอรรี่ที่
ขนาดใหญเปนพิเศษ และหวานหอมชวนนารับประทานเปนที่ช่ืนชอบของ
ชาวเกาหลีเอง และชาวตางชาติ และยังเปนผลไมสงออกของประเทศอีกดวย 
ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษา และทานยังสามารถเลือกชิมสตรอเบอรรี่ไดจาก
ภายในไร (อาจจะมีการเปล่ียนไรผลไมตามความเหมาะสม) 
 

กลางวัน                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ ฮันจองซิก เปนอาหารสไตลเกาหลีแทๆที่เปนอาหารชาววังในสมัยที่เกาหลี          

มีระบบกษัตริย และยังเปนอาหารที่มีการนํามาใชในละครเรื่อง “แด จัง กึม” 

ากนั้นนําทุกทานสู สวนสนุกเอเวอรแลนด สวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศ และเปนที่นิยมของชาวเกาหลี
างชาติเปนอยางมากต้ังอยูทามกลางหุบเขาและขอเชิญทานทองไปกับโลกของสัตวปาซาฟารี ทานจะไดพบกับ ไล
เกอร ซึ่งเปนลูกแฝดผสมท่ีเกิดขึ้นจากความรักระหวางสิงโตผูเปนพอและเสือผูเปนแมนับเปนแฝดผสมเสือ-
สิงโตคูแรกในโลก มีอายุกวา 15 ปแลว และสนุกไปกับลีลาทาทางอันพริ้วไหวของหมีตางๆ ซึ่งพนักงานขับรถ
ซาฟารีจะเปนผูทักทายและเลนกับพวกเขาเหลาน้ันและเติมเต็มความสุขของทานดวยเครื่องเลนนานาชนิดดวย

บัตร Free Pass ทานสามารถเลือกเลนเคร่ืองเลนไดทุกชนิดไมจํากัดจํานวนคร้ังเชิญทานเก็บภาพความ
ประทับใจกับสวนดอกไม ซึ่งกําลังบานสะพร่ังเต็มสวน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
สภาพอากาศ (เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน ชมสวนดอกทิวลิป, เดือน

พฤษภาคม-เดือนมิถุนายน ชมสวนดอกกุหลาบ เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน ชม
สวนดอกลิลล่ี, เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน) ชมสวนดอกเบญจมาศ 
    

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการ  Dweji Bulgogi หมูยางเกาหลีที่ผานการหมักในหมอดินและสวนผสม
หลายๆอยาง อาทิซอสซีอิ้วผลไมหวานนานาชนิดและนําลงไปยางและใชกรรไกรตัดเปนช้ินพอดีคํา เสริฟพรอมซุปสาหราย
และขาวสวยรอนๆ 

 
จากน้ันนําทานเขาสูที่ Laviedor Resort  หรือเทียบเทา 

 
หลังจ
และชาวต
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วันท่ีสี่  บลูเฮาส – พิพิธภัณฑพื้นบาน - พระราชวังเคียงบ็อก – เมียงดง – ศูนยโสม - JUMP 

Show –  ชอปปงทงแดมุน 

 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 

 นําทานผานชม บลูเฮาส ทําเนียบของประธานาธิบดีคนปจจุบัน ลี เมียง บัค (ระหวางรถแลนผานไมอนุญาตให

ถายภาพหรือวีดีโอใดๆ ทั้งสิ้น

อนุสาวรียรูปนกฟนิกซ สั
สวยงามของภูเขารูปหัวมังกร 

ที่สุดของกรุงโซล  จากนั้

รับทราบประวัติความเป

) หลังจากนั้นแวะถายรูปเปนที่ระลึกกับ

ญลักษณความเปนอมตะชมทัศนียภาพอัน

และวงเวียนนํ้าพุ นับเปนจุดที่มีฮวงจุยที่ดี

นเขาชม  พิพิธภัณฑคติชนพื้นเมือง 

นมาของคนเกาหลีต้ังแตยุคโบราณผานทาง

หองแสดงหุนจํ าลองจาก น้ันนําท านยอนรอยละคร เรื่ อง  Princess 
Hours หรือเจาหญิงวุนวายกับเจาชายเย็นชาที่   พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเปนพระราชวังไมโบราณที่เกาแกที่สุด สราง

ขึ้นใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกวา 600 ปกอน ภายในพระราชวังแหงน้ีมีหมูพระที่น่ังมากกวา 200 หลัง แตไดถูกทําลายไปมากใน
สมัยที่ญี่ปุนเขามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเปนศูนยบัญชาการทางการทหารและเปนที่ประทับของกษัตริย  ปจจุบันไดมีการ

กอสรางหมูพระท่ีน่ังที่เคยถูกทําลายขึ้นมาใหมในตําแหนงเดิม ถายภาพคูกับพลับพลากลางน้ําเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเปน

ทองพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตตางๆ สําหรับตอนรับแขกบานแขกเมือง หล ือ
ถนนเซจองที่เปนสถานที่ต้ังอนุสาวรียขอกษัตริยเซจองที่มีความสําคัญมากๆต

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Osam Bulgogi เปนการตมรวมกั ้ํา
คลุกคลิกซึ่งมีรสชาติกลมกลอมนารับประมาน รับประทานพรอมกิมจิ  

  
บาย จากน้ันนําทานตอดวยการชอปปงแบบสุดๆ ทั้งราคาและสินคาที่ยาน” เมียงดง” หรือ สยามสแควรเกาหลี หากทาน

ตองการทราบวา แฟช่ันของเกาหลีเปนอยางไร กาวลํ้านําสมัยเพียงใด ทานจะตองมาที่เมียงดงแหงน้ี พบ
กับสินคาวัยรุน อาทิ เสื้อผา รองเทาบุรุษ-สตรี เครื่องสําอาดังๆของเกาหลี ACCESSORIES 
ตางๆ เดินทางสู ศูนยโสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีอายุ 6 ป ซึ่งถือวาเปนโสมที่มี

คุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกวาไทย 
2 เทา กลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ  

 

คํ่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ bibimbap + Sahbu ขาวยํารอนๆที่เสริฟมาในหมอหินที่ผสม
ผักและขาวนานาชนิดพรอมกับใสซอสพริกเพ่ือเพ่ิมรสจัด และ ยังเสริฟพรอมกับซุปรอนสไตลชาบู      

 
 

ังจากน้ันนําทุกทานสู จัตุรัสเซจองหร
อประเทศเกาหลี  

นของหมูสามช้ันและอาหารทะเลเปนน
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นําทานรวมชมการแสดงสด”JUMP SHOW” เปนละครเวทีรูปแบบใหมจากประเทศเกาหลี เปนละครใบที่มี
เอกลักษณอยูที่การน อสูแบบโบราณของเกาหลี ไดแก เทควันโดและเทคยอน ผสมผสานกับศิลปะการ
ตอสูของชนชาติอื่ ังฟู คาราเต กระบี่กระบอง และมวยจีน โดยมีมุกตลกขําขันเปนเสมือน "ผงชูรส"  
จากน้ันนําทานสู าใหญที่สุดในเอเชีย “ตลาดทงแดมุน” ซึ่งต้ังอยูบริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศ
ตะวันออกซึ่งท  หลากหลายประเภทต้ังแตศีรษะจรดปลายเทา อาทิ เสื้อผา รองเทาบุรุษ-สตรี รองเทา

ผาใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัว ถุงเทา ผาพันคอ โดยทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศการ Shopping สินคาใน
ราคาเกาหลีอยางแทจริง 
 

 
 จากน้ันนําทานเขาที่พัก CAPITAL HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 

วันท่ีหา Amethyst Factory  - N’Seoul Tower – Teddy Bear 

ําเสนอศิลปะการต
นในแถบเอเชีย เชน ก

แหลงชอปปงที่ไดช่ือว

านสามารถสรรหาสินคา

Museum – Dongwha Duty Free - กรุงเทพฯ 
 

หลังจากรับประทานอาหารเชาภายในโรงแรมแลวนําทุกทานสู Amethyst Factory ซึ่งเปนสถานที่ผลิตพลอย
ที่สวยและมีคุณภาพดีที่สุดในเกาหลี นําทานสู N Seoul Tower หอคอยใจกลางกรุงโซล  
ที่ทานจะไดเห็นทัศนียภาพของกรุงโซลไดรอบ 360 องศา และชมความนารักของ “The 
Teddy Bear Museum” ซึ่งอยูช้ันใตดินของโซลทาวเวอรใหทานไดชมความนารัก
ของเจาหมีขนฟู ซึ่งภายในแบงเปน 2 ฮอลล ฮอลลแรกทําหนาที่บอกเลาความเปนมาของเกาหลี 

งวีถีชีวิตความ

ทุกทานไดไป
าแบรนดเนม 

หรือเครื่องสําอางทั้งของเกาหลีและของตางประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 

โดยทานจะเห็นเจาหมีแตงกายในชุดประจําชาติ และชุดขุนนางของแตละยุดแตละสมัยในขณะที่
ฮอลลที่สอง เปนการเลาเรื่องราวของเกาหลียุคใหมจากมุมตางๆ ของกรุงโซล ทานจะไดเห็นกองทัพ
หมีแสดงดนตรี เชียรบอลโลก หรือหมีฮิปฮอปที่กําลังเตนบีบอย ทานจะไดสัมผัสถึงประวัติศาตรและสัมผัสถึ
เปนอยูของคนเกาหลีสมัยใหมโดยเพลิดเพลินและไมรูสึกเบื่อ 
 
                  หลังจากน้ันนําทุกทานไปยังสถานที่ชอปปงอีกที่คือ Dongwha Duty Free เพ่ือให
ซื้อของปลอดภาษีที่มีราคาตํ่ากวาทองตลาดทั่วไป ในน้ันทุกทานสามารถเลือกซื้อสิ่งของไดมากมาย อทิ กระเป
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไกตุนโสม อาหารตําหรับชาววังบํารุงสุขภาพ บริการทานละ 1 ตัว บรรจุอยู

ในหมอเหล็กรอนๆ ภายในตัวไกจะยัดไสดวยขาว และของบํารุงตางๆ อาทิ เม็ดพุทราแหง รากโสม เกาก้ี ปรุงรสดวย
พริกไทยดํา และเกลือ รับประทานพรอมเครื่องเคียงที่เรียกวา กักตุกี (ทําจากหัวไชเทาดอง) และเสนขนมจีนหนานุม
แบบเกาหลี พรอมทั้งเสิรฟ อินซัมจู หรือ เหลาดองโสม 
 
จนไดเวลาสมควรนําทานสูสนามบินอินชอน ระหวางทางพาทานแวะละลายเงินวอนที่รานคาสนามบิน ซึ่งทาน
สามารถเลือกซื้อสินคาพ้ืนเมืองอีกรอบหน่ึงเปนการสงทายกอนอําลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน (มามาสไตล

เกาหลี) อูดง กิมจิ ขนมชอคโกพาย ลูกอมแปลกๆที่ประเทศไทยอาจไมมี ช็อกโกแลตสโตน นํ้าจิ้มปรุงรสหมูยางเกาหลี ไก
ตุนโสมสําเร็จรูป ผลไมสาลี่ ในราคาพิเศษกอนกลับเมืองไทย 

 
17.00 เหินฟากลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 8B 868  บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
21.30 ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
  
                     ********************************** 
 
 
 

 

 

 

 

 

***ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินท้ังไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบ ลวงหนา ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังนี้ขึ้นอยูตามความเหมาะสม*** 
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ราคาทัวรรวม 

1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ตามเสนทางที่ระบุในรายการช้ันทัศนาจร ไป-กลับพรอมคณะ 

2.  คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ 

3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 

4.  คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเทา 

5.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

6.  คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี 
7.  คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละ 20 กก. 
8.  คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 
 

 

ราคาทัวรไมรวม 
1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิม  
นอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพิ่ม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก) 
2. คาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ินทานละ 20,000 วอน ตอทริป 
3. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
4. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) 
5. คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถ่ินที่อยู 4)สําเนาทะเบียนบาน
(ถามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี)  
6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาใหทาน โดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของ
หนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา 
 
หมายเหตุ 
1. จํานวนผูเดินทาง ขั้นต่ํา ผูใหญ 15 ทาน ขึ้นไป 
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
3. หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน 
4. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีที่
ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะ
คาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทาง แลว 
6. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักทองเที่ยวเอง 
7. ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได 
8. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไว
แลวทั้งหมด 
 
 
 



   GMTT 1110125   
 
 
เง่ือนไขการใหบริการ 
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 15 วัน 
ช่ือบัญชี  :  GOLDENMILES TOUR & TRAVEL CO.,LTD 
ธนาคาร  :  กสิกรไทย สาขา ประตูนํ้าปทุมวัน        
เลขท่ีบัญชี  :  005-2-70884-2 
2. ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
3  การยกเลิกกรุปที่เดินทางตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter 
Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด 
 
การยกเลิก                                                                                                                                        
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 
- ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 - 6 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร 
 
 
ขอแนะนาในการทองเท่ียว 
  การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง เอกสารที่ควรเตรียมกอนการเดินทาง เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง
ของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเฉพาะนักทองเท่ียว ที่มาทองเที่ยวโดยสุจริตเทาน้ันที่ผานเขาเมืองได และพิจารณาจาก 
1.) หลักฐานการทํางานประจําของนักทองเที่ยว ซึ่งควรที่นาติดตัวไปแสดงดวย เชน บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทํางาน 
 ภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผูจัดคณะ 
2.) หลักฐานการเงิน ในระหวางการทองเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปดวย ประมาณ 300 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ                       
300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไมมีบัตรเครดิตคารด) หากมีบัตรเครดิตตางประเทศ เชน Visa Card, American Express, Dinners        
Club หรือ Master Card  ตองนําติดตัวไปดวยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงใหเจาหนาที่ทราบวา ทานคือนักทองเที่ยว 
3.) ใบรับรองสถานศึกษาหากทานยังอยูในระหวางการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควร เดินทางกับผูปกครอง เชน บิดา มารดา ปา นา อา ที่มี    
นามสกุลเดียวกัน 
4.) หากเปนพาสปอรตใหม ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรตใหมหรือนําติดตัวไปดวย 
5.) การแตงกายสุขภาพและแลดูเปนนักทองเที่ยว ไมควรสวมใสรองเทาแตะ 
 
 
พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการ เดินทางไมนอยกวา 6 เดือน ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และท่ีประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต 

ปฏิเสธมิใหเดินทาง ออกหรือเขา ประเทศทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ท้ิงสิ้น 
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