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GO2-ICN TG001 

HILIGHT  

 • อุทยานแหง่ชาตโิซรคัซาน หรือสวสิเซอรแ์ลนด์

ของเกาหล ี

 • วดันกัซานซา เป็นหนึง่ในไม่กีว่ัดในเกาหลทีีส่ามารถ

มองไปยังทะเลตะวันออกหรอืทะเลญีปุ่่ นได ้

 • หมูบ่า้นบกุชอนฮนันก กลิน่อายของบา้นเรอืนเกาหลี

ในยุคเกา่แก ่

 • พระราชวงัชางด๊อกคุง ข ึน้ชื่อว่ามรดกโลกทาง

วัฒนธรรมของเกาหล ี

 • ย่านเมยีงดง แหล่งช็อปป้ิงขึน้ชือ่ของเกาหลทีีห่า้ม

พลาด 

โดยสายการบนิโคเรยีนแอร ์

(KE)  เดนิทาง : มถินุายน-

สงิหาคม 62 

ราคาเพยีง 23,900.- 

เกาหล ีซารางเฮโย 

โซรคัซาน 

5 วนั 3 คนื   
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          ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่: 07-11 มถินุายน 2562   23,900.- 

วนัที ่: 05-09 กรกฎาคม 2562   23,900.- 

วนัที ่: 02-06 สงิหาคม 2562   23,900. 

 

  

หมายเหต ุ:รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  

(รวมทา่นละ 1,750 บาท/ทา่น/ทรปิ ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสุวรรณภูม)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ–สนามบนิสวุรรณภมู ิ
   

  

2 อนิชอน - อุทยานแห่งชาตโิซรัคซาน – วัดชนิฮันซา ✈ 🍽 🍽 
I-PARK RESORT 3* 

หรอื เทยีบเทา่ 

3 วัดนักซานซา - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์-โซล 🍽 🍽 🍽 
 

GALAXY HOTEL3* 
หรอื เทยีบเทา่ 

4 

พระราชชางด๊อกคุง - หมู่บา้นบุกชอนฮันนก - ศูนย์โสม- 

ศนูยส์มุนไพรเกาหล ี- Cosmetic Shop –Duty free - ตลาด

เมยีงดง 
🍽 🍽 X 

GALAXY HOTEL3* 
หรอื เทยีบเทา่ 

5 

โซลทาวเวอร์ - ศูนย์น ามันสนเข็มแดง  - พิพิธภัณฑ์

สาหร่าย+สวมชุดฮันบก+ท าคมิบับ–ชอ้ปป้ิงถนนฮงแด - 

ซปุเปอรม์าเกต๊ - กรุงเทพฯ 
🍽 🍽 ✈  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ–สนามบนิสวุรรณภมู ิ

18.30 น. คณะมาพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม  ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 7 

เคานเ์ตอร ์N (เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิโคเรยีนแอร)์ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและ

หัวหนา้ทวัร ์พรอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับ

ทกุทา่น 

21.45 น.  น าทา่นเหริฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ โคเรยีนแอร ์เทีย่วบนิที ่

KE658 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วนัที ่2 อนิชอน - อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน – วดัชนิฮนัซา 

05.00 น. 

 

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหล ีเวลาทอ้งถิน่เร็ว

กว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของ

ทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

เชา้ น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-4 ช.ม. 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารดว้ยเมน ู“ชาบชูาบ”ู 

 

น าท่านสู่ อุทยานแหง่ชาตโิซรคัซาน ระหว่างทางท่านจะไดช้มววิ อันงดงามที่มี

เอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือ อีกชือ่เรียกหนึ่งว่าสวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหลี ซ ึง่จะผ่าน

เสน้ทางธรรมชาตทิีส่วยงาม ลดัเลาะผ่านไปตามหนา้ผา หุบเขาและล าธาร น าท่านน่ัง

กระเชา้ไฟฟ้า Cable Car (ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ ในกรณีทีส่ภาพอากาศไม่

เหมาะแกก่ารเขา้ชม ขึน้อยู่กบัค าสัง่ของเจา้หนา้ทีอุ่ทยาน) ข ึน้สูจุ่ดชมววิของอุทยาน

แห่งชาตโิซรัคซาน ซึง่จะสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์บนยอดเขาดุจดั่งภาพวาดเกนิ

บรรยาย  จากนัน้น าทุกท่านนมัสการพระพุทธรูปสมัฤทธิป์างสมาธขินาดใหญ่ ณ วดั

ชนิฮนัซา  เพือ่ความเป็นสริมิงคลแกต่วัทา่นเองและครอบครัว 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารดว้ยเมน ู“แฮมลูทงั” 

 
 พกัที ่I-PARK RESORT 3*หรอืเมอืงใกลเ้คยีง ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3                                      วดันกัซานซา – สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์-โซล อนิชอน -  สวนอมิจนิกกั - Pocheon Herb Island  - เกาะนาม ิ- โซล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

น าท่านชม วดันกัซานซา เป็นวัดทางพุทธศาสนาทีต่ัง้อยู่บนเนนิเขานักซาน หรือที่

เรยีกอกีอย่างว่า “ภเูขาโอบง” โดยอยู่ตรงกลางระหว่างเมืองซกโช และเมืองยางยาง 

ของจังหวัดคงัวอน ในภาคตะวันออกของเกาหลใีต ้Naksansa เป็นหนึง่ในไม่กีว่ัดใน

เกาหลทีีส่ามารถมองไปยังทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่ นได ้และยังเป็นหนึง่ในแปด

พืน้ทีท่ีส่วยงามในภมูภิาคตะวันออกของเกาหลหีรอืเรยีกว่า “Gwandong Palgyeong” 

อีกดว้ย วัดแห่งนี้มีประวัตยิาวนานกว่า 1,300 ปี ซึง่ถูกสรา้งข ึน้ในรัชสมัยของ King 

Munmu กษัตรยิอ์งคท์ี ่30 แห่งอาณาชลิลาโดยพระภกิษุทีม่ีนามว่า “Uisang Daesa” 

ผูซ้ ึง่สรา้งวหิารหลงัจากเกดินมิติขณะน่ังสมาธแิละเห็นว่าทีบ่รเิวณนี้เป็นทีป่ระทับของ

องคพ์ระโพธสิตัว ์(Avalokitesvara Bodhisattva) และตอ่มาในปี 1925 ไดม้กีารสรา้ง

ศาลาอุยซางแด รูปทรงแปดเหลี่ยมที่สร า้งข ึ้นบนหนา้ผาริมทะเลซึ่งเรียกว่า 

“Uisangdae Pavilion ตรงจุดที ่Uisang เคยน่ังสมาธอิกีดว้ย นอกจากนี้ภายในวัดยังมี

สถานทีท่างพุทธศาสนาและแหลง่มรดกทางวัฒนธรรมอืน่ๆอกีมากมาย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารดว้ยเมน ู“โอซมับลุโกก”ิ 

บา่ย 

 

น าท่านสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซ ึง่ถูกขนานนามว่าดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวน

สนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศโดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ทา่มกลาง

หุบเขา ใหท้่านไดอ้สิระเทีย่วชมท่องไปกับโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอรแ์ฝดคู่

แรกของโลก ทีน่ี่ท่านจะพบเจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสุข 

ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ีหรือเขา้สูด่นิแดน
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แห่งเทพนยิาย สวนสีฤ่ดู ซ ึง่จะปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดูกาล อีกทัง้ยังสามารถ

สนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวน

ดอกไมซ้ ึง่ก าลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ เดือน

มีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถิุนายน เป็นดอก

กุหลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกันยายน เป็นสวนดอกลลิลี่, เดือนตุลาคม - เดอืน

พฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ทีจ่ัดตามตาราง

ประจ าวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเครื่องเล่นไม่จ ากัดรอบ 

เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอย่างมากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารดว้ยเมน ู“หมยูา่งเกาหล”ี 

 
 พกัที ่ GALAXY HOTEL 3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 
พระราชชางดอ๊กคงุ– หมูบ่า้นบุกชอนฮนันก - ศนูยโ์สม – ศนูยส์มนุไพร

เกาหล ี– Cosmetic Shop Duty free -  ตลาดเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 
 

 

 

 

น าท่านสู่  พระราชวงัชางด๊อกคุง เป็นพระราชวังหลวงวังที่สองที่สรา้งต่อจาก

พระราชวังคยองบกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวังทีม่ีความส าคัญอย่างมากต่อ

กษัตริย์หลายๆ พระองค์ในราชวงศ์โชซอนที่มีสภาพดีและสมบูรณ์ที่สุดใน 5 

พระราชวังหลวงทัง้หมดที่ยังคงเก็บรักษาไวแ้ละที่นี่ยังไดร้ับการขึน้ทะเบียนจาก 

UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997 จากนัน้น าท่านสู ่ หมูบ่า้นบุก

ชอนฮนันก หรือบางคนเรียกว่า หมู่บา้นบุคชอนฮันอ๊ก เป็นอีกหนึง่สญัลักษณ์ของ

เกาหลี ท่ามกลางตกึรามบา้นช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บา้นแห่งนี้ก็ยังคง

รักษาอาคารบา้นเรอืนในสมัยโบราณ มกีลิน่อายของเกาหลใีนยุคเกา่แก ่เหมาะส าหรับ

คนทีช่อบสถานที่ท่องเที่ยวเชงิประวัตศิาสตร์ หมู่บา้นบุกชอนฮันอกถอืเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วอกีแห่งหนึง่ทีเ่มือ่นักทอ่งเทีย่วไดไ้ปเยอืนแลว้ จะไดพ้บกับบา้นของขุนนาง

ระดับสงูของเกาหลีในสมัยก่อน ภายในหมู่บา้นมีอาคารแบบดัง้เดมิของเกาหลกีว่า 

100 หลัง (รูปแบบบา้นแบบดัง้เดมิของเกาหลเีรียกว่า ฮันอก(hanok)) ซึง่เก่าแก่มา

ตัง้แต่สมัยโชซอน สว่นชือ่ บุคชอน(Bukchon) แปลว่าหมู่บา้นทางตอนเหนือ ซึง่ตัง้

ตามต าแหน่งที่อยู่ทางทศิเหนือของสถานที่ส าคัญ 2 แห่งของกรุงโซล คอื คลอง

ชองกเยชอน(Cheonggyecheon Stream) กับ จงโร(Jongno)  ในปัจจุบันนี้บา้นฮัน

อกหลายหลงัในหมู่บา้นถกูดดัแปลงใหเ้ป็นศนูยว์ัฒนธรรม เกสตเ์ฮา้ส ์รา้นอาหาร และ

โรงน ้าชา เปิดใหบ้รกิารแกนั่กทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้มาเพือ่สมัผัสและเรยีนรูว้ัฒนธรรมเกาหลี

แบบดัง้เดมิ และอีกหนึง่ส ิง่ทีส่ าคัญก็คือหมู่บา้นนี้เป็นย่านทีม่ีคนเกาหลีอยู่อาศัยกัน

จรงิๆภายในบา้น  จากนัน้น าท่านสู ่ศูนยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจาก

โสมทีม่ีอายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่ีคุณภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มให ้

ท่านไดเ้ลือกซือ้โสมทีม่ีคุณภาพดทีี่ที่สดุและราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า เพื่อน าไป

บ ารุงร่างกาย หรือฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรักและนับถือ  จากนัน้น าท่านชม ศูนยย์า

สมนุไพรเกาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหล ีทีน่ ามา

แปรรูปเป็นรูปแบบตา่งๆ ทีม่สีรรพคณุรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารดว้ยเมน ู“ซมัเทกงั” 

 

 

 

 

น าท่านชม COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องส าอางชื่อดังของเกาหลี เช่น 

Rojukiss, Missha เป็นตน้  จากนั้นน าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่หา้ง Duty 

Free  และใหท้่าน ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่าน

สยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่เป็นแหล่งรวมเครื่องส าอางคช์ือ่ดัง อาท ิEtude, 

Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นตน้ 

ค า่  อสิระอาหารค า่1 มือ้ (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั) 

  พกัที ่ GALAXY HOTEL 3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่5                                      โซลทาวเวอร–์ ศนูยน์ ามนัสนเข็มแดง - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+สวมชุดฮนับก+ 

                                                 ท าคมิบบั– ชอ้ปป้ิงถนนฮงแด – ซุปเปอรม์าเก็ต - กรงุเทพฯ 
อนิชอน -  สวนอมิจนิกกั - Pocheon Herb Island  - เกาะนาม ิ- โซล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นสูช่ม โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมืองทีส่งูทีส่ดุในโลกมีความสงูถงึ 480 

เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาว

เวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกกัซัน และถา้หันไปยังทศิตรง

ขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่น ้าฮันกัง **ไม่ราคารวมค่าข ึน้ลฟิท ์** น าท่านสู่ ศูนย์

น า้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบรสิุทธิ ์100% ซึง่สรรพคุณของ

น ้ามันสนเข็มแดงนั้นมีประโยชน์อย่างมากมาย ทัง้ชว่ยละลายคลอเรสเตอรอล และ

ไขมันทีอุ่ดตนัในเสน้เลอืด ลดระดับน ้าตาลในเลอืด ชว่ยขับสารพษิออกจากร่างกาย

ในรูปแบบของเสยี เชน่ เหงือ่ ปัสสาวะ อุจจาระ ชว่ยลา้งสารพษิหรือดท็ีอกซเ์ลอืดให ้

สะอาด เพิม่การไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ ชว่ยเพิม่ภูมติา้นทานใหก้ับร่างกาย 

บ ารุงผวิพรรณใหส้ดใสจากภายใน และลดอัตราเสีย่งในการเกดิโรคมะเร็ง น าท่านสู ่

พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ซึง่ทา่นจะไดเ้รยีนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหลปีระวัตคิวาม

เป็นมาและความผูกผันทีช่าวเกาหลทีีม่ีต่อสาหร่ายพเิศษ....ใหท้่านไดน้อกจากนี้ทีน่ี่

ยังมบีรกิารถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึในชดุฮันบกพรอ้มใหท้่านท าคมิบับหรือขา้วห่อสาหร่าย

เกาหลดีว้ยตนเองอกีดว้ย  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารดว้ยเมน ู“จมิดกั” 

 น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงถนนฮงแด หรอืบรเิวณหนา้มหาวทิยาลยัฮงอกินี้ เป็นแหล่งชอ๊ป

ป้ิงส าหรับวัยรุ่นทีไ่ม่ควรพลาดน าท่านสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพื่อน า

ท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางน าท่านชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต

ซึง่มีสนิคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลือกซือ้หาเป็นของฝาก เช่น กมิจ ิบะหมี่ก ึง่ส าเร็จรูป 

สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

20.10 น.  น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิโคเรยีนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิท ีKE659 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

00.20 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
 

 

โปรแกรม :  เกาหล ีซารางเฮโย โซรคัซาน 5 วนั 3 คนื  โดยสายการบนิโคเรยีนแอรไ์ลน ์(KE) 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่ว

เพิม่ 
ทา่นละ 

วนัที ่07-11 มถินุายน 62 23,900 23,900 22,900 21,900 7,000 6,900 

วนัที ่05-09 กรกฎาคม 62 23,900 23,900 22,900 21,900 7,000 6,900 

วนัที ่02-06 สงิหาคม 62   23,900 23,900 22,900 21,900 7,000 6,900 

*** ราคาเด็กทารก(อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 10,900.-  *** 

***ราคานีร้วมรายการทวัร ์และ ต ัว๋เครือ่งบนิ*** 
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***ราคานีเ้ฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่น ัน้ กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัง้*** 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 

**ส าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเทศเกาหลี

ใต ้หากลกูคา้ชาวตา่งชาตโิปรดตดิตอ่สอบถามอกีคร ัง้** 

หมายเหต ุ:รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,750 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 (เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ 

ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ท ิง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไม่วา่จะเกดิจาก

ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหนึง่เหตุใดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการได้

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอื

ทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ใน

กรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบัเดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่นขึน้

ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

  เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

  1.  บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่ 

    สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้ 

    เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทัง้ในกรณีที่ 

    ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอก ประเทศ 

         ใดประเทศหนึง่                 

2.  บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3.  บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4.  กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น 

    ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.  เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯจะถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

**ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ี

โดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหล ีข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ลกูคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง  

ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 
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  อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 

1. คา่บัตรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ  

4. หัวหนา้ทวัรห์รอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกนัอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6. สมัภาระน ้าหนักไม่เกนิทา่นละ 23 กก.  

7. ราคารวมภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้** 

 -เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 -เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

  อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2.  คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัม 

4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเสาธารณ

รัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,750 บาท ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ 

เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,750 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

 

 เง ือ่นไขการจอง  

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลักฐานการ โอนเงนิ

ใหเ้จา้หนา้ทีท่ีด่แูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับ เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 

2.       สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน  

3.       หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน  

 ออกบัตรโดยสารทุกครั ้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบ  

 คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ 

4.     หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว  

         หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให ้

         การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ 

         จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  

 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์ห้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิ 

มฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

  เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วัน เก็บเงนิมดัจ าท ัง้หมด 
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3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้

ไม่มกีารคนืเงนิทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์าก

โรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลื่อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาล ทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรือค่ามัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรือโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดไม่ว่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

**ส าคญั!! บรษิทัท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดย

ผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณา

ของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคุเทศกไ์ม่

สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

9. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

  เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะส ิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคืน

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผดิกฎหมาย หรือ

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ื่น

ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
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8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอ

สงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีบ่รษัิท

ระบุในรายการเดนิทาง  

11. บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้ส ิน้บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่ว

เกาหลเีทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดยโรงแรม

ทีพ่ักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลตีามทีร่ะบุใน

รายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ทา่นขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม 

ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนั และไม่สามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลาย

แห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลอียู่ในแถบทีม่ีอุณหภูมติ ่าเครื่องปรับอากาศทีม่ีจะใหบ้รกิาร

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระต่างๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายสูญหายล่าชา้ 

หรอือุบัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอื

ว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถา้ทา่นตอ้งการแยกตวัออก

จากกรุ๊ปทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรา้นศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, รา้นน า้มนัสน, ศูนยเ์ครือ่งส าอาง 

และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 USD ต่อ

ทา่น 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านัน้ กรณี

ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอีกครัง้ หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ์ เก็บ

คา่ใชจ้่ายเพิม่ ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหว่างทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรูปและชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ยของ

การเดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหน่ายหากว่าทา่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของทา่น ทางบรษัิททวัรไ์ม่มกีารบังคบัใหซ้ือ้แต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้

เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดร้ับทราบ 

19. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทุกคร ัง้ม  ิ

 เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 
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  ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการ

เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  

อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต ,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สาย

การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรือ สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับ

สถานเอกอัครราชทตู รวมถงึผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็น

สทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรือ 

ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกันในกรณีทีผู่ร้่วม

เดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ 

เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่

เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมีส ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถือและค านึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความ

ปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

  การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ

นกัทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่น ัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมาย

การท างานภาษาอังกฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ 

2. หลกัฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300เหรียญ

สหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไม่มีบัตรเครดติคาร์ด) หากมีบัตรเครดติ

ต่างประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งน าตดิตัวไปดว้ยหรือ

หลกัฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบว่าทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยังอยู่ในระหว่างการศกึษาหรอืบัตรนักศกึษาและควรเดนิทางกับผูป้กครอง เชน่ บดิา 

มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม่ ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหม่หรอืน าตดิตวัไปดว้ย  

5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไม่ควรสวมใสร่องเทา้แตะ 

******HAVE A NICE TRIP****** 

 


