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         เร ิม่ตน้เพยีง26,900.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

เกาหล ีปซูาน Beautiful Hanok Village 

5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิโคเรยีนแอร ์(KE) 

 บนิหรกูับสายการบนิประจ าชาตเิกาหลใีต ้

 หมูบ่า้นวัฒนธรรมคัมชอน สมญานามซานโตรนิีแหง่เกาหล ี

 Oryukdo Skywalk สะพานกระจกแกว้จดุชมววิทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงปซูาน 

 พลุกกุซา มรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO 

 สนุกสนานกับสวนสนุก E-World เลน่แบบไมจ่ ากัดรอบ 

 หอคอยปซูาน แลนมารค์ของเมอืงปซูาน 

 ชอ้ปป้ิง ตลาดนัมโพดง ,ถนนทงซองโน, Lotte Outlet 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่04-08 กรกฎาคม 61          26,900.- 

วนัที ่18-22 กรกฎาคม 61           26,900.- 

วนัที ่01-05 สงิหาคม 61           26,900.- 

วนัที ่15-19 สงิหาคม 61            26,900.- 

วนัที ่05-09 กนัยายน 61           26,900.- 

วนัที ่19-23 กนัยายน 61            26,900.- 

วนัที ่03-07 ตลุาคม 61           27,900.- 

วนัที ่17-21 ตลุาคม 61            27,900.- 

 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ40,000 วอนหรอื 1,400บาท 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสุวรรณภูม)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ    - 

2 

กรุงเทพฯ - สนามบนินานาชาตกิมิแฮ - เมอืงปูซาน 

- หมู่บา้นวัฒนธรรมคมัชอน - Oryukdo Skywalk -  
เมอืงเคยีงจู - วัดพุลกกุซา – หอดดูาวชมซงแด 

 

✈  🍽 🍽 
HwangnamguanHanok 
Village ระดบั 3 ดาว หรอื
เทยีบเทา่ 

3 

เมอืงเคยีงจู - เมอืงแดก ู- วัดดองฮวาซา - Okgol 
Village - Cosmetic Shop - ศนูยโ์สม - สวนสนุก 

E-WORLD - 83 Tower –ชอ้ปป้ิงถนนทงซองโน 
 

🍽  🍽 อสิระ 
Crystal Hotel  

ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

4 

เมอืงปูซาน - วัดแฮดงยงกงุซา - ศนูยส์มุนไพรสน
เข็มแดง - Duty Free - สวนยงดซูาน - หอคอยปู
ซาน - Nampodong Street –ตลาดปลาชาลกาช ิ

 

🍽  🍽 🍽 
Crystal Hotel  
ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

5 

ศนูยส์มุนไพรเกาหล ี- Nurimaru APEC House -  

ซปุเปอรม์าเก็ต - Lotte Outlet - สนามบนิกมิแฮ – 
กรุงเทพฯ 
 

🍽  🍽 ✈ - 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ–สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.30 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4ประต ู5เคานเ์ตอร ์M 

(เชค็อนิกรุ๊ปของสายการโคเรียนแอร)์ โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์พรอ้มอ านวยความสะดวก

ตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

วนัที2่ 
กรุงเทพฯ - สนามบนินานาชาตกิมิแฮ - เมืองปูซาน - หมู่บ ้านวฒันธรรมคมัชอน - Oryukdo 

Skywalk - เมอืงเคยีงจ ู- วดัพลุกกุซา - หอดดูาวชมซงแด 

01.40 น. น าทา่นสู ่สาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ โคเรยีนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่KE662 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

08.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตกิมิแฮ เมอืงปูซาน ประเทศสาธารณรฐัเกาหล ีเวลาทอ้งถิน่เร็วกว่า

ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) 

เชา้ น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  น าทา่นสู ่หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน หรอืทีรู่จ้ักกนัอกี

ชือ่หนึง่ว่า Taeguekdo Village ไดร้ับการขนานนามว่าเป็นซานโตรนิีแห่งเกาหล ีเป็นชมุชนซึง่ตัง้อยู่ห่างจาก

ตลาดชากลัชขิองปูซานเพยีง 30 นาทเีทา่นัน้ และเป็นอกีหนึง่สถานที่ๆ น่าสนใจส าหรับคนทีแ่วะไปเทีย่วเมอืงปู

ซาน ถนนหนทางทนีี่ถกูตกแตง่ดว้ยภาพแนวกราฟฟิตี ้บา้นเรอืนหลายหลงัเปลีย่นเป็นสตดูโิอและแกลลอรี่ แต่

หลายหลงัยังมผีูค้นอาศยัอยู่จรงิๆ ทีน่ี่โดง่ดงัจากการเป็นสถานทีถ่า่ยท ารายการ Running Man รายการชือ่ดัง

ของเกาหล ีซึง่มีทัง้ตอนทีน่างเอกสาวชเวจีอูเป็นแขกรับเชญิ รวมทัง้หนุ่มๆ 2PM ก็เคยมาถ่ายท าทีน่ี่เชน่กัน  

จากนัน้น าทา่นสูจุ่ดชมววิรมิทะเล  Oryukdo Skywalk  ใหท้า่นไดส้มัผัสความตืน่เตน้ของสะพานกระจกแกว้

ทีถ่กูสรา้งขึน้เหนือหนา้ผาชายฝ่ังทะเล 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย“ชาบชูาบ”ู 

 จากนัน้น าทา่น วดัพลุกกุซา ตัง้อยู่ทีเ่มอืงเกา่เเกอ่ย่างเมอืงเคยีงจู โดยเป็นวัดหลกัของอาณาจักรชลิล่ามาตัง้

เเตปี่ ค.ศ.535 ซึง่วัดเเห่งนี้มีความสวยงามเเละสมบูรณ์เเบบอย่างมาก จนท าใหไ้ดร้ับการคัดเลอืกเป็นมรดก

โลกทางวัฒนธรรมจากองคก์าร UNESCO เมือ่ปี ค.ศ.1995 ทีผ่่านมา ท าใหก้ลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วเกาหลี

ส าคญัของเมอืงเคยีงจูไปเลย ซึง่ในเเตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วมาเทีย่วชมวัดส าคัญเเห่งนี้เป็นอันมาก ยิง่ในชว่ง

ของฤดใูบไมเ้ปลีย่นสนัีน้นับว่าเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วฮอตฮติเลยทเีดยีว  จากนัน้น าท่านสู ่หอดูดาวชมซงแด 

สรา้งข ึน้ตัง้เเตส่มัยราชวงศซ์อนตอ๊ก เเห่งเเควน้ชลิลา ซึง่มกีารประมาณการกนัว่าตัง้เเตส่มัยศตวรรษที ่7 โดย

มกีารสรา้งดว้ยหนิน ามาเรยีงซอ้นกนัเป็นชัน้ๆ ในลกัษณะของรูปขวด โดยมคีวามสงูถงึ 9.4 เมตร นับว่าเป็นหอ

ดดูาวทีม่คีวามเกา่เเกอ่ย่างมากในซกีโลกฝ่ังตะวันออก เเละเเสดงใหเ้ห็นถงึเทคโนโลยทีีค่อ่นขา้งจะล ้ายุคของ

ชนชาตเิกาหลตีัง้เเตยุ่คโบราณ โดยสภาพโดยรวมทัว่ไปของหอดดูาวนัน้ยังมีสภาพทีด่อียู่เเมจ้ะผ่านกาลเวลา

มานานเเลว้ก็ตาม 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “จมิดกั”  

 
 พกัที ่HwangnamguanHanok Village 3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที3่ เมอืงเคยีงจ ู- เมอืงแดก ู- วดัดองฮวาซา - Okgol Village - Cosmetic Shop - ศนูยโ์สม - สวนสนกุ 

E-WORLD - 83 Tower – ชอ้ปป้ิงถนนทงซองโน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทานเดนิทางสู ่เมอืงแดก ู เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุเป็นอันดบัสีข่องประเทศเกาหล ี จากนัน้น าทา่นสู ่วดัดองฮวาซา วัด

แห่งนี้ไดอ้นุรักษ์ส ิง่ทีห่ลงเหลอืจากอดตีอันหลากหลายเจดยีห์นิสามชัน้ในปีกดา้นตะวันออกและตะวันตกของ

วัดเป็นผังแบบวัดทีห่าดไูดย้าก เสาโบราณคูห่นิแห่งพระไวโรคนั (Vairocana Buddha) และภาพแกะสลักพระ

พุทธบนกอ้นหนิท าใหว้ัดนี้มคีา่ยิง่ “จากสถานีดองแทกเูดนิเทา้ตอ่ประมาณ 5 นาทไีปยังส านักงานโทรศัพท ์ซี

นาม (Sinam) และจากทีน่ั่นขึน้รถประจ าทางหมายเลข 105 ไปยังวัดดองฮวาซา”  จากนัน้น าท่านชม Okgol 

Village หมู่บา้นเก่าแก่รูปแบบดัง้เดมิของเกาหล ีหมู่บา้นเก่าของพวกขุนนางและชนชัน้สูง แห่งยุคสมัย

ราชวงศโ์ชซอน ถกูสรา้งข ึน้ในปี 1630 โดยตระกูล Choi ตระกูลเก่าแก่ของเมืองแทกู ตัง้อยู่บรเิวณเขาพัลกง

ซาน  จากนัน้น าทา่นชม Cosmetic Shopศนูยร์วมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดังของเกาหลมีากมายหลายแบรนดด์ัง  

จากนัน้น าทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซ ึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่ีคุณภาพ

ดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่ีคุณภาพดทีี่สดุและราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า 
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เพือ่น าไปบ ารุงร่างกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่า่นรักและนับถอื  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “บบิมิบพั” 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุก E-WORLD เป็นสวนสนุกที่ใหญ่เป็นอันดับสามของเกาหลีใต ้มีเครื่องเล่น

มากมายทา้ทายใหท้่านลองวัดใจ อาทเิชน่ สกายจั๊ม,รถไฟเหาะ, Ballon Race, Water Fall Plaza, บา้นผีสงิ 

ฯลฯ และยังม ีเทศกาลดอกไมต้ามฤดกูาล อาทเิชน่ สวนดอกทวิลปิ สวนสไตลย์ุโรป ใหท้่านไดเ้ลอืกเก็บภาพ

ความประทบัใจ  จากนัน้น าทา่นชม หอคอย 83 ทาวเวอร ์ทีค่วามสงู 202 เมตร ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเมือง

แดก ูเพือ่ชมววิพาโนรามา 360 องศา ชมทศันียภาพอันสวยงามของเมอืงแดก ู จากนัน้น าทา่นอสิระทา่น ช็อป

ป้ิงถนนทงซองโน ถนนสายแฟชัน่ทีม่ีเสือ้ผา้แบรนดเ์นมของเกาหลกีับคอลเลกชนัใหม่ล่าสดุใหเ้ลอืกซือ้กัน

อย่างมากมายในราคาไม่แพงอีกดว้ย พรอ้มทัง้เลอืกซือ้เครื่องส าอางคแ์บรนดด์ังของเกาหลีEtude, Skin 

Food, Face Shop อย่างจุใจ 

ค า่  อสิระอาหารค า่เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดอ้สิระตามอธัยาศยั 
 

พกัที ่ Crystal Hotel 3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที4่ เมอืงปซูาน - วดัแฮดงยงกงุซา - ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง - Duty Free - สวนยงดซูาน -  หอคอยปู

ซาน - Nampodong Street - ตลาดปลาชาลกาช ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นสู ่วดัแฮดงกกุซา ตัง้อยู่บนชายฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของเมอืงปูซาน เป็นวัดทีส่รา้งบนเหลา่โขดหนิ

รมิชายหาดทีแ่ตกตา่งไปจากวัดสว่นใหญ่ในประเทศเกาหล ีทีม่ักจะสรา้งอยู่ตามเชงิเขา วัดแห่งนี้ถูกสรา้งข ึน้

โดยพระอาจารย์ Naongเมื่อปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์ Uwangแห่งราชวงศ ์Goryeoจากนั้นในปี 

1970 ถกูฟ้ืนฟแูละปรับปรุงอกีครัง้ ดว้ยความพถิพีถินั เพื่อใหค้งไวซ้ ึง่เอกลักษณ์และความงดงามแบบดัง้เดมิ  

จากนัน้น าทา่นสู ่น า้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกดัจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์100% ซึง่สรรพคุณของน ้ามันสน

เข็มแดงนัน้มปีระโยชนอ์ย่างมากมาย ทัง้ชว่ยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันทีอุ่ดตันในเสน้เลอืด ลดระดับ

น ้าตาลในเลือด ชว่ยขับสารพษิออกจากร่างกายในรูปแบบของเสยี เช่น เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยลา้ง

สารพษิหรือดีท็อกซเ์ลือดใหส้ะอาด เพิม่การไหลเวียนของเลือดไดส้ะดวกขึน้ ช่วยเพิม่ภูมติา้นทานใหก้ับ

ร่างกาย บ ารุงผวิพรรณใหส้ดใสจากภายใน และลดอัตราเสีย่งในการเกดิโรคมะเร็ง  จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง

สนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง Lotte Duty Free  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย“ซมัเกทงั” 

 น าทา่นสู ่สวนยงดซูาน เป็นสถานทีพ่ักผ่อนทีเ่หมาะกับผูค้นทุกวัย บรรยากาศเงียบสงบ ภูมทิัศน์ทีส่วยงาม 

เพลดิเพลนิกบัการเดนิเลน่ในสวนสวย ชมทศันียภาพ หรอืใหอ้าหารฝูงนกพริาบทีม่ีอยู่มากมาย ภูเขายงดูซาน 

(ภูเขาหัวมังกร) เป็นสญัลักษณ์การท่องเทีย่วทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของเมืองปูซาน ตัง้อยู่กลางใจเมืองเมืองใน

พืน้ทีส่งูกว่าระดบัน ้าทะเล 49 เมตร  จากนัน้น าท่านชม หอคอยปูซาน ตัง้อยู่บนยอดเขายงดูซานทีค่วามสงู

เหนือระดับน ้าทะเล 118 เมตร ชัน้บนสุดเป็นจุดชมววิซึง่มองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเมืองปูซานและววิ

ทะเลทีส่วยงาม ในวันทีอ่ากาศสดใสคณุสามารถมองเห็นแมก้ระทัง่เกาะซชึมิะ ของญีปุ่่ นได ้ จากนัน้น าทา่นชม 

Nampodong Street หรือ ตลาดนัมโพดง ทีน่ี่เปรียบเสมือนย่านมยองดงทีโ่ซล เพราะเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง

สนิคา้มากมายในใจกลางเมืองปูซาน ทีน่ี่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ใหข้าชอ้ปไดเ้พลดิเพลนิเจรญิใจ สนิคา้สตรีทแบ

รนดต์า่งๆ ถกูยกมาตัง้ไวท้ีน่ี่เชน่เดยีวกบัในเมอืงโซลใกล ้ๆ กบัถนนชอ้ปป้ิง จะมถีนนทีเ่รยีกว่า BIFF Street เป็น

บรเิวณทีใ่ชจ้ัดงานภาพยนตรน์านาชาตปิูซานหรอืBusan International Film Festival (BIFF) ทีรู่จ้ักกันไปทั่ว

โลกน่ันเอง ซึง่จะเต็มไปดว้ยโรงภาพยนตรม์ากมาย  จากนัน้น าท่านชม ตลาดปลาชาลกาช ิตลาดชากัลช ิ

เป็นตลาดคา้ปลาและอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยีตะวันออกและเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ีชือ่เสยีงของปู

ซาน บรรยากาศคกึคักของผูค้นที่มาจับจ่ายเลอืกซือ้อาหารทะเลทัง้แบบสดและแบบแหง้จากรา้นแผงลอย

ขนาดเล็กทีต่ัง้เรยีงรายสองฝ่ังถนนตลอดแนวชายฝ่ัง  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “Jagalchi Buffet” 

 
พกัที ่ Crystal Hotel 3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที5่ ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี - Nurimaru APEC House - ซุปเปอรม์าเก็ต - Lotte Outlet -  สนามบนิกมิ

แฮ - กรงุเทพฯ  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นชม ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหล ีทีน่ ามาแปรรปู
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เป็นรูปแบบตา่งๆ ทีม่สีรรพคณุรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย  จากนัน้น าทา่นสู ่Nurimaru APEC Houseชม

สถานทีจ่ัดประชมุผูน้ า APEC ในปี 2005 เพือ่ศกึษาประวัตศิาสตรแ์ละชมทศันียภาพทีส่วยงามทีส่ดุของปูซาน

เป็นอาคารกระจกทรงกลม ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของหาด Haeundaeบนแหลมคาบสมุทรทีป่กคลมุดว้ยป่าไม ้

ทา่นจะเห็นอาคารทนัสมัยและทวิทศันท์ีส่วยงามของสะพานGwanganและชายฝ่ังทะเลของปซูาน  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย“Pork Cutlet” 

บา่ย จากนัน้พาทา่นชอ็ปป้ิง Lotte Outlet นับวา่เป็น outlet mall ทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญ่ของเกาหลแีห่งหนึง่ ซ ึง่เป็น

ศนูยร์วมของสนิคา้หลากหลายแบรนดท์ีส่ง่ตรงจากโรงงานผูผ้ลติแลว้น ามาขายในราคาพเิศษ สนิคา้แบนเนมด์

ลดราคากนัมากกวา่หา้สบิเปอรเ์ซ็นต ์ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชม เลอืกซือ้อย่างมากมาย และทีน่ี่รบับัตรเครดติทา่น

สามารถจับจ่ายไดอ้ย่างสบายใจ ตัง้แตแ่บรนดเ์นมหรู Paul Smith, Mulberry, Tag Heuerและ Kate Spade 

ไปจนถงึแบรนดข์ายปลกียอดนยิม Bean Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็นตน้  จากนัน้น าทา่นชอ้ป

ป้ิงที ่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซ ึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป 

สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

20.35 น. น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ โคเรยีนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิท ีKE661 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

00.20+1 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

************************************************** 

โปรแกรม : เกาหล ีปูซาน Beautiful Hanok village 5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิโคเรยีนแอร ์(KE) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเด ีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

04-08 กรกฎาคม61 26,900.- 26,900.- 25,900.- 24,900.- 8,000.- 5,900.- 

18-22 กรกฎาคม 61 26,900.- 26,900.- 25,900.- 24,900.- 8,000.- 5,900.- 

01-05 สงิหาคมคม 61 26,900.- 26,900.- 25,900.- 24,900.- 8,000.- 5,900.- 

15-19 สงิหาคมคม 61 26,900.- 26,900.- 25,900.- 24,900.- 8,000.- 5,900.- 

05-09 กนัยายน 61 26,900.- 26,900.- 25,900.- 24,900.- 8,000.- 5,900.- 

19-23 กนัยายน 61 26,900.- 26,900.- 25,900.- 24,900.- 8,000.- 5,900.- 

03-07 ตลุาคม 61 27,900.- 27,900.- 26,900.- 25,900.- 8,000.- 5,900.- 

17-21 ตลุาคม 61 27,900.- 27,900.- 26,900.- 25,900.- 8,000.- 5,900.- 

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไมเ่กนิ 2 ขวบ ] 10,900.-  / ทา่น *** 

 

***ราคานีเ้ฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่น ัน้ กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัง้*** 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 
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***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 40,000 วอน /ทรปิ/ตอ่ทา่น***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก

หรอืเขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิ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. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกดิจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บรษัิทฯ ไม่ 

    สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขา้ 

    เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีที่ 

    ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด 

    ประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่าน 

    ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯจะถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
 

**ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ี

โดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหล ีข ึน้อยูก่บัการพจิารณา

ของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ลูกคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง  

ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่บัตรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

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.  
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7. ราคารวมภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบั

ทางบรษัิทได ้** 

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

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2.  คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 

4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเสาธารณ

รัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,750 บาท ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ 

เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5 คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 40,000 วอน หรอื 1,400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาส ารองที่น่ัง+ช าระเงินมัดจ าท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือ 

เดนิทาง 

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วัน เก็บเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

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  
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9. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอื่นๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะส ิ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 

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 
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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 

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 ****** 

 

 

 


