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NT085
ทวัรเ์กาหล ีนาม ิสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์5 วัน 4 คนื (XJ)
ทัวรเ์กาหล ี, 5 วัน 4 คนื ,

GRAND PALACE HOTEL  , BLVD HOTEL

ทัวรเ์กาหล ีนาม ิสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์5 วัน 4 คนื (X J)

สะพานกระจกใสกมิโป - เกาะนาม ิ- สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- พพิธิภณัฑส์าหรา่ย
โซลทาวเวอร ์- มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา - คาเฟ่ 943 KING’S CROSS - ชอ้ปปิงยา่นฮงแด

ศูนยโ์สม - ศูนยน์้าํมนัสนเข็มแดง - ศูนยพ์ลอยอเมทสิ - ศูนยส์มนุไพร - พระราชวงัชางด็อกกุง
ศูนยส์มนุไพร -  หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอก - ช็อปปิงยา่นเมยีงดง - HYUNDAI PREMIUM OUTLET

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน

13.00 น.
สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชนั 3 ประต ู4 เคาทเ์ตอร ์3-4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ)
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและนําทา่นโหลดสมัภาระ (ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครือง
เนืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ)

16.00 น.
ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐั เกาหลใีต ้โดย สายการบนิ AIR ASIA X เทยีวบนิท ีXJ702
(สําหรับเทยีวบนินี ไม่มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชวัโมง 35 นาท)ี

23.35 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐั เกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถนิประเทศเกาหล ีเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชวัโมง)
หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้

นําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทพัีก

ทพีกั
GRAND PALACE HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
สะพานกระจกใสกมิโป - เกาะนาม ิ- สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม



นําทา่นเดนิทางสู ่สะพานกระจกใสกมิโป (ARA CANAL & MARU SKY WALK) ตังอยู่ระหวา่งทางจากอนิชอนไปกมิโป

ชมบรรยากาศมุมสงูของ คลองอารา่ (ARA CANAL) ซงึเป็นหนงึในโครงการกอ่สรา้ง ดว้ยความสงู 45 เมตร เป็นเสมอืนหอดดูาวทรงกลม
ชมทวิทัศนข์องคลองและสมัผัสความหวาดเสยีวขณะเดนิผา่นทางเดนิกระจกทใีหญ่ทสีดุของเกาหลี
วัตถุประสงคเ์พอืป้องกันน ้าํทว่มและใชเ้ป็นพนืทใีนการพักผอ่นหย่อนใจ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูไกบ่ารบ์คีวิผดัซอส (Dakgalbi)

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะนาม ิ(NAMI ISLAND) ตังอยู่ในเมอืงชนุชอน จังหวัดคังวอน
ทนีีถอืเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงและสําคัญของเกาหลใีต ้เป็นเกาะกลางแม่น ้าํฮันทมีลัีกษณะคลา้ยใบไมท้ลีอยอยู่ในน ้าํ
อกีทังยังมทีวิทัศนท์สีวยงามไปดว้ยตน้เกาลัดและทวิสนทเีรียงรายตลอดสองขา้งทาง
ซงึในแตล่ะฤดตูน้ไมเ้หลา่นีก็จะแปรเปลยีนสภาพกลายเป็นความงามทหีลากหลาย
จนทําใหเ้กาะแหง่นีถูกเลอืกใหเ้ป็นสถานทถี่ายทําซรีีสช์อืดังอย่างเรือง Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความ
ประทับใจ ถ่ายรูป กับดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปันทสีรา้งขนึเพอืไวเ้ก็บเป็นภาพความประทับใจ
จนทําใหก้ลายเป็นสถานทเีทยีวอันโดง่ดังในปัจจบัุน

นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND THEME PARK) ถูกขนานนามวา่
ดสินียแ์ลนดเ์กาหลเีป็นสวนสนุกกลางแจง้ทใีหญ่ทสีดุของประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ
ตังอยู่ทา่มกลางหบุเขาใหท้า่นไดอ้สิระเทยีวชมทอ่งไปกับโลกของสตัวป่์าซาฟารี
ชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลกทนีีทา่นจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสขุ
ชมความน่ารักของหมทีสีามารถสอืสารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ีหรือเขา้สูด่นิแดนแหง่เทพนยิาย สวนสฤีดู
ซงึจะปลกูดอกไมเ้ปลยีนไปตามฤดกูาล อกีทังยังสามารถสนุกกับเครืองเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวรร์ถไฟเหาะและหนอนสะบัด
ชมสวนดอกไมซ้งึกําลังบานสะพรังอวดสสีนัเต็มสวน (ทังนีขนึอยู่กับสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม -
เดอืนมถิุนายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกันยายน เป็นสวนดอกลลิล,ี เดอืนตลุาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ)

ชมกจิกรรมและการแสดงตา่ง  ๆทจัีดตามตารางประจําวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เลน่ไดท้กุเครืองเลน่ไม่จํากัดรอบ
เลอืกชมและเลอืกซอืชอ้บปิงในรา้นคา้ของทรีะลกึตา่งๆอย่างมากมาย

ค่าํ
บรกิารอาหาค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูบาบคีวิบุฟเฟต ์(BBQ BUFFET)

ทพีกั
BLVD HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ศนูยร์วมเครอืงสําอาง - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+ทําขา้วหอ่สาหรา่ย พรอ้มสวมชุดฮนับก - โซลทาวเวอร(์ไมร่วมขนึลฟิท)์ - ศนูยโ์สม -
มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา - คาเฟ่ 943 KING’S CROSS - ช็อปปิงยา่นฮงแด

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
จากนันนําทา่นชม ศนูยร์วมเครอืงสําอาง (COSMETIC SHOP) ศนูยร์วมเครืองสําอาง ชอืดังของเกาหล ีเชน่ Rojukiss, Missha

นําทา่นสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (SEAWEED MUSEUM)
จะจัดไดเ้รียนรูเ้รืองราวตา่งๆของการทําสาหร่ายและประวัตคิวามเป็นมาตน้กําเนดิของการผลติสาหร่ายพรอ้มทังใหท้า่นไดล้มิลองรสชาตสิาหร่ายของเกาหลแีบบดังเดมิ
และสามารถเลอืกซอืเป็นของฝากอกีดว้ย 

จากนันนําทา่นเรียนรู ้การทําขา้วหอ่สาหรา่ย (KIMPAP) อาหารงา่ย  ๆทคีนเกาหลนียิมรับประทาน โดยการนําขา้วสกุ
และสว่นผสมอนืๆหลากชนดิ เชน่ แตงกวา แครอท ผักโขม ไขเ่จยีว ปอัูด แฮม เป็นตน้ วางแผบ่นแผน่สาหร่าย มว้นเป็นแทง่ยาวๆ
แลว้หันเป็นชนิพอดคํีา ซงึโดยสว่นมากจะทําขนาดกะทัดรัด ชาวเกาหลมัีกกนิเมนูนีในเวลารีบ  ๆเพราะมันกนิงา่ย เร็ว และพกพาสะดวก พเิศษ!!
ใหท้า่นไดใ้สชุ่ดประจําชาตเิกาหล ี“ฮนับก” (HANBOK) และถา่ยรูปไวเ้ป็นทรีะลกึ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูขา้วยําเกาหล ี(Bibimbap)

บา่ย



นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขานําซาน เป็นทตัีงของ หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทสีงูทสีดุในโลก
มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าํทะเล ทา่นสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา
โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูักซนั และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่น ้าํฮันกัง เป็นอกีหนงึสถานท ีทสีดุแสนจะโรแมนตกิ
ไม่วา่จะเป็นยามกลางวันหรือกลางคนื และไม่วา่จะฤดไูหน  ๆทนีียังคงไดรั้บความนยิมเสมอมา
เพราะเป็นสถานทคีลอ้งกญุแจคูรั่กทยีอดนยิมของนักทอ่งเทยีว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชอืวา่หากไดม้าคลอ้งกญุแจดว้ยกันทนีี
และโยนลกูกญุแจลงไปจะทําใหรั้กกันมันคง ยืนยาว ตราบนานเทา่นาน (หมายเหต ุ: ไม่รวมคา่ ขนึลฟิต ์และ คา่แม่กญุแจ
ลกูกญุแจคูรั่กสําหรับคลอ้ง ทา่นสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได)้

นําทา่นชม ศนูยโ์สม (GINSENG) ซงึรัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทมีอีายุ 6 ปี ซงึถอืวา่เป็นโสมทมีคีณุภาพดทีสีดุ
ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืโสมทมีคีณุภาพดทีทีสีดุและราคาถูกกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพอืนําไปบํารุงร่างกาย
หรือฝากญาตผิูใ้หญ่ททีา่นรักและนับถอื

นําทา่นชม มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา (EWHA WOMANS UNIVERSITY) มหาลัยหญงิลว้นทมีชีอืเสยีงทสีดุแหง่นงึของเกาหลี
และมคีวามโดดเดน่ของอาคารเรียนเป็นอย่างมาก เป็นสถานท ีทมีวีวิทวิทัศนท์สีวยงาม บรเิวณโดยรอบนัน
เต็มไปดว้ยตน้ไมท้ไีม่เพยีงแตใ่หร้่มเงาแตยั่งใหค้วามสวยงามเป็นอย่างมาก จดุเดน่ของทนีีนอกจากคณุภาพของมหาลัยแลว้
สถาปัตยกรรมก็สวยงามเชน่กัน

หา้มพลาด!!! สําหรับสาวก HARRY POTTER คาเฟ่สไตลแ์ฮรี ทยีกมาเอาใจแฟนคลับแฮรีพอตเตอรถ์งึย่านฮงแดเลย กับคาเฟ่สดุชกิ 943 KING’S
CROSS ทจํีาลองชานชาลา 9 เศษสามสว่นส ีไม่ตอ้งบนิไปไกลถงึ สถานีคงิสค์รอส กรุงลอนดอน อกีตอ่ไป.. และทขีาดไม่ไดค้อืมุมถ่ายรูปตา่งๆ
ไม่วา่จะเป็น ชานชาลา 9 3/4 ชนัวางไมก้ายสทิธ ิผา้คลมุและผา้พันคอมใีหใ้สถ่่ายรูปดว้ยนะ (หมายเหต:ุในกรณีททีา่นตอ้งการเขา้ไปถ่ายรูปดา้นใน
จะตอ้งซอืเครืองดมืจากทางรา้น)

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นฮงแด (HONGDAE) หรือ ม.ฮงอกิ วอลค์กงิ สตรที (Hongik University Street)
เป็นย่านชอ้ปปิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ ศนูยร์วมเด็กวัยรุ่น เด็กมหาวทิยาลัย และวัยทํางาน
อกีทังไดช้อืวา่เป็นถนนสายศลิปะอกีแหง่หนงึของกรุงโซล เป็นย่านทมีบีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทังยังมรีา้นกาแฟทเีป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี
รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชนั คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทน่ีาสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีทนียิมมาเดนิเลน่
ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่ง  ๆก็ไม่แพง ซงึจะคกึคักเป็นพเิศษตังแตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แตล่ะรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร
ของทขีายกันเยอะสว่นใหญ่ก็จะเป็นสนิคา้แฟชนั เชน่ เสอืผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกฟิชอ้ป เครืองเขยีน และทเียอะไม่แพก้ันก็คอืขนมตา่งๆ

ค่าํ
***อสิระอาหารค่าํตามอธัยาศยั เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว***

ทพีกั
BLVD HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ศนูยน์้าํมนัสนเข็มแดง - ศนูยพ์ลอยอเมทสิ - ศนูยส์มุนไพร - พระราชวงัชางด็อกกุง - หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอก - ดวิตฟีร ี-
ช็อปปิงยา่นเมยีงดง

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชม ศนูยน์้าํมนัสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลติภัณฑ ์ทสีกัดจากนา้มันสน มสีรรคณุชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน
ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในร่างกายไดเ้ป็นอย่างดี

นําทา่นชม โรงงานเจยีระไน พลอยอเมทสิ (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแหง่สขุภาพและนําโชค
โดยมตัีงแตส่มี่วงอ่อนเย็นตา จนถงึสมี่วงไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจะงามจับตาเมอืมาทําเป็นแหวน จ ีตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื

นําทา่นชม ศนูยส์มุนไพร (HERB SHOP) ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเลอืกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหล ีทนํีามาแปรรูปเป็นรูปแบบตา่งๆ
ทมีสีรรพคณุรักษาโรค และบํารุงร่างกาย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุลโกก ิ(Bulgogi)

บา่ย
นําทา่นเทยีวชม พระราชวงัชางดอ๊กกุง (CHANGDEOKGUNG)



เป็นพระราชวังทสีวยงามและทรงคณุคา่ทสีดุในประวัตศิาสตรเ์กาหลทีเีคยมกีารปกครองดว้ยระบบกษัตรยิจ์นไดรั้บการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นหนงึในมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมขององคก์ารยูเนสโกพระราชวังแหง่นีมคีวามสําคัญมากเพราะเป็นพระราชวังหลวงสรา้งในปี
ค.ศ.1405 ใชเ้ป็นทปีระทับของกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชชอนหลายพระองคจ์นถงึพระเจา้ชนุจง (Seonjeong)
ซงึเป็นกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของราชวงศท์สีนิพระชนมล์งในปีค.ศ.1926 ดังนันทางรัฐบาลเกาหลจีงึไดอ้นุรักษ์พระราชวังแหง่นีเอาไวอ้ย่างดทีสีดุ

จากนันนําทา่นสู ่หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอก (BUKCHON HANOK VILLAGE) หมู่บา้นนีมบีา้นแบบดังเดมิซงึเรียกวา่ ฮันอก
ตังเรียงรายอยู่กวา่รอ้ยหลัง ใกล ้ๆ  กับหมู่บา้นยังเป็นทตัีงของสถานทสํีาคัญทางประวัตศิาตรข์องเกาหลหีลายแหง่ เชน่ พระราชวังคยองบกกงุ
พระราชวังชางด็อกกงุ และศาลเจา้จองมโย ทนีีไม่ไดเ้ป็นเพยีงจดุทอ่งเทยีวเทา่นันแตบ่า้นทมีคีนอาศัยอยู่จรงิ นอกจากนียังมรีา้นอาหาร รา้นชา
และเกสตเ์ฮา้สอ์กีดว้ย

นําทา่นเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษี ดวิตฟีร ี(DUTY FREE) รา้นคา้ปลอดภาษีทใีหญ่ทสีดุในโซล แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ไม่วา่จะเป็น
น ้าํหอม เสอืผา้ เครืองสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครืองประดับหลากหลายแบรนดดั์ง และสนิคา้แบรนดอ์นืๆอกีมากมาย

นําทา่นเดนิทางสูแ่หลง่ช็อปปิง ยา่นเมยีงดง หรือ สยามสแควรเ์กาหล ีทา่นสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชนัลา่สดุของเกาหลไีดท้นีี
โดยเฉพาะสนิคา้วัยรุ่น เชน่ เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครืองประดับ ทังแบรนดเ์นม เชน่ EVISU, GAP, ONISUKA TIGER
และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ เครืองสําอาง เชน่ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE
อกีทังยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆอกีมากมาย

ค่าํ
***อสิระอาหารค่าํตามอธัยาศยั เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว***

ทพีกั
BLVD HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ช็อปปิง HYUNDAI PREMIUM OUTLET - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชอ้ปปิง HYUNDAI PREMIUM OUTLET เป็นชอ้บปิงเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุนได
รา้นสนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมายหลายพันรา้นคา้ และมสีนิคา้ Brand ดังมากมายหลายยีหอ้ เชน่ Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY,
Guess, Escada เป็นตน้ ใหท้า่นไดเ้ดนิชอ้ปปิงตามอัธยาศัย 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (SUPER MARKET) ซงึมสีนิคา้ตา่ง  ๆมากมายใหเ้ลอืกซอืหาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมกีงึสําเร็จรูป
สาหร่าย ขนมขบเคยีว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทรีะลกึตา่งๆ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูไกอ่บซอีวิวุน้เสน้ (Jimdak)

บา่ย
ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน

16.25 น.
เหนิฟ้าเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร โดย สายการบนิ AIR ASIA X เทยีวบนิท ีXJ709 (สําหรับเทยีวบนินี
ไม่มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชวัโมง 20 นาท)ี

20.45 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์กาหลี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี15 สงิหาคม 2562 เวลา 12:19 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์กาหลี

อัตราคา่บรกิารนรีวม

•  คา่บัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตวั) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชันประหยัด (ECONOMY CL ASS) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้าํมนัทุกแหง่
กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลยีนแปลงบัตรโดยสาร ไมว่า่เทยีวใด เทยีวหนงึ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ

• คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยมนี ้าํหนักไมเ่กนิ
20 ก.ก. (1 ชนิ) และ ถอืขนึเครอืงบนิไดน้ ้าํหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ํากดัจํานวนชนิ แตท่ังนเีจา้หนา้ทจีะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ท่าน
(ตามเงอืนไขของสายการบนิ) **

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยังไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ)

• คา่โรงแรมทพีกัระดบัมาตรฐานตามรายการทรีะบุ (พกั 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอนืๆ
ททีําใหโ้รงแรมตามรายการทรีะยเุตม็ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนโรงแรมทพีกั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน
อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ กรณไีมร่วมจะชแีจงแตล่ะสถานทใีนโปรแกรม

• คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม

• คา่มคัคเุทศกท์คีอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

• คา่เบยีประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทยีว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์

• คา่บรกิารนรีบัเฉพาะนักท่องเทยีวชาวไทยเท่านัน

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท  ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ
ทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวมทา่นละ 55,000 วอน/ทา่น/ทรปิ หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร
**เด็กชําระทปิเทา่ผูใ้หญ*่* ทงัน ีขออนญุาตเิก็บทปิกอ่นการเดนิทางทดีอนเมอืงในวนัเช็คอนิ

• คา่ธรรมเนยีมในกรณทีกีระเป๋าสมัภาระทมีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน

• คา่ธรรมเนยีมการจองทนัีงบนเครอืงบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทังนขีนึอยูก่บัสายการบนิ และ รุน่ของเครอืงบนิแตล่ะไฟลท์ทใีชบ้นิ
ซงึอาจเปลยีนแปลงไดอ้ยูท่สีายการบนิเป็นผูก้าํหนด

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสร็จรบัเงนิในนามบรษัิท

• คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ท่องเทยีว กรณทีสีถานทูตแจง้ใหย้นืขอวซีา่แบบกะทันหนักอ่นเดนิทางตามจรงิ ประเทศเกาหลใีต ้
อนญุาตใหท้่านทถีอืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีัตถปุระสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้เพอืการท่องเทยีว ไมจ่ําเป็นตอ้งยนืขอวซีา่
โดยสามารถพาํนักไดไ้มเ่กนิ 90 วัน ตอ่ครงั

เดนิทางขนึต่าํ 30 ท่านหากต่าํกวา่กาํหนด กรุป๊จะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้
ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลอืนการเดนิทางไปในวันอนืตอ่ไป
โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ
•  มดัจาํทา่นละ 10,000 บาท ภายหลงัจากทที่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน กรณลีกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ทัวรเ์ตม็จํานวน 100 %

• สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั
• หากไมช่ําระมดัจําตามทกีาํหนด ขออนญุาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ท่านอนืทรีออยู่



• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงอืนไข

• เมอืท่านชําระเงนิไมว่า่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนักงานขายมาทางแฟกซ์

• สง่รายชอืสาํรองทนัีง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซน็ตช์อืพรอ้มยนืยันวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทยีวทรปิใด, วันทใีด,
ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทังสนิ

• โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขนึไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต่าํ 2 หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม

เงอืนไขยกเลกิการจอง

• เนอืงจากเป็นราคาตวัเครอืงบนิโปรโมชัน เมอืจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี
และกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆทังสนิ รวมถงึเมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึหรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทังหมดกอ่นทําการจอง
เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ท่าน

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้
โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม

• การจัดการเรอืงหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทเีขา้พกัโดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหร ี/ ปลอดบุหรไีด ้
โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีกั ทังนขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม
และไมส่ามารถรบัประกนัไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง หรอื เลอืนการเดนิ

• ทางไปในพเีรยีดวันอนืตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้เพอืวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครงั ทังน ีกอ่นคอนเฟิรม์ลางาน
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษทุกครงัหากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลยีนแปลงไดก้รณทีที่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตวัภายในประเทศ เช่น
ตวัเครอืงบนิ , ตวัรถทัวร ์, ตวั

• กรณทีที่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตวัภายในประเทศ เช่น ตวัเครอืงบนิ , ตวัรถทัวร ์, ตวัรถไฟ) กรณุาตดิตอ่สอบถามเพอืยนืยันกบัเจา้หนา้ทกีอ่นทุกครงั
และควรจองบัตรโดยสารภายในทสีามารถเลอืนวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณทีสีายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ
โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนขีนึอยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านัน สงิสาํคญั
ท่านจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพอืเช็คอนิกอ่นเครอืงบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัวโมง
โดยในสว่นนหีากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึใดๆทังสนิ (กรณทีที่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนอืสตัว ์หรอื
แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ)

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง
มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

• มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ัดกาํกบัเท่านัน

• ผูจ้ัดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ
ในกรณทีผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง
ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี



เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ

• อตัราทัวรน์ ีเป็นอตัราสาํหรบับัตรโดยสารเครอืงบนิแบบหมูค่ณะ (ตวักรุป๊) ท่านจะไมส่ามารถเลอืนไฟลท์ วัน ไป หรอื กลบัสว่นใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั
ตามกาํหนดการเท่านัน หากตอ้งการเปลยีนแปลงกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ

• ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทไีมรู่จ้ักกนัมากอ่น เช่น กรณทีที่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้งชําระคา่หอ้งพกัเดยีวตามทรีะบุ

• สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ
ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครงัทตีอ้งเรง่รบี
เพอืใหไ้ดท้่องเทยีวตามโปรแกรม

• สาํหรบัลกูคา้ทเีดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งสาํหรบั 3 ท่าน อาจมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิไดใ้นบางกรณี
ขนึอยูก่บัโรงแรมทคีณะนันๆพกัวา่มหีอ้งรอบรบัสาํหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม ่กรณไีมม่ ีท่านจําเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายเพมิ (พกัเดยีว) ตามจรงิ
ยกเวน้เดก็ทมีอีายตุ่าํกวา่ 12 ปี ณ วันเดนิทางกลบั

• ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสโีมงเย็นกจ็ะเรมิมดืแลว้ สถานทที่องเทยีวตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม.
การเดนิทางควรเผอืเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทที่องเทยีวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลนืไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื
ใชร้องเทา้ทสีามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมอืแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตา

• กรณทีที่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทจีะเกดิขนึตามมา และ
จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ

• หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทสีายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ของท่านชํารดุแมเ้พยีงเลก็นอ้ย เช่น
เปียกน ้าํ ขาดไปหนา้ใดหนา้หนงึ มหีนา้ใดหนา้หนงึหายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนงึหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้
ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทดีา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิมอ่นญุาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไปได ้ดงันันกรณุาตรวจสอบ และ ดแูล
หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชีํารดุ
กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทบีรษัิทเร็วทสีดุ
เพอืยนืยันการเปลยีนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทบีรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทียีังไมอ่อกบัตรโดยสาร (ตวัเครอืงบนิ)
ท่านสามารถเปลยีนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตวัเครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด ซงึโดยสว่นใหญต่วัเครอืงบนิแบบกรุป๊จะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน
ทังนขีนึอยูก่บักระบวนการและขนัตอนของแตล่ะคณะ

• เกยีวกบัทนัีงบนเครอืงบนิ เนอืงจากบัตรโดยสาร (ตวั) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงบนิ
กรณลีกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเช็คอนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทสีดุใหท้่านไดนั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีดุ

• ขอ้มลูเพมิเตมิเกยีวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทพีกั เนอืงจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดยีว
(SINGLE) และหอ้งคู ่(TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชันกนั
(ไมต่ดิกนัเสมอไป)

• เมอืทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึก็ตาม ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงทงัหมดนแีลว้

• หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลบั

• สาํหรบัผูเ้ดนิทางทอีายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง
เอกสารทคีวรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะนักทอ่งเทยีวทมีาทอ่งเทยีวโดยสจุรติเทา่นันทผีา่นเขา้เมอืงได ้
และพจิารณาจาก

• หลกัฐานการทํางานประจําของนักท่องเทยีว ซงึสมควรทนํีาตดิตวัไปแสดงดว้ย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายรบัรองการทํางานภาษาองักฤษ
ระบุตาํแหนง่ เงนิเดอืน

• กรณทีที่านเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมสาํเนาหนังสอืจดทะเบยีนทมีชีอืท่านพรอ้มเซน็รบัรองสาํเนา

• หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการท่องเทยีวประเทศเกาหล ีสมควรทจีะนําเงนิสดตดิตวัไปดว้ยประมาณ 300 เหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 300,000 วอน
สาํหรบัการเดนิทาง 2 วัน (หากไมม่บีัตรเครดติคารด์) หากมบีัตรเครดติตา่งประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card
ตอ้งนําตดิตวัไปดว้ยหรอืหลกัฐานการเงนิอนืใดทจีะแสดงใหเ้จา้หนา้ททีราบวา่ท่านคอืนักท่องเทยีว

• กรณเีป็นนักเรยีน นักศกึษา กรณุาเตรยีมหนังสอืรบัรองจากสถานศกึษาเป็นภาษาองักฤษ และควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เช่น บดิา มารดา ป้า นา้ อา
ทมีนีามสกลุเดยีวกนั (สาํหรบัผูเ้ดนิทางทอีายไุมถ่งึ 18 ปีและไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้ง
ขอจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย)

• หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรนําพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืนําตดิตวัไปดว้ย



• การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักท่องเทยีว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ

เงอืนไขอนืๆ สําคญั!!
• อตัรานเีฉพาะนักท่องเทยีวทถีอืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน กรณถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งประเทศ
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมเพมิจากราคาทัวร ์ทา่นละ 100 USD (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)

• กรณตีอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมาทสีถานะผูเ้ดนิทางเป็น เดก็นักเรยีน นักศกึษา คร ูธรุกจิขายตรงเครอืงสาํอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิ
หรอืคณะทตีอ้งการใหเ้พมิสถานทขีอดงูาน กรณุาตดิตอ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีดกบัเจา้หนา้ทเีพอืทําราคาใหใ้หมทุ่กครงั

• กรณผีูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้ - ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ทังจากทดีา้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงกต็าม
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทจีะเกดิขนึตามมา และจะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ

• ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พนืเมอืงของรฐับาลเกาหลรีว่มกบัการท่องเทยีวเกาหลใีนนามของรา้นรฐับาล ซงึจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร์
เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์จงึอยากเรยีนชแีจงลกูคา้ทุกท่านวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งแวะชม จะซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั
และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจากท่านเป็นจาํนวนเงนิ 100 USD / ทา่น/รา้น


	NT085
	ทัวร์เกาหลี นามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 4 คืน (XJ)
	กำหนดการเดินทาง
	รายละเอียดการเดินทาง
	อัตราค่าบริการทัวร์เกาหลี
	เงื่อนไขการให้บริการทัวร์เกาหลี



