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NT109
ทวัรเ์กาหล ีหมูบ่า้นฝรังเศส ลอ่งเรอืแมน่ ้าํฮัน LOTTE WORLD 5 วัน 3 คนื (XJ)
ทัวรเ์กาหล ี, 5 วัน 3 คนื ,

I-PARK RESORT  , GALAXY HOTEL

ล่องเรอืชมววิสองฝังสุดโรแมนตกิบนแมน่ ้าํฮนั 

ขา้มสะพานแขวนชมธรรมชาต ิGAMAKSAN SUSPENSION BRIDGE!!

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ (สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง)

18.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีสนามบนินานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ชนั 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ AIR ASIA X
เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการขนึเครือง (หัวหนา้ทัวรแ์นะนําการเดนิทาง) สายการบนิAIR ASIA X
ใชเ้ครืองAIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนัีงจัดทนัีงแบบ 3-3-3 น ้าํหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น (หากตอ้งการซอืน ้าํหนักเพมิตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครืองออกอย่างนอ้ย 60 นาทแีละผูโ้ดยสารพรอ้มณประตขูนึเครืองกอ่นเวลาเครืองออก 40
นาท ี(**ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครืองเนืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ**)

21.05 น.
บนิลัดฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดย เทยีวบนิท ีX J704 (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือง)

วนัท ี2
เกาหลใีต ้(สนามบนินานาชาตอินิชอน) - สะพานแขวน GAMAKSAN - LA PROVENCE - วดัโชเกซา - ลอ่งเรอืแมน่้าํฮนั

04.35 น.



เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิชอน (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิเพอืสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ ขอตอ้นรับทกุทา่นสูส่าธารณะรัฐเกาหลใีต ้รถโคช้นําทกุทา่นขา้มทะเลตะวันตกดว้ย
สะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพอืความหวังในการรวมชาตทิยีาวกวา่ 4.42 กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร (1) เมนู อูดง้ 

นําทา่นเดนิทางสู ่สะพานแขวนคมัอกัซาน เป็นสะพานแขวนททํีาจากไมท้ยีาวทสีดุในเกาหลมีคีวามยาวถงึ 150
เมตรเป็นสะพานทมีคีวามแข็งแรงสามารถรองรับคนไดม้ากถงึ 900
คนตังอยู่ในภเูขาคัมอักซานเมอืงคยองกสีามารถชมววิรอบๆเมอืงไดแ้ละสมัผัสอากาศอันบรสิทุธบ์นภเูขาคัมอักซานเหมาะสําหรับผูท้ชีอบความเสยีวเป็นอย่างยงิเนืองจากเวลาเดนิขา้มสะพานจะแกวง่เล็กนอ้ยสรา้งความตนืเตน้ไดเ้ป็นอย่างดี

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่LA PROVENCE VILLAGE
พาทา่นชมบรรยากาศหมู่บา้นสไตลฝ์รังเศสชมสสีนับา้นเรือนทเีป็นเอกลักษณ์ของเมอืงโพรวองซใ์นฝรังเศสหมู่บา้นทเีต็มสสีนัระบายดว้ยสลีกูกวาดหวานๆสสีนัสดใสทําใหท้า่นรูส้กึเหมอืนไดส้มัผัสประเทศฝรังเศสจรงิๆ

กลางวนั
บรกิารอาหารกลางวัน (2) เมนูบูลโกก ิหมูหมักสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยนําหมูลงในกระทะพรอ้มน ้าํซปุปรุงรส
เมอืสกุรับประทานพรอ้มเครืองเคยีงและขา้วสวย

บา่ย
จากนันนําทา่นเยียมชม วดัโชเกซา
ในอดตีนันวัดแหง่นีเป็นเหมอืนศนูยก์ลางของศาสนาพทุธนกิายเซนในเกาหลซีงึเป็นวัดเกา่แกแ่ละมชีอืเสยีงเป็นอย่างยงิเมอืเดนิเขา้มาในวัดสงิแรกทจีะสงัเกตเุห็นคอืตน้ไมใ้หญ่ดา้นหนา้ประตทูางเขา้มคีวามสงูถงึ26
เมตรสว่นอาคารหลักของวัดนันมอีายุมากกวา่500 ปีสรา้งขนึในปี1938 ภายในมพีระประธานสทีองขนาดใหญ่3
องคซ์งึชาวเกาหลเีชอืกันวา่มคีวามศักสทิธจิงึนยิมไปนมัสการในวันสําคัญตา่งๆ

จากนันนําทา่น ลอ่งเรอื HAN RIVER CRUISE ใหท้า่นไดช้มความงามฝังแเม่น ้าํในหลากหลายมุมในกรุงโซลแม่น ้าํฮันเป็นแม่น ้าํทยีาวเป็นอันดับ 4
ของประเทศยาวถงึ 514 กม.
เป็นแม่น ้าํทมีชีอืเสยีงโดง่ดังในเกาหลใีตโ้ดยไหลผา่นใจกลางเมอืงหลวงรอบๆฝังแม่น ้าํเป็นแหลง่ทพัีกอาศัยของเหลา่นกทอีพยพมาจากเมอืงหนาวทัศนียภาพรอบแม่น ้าํทใีสสะอาดนีมสีถานทปิีคนคิแบบครอบครัวสถานทเีลน่กฬีาทางบกและทางน ้าํสถานทพัีกใจสถานทสีงัสรรคเ์ป็นตน้

เย็น
บรกิารอาหารเย็น (3) เมนูบุฟเฟตบ์าบคีวิปิงยา่งสไตลเ์กาหล ีเนือหมูเนือไกเ่นือวัวปลาหมกึอาหารเกาหลเีตมิไม่อัน

พกัที
BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั

วนัท ี3
สวนสนุกล็อตเต ้+ ล็อตเตด้วิตฟีร ี- ศนูยส์มุนไพรโสม - คอสเมตคิ - ถนนฮงแด - 943 KING ‘S CROSS COFFEE SHOP

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่สวนสนุกLOTTE WORLD
หนงึในสวนสนุกทดัีงทสีดุของเกาหลตัีงอยู่ทเีขตชมัซลิในเมอืงโซลเป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ทมีชีอืเสยีงทสีดุแหง่หนงึในโลกการมาเทยีวทนีีจงึสามารถทําไดทั้งปีโดยไม่ตอ้งดสูภาพอากาศลว่งหนา้ภายในมเีครืองเลน่ทน่ีาตนืเตน้มากมายรวมถงึลานไอซส์เก็ตสวนสนุกลอตเตเ้วลิด์แบง่ออกเป็น
2
โซนไดแ้กธ่มีผจญภัยโซนทเีป็นสวนสนุกในร่มทใีหญ่ทสีดุในโลกและเกาะเวทมนตโ์ซนทเีป็นสวนสนุกกลางแจง้ทสีรา้งเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชนทังยังมรีา้นจําหน่ายของทรีะลกึรา้นอาหารนานาชาตแิละสงิอํานวยความสะดวกอนืๆอกีมากมายนอกจากนีทนีียังรายลอ้มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ชอ้ปปิงมอลลซ์ปุเปอรม์ารเ์ก็ตโรงแรมหรูเป็นตน้

*** หมายเหตเุครืองเลน่LotisCliming, Tomb of Horror, Mirror Maze, VR Game Zone, Fantasy Forest และPoporo Park
ไม่รวมอยู่ในตัวหากลกูคา้ตอ้งการเลน่ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิ *** 

จากนันนําทา่นเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษี ลอ้ตเตด้วิตฟีร ีแหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ไม่วา่จะเป็น น ้าํหอม เสอืผา้ เครืองสําอาง กระเป๋า
นาฬกิา เครืองประดับหลากหลายแบรนดดั์ง และสนิคา้แบรนดอ์นื  ๆอกีมากมายโดยชนั 8 จะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู อาทเิชน่ PRADA,DIOR, LOUIS
VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU, SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal,
SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ 

จากนันนําทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหล ีสมุนไพรทชีว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบย่อยอาหาร ปอด ชว่ยทําใหจ้ติใจสงบ
และเพมิพละกําลัง มสีรรพคณุทางการแพทยช์ว่ยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง

กลางวนั



บรกิารอาหารกลางวัน (5) เมนูบบิมิบบั หรือขา้วยําเกาหลปีระกอบดว้ยผักตา่งๆพรอ้มกับเนือสตัวห์มักเสริฟ์บรกิารพรอ้มซปุรอ้นๆ

บา่ย
จากนันนําทา่นแวะชอ้ปทรีา้นเครืองสําอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพอืเลอืกซอืกลับไปเป็นของฝาก
มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไม่วา่จะเป็นสกนิแครบํ์ารุงผวิแบรนดอ์ย่าง DEWINS และแบรนด ์JSM ทเีป็นสนิคา้หลักของทางรา้น
ไม่วา่จะเป็นครีมหอยทาก ครีมน ้าํแตก ครีมขัดขไีคล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อนื  ๆอาทเิชน่ ครีมวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก
ยายอ้มผม แฮนดค์รีม ยาสระผมฯลฯ

จากนันเดนิทางตอ่ไปยัง ยา่นฮงแด เป็นย่านทอียู่ใกล ้ๆ กับ มหาวทิยาลยัฮงอกิ
มผีลงานศลิปะทสีว่นใหญ่เป็นศลิปะแนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพนืทขีองถนนปิกัสโซท่ขีนึชอืของย่านนี นอกจากนันทนีียังมผัีบ บาร ์คาเฟ่
รา้นอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทกุแหง่
จงึทําใหท้นีีเป็นสสีนัของกรุงโซลทนัีกทอ่งเทยีวนยิมมาทอ่งเทยีวไม่ขาดสายทังกลางวันและกลางคนื

พาทา่นเขา้สู ่โลกเวทมนตรท์9ี43 KING’S CROSS คาเฟ่สดุแนวทจํีาลองบรรยากาศมาจากหนังเรืองดัง แฮรร์ี พอตเตอร ์สาวกตอ้งหา้มพลาด!!
ถ่ายรูปกับมุมสดุฮติ ชานชาลาทเีกา้เศษสามสว่นสชีานชาลาทอียู่ในสถานีรถไฟคงิสค์รอส
กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษซงึเป็นทางเชอืมตอ่ระหวา่งโลกมักเกลิกับโลกเวทมนตรตั์งอยู่ระหวา่งชานชาลาหมายเลข 9 และ 10
นังจบิเครืองดมืพรอ้มสมัผัสกลนิอายเวทมนตเ์พลดิเพลนิกับมุมถ่ายรูปตา่งๆ

เย็น
บรกิารอาหารเย็น (6) เมนูไกตุ่น๋โสม อาหารบํารุงสขุภาพ ไกข่นาดกําลังเหมาะ ยัดไสด้ว้ยโสม แปะก๊วย และสมุนไพรบํารุงร่างกาย
เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ

ทพีกั
BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั

วนัท ี4
ผลติภณัฑน์้าํมนัสน - ศนูยส์มุนไพรฮอตเกนามู - พระราชวงัเคยีงบกกุง - พลอยอเมทสิ - ตลาดเมยีงดง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7)

จากนันนําทา่นเรียนรู ้การทําผลติภณัฑน์้าํมนัสนทสีกดัจากน้าํมนัสนเข็มแดง มสีรรพคณุชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหาร
และรักษาสมดลุในร่างกาย

นําทา่นชม ศนูยส์มุนไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นดินีเจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทปีราศจากมลภาวะ และสงูเหนือระดับน ้าํทะเล 50-800 เมตร
ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดมืแอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี สารตกคา้งจากอาหาร และยา

กลางวนั
บรกิารอาหารกลางวัน (8) เมนูจมิทคัไกอ่บซอีวิวุน้เสน้
เป็นเมนูอาหารเกาหลพีนืเมอืงดังเดมิเป็นไกผั่ดรวมกับวุน้เสน้มันฝรังแครอทพรกิและซอสดําเนือไกท่นีมิรสชาตคิลา้ยกับไกพ่ะโลส้ตูรเกาหลี

บา่ย
จากนันนําทา่นชมความยงิใหญ่ของ พระราชวงัเคยีงบกกุง พระราชวังแหง่แรกของราชวงศโ์ชซอนทตัีงอยู่ใจกลางกรุงโซล
ซงึเป็นอกีหนงึสถานททีใีครมาเกาหลเีป็นครังแรกตอ้งไม่พลาดทจีะแวะมาเยือน ดว้ยฉากหลังของพระราชวังนัเป็นภเูขาพกูักซาน
ทําใหด้ยูงิใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เรียกไดว้า่เป็น The Grand Palace ของเกาหลใีตเ้ลยก็วา่ได ้มสีถาปัตยกรรมทน่ีาสนใจคอื
พระทนัีงคนึจองวอง เป็นพระทนัีงทกีษัตรยิใ์ชอ้อกวา่ราชการ และเป็นททีรงงาน ภายในพระทนัีงไม่สามารถเขา้ไปชมได ้
แตส่ามารถถ่ายภาพจากดา้นนอกได ้

หมายเหต ุ: กรณีทพีระราชวังเคยีงบกกงุไม่เปิดทําการ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธปิรับรายการทดแทนเป็น พระราชวังชางด็อกกงุ
พระราชวังลําดับทสีองทถีูกสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกกงุ ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญทยัีงคงรักษาไว ้
ซงึมตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายุกวา่ 300 ปี บอ่น ้าํ และศาลารมิน ้าํ พระราชวัง แหง่นีเป็นทพํีานักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองค์
ปัจจบัุนยังคงเหลอืความงดงามบางสว่นของพระราชวัง ไดแ้ก ่พระตําหนักอนิจองจอน พระตําหนักแดโจจอน พระตําหนักซอนจองจอน
และพระตําหนักนักซองแจ

จากนันนําทา่นชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิแดนเกาหล ีเป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแหง่สขุภาพและนําโชค
โดยมตัีงแตส่มี่วงอ่อนเย็นตา จนถงึสมี่วงไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจะงามจับตาเมอืมาทําเป็นแหวน จ ีตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื



จากนันนําทา่นเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิง ยา่นเมยีงดง แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควรเ์กาหลี
ตลาดแหง่นีจะมเีสอืผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าํหอม เครืองสําอางคทั์งแบรนดเ์นมชอืดัง และโลคอลแบรนด ์รวมถงึซดีเีพลง รูปดารา และศลิปินเกาหลี
หรืออะไรทวัียรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากทตีลาดนี อาทเิชน่ รา้นเครืองสําอางคค์ท์คีุน้หคูนไทยทไีม่วา่จะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE
FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครืองสําอางคค์จ์ะถูกกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เทา่
และบางรุ่นไม่มขีายในประเทศไทย หรือจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดดั์งอย่างรา้น MBC MART
ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดดั์งใหเ้ลอืกมากมาย อาทเิชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้

ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางทฮีอทฮติไม่แพก้ัน อย่าง โซนเมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรือของทานเลน่ใหไ้ดล้มิลองมากมาย ไม่วา่จะเป็น
หอยเชลลย์่างตัวใหญ่อบน่ากนิ ขนมไขห่รือเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็อบสเตอรตั์วใหญ่  ๆย่างชสีมรีสหวาน ชสีย่าง
โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปย่าง ตอ๊กโบก ีเคก้ขา้วทขีนึชอืของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหลี
เมนูนีมอียู่เกอืบทกุซอกทกุมุมทใีนตลาดเมยีงดง บะหมดํีาจาจังมยอน หนงึในเมนูสดุฮติทเีห็นกันบอ่ยในซรีีสเ์กาหลี
มันฝรังเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดทั้วไปในเมอืงไทย แตข่องทนีีจะมไีสก้รอกเพมิเขา้มาอกีหนงึชนั ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ
เสยีบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แตห่ากคนทชีอบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดัง ซงึไอตมิทกีดมาใสโ่คนนันสงูถงึ 2 ฟตุ

เย็น
อสิระอาหารเย็น (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระตามอัธยาศัยเพอืความสะดวกในการช็อปปิง)

พกัที
GRAND PALACE HOTELหรอืระดบัเดยีวกนั

วนัท ี5
ละลายเงนิวอน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - สนามบนินานาชาตอินิชอน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ (9) เมนู ชาบู ชาบู สกุสีไตลเ์กาหล ีคลา้ยการตม้รวมมติรสกุหีมอ้ไฟประกอบไปดว้ยเนือหมูสไลดผั์ก
เห็ดและวุน้เสน้เกาหลี

จากนันนําทา่นเพลนิเพลนิกับการแวะซอืของฝากท ีซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซอื 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมตา่ง  ๆช็อกโกแล็ตหนิ
ซเีรียลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เครืองสําอางโสม
และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกเีกาหล)ี ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้

11.20 น.
เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดย เทยีวบนิทXี J701 (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือง)

15.10 น.
ถงึ ประเทศไทย สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง พรอ้มดว้ยความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์กาหลี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี4 มถิุนายน 2562 เวลา 16:17 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์กาหลี

หมายเหตุ

• รบัเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีว คา่ทัวรท์จี่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผูจ้ัดไดช้ําระใหก้บัสายการบนิและสถานทตีา่งๆ
แบบชําระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง
ฉะนันหากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุดหรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้
ทางผูจ้ัดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทังคา่ตวัเครอืงบนิใหแ้กท่่าน***และทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิราคานเีฉพาะนักท่องเทยีวชาวไทยเท่านัน
ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพมิจากราคาคา่ทัวรป์กตอิกี 100USD**กรณตีดักรุป๊เหมาทเีป็นเดก็นักเรยีน นักศกึษา คร ูธรุกจิขายตรงเครอืงสาํอางค ์หมอ
พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุป๊ทมีกีารขอดงูาน **จะตอ้งสอบถามราคาใหมทุ่กครงั**

• หากมเีพอืนหรอืญาตขิองท่านตอ้งการรว่มเดนิทางท่องเทยีวระหวา่งท่องเทยีวในประเทศเกาหล ีหรอืปัญหาตา่งๆ
ตลอดจนขอ้แนะนํากรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ททีรีบัผดิชอบหากท่านมคีวามจําเป็นตอ้งรบัฝากของจากผูอ้นืเพอืทจีะนําไปยังประเทศนันๆ หรอืนํากลบัประเทศไทย
ควรตรวจสงิของนันวา่ตอ้งไมเ่ป็นสงิของผดิกฎหมาย ซงึของผดิกฎหมายบางประเภท
อาจมโีทษถงึขนัประหารชวีติเจา้หนา้ทจีะไมร่บัฝากกระเป๋าหรอืสงิของใดใด

• โรงแรมทพีกัทปีระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลบัปรบัเปลยีนขนึอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั

• ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชี่างภาพมาถา่ยรปู และช่วยดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสดุทา้ยช่างภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหนา่ยกบัลกูทัวร์
หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซอืได ้แตถ่า้ท่านใดไมส่นใจกไ็มต่อ้งซอื เพราะทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบังคบัลกูทัวรซ์อืแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้

• ทัวรค์รงันมีวีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีวเป็นหมูค่ณะเท่านัน ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุป๊ทัวร ์โดยไมล่งรา้นชอ้ปปิง เช่น น ้าํมนัสน / รา้นโสม /
ฮอ็ตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ดาํเนนิการในการแยกท่องเทยีวเอง 300 USD ตอ่ท่าน

**จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วัน
ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง
เพอืยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศเกาหล*ี* ดงัตอ่ไปนี
• พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นับจากวันไปถงึ

• ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศเกาหลทีางทัวรจ์ัดเตรยีมให ้

• สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพีาํนักในประเทศเกาหลไีด ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้)

• ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีาํนักในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรูจ้ัก โรงแรม และอนืๆ)ทางทัวรจ์ัดเตรยีมให ้

• กาํหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนักในประเทศเกาหลทีางทัวรจ์ัดเตรยีมให ้

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่บัตรโดยสารชันทัศนาจรไป – กลบั (ตวักรุป๊) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้าํมนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้

• คา่ทพีกั 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ท่าน

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• หวัหนา้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถนิผูช้ํานาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง

• สมัภาระน ้าํหนักไมเ่กนิท่านละ 20 กก.

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์
• ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท
[ระยะเวลา 5-7 วัน] เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3
ลา้นบาท]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5
ลา้นบาท]



อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• ราคารวมภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิคา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท  ์เป็นตน้

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมั

• วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณทีผีูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศททีตีอ้งทําวซีา่เขา้ประเสาธารณรฐัเกาหลใีต ้
คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่ท่านละ 1,750 บาท สาํหรบัผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry
ดว้ยตนเองเท่านันกอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ)

เงอืนไขการใชบ้รกิาร

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เช่น การนัดหยดุงาน,
จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ รวมถงึกรณทีกีองตรวจคนเขา้
เมอืงไมอ่นญุาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทังในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ
(เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทาง หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออdนอกประเทศใดประเทศหนงึ

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• กรณทีคีณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง

• เมอืท่านทําการซอืโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้

**สําคญั!! บรษิทั ทําธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นนั
ไมส่นบัสนนุใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลโีดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทงัไทยและเกาหล ี
ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นนัลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง
ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้งัสนิ**

การสํารองทนัีง

• กรณุาสาํรองทนัีง+ชําระเงนิมดัจําท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอื+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื ชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ
ทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

เงอืนไขการยกเลกิ

• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วัน เกบ็เงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเกบ็คา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ท่าน

• ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด 100% ของราคาทัวร์

• ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทังจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้
ไมม่กีารคนืเงนิทังหมดไมว่า่กรณใีดๆทังสนิในกรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษัิทฯ
จะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวัท่านละ 10,000
บาทและคา่ใชจ้่ายอนืๆ

• ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาล



ทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• **สําคญั!! บรษิทัทําธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นนั
ไมส่นบัสนนุใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทงัไทยและเกาหลใีต ้
ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นนั ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง
ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้งัสนิ**

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• สําหรบัผูเ้ดนิทางทอีายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา
ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย

เงอืนไขการเดนิทาง

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ
และอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย,
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคนืคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ
ทังสนิ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทปีระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทบีรษัิทระบุในรายการเดนิทาง

• บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีด ๆทังสนิบรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพอืท่องเทยีวเกาหลเีท่านัน

• เทยีวบนิ และรายการท่องเทยีวอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ
ทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

• โรงแรมทพีกัในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการกาํหนดดาวและประเภทของทพีกัแตกตา่งกบัประเทศไทย
โดยโรงแรมทพีกัทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของประเทศเกาหลตีามทรีะบุในรายการท่องเทยีวเท่านัน
โรงแรมทปีระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin หรอืDouble)
ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ3ท่านขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพกัและการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม
ซงึมคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนั
และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทตีอ้งการโรงแรมหลายแหง่จะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํเครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ หรอือบุัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทังสนิ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิและถา้ทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากกรุป๊ทวัรเ์พอืทอ่งเทยีวเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร,



รา้นน ้าํมนัสน, ศนูยเ์ครอืงสําอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจาํนวนเงนิ 300 USD ตอ่ทา่น

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธริาคานเีฉพาะนักท่องเทยีวชาวไทยและท่องเทยีวเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านัน
กรณตีอ้งการตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครงั หากเป็นนกัทอ่งเทยีวชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ  ์เก็บคา่ใชจ้า่ยเพมิ ทา่นละ 4,000 บาท

• ในระหวา่งท่องเทยีวจะมชี่างภาพมาถา่ยรปูและช่วยดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง
และในวันสดุทา้ยของการเดนิทางช่างภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหนา่ยหากวา่ท่านใดสนใจสามารถซอืไดแ้ตถ่า้ท่านใดไมส่นใจกไ็มต่อ้งซอืทังนขีนึอยูก่บัความพงึพอใจของท่าน
ทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบังคบัใหซ้อืแตอ่ยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้เพอืใหผุ้เ้ดนิทางไดร้บัทราบ

• ในกรณทีลีูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯกอ่นทุกครงัมเิชน่นนัทางบรษิทัฯจะ
ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทงัสนิ

ขอ้ความซงึถอืเป็นสาระสําหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิงึร่วมเดนิทาง

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทมีคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทพีกั อาหาร ยานพาหนะ
และสถานทที่องเทยีวพรอ้มทังการสมัมนา ดงูาน เพอืความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทังนทีางบรษัิทฯ
ไมส่ามารถรบัผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทเีกดิจากโรงแรมทพีกั ยานพาหนะ, อนัเนอืงจากอบุัตเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั,
การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลยีนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทยีวบนิ,
สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถนิ, ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทเีกยีวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต
รวมถงึผูม้อีาํนาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจ่ําตอ้งแสดงเหตผุล เนอืงจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซงึอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ
หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวทังใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุัตเิหต ุตามเงอืนไขทบีรษัิทฯ
ทรีบัประกนัในกรณทีผีูร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ
เนอืงมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพนืทมีกีารปลอมแปลงเอกสารเพอืการเดนิทาง
รวมถงึมสีงิผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพอืความเหมาะสมทังปวง
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนกีารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคาํนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิ
ซงึรว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง

เอกสารทคีวรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะนกัทอ่งเทยีวทมีาทอ่งเทยีวโดยสุจรติเทา่นนัทผีา่นเขา้เมอืงได ้
และพจิารณาจาก
• หลกัฐานการทํางานประจําของนักท่องเทยีว ซงึสมควรทนํีาตดิตวัไปแสดงดว้ย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทํางานภาษาองักฤษ
(กรณเีดนิทางคนเดยีว) จดหมายรบัรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ

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

• ใบรบัรองสถานศกึษาหากท่านยังอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบัตรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เช่น บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทมีนีามสกลุเดยีวกนั

• หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรนําพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืนําตดิตวัไปดว้ย

• การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักท่องเทยีว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ
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