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NT284
ทวัรเ์กาหลใีต ้เกาะนาม ิสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์5 วัน 3 คนื (XJ)
ทัวรเ์กาหล ี, 5 วัน 3 คนื ,

อนิชอน - สวนอมิจนิกกั - Pocheon Herb Island - เกาะนาม ิโซล - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์
ยา่นถนนฮงแด - น้าํพเุตน้ราํสะพานบนัโพ - วดัโซเกชา - พระราชวงัเคยีงบ๊อคคุง - สวมชุดฮนับก 

ศูนยโ์สม - ศูนยย์าสมนุไพรเกาหล ี- COSMETIC SHOP - Duty Free - ตลาดเมยีงดง  
โซลทาวเวอร ์- พพิธิภณัฑส์าหรา่ย - ศูนยส์มนุไพรสนเข็มแดง - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)

18.00 น.
คณะมาพรอ้มกันท ีสนามบนิดอนเมอืง ผูโ้ดยสารขาออกชนั 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์4 (เช็คอนิของสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ)์
โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทและหัวหนา้ทัวรพ์รอ้มอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น

21.05 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดย สายการบนิ (Thai Air Asia X) เทยีวบนิท ีXJ704 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-6 ชงัโมง) 
**ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครืองเนืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซงึระบบการจองทนัีงเป็นแบบสุม่ทนัีงวา่ง
หากทา่นมคีวามประสงคท์จีะระบทุนัีงบนเครือง หรือเปลยีนทนัีง จะมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ สามารถดอัูตราคา่บรกิารไดจ้ากทา้ยรายการนี**



วนัท ี2
อนิชอน(สนามบนิอนิชอน) - เกาะนาม ิ- สวนผลไมต้ามฤดกูาล - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์

04.35 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน สาธารณรฐัเกาหล ี(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชวัโมง) เพอืความสะดวกในการนัดหมาย
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ เมนู อดูง้

นําทา่นชม เกาะนาม ิ(NAMISEOM ISLAND) ชมทวิทัศนซ์งึเคยใชเ้ป็นสถานทถี่ายทําละครทวี ี“WINTER LOVE SONG”
อันโดง่ดังไปทัวทังเกาหลแีละเอเชยี เกาะนามนีิมรีูปร่างคลา้ยใบไม ้ทลีอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าํฮัน ทา่นสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เชน่
การเดนิเลน่เทยีวชมสวนเกาหล ีคาราวะสสุานนายพลนาม ิเดนิผา่นกลางแมกไมแ้หง่สวนสนทสีงูเสยีดฟ้า ผา่นดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลัด
เลอืกนังทมีา้นังรมิฝังเพอืชมบรรยากาศโรแมนตคิใตเ้งาไม ้พรอ้มมเีวลาใหท้า่นไดเ้ก็บโลเคชนัประทับใจ
ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกชมฟารม์เลยีงนกกระจอกเทศซงึตังอยู่บนเกาะ หรือ
จะเลอืกขจัีกรยานชมววิเหมอืนฉากในละครตามอัธยาศัยจนไดเ้วลาสมควรอําลาเกาะนามิ

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สวนผลไมต้ามฤดกูาล ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการชมและเลอืกเก็บผลไมต้ามฤดกูาลของเกาหลี
ซงึการปลกูผลไมข้องเกาหลจีะไม่มกีารใชส้ารพษิ ใชก้ระบวนการทางธรรมชาตใินการปลกู (เดอืนตลุาคม-พฤษจกิายนจะเป็นแอปเปิล ลกูพลับ
และสารี)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทกัคาลบ ี(ไกบ่าบคีวิผดัซอสเกาหล)ี

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ถูกขนานนามวา่ดสินียแ์ลนดเ์กาหลเีป็นสวนสนุกกลางแจง้ทใีหญ่ทสีดุของประเทศ
โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตังอยู่ทา่มกลางหบุเขา
ใหท้า่นไดอ้สิระเทยีวชมทอ่งไปกับโลกของสตัวป่์าซาฟารีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลกทนีีทา่นจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสขุ
ชมความน่ารักของหมทีสีามารถสอืสารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ีหรือเขา้สูด่นิแดนแหง่เทพนยิาย สวนสฤีดู
ซงึจะปลกูดอกไมเ้ปลยีนไปตามฤดกูาล อกีทังยังสามารถสนุกกับเครืองเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด
ชมสวนดอกไมซ้งึกําลังบานสะพรังอวดสสีนัเต็มสวน (ทังนีขนึอยู่กับสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม -
เดอืนมถิุนายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกันยายน เป็นสวนดอกลลิล,ี เดอืนตลุาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) 

ชมกจิกรรมและการแสดงตา่ง  ๆทจัีดตามตารางประจําวันดว้ย บตัรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เลน่ไดท้กุเครืองเลน่ไม่จํากัดรอบ
เลอืกชมและเลอืกซอืชอ้บปิงในรา้นคา้ของทรีะลกึตา่งๆอย่างมากมาย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนู คาลบ ี(หมูยา่งเกาหล)ี

ทพีกั
INTERCITY HOTEL / LUCEBRIDGE HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
พระราชวงัถ็อกซูกุง + ถนนเรยีบกําแพง - Cosmetic Shop - ศนูยน์้าํมนัสนเข็มแดง - สวนฮานลึปารค์ - ชอ้ปปิงถนนฮงแด - King’s
Sross Cafe

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

พระราชวงัถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5 พระราชวังเกา่แกข่องราชวงศโ์ชซอน
มขีนาดไม่เล็กไม่ใหญ่โดดเดน่สงา่งามทา่มกลางอาคารสไตลต์ะวันตกใจกลางกรุงโซล
แตส่วยงามร่มรืนไปดว้ยตน้ไมย้งิชว่งฤดใูบไมเ้ปลยีนสแีลว้ยงิสวยงามไปอกี ในแตล่ะวันจะมกีารเปลยีนเวรยามของทหาร
หากมาไดถู้กจังหวะจะไดช้มพธิเีปลยีนเวรยามประจําวัน ซงึในหนงึวันนันจะม3ี รอบ คอื รอบแรกตอน 11.00 น. รอบทสีอง 14.00 น.
และรอบสดุทา้ยตอน 15.30 น.
***หมายเหต ุ: กรณีทพีระราชวังถ็อกซกูงุไม่เปิดทําการ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธปิรับรายการทดแทนเป็นพระราชวังชางด็อกกงุ***
เป็นพระราชวังลําดับทสีองทถีูกสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกกงุ ในปีค.ศ. 1405 และยังเป็น 1 ใน 5



ของพระราชวังสําคัญทยัีงคงรักษาไวซ้งึมตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายุกวา่ 300 ปีบอ่น ้าํ และศาลารมิน ้าํ
พระราชวังแหง่นีเป็นทพํีานักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองคปั์จจบัุนยังคงเหลอืความงดงามบางสว่นของพระราชวัง ไดแ้ก ่พระตําหนัก
INJEONGJEON พระตําหนัก DAEJOJEON พระตําหนัก SEONJEONGJEON และพระตําหนัก NAKSEONJAE 

นอกจากนียังมอีกีไฮไลทท์สํีาคัญของพระราชวังแหง่นีคอื ถนนเลยีบกําแพงหนิ (STONEWALL STREET ROAD) ซงึรูจั้กกันดใีนชอื
ถนนจองดง หรือ ถนนถ็อกซกูงุ-ทลดัม มักมผีูน้ยิมไปเดนิเลน่พักผอ่นชนืชมควาามงดงามของพระราชวัง
พรอ้มกับเดนิชมววิตน้แปะก๊วยสเีหลอืงทปีลกูเรียงรายเลาะเลยีบรัววัง ทอดยาวจากพระราชวังถ็อกซไูปจนถงึโรงละครชองดงตามแนวโคง้ของถนน
ขนานกับแนวกําแพงหนิสนี ้าํตาลเทาสวยงาม ทําใหถ้นนเสน้นีมเีสน่หแ์ละมเีอกลักษณ์ในตัวเป็นอย่างมาก ถนนทสีวยงามแหง่นียาวประมาณ 1
กโิลเมตร ทนีีไดช้อืวา่เป็นถนนเสน้ทโีรแมนตกิแหง่หนงึในโซล และยังเป็นสถานทยีอดนยิมสําหรับการเดนิเลน่ในฤดใูบไมร้่วง
ใบแปะก๊วยสเีหลอืงทเีรียงรายเลยีบกําแพงไปนัน ยงิเพมิบรรยากาศใหโ้รแมนตกิมากขนึไปอกี

จากนันพาทา่นชม ศนูยส์มุนไพรบํารุงตบั (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นดินีเจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทปีราศจากมลภาวะ
และสงูเหนือระดับน ้าํทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดมืแอลกอฮอลก์าแฟ
บหุรีสารตกคา้งจากอาหาร และยา

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบูชาบู (สกุหีมอ้ไฟ)

บา่ย
นําทา่นชม COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครืองสําอางชอืดังของเกาหล ีเชน่ Rojukiss, Missha

นําทา่นชม ศนูยส์มุนไพรสนเข็มแดง ซงึผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซีงึจะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาทปีระเทศ
เกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยีพรอ้มกับการวจัิยทปีระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน ้าํมันสนเข็มแดง
ภมูปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต ์โดยกวา่จะมาเป็นน ้าํมันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลูตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ
2.7 กโิลกรัม มาสกัดเอาน ้าํมันมาผลติและวจัิยออกมาเป็นน ้าํมันสน

จากนันนําทา่นสู ่สวนฮานลึปารค์ สรา้งขนึเพอืรําลกึถงึงานฟตุบอลโลก FIFA ครังท ี17 ดา้นบนเป็นสวนดอกหญา้ขนาดใหญ่ทอียู่บนเนนิเขา
ลานทุง่หญา้โลง่  ๆเต็มไปดว้ยดอกหญา้สเีหลอืงพรวิไปตามลม บางมุมนีสามารถมองเห็นทุง่หญา้มฉีากหลังเป็นยอดภเูขาหนิสวยงามเป็นอย่างมาก

อสิระชอ้ปปิงย่านวัยรุ่นชอืดัง ยา่นถนนฮงแด เป็นย่านชอ้ปปิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ (Hongik University)
จงึเป็นศนูยร์วมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวทิยาลัย เป็นอกีเสน้หนงึทมีบีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทังยังมรีา้นกาแฟทเีป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี
รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชนั คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทน่ีาสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีทนียิมมาเดนิเลน่
ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยังไม่แพงอกีดว้ย ซงึจะคกึคักเป็นพเิศษตังแตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป

King’s Sross คาเฟ่ธมี แฮรร์ ีพอตเตอร ์มมีุมถ่ายรูปมากมาย มชีดุคลมุกับผา้พันคอทัง 4 บา้นพรอ้มไมก้ายสทิธใิหใ้สถ่่ายรูป เครืองดมืราคา 4-
6,000 วอน ทา่นจะไดส้มัผัสบรรยากาศในโลกของดฮรร์ีไดแ้บบชลิๆ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟตบ์ารบ์คีวิ

ทพีกั
INTER CITY HOTEL / LUCEBRIDGE HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ศนุยโ์สม - ศนูยส์มุนไพรเกาหล ี- โซลทาวเวอร ์(ไมร่วมคา่ขนึลฟิต)์ - Duty Free - ตลาดเมยีงดง - Star Park - ซุปเปอรม์าเก็ต

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซงึรัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทมีอีายุ 6 ปี ซงึถอืวา่เป็นโสมทมีคีณุภาพดทีสีดุ
ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืโสมทมีคีณุภาพดทีทีสีดุและราคาถูกกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพอืนําไปบํารุงร่างกาย
หรือฝากญาตผิูใ้หญ่ททีา่นรักและนับถอื 

จากนันนําทา่นชม ศนูยย์าสมุนไพรเกาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเลอืกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหล ีทนํีามาแปรรูปเป็นรูปแบบตา่งๆ
ทมีสีรรพคณุรักษาโรค และบํารุงร่างกาย



เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จมิดกั (ไกพ่ะโลผ้ดัวุน้เสน้)

บา่ย
นําทา่นสู ่โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทสีงูทสีดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าํทะเล
ทา่นสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูักซนั และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม
ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่น ้าํฮันกัง (ไม่ราคารวมคา่ขนึลฟิท)์

นําทา่น ชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีท ีหา้ง Duty Free

จากนันใหท้า่น ชอ้ปปิงตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหลง่รวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร ์โดยเฉพาะอย่างยงิเป็นแหลง่รวมเครืองสําอางคช์อืดัง
อาท ิEtude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นตน้

นําทา่นสู ่STAR PARK ตังอยู่บรเิวณ MBC World บรษัิท กระจายเสยีงรายใหญ่ของเกาหลมีจัีดการแสดงหลากหลายสว่น เชน่ CARPET ZONE
ซงึจะจัดในสว่นนัน เป็นพรมแดงใหท้กุทา่นไดส้มัผัสประสบการณ์ เฉกเชน่ นักแสดงชนันําของประเทศเกาหลใีต ้LED MASK ZONE
ซงึจัดเป็นสว่นจัดแสดงนทิรรศการสว่นแรกของ STAR PARK และทกุทา่นสามารถชม สว่นจัดแสดงทน่ีาสนใจอก ีมากมาย

นําทา่นชอ้ปปิงท ีซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซงึมสีนิคา้ตา่ง  ๆมากมายใหเ้ลอืกซอืหาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมกีงึสําเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคยีว ลกูอม
ผลไมต้ามฤดกูาลและของทรีะลกึตา่งๆ

ค่าํ
***อสิระใหท้กุทา่นไดร้บัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ทพีกั
INTER CITY HOTEL / LUCEBRIDGE HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
อนิชอน(สนามบนิอนิชอน) - กรุงเทพ(สนามบนิดอนเมอืง)

เชา้ตรู่
นําทา่นสู ่สนามบนิอนิชอน เพอืนําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ

05.50 น.
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ Thai Air Asia X เทยีวบนิท ีXJ705 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-6 ชวัโมง)

10.35 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์กาหลี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี29 สงิหาคม 2562 เวลา 18:34 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์กาหลี

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่บัตรโดยสารชันทัศนาจรไป - กลบั (ตวักรุป๊) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้าํมนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้

• คา่ทพีกั 3 คนื หอ้งละ 2-3 ท่าน

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• หวัหนา้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถนิผูช้ํานาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม์
• ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้
• 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]

• สมัภาระน ้าํหนักไมเ่กนิท่านละ 20 กโิลกรมั

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และ หกั ณ ทจี่าย 3 %

• 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 1,750 บาท/ทา่น/ทรปิ)

เงอืนไขการจอง

• ชําระเงนิมดัจาํทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชวัโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลกัฐานการ โอนเงนิใหเ้จา้หนา้ททีดีแูลเสน้ทาง
ทนัีงจะยนืยันเมอืไดร้บั เงนิมดัจําแลว้เท่านัน

•  การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน
ท่านควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกาํหนดเนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพีกัและตวัเครอืงบนิ
มฉิะนันจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

• สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท  ีกอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั
หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวัหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่
4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ



หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

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 จนไมjสามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษัิทฯ
จะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวัท่านละ 10,000
บาทและคา่ใชจ้่ายอนืๆ

• ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาล
ทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• บรษัิททําธรุกจิเพอืการท่องเทยีวเท่านัน ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง
ทังไทยและเกาหลใีต ้ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีท่านัน ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง
ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ**

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืเดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• สาํหรบัผูเ้ดนิทางทอีายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่านออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ท่านขนึไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้หวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เช่น การนัดหยดุงาน,
จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ
รวมถงึกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นญุาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทังในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ
(เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทาง หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอก ประเทศใดประเทศหนงึ

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

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

• เมอืท่านทําการซอืโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้

• สาํคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพอืการท่องเทยีวเท่านัน ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลโีดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง
ทังไทยและเกาหล ีขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีท่านันลกูคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง
ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ**



หมายเหตุ

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบใดๆ เหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิเหตกุารณไ์มส่งบทางการเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน,
การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อนืๆเป็นตน้

• หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ 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 ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั มเิช่นนันทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทังสนิ

• บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีด ๆทังสนิบรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพอืท่องเทยีวเกาหลเีท่านัน

• เทยีวบนิ และรายการท่องเทยีวอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆ
ทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

• โรงแรมทพีกัในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการกาํหนดดาวและประเภทของทพีกัแตกตา่งกบัประเทศไทย
โดยโรงแรมทพีกัทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของประเทศเกาหลตีามทรีะบุในรายการท่องเทยีวเท่านัน
โรงแรมทปีระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin หรอื Double)
ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ3ท่านขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพกัและการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม
ซงึมคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนั
และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทตีอ้งการโรงแรมหลายแหง่จะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํเครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ หรอือบุัตเิหตตุา่งๆใดๆทังสนิ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิและถา้ท่านตอ้งการแยกตวัออกจากกรุป๊ทัวรเ์พอืท่องเทยีวเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, รา้นน ้าํมนัสน,
ศนูยเ์ครอืงสาํอาง และรา้นพลอย อะเมทสิ ทางบรษัิทจะเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจากท่านเป็นจํานวนเงนิ 300 USD ตอ่ทา่น

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธริาคานเีฉพาะนักท่องเทยีวชาวไทยและท่องเทยีวเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านัน
กรณตีอ้งการตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครงั หากเป็นนักท่องเทยีวชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์เกบ็คา่ใชจ้่ายเพมิ ท่านละ 4,000 บาท

• ในระหวา่งท่องเทยีวจะมชี่างภาพมาถา่ยรปูและช่วยดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง
และในวันสดุทา้ยของการเดนิทางช่างภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหนา่ยหากวา่ท่านใดสนใจสามารถซอืไดแ้ตถ่า้ท่านใดไมส่นใจกไ็มต่อ้งซอืทังนขีนึอยูก่บัความพงึพอใจของท่าน
ทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบังคบัใหซ้อืแตอ่ยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้เพอืใหผุ้เ้ดนิทางไดร้บัทราบ

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯกอ่นทุกครงัมเิช่นนันทางบรษัิทฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทังสนิ

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง

เอกสารทคีวรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหล ีจะพจิารณาใหเ้ฉพาะนักท่องเทยีวทมีาท่องเทยีว
โดยสจุรติเท่านันทผีา่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก
• หลกัฐานการทํางานประจําของนักท่องเทยีว ซงึสมควรทนํีาตดิตวัไปแสดงดว้ย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทํางานภาษาองักฤษ
(กรณเีดนิทางคนเดยีว) จดหมายรบัรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ



• หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการท่องเทยีวประเทศเกาหลสีมควรทจีะนําเงนิสดตดิตวัไปดว้ย ประมาณ 300 เหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 300,000 วอน
สาํหรบัการเดนิทาง 2 วัน (หากไม ่มบีัตรเครดติคารด์) หากมบีัตรเครดติตา่งประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card
ตอ้งนําตดิตวัไปดว้ยหรอืหลกัฐานการเงนิอนืใดทจีะแสดง ใหเ้จา้หนา้ททีราบวา่ท่านคอืนักท่องเทยีว

• ใบรบัรองสถานศกึษาหากท่านยังอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบัตรนักศกึษาและควรเดนิทาง กบัผูป้กครอง เช่น บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทมีนีามสกลุเดยีวกนั

• หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรนําพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืนําตดิตวัไปดว้ย 5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักท่องเทยีว
ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ
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