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NT111
ทวัรเ์กาหล ีอทุยานซอรัคซาน เอเวอรแ์ลนด ์5 วัน 3 คนื (KE)
ทัวรเ์กาหล ี, 5 วัน 3 คนื ,

I-PARK RESORT  , GALAXY HOTEL

อนิชอน - อุทยานแหง่ชาตโิซรคัซาน - นงักระเชา้ไฟฟ้า - Cable Car - วดัชนิฮนัซา 
วดันกัซานซา - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- พระราชวงัชางด๊อกคุง - หมูบ่า้นบุกชอนฮนันก 
ศูนยโ์สม - ศูนยย์าสมนุไพรเกาหล ี- COSMETIC SHOP - Duty Free - ตลาดเมยีงดง  

โซลทาวเวอร ์- ศูนยน์้าํมนัสนเข็มแดง - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย - ถนนฮงแด - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - สนามบนิสวุรรณภมูิ

18.30 น.
คณะมาพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชนั4ประต ู7 เคานเ์ตอร ์N (เช็คอนิกรุ๊ปของสายการบนิโคเรียนแอร)์
โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์พรอ้มอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น

21.45 น.
นําทา่นเหริฟ้าสู ่สาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดย สายการบนิ โคเรยีนแอร ์เทยีวบนิท ีKE658 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

วนัท ี2



อนิชอน - อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน - วดัชนิฮนัซา

05.00 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรฐัเกาหล ีเวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชวัโมง (เพอืความสะดวกในการนัดหมาย
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ) นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

เชา้
นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-4 ช.ม.

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดว้ย เมนู “ชาบูชาบู”

บา่ย
นําทา่นสู ่อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มววิ อันงดงามทมีเีอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือ
อกีชอืเรียกหนงึวา่สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ีซงึจะผา่นเสน้ทางธรรมชาตทิสีวยงาม ลัดเลาะผา่นไปตามหนา้ผา หบุเขาและลําธาร 

นําทา่น นงักระเชา้ไฟฟ้า Cable Car (ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ ในกรณีทสีภาพอากาศไม่เหมาะแกก่ารเขา้ชม
ขนึอยู่กับคําสงัของเจา้หนา้ทอีุทยาน) ขนึสูจ่ดุชมววิของอุทยานแหง่ชาตโิซรัคซาน
ซงึจะสามารถมองเห็นววิทวิทัศนบ์นยอดเขาดจุดังภาพวาดเกนิบรรยาย 

จากนันนําทกุทา่นนมัสการพระพทุธรูปสมัฤทธปิางสมาธขินาดใหญ่ ณ วดัชนิฮนัซา เพอืความเป็นสริมิงคลแกตั่วทา่นเองและครอบครัว

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารดว้ย เมนู “แฮมูลทงั”

ทพีกั
I-PARK RESORT 3*หรือเมอืงใกลเ้คยีง ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
วดันกัซานซา - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- โซล

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชม วดันกัซานซา เป็นวัดทางพทุธศาสนาทตัีงอยู่บนเนนิเขานักซาน หรือทเีรียกอกีอย่างวา่ “ภเูขาโอบง”
โดยอยู่ตรงกลางระหวา่งเมอืงซกโช และเมอืงยางยาง ของจังหวัดคังวอน ในภาคตะวันออกของเกาหลใีต ้
Naksansaเป็นหนงึในไม่กวัีดในเกาหลทีสีามารถมองไปยังทะเลตะวันออกหรือทะเลญปีุ่ นได ้
และยังเป็นหนงึในแปดพนืททีสีวยงามในภมูภิาคตะวันออกของเกาหลหีรือเรียกวา่ “GwandongPalgyeong” อกีดว้ยวัดแหง่นีมปีระวัตยิาวนานกวา่
1,300 ปี ซงึถูกสรา้งขนึในรัชสมัยของ King Munmuกษัตรยิอ์งคท์ ี30 แหง่อาณาชลิลาโดยพระภกิษุทมีนีามวา่ “UisangDaesa”
ผูซ้งึสรา้งวหิารหลังจากเกดินมิติขณะนังสมาธแิละเห็นวา่ทบีรเิวณนีเป็นทปีระทับขององคพ์ระโพธสิตัว ์(Avalokitesvara Bodhisattva)
และตอ่มาในปี 1925 ไดม้กีารสรา้งศาลาอุยซางแด รูปทรงแปดเหลยีมทสีรา้งขนึบนหนา้ผารมิทะเลซงึเรียกวา่ “Uisangdae Pavilion ตรงจดุที
Uisangเคยนังสมาธอิกีดว้ย นอกจากนีภายในวัดยังมสีถานททีางพทุธศาสนาและแหลง่มรดกทางวัฒนธรรมอนืๆอกีมากมาย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดว้ย เมนู “โอซมับุลโกก”ิ

บา่ย
นําทา่นสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซงึถูกขนานนามวา่ดสินียแ์ลนดเ์กาหลี
เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทใีหญ่ทสีดุของประเทศโดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตังอยู่ทา่มกลางหบุเขา
ใหท้า่นไดอ้สิระเทยีวชมทอ่งไปกับโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก ทนีีทา่นจะพบเจา้ป่าสงิโต
และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีสีามารถสอืสารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ีหรือเขา้สูด่นิแดนแหง่เทพนยิาย
สวนสฤีด ูซงึจะปลกูดอกไมเ้ปลยีนไปตามฤดกูาล อกีทังยังสามารถสนุกกับเครืองเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด
ชมสวนดอกไมซ้งึกําลังบานสะพรังอวดสสีนัเต็มสวน (ทังนีขนึอยู่กับสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม -
เดอืนมถิุนายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกันยายน เป็นสวนดอกลลิล,ี เดอืนตลุาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ)
ชมกจิกรรมและการแสดงตา่ง  ๆทจัีดตามตารางประจําวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เลน่ไดท้กุเครืองเลน่ไม่จํากัดรอบ
เลอืกชมและเลอืกซอืชอ้บปิงในรา้นคา้ของทรีะลกึตา่งๆอย่างมากมาย

ค่าํ



รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารดว้ย เมนู “หมูยา่งเกาหล”ี

ทพีกั
GALAXY HOTEL 3* เมอืงโซล หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
พระราชชางดอ๊กคงุ - หมูบ่า้นบุกชอนฮนันก - ศนูยโ์สม - ศนูยส์มุนไพรเกาหล ี- Cosmetic Shop Duty free - ตลาดเมยีงดง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นสู ่พระราชวงัชางดอ๊กคงุ เป็นพระราชวังหลวงวังทสีองทสีรา้งตอ่จากพระราชวังคยองบกกงุ ในปี ค.ศ.1405
เป็นพระราชวังทมีคีวามสําคัญอย่างมากตอ่กษัตรยิห์ลาย  ๆพระองคใ์นราชวงศโ์ชซอนทมีสีภาพดแีละสมบรูณ์ทสีดุใน 5
พระราชวังหลวงทังหมดทยัีงคงเก็บรักษาไวแ้ละทนีียังไดรั้บการขนึทะเบยีนจาก UNESCO วา่เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997 

จากนันนําทา่นสู ่หมูบ่า้นบุกชอนฮนันก หรือบางคนเรียกวา่ หมู่บา้นบคุชอนฮันอ๊ก เป็นอกีหนงึสญัลักษณ์ของเกาหลี
ทา่มกลางตกึรามบา้นชอ่งททัีนสมัยของกรุงโซลนัน หมู่บา้นแหง่นีก็ยังคงรักษาอาคารบา้นเรือนในสมัยโบราณ มกีลนิอายของเกาหลใีนยุคเกา่แก่

เหมาะสําหรับคนทชีอบสถานททีอ่งเทยีวเชงิประวัตศิาสตร์
หมู่บา้นบกุชอนฮันอกถอืเป็นสถานททีอ่งเทยีวอกีแหง่หนงึทเีมอืนักทอ่งเทยีวไดไ้ปเยือนแลว้
จะไดพ้บกับบา้นของขนุนางระดับสงูของเกาหลใีนสมัยกอ่น ภายในหมู่บา้นมอีาคารแบบดังเดมิของเกาหลกีวา่ 100 หลัง
(รูปแบบบา้นแบบดังเดมิของเกาหลเีรียกวา่ ฮันอก(hanok)) ซงึเกา่แกม่าตังแตส่มัยโชซอน สว่นชอื บคุชอน(Bukchon)
แปลวา่หมู่บา้นทางตอนเหนือ ซงึตังตามตําแหน่งทอียู่ทางทศิเหนือของสถานทสํีาคัญ 2 แหง่ของกรุงโซล คอื
คลองชองกเยชอน(Cheonggyecheon Stream) กับ จงโร(Jongno)ในปัจจบัุนนีบา้นฮันอกหลายหลังในหมู่บา้นถูกดัดแปลงใหเ้ป็นศนูยวั์ฒนธรรม
เกสตเ์ฮา้ส ์รา้นอาหาร และโรงน ้าํชา เปิดใหบ้รกิารแกนั่กทอ่งเทยีวทเีขา้มาเพอืสมัผัสและเรียนรูวั้ฒนธรรมเกาหลแีบบดังเดมิ
และอกีหนงึสงิทสํีาคัญก็คอืหมู่บา้นนีเป็นย่านทมีคีนเกาหลอียู่อาศัยกันจรงิๆภายในบา้น

จากนันนําทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซงึรัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทมีอีายุ 6 ปี ซงึถอืวา่เป็นโสมทมีคีณุภาพดทีสีดุ
ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืโสมทมีคีณุภาพดทีทีสีดุและราคาถูกกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพอืนําไปบํารุงร่างกาย
หรือฝากญาตผิูใ้หญ่ททีา่นรักและนับถอื 

จากนันนําทา่นชม ศนูยย์าสมุนไพรเกาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเลอืกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหล ีทนํีามาแปรรูปเป็นรูปแบบตา่งๆ
ทมีสีรรพคณุรักษาโรค และบํารุงร่างกาย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดว้ย เมนู “ซมัเทกงั”

บา่ย
นําทา่นชม COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครืองสําอางชอืดังของเกาหล ีเชน่ Rojukiss, Misshaเป็นตน้ 

จากนันนําทา่น ชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีท ีหา้ง Duty Free และใหท้า่น ชอ้ปปิงตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหลง่รวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์
โดยเฉพาะอย่างยงิเป็นแหลง่รวมเครืองสําอางคช์อืดัง อาท ิEtude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นตน้

ค่าํ
อสิระอาหารค่าํ1 มอื (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระอาหารค่าํตามอัธยาศัย)

ทพีกั
GALAXY HOTEL 3* เมอืงโซล หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
โซลทาวเวอร ์- ศนูยนํ์ามนัสนเข็มแดง - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+สวมชุดฮนับก+ ทําคมิบบั - ชอ้ปปิงถนนฮงแด - ซุปเปอรม์าเก็ต -
กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นสูช่ม โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทสีงูทสีดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าํทะเล



ทา่นสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูักซนั และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม
ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่น ้าํฮันกัง **ไมร่าคารวมคา่ขนึลฟิท ์**

นําทา่นสู ่ศนูยน์้าํมนัสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธ ิ100% ซงึสรรพคณุของน ้าํมันสนเข็มแดงนันมปีระโยชนอ์ย่างมากมาย
ทังชว่ยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันทอีุดตันในเสน้เลอืด ลดระดับน ้าํตาลในเลอืด ชว่ยขับสารพษิออกจากร่างกายในรูปแบบของเสยี เชน่
เหงอื ปัสสาวะ อุจจาระ ชว่ยลา้งสารพษิหรือดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาด เพมิการไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขนึ ชว่ยเพมิภมูติา้นทานใหก้ับร่างกาย
บํารุงผวิพรรณใหส้ดใสจากภายใน และลดอัตราเสยีงในการเกดิโรคมะเร็ง 

นําทา่นสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย
ซงึทา่นจะไดเ้รียนรูก้ารทําสาหร่ายของชาวเกาหลปีระวัตคิวามเป็นมาและความผกูผันทชีาวเกาหลทีมีตีอ่สาหร่ายพเิศษ
ใหท้า่นไดน้อกจากนีทนีียังมบีรกิารถ่ายรูปเป็นทรีะลกึในชดุฮันบกพรอ้มใหท้า่นทําคมิบับหรือขา้วหอ่สาหร่ายเกาหลดีว้ยตนเองอกีดว้ย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดว้ย เมนู “จมิดกั”

บา่ย
นําทา่นอสิระชอ้ปปิง ถนนฮงแด หรือบรเิวณหนา้มหาวทิยาลัยฮงอกินี เป็นแหลง่ชอ๊ปปิงสําหรับวัยรุ่นทไีม่ควรพลาด

นําทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพอืนําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ 

โดยระหวา่งทางนําทา่นชอ้ปปิงท ีซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซงึมสีนิคา้ตา่ง  ๆมากมายใหเ้ลอืกซอืหาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมกีงึสําเร็จรูป สาหร่าย
ขนมขบเคยีว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทรีะลกึตา่งๆ

20.10 น.
นําทา่นกลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิโคเรยีนแอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีKE659 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

00.20 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์กาหลี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี27 มถิุนายน 2562 เวลา 11:31 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์กาหลี

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่บัตรโดยสารชันทัศนาจรไป – กลบั (ตวักรุป๊) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้าํมนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้

• คา่ทพีกั 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ท่าน

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• หวัหนา้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถนิผูช้ํานาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง

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

• สมัภาระน ้าํหนักไมเ่กนิท่านละ 23 กก.

• ** 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

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% คา่ภาษีบรกิารหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิคา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท  ์เป็นตน้

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด 23 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

•  ชําระเงนิมดัจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัวโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลกัฐานการ โอนเงนิใหเ้จา้หนา้ททีดีแูลเสน้ทาง
ทนัีงจะยนืยันเมอืไดร้บั เงนิมดัจําแลว้เท่านัน

• สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท  ีกอ่น

•  ออกบัตรโดยสารทุกครงั หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบ

•  คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั

• หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งให ้

• การดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

• การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15



วันท่านควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกาํหนดเนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพีกัและตวัเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

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

• **สาํคญั!! บรษัิททําธรุกจิเพอืการท่องเทยีวเท่านัน
ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทังไทยและเกาหลใีต ้
ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีท่านัน ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง
ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ**

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• สาํหรบัผูเ้ดนิทางทอีายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย

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 ทังสนิและถา้ท่านตอ้งการแยกตวัออกจากกรุป๊ทัวรเ์พอืท่องเทยีวเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, รา้นน ้าํมนัสน,
ศนูยเ์ครอืงสาํอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษัิทจะเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจากท่านเป็นจํานวนเงนิ 300 USD ตอ่ท่าน

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

• ในระหวา่งท่องเทยีวจะมชี่างภาพมาถา่ยรปูและช่วยดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง
และในวันสดุทา้ยของการเดนิทางช่างภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหนา่ยหากวา่ท่านใดสนใจสามารถซอืไดแ้ตถ่า้ท่านใดไมส่นใจกไ็มต่อ้งซอืทังนขีนึอยูก่บัความพงึพอใจของท่าน
ทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบังคบัใหซ้อืแตอ่ยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้เพอืใหผุ้เ้ดนิทางไดร้บัทราบ

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯกอ่นทุกครงัมเิช่นนันทางบรษัิทฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทังสนิ

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 ิ
ซงึรว่มเดนิทางเป็นสาํคญัการเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง

เอกสารทคีวรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะนักทอ่งเทยีวทมีาทอ่งเทยีวโดยสจุรติเทา่นันทผีา่นเขา้เมอืงได ้
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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