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NT282
ทวัรเ์กาหล ีเกาะนาม ิซวูอน เอเวอรแ์ลนด ์โซล 5 วัน 3 คนื (KE)
ทัวรเ์กาหล ี, 5 วัน 3 คนื ,

BENIKIA M HOTEL  , LAKE OCEAN

เดนิทางดว้ยสายการบนิ 5 ดาว ระดบั World Class 
ชมธรรมชาตอินัสวยงามของเกาะชอืดงัเกาะนาม ิ

ชมความงามของหบุเขาศลิปะโพชอน 
เขา้ชมพพิธิภณัฑด์าราศาสตร ์

พรอ้มสกัการะขอพร ณ วดับงอนึซา 
สนุกกบัเครอืงเลน่มากมายท ีEVERLAND 

คลอ้งกุญแจคูร่กั ชมววิกรงุโซลN SEOUL TOWER 
ชอ้ปปิงกระจาย ยา่นดงั เมยีงดง ชอ้ปของฝากสดุน่ารกัท ีLINE FRIENDSSTORE 

เช็คอนิคาเฟ่เก๋ๆ HARRY POTTER , ONE PIECE  

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน

20.00 น.
คณะเดนิทางพรอ้มกันทจีดุหมาย สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชนั 4 ณ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ KOREAN AIR



โดยมเีจา้หนา้ทจีากบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในเรืองของเอกสารตลอดจนสมัภาระของทา่น
(**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอรต์ใหแ้กเ่จา้หนา้ทใีนวันเดนิทาง) หลังจากเช็คอนิ และโหลดสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้
นําทา่นออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้

22.40 น.
ออกเดนิทางจาก ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน โดยสายการบนิ KOREAN AIR เทยีวบนิท ีKE658

วนัท ี2
ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน - เกาะนาม ิ- หบุเขาโพชอน - พพิธิภณัฑด์าราศาสตร ์- รถราง MONORAIL (รวมคา่ตวั)

06.10 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(กรุณาปรับเวลาของทา่นใหเ้ร็วขนึ2
ชวัโมงเพอืใหต้รงกับเวลาทอ้งถนิของประเทศเกาหล)ี หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืเฟอรร์ ีเพอืขา้มฟากไปยัง เกาะนาม ิตังอยู่กลางทะเลสาบซองเพยีง ชอื “นาม”ิ ตังขนึเพอืเป็นเกยีรตแิกน่ายพลนามิ
เกาะนามนัินเรียกตัวเองวา่ NAMINARA REPUBLIC และเรียกตัวเรือขา้มฟากและตัวเขา้ชมเกาะวา่วซีา่ ทําใหรู้ส้กึเสมอืนขา้มมาเทยีวรัฐๆ
หนงึทเีป็นเอกเทศออกมาจากเกาหล ีบนเกาะจะมบีรรยากาศร่มรืน เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลัด ตน้แปะก๊วยตน้ซากรุะตน้เมเปิล
และตน้ไมด้อกไมอ้นื  ๆทพีลัดกันออกดอกเปลยีนสใีหช้มกันทกุฤดกูาล เป็นสถานทโีรแมนตกิ สําหรับคูรั่กหนุ่มสาว
และทพัีกผอ่นหย่อนใจของครอบครัวทนีีเคยเป็นหนงึในสถานทถี่ายทําละครเกาหล ีWINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว
และภาพยนตไ์ทยเรือง กวนมนึโฮ ใครทอียากแชะรูปคูก่ับเบยองจนุ และทวิสนทเีรียงตัวสวยงามทอดยาวไปจนสดุลกูหลูกูตา
ตอ้งไม่พลาดทจีะมาเยือนทนีีสกัครัง อสิระใหท้า่นถ่ายรูปไดต้ามอัธยาศัย ไดเ้วลาสมควรนังเรือกลับมายังฝัง..

เทยีง
รับประทานอาหารณ ภัตตาคาร บรกิารทา่นดว้ย พลุโกก ิ(BULGOGI) วธิกีารทําคอืหันหมูเป็นชนิบางๆ
แลว้หมักกับเครืองปรุงตา่งๆกอ่นนําไปตม้น ้าํขลกุขลกิ

บา่ย
หบุเขาโพชอน เป็นสถานททีอ่งเทยีวของเมอืงโพชอน (Pocheon) ลักษณะทางธรณีวทิยาของหบุเขาโพชอนเป็นภเูขาหนิแกรนติ
และเคยเป็นเหมอืงหนิแกรนติกอ่นทจีะไดรั้บการพัฒนาใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทยีวเนืองจากมภีมูทัิศนส์วยงามแปลกตา
นอกจากทะเลสาบกลางหบุเขาซงึเป็นจดุทอ่งเทยีวสําคัญแลว้ ในหบุเขาโพชอนยังมสีถานททีอ่งเทยีวอนื  ๆอกีดว้ย เชน่ สวนประตมิากรรม,
โรงละครกลางแจง้, เสน้ทางเดนิชมธรรมชาต ิและพพิธิภัณฑด์าราศาสตรน์อกจากนีทา่นยังไดร้่วมสนุก และเพลดิเพลนิบนรถราง MONORAIL
ทคีณุจะไดช้มความสวยงามของธรรมชาต ิบรรยากาศรอบๆหบุเขาโพชอน

ค่าํ
รับประทานอาหารณ ภัตตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู ดกัคาลบ ี(DAKGALBI) ไกผั่ดเผ็ด บารบ์คีวิเกาหล ีอาหารยอดนยิม อกีชนดิหนงึ
ของคนเกาหล ีโดยวธิกีารนําเนือไกท่หัีนเป็นชนิ  ๆและผักตา่งๆมาผัดรวมกันกับซอสบารบ์คีวิในกระทะแบนเหล็กขนาดใหญ่

ทพีกั
BENIKEASUWON หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
กมิจ+ิชุดฮนับก - TRICK ART MUSEUM - สวนสนุก EVERLAND (รวมบตัรเขา้และเครอืงเลน่ไมจํ่ากดั) - ศนูยเ์วชสําอาง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

เชา้นีนําทกุทา่น เรยีนรูก้ารทํากมิจ ิอาหารประจําชาตขิองเกาหล ีใหท้า่นไดส้นุกสนานในการลองทําและชมิกมิจฝีิมอืของตัวทา่นเอง

จากนันเชญิทา่นร่วมเป็นสว่นหนงึของชาวเกาหลโีดย การแตง่กายชุดประจําชาต ิทเีรียกวา่ ชุดฮนับก ซงึมแีบบและสสีนัทสีวยงามใหเ้ลอืก
พรอ้มถ่ายรูปเป็นทรีะลกึ เพอืไปอวดคนทางบา้น

จากนันใหเ้วลาทกุทา่นเต็มอมิกับสวนสนุกทดีทีสีดุของเกาหล ีสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ดว้ยบัตร SPECIAL PASS TICKET
ทสีามารถเลน่เครืองเลน่ตา่ง  ๆไดท้กุชนดิและไม่จํากัดรอบ สวนสนุกทนีีถูกขนานนามวา่ “ดสินียแ์ลนดเ์กาหล”ี มชีอืเสยีงมากทสีดุของประเทศ
ใหท้า่นสนุกกับเครืองเลน่หลากหลายชนดิ อาทเิชน่ ทเีอ็กซเ์พรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชารป์ โรงหนังสามมติ ิบา้นผสีงิหมุน
ทา่นไหนทไีม่ชอบการเลน่เครืองเลน่ สามารถเขา้ซาฟารี
ชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลกไดท้นีีและชมความน่ารักของหมทีสีามารถสอืสารกับคนไดเ้ดนิชมและถ่ายรูปกับสวนดอกไมซ้งึผลัดเปลยีนหมุนเวยีนตามฤดกูาล



(มนีาคม-เมษายน : สวนทวิลปิ / พฤษภาคม-มถิุนายน : สวนดอกกหุลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกหุลาบ/ สงิหาคม-กันยายน :
สวนดอกลลิล/ี ตลุาคม-พฤศจกิายน : สวนดอกเบญจมาศ)

เทยีง
รับประทานอาหารณ ภัตตาคาร บรกิารทา่นดว้ย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) หรือ สกุเีกาหล ีประกอบไปดว้ย ผักสดหลายชนดิ
ตม้ในน ้าํซปุปรุงรสกลมกลอ่ม ทานพรอ้มเครืองเคยีงและขา้วสวยของเกาหล ีทรีสชาตถิูกปากคนไทย

บา่ย
จากนันนําทกุทา่นสู ่ศนูยเ์วชสําอาง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเครืองสําอางคณุภาพดใีนราคาย่อมเยา อาทเิชน่ครีมน ้าํแตก, ครีมโบท็อกซ,์
ครีมหอยทาก ฯลฯ

ค่าํ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูบารบ์คีวิเกาหล ี(BBQ KOREA) อาหารปิงย่างสไตลเ์กาหล ีมเีนือสตัวใ์หเ้ลอืกรับประทาน
เสริฟ์พรอ้มเครืองเคยีงของเกาหล ีผักสด กมิจ ิซปุ

ทพีกั
BENIKEA SEOUL HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
วดับงอนึซาIศนูยน์้าํมนัสนเข็มแดง - ศนูยพ์ลอยอเมทสิIศนูยส์มุนไพร - พระราชวงัชางด็อกกุง - ศนูยร์วมของวยัรุน่เกาหลเีมยีงดง -
คาเฟ่ HARRY POTTER , ONE PIECE - DUTY FREE

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

เชา้นีจะพาทา่นไปไหวพ้ระขอพรท ีวดับงอนึซา เมอืเดนิผา่นประตใูหญ่ของวัดเขา้มาจะพบกับอาคารไมข้นาดใหญ่ 4
หลังทเีป็นตัวแทนกษัตรยิบ์นสวรรค ์พรอ้มเทพยามสทีศิตดิอาวธุครบมอื
และประตสูแีดงทถีูกเพน้ทเ์ป็นรูปนักรบน่าเกรงขามสถาปัตยกรรมภายในวัดบงอนึซามคีวามคลา้ยคลงึกับสถาปัตยกรรมของวัดทางพทุธศาสนาอนืๆในประเทศเกาหลี
ซงึใชส้แีดงและสเีขยีวเป็นสพีนืฐาน และเพน้ทร์ูปดอกไมก้ับสตัวใ์นตํานานเพอืตกแตง่อาคาร
ซงึรูปแบบการตกแตง่ขา้งตน้ยังคงหลงเหลอืรอดมาจากเหตกุารณ์ไฟไหมแ้ละสงครามอยู่ไม่กแีหง่ในปัจจบัุนนี หนงึในนันคอื
หอ้งโถงพันจอน(Panjeon Hall) ทเีกา่แกท่สีดุ สรา้งเสร็จในปี 1856 ตกแตง่ดว้ยบล็อคไมแ้กะสลักรูปพวงมาลัยดอกไมทั้งสนิ 3,175 ชนิ
และยังมพีระพทุธรูปหนิอ่อนแกะสลักทใีหญ่ทสีดุในเกาหล ีมคีวามสงูถงึ 23 เมตร เป็นสถานททีคีนเกาหลนียิมเดนิทางมาไหวข้อพรในวันปีใหม่

พาทา่นเดนิทางสู ่ศนูยน์้าํมนัสนเข็มแดง ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลทีมีสีรรพคณุ ชว่ยชะลา้งไขมันในเสน้เลอืด
เพอืป้องกันการอุดตันของเสน้เลอืด และชมการสาธติใหท้า่นไดเ้ห็นภาพอย่างชดัเจนยงิขนึ 

ตอ่ดว้ย ศนูยพ์ลอยอเมทสิ
หรือพลอยสมี่วงทมีชีอืเสยีงของประเทศเกาหลซีงึชาวเกาหลเีชอืวา่ถา้ไดม้พีลอยชนดินีตดิตัวไวจ้ะทําใหม้โีชคลาภและสงิดีๆ เกดิขนึในชวีติ

จากนันนําทา่นเขา้ชม ศนูยส์มุนไพร หรือ ฮ็อกเกตนามู ใหม่ลา่สดุของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธเิรียบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ็อกเกต
ทางการแพทยเ์รียกวา่ ผลไมท้อง มรีสเปรียว ดสํีาหรับบคุคลทนียิมดมืชา กาแฟ น ้าํอัดลม ฯลฯ
เมล็ดฮ็อกเกตจะชว่ยในการลา้งสารพษิทตีกคา้งหรือไขมันทสีะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต ชว่ยใหตั้บหรือไตของทา่นแข็งแรงขนึ
และยังสง่ผลดตีอ่สขุภาพร่างกายของทา่นเองอกีดว้ย

เทยีง
เทยีงรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบรกิารทา่นดว้ย เมนูซมัเกทงั หรือเมนู ไกตุ่น๋โสม (SAMGYETANG) ตํารับชาววังในสมัยกอ่น
ปัจจบัุนเป็นอาหารเลอืงชอืมากของเมอืงหลวง ภายในตัวไกจ่ะมขีา้ว รากโสม พทุราแดงและเคล็ดลับในการตุน๋เสริฟ์พรอ้มเครืองเคยีงทเีรียกวา่
กักตกุ ีเสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยดํา และเกลอื เสริฟ์ทา่นละ 1 ตัว ในหมอ้ดนิรอ้น

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัชางด็อกกุง ซงึเป็นพระราชวังหลวงวังทสีองทสีรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบ็อกกงุ ในปี ค.ศ.1405
เป็นพระราชวังทมีคีวามสําคัญอย่างมากตอ่กษัตรยิห์ลาย  ๆพระองคใ์นราชวงศโ์ชซอน ทมีสีภาพดแีละสมบรูณ์ทสีดุใน 5
พระราชวังหลวงทังหมดทยัีงคงเก็บรักษาไว ้และทนีียังไดรั้บการขนึทะเบยีนจาก UNESCO วา่เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997

พาทา่นเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงท ีศนูยร์วมของวยัรุน่เกาหลเีมยีงดง ไดช้อืวา่เป็นแหลง่รวมแฟชนัแบรนดเ์กาหลชีนันํา
ซงึในแตล่ะวันจะมวัียรุ่นเกาหลมีาเดนิชอ้ปปิงกันอย่างลน้หลาม ทา่นสามารถหาซอืสนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทังเสอืผา้, รองเทา้, กระเป๋า,
เครืองสําอางซงึเป็นทรีูจั้กอย่างดขีองคนไทย อาท ิLANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นตน้ 



นอกจากนีทา่นสามารถพบกับรา้น LINE FRIENDS STORE ทเีต็มไปดว้ยสนิคา้ LINE OFFICIAL ทจํีาหน่ายสนิคา้ของทรีะลกึเกยีวกับตัวการต์นู
LINE ไม่วา่จะเป็น หมบีราวนแ์ซลล ีเจมส ์หรือโคนี ซงึแตล่ะตัวจะมสีนิคา้ทรีะลกึใหเ้ลอืกซอืเยอะแยะไปหมด เชน่ สมุดโนต้ ตุก๊ตา เคสโทรศัพท์
เสอืผา้ กระเป๋า เครืองเขยีน ฯลฯ ซงึภายในรา้นยังมมีุมน่ารัก  ๆใหถ้่ายรูปกันอย่างจใุจอกีดว้ย แตท่เีป็นไฮไลทเ์ดน่ของรา้นเลย คอื
เจา้หมบีราวนตั์วยักษ์ใหญ่ทตัีงอยู่หนา้รา้น ทใีคร  ๆก็ตอ้งถ่ายภาพเป็นทรีะลกึแมแ้ตค่นเกาหลเีอง 

พลาดไม่ไดท้จีะตอ้งมาเช็คอนิคาเฟ่เก๋ๆ อย่าง 934 KING CROSS เป็นคาเฟ่ทจํีาลองฉากแฮรร์ี พอตเตอร ์จะเดนิทางไปโลกเวทมนตด์ว้ยรถไฟ
ชานชาลา 9 3/4 มาไวท้โีซลย่านฮงแด มทัีงขนมและเครืองดมืมากมายใหเ้ลอืก ทสํีาคัญมมีุมใหไ้ดถ้่ายรูปหลายมุม ไม่มเีบอืแน่นอน 

อกีหนงึคาเฟ่ทน่ีามาเช็คอนิไม่แพก้ันก็คอื Cafa de ONE PIECE เป็นรา้นทตีกแตง่สไตล ์ONE PIECE
ในรา้นเป็นบรรยากาศแบบสบายๆเป็นกันเอง มอีาหารใหเ้ลอืกหลากหลาย บางเมนูถูกออกแบบมาใหเ้ป็นรูปตัวการต์นูในเรือง ONE PIECE
นอกจากนียังมโีซนขายของทรีะลกึจากการต์นู ONE PIECE อกีดว้ย

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บรกิารทา่นดว้ย โอซมับุลโกก ิ(OSAMBULGOGI) มสีว่นประกอบหลักคอื วุน้เสน้ ผักกาดขาว เนือหมู
ผัดในกระทะจนเขา้กัน รสชาตหิวานเผ็ดเล็กนอ้ย

ทพีกั
BENIKEA SEOUL HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี5
N SEOUL TOWER (ไมร่วมลฟิท)์ - ศนูยโ์สม - SUPERMARKET

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นสู ่หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซงึอยู่บนเขานัมซาน ซงึเป็น 1 ใน 18 หอคอยทสีงูทสีดุในโลก
ฐานของหอคอยมสีงิทน่ีาสนใจตา่ง  ๆเชน่ ศาลาแปดเหลยีมปาลกักจอง, สวนพฤกษชาต,ิ อาคารอนุสรณ์ผูรั้กชาตอัิน ชงุ กนุ
อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่และถ่ายรูปคูห่อคอยตามอัธยาศัยหรือคลอ้งกญุแจคูรั่ก (ไม่รวมคา่ขนึลฟิท)์

เทยีง
รับประทานอาหารณ ภัตตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูจมิดกั (JIMDAK) เป็นเมนูไกป่ระกอบดว้ยวุน้เสน้ เกาหล ีคลกุดว้ยน ้าํซปุ รสชาตกิลมกลอ่ม
เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้น  ๆพรอ้มเครืองเคยีงเกาหลี

บา่ย
จากนันพาทา่นรูจั้กและเขา้ใจสมุนไพรโสมเกาหล ีหรือราชาแหง่มวลสมุนไพร ท ีศนูยโ์สมเพราะเกาหลใีต้
เป็นประเทศทมีกีารผลติโสมเกาหลทีมีคีณุภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก และมคีณุประโยชนน์านัปการ เชน่
ชว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบย่อยอาหารและปอด ชว่ยทําใหจ้ติใจสงบและเพมิพละกําลัง โดยมสีรรพคณุทางการแพทย์
ชว่ยบํารุงหัวใจของคณุไดเ้ป็นอย่างด ีชว่ยป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด ฯลฯ

หลังจากนันไดเ้วลานําทา่นสู ่สนามบนิอนิชอน เพอืเตรียมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะชอ้ปปิงที
SUPERMARKETเพอืซอืของฝากคนทางบา้น ทรีา้นแหง่นีมขีนมพนืเมอืงเกาหลหีลากชนดิรวมทังกมิจ ิไกตุ่น๋โสมทบีรรจอุยู่ในถุงสญุญากาศ
ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้วและของฝากของทรีะลกึ

20.10 น.
นําทา่นออกเดนิทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ KOREAN AIR เทยีวบนิท ีKE659

00.20 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์กาหลี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี5 มถิุนายน 2562 เวลา 10:47 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์กาหลี

หมายเหตุ

• รบัเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีว คา่ทัวรท์จี่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผูจ้ัดไดช้ําระใหก้บัสายการบนิและสถานทตีา่งๆ
แบบชําระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง
ฉะนันหากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุดหรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจ้ัดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทังคา่ตวัเครอืงบนิใหแ้กท่่าน ***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิ
ราคานเีฉพาะนกัทอ่งเทยีวชาวไทยเทา่นนั ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพมิจากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100 USD** **กรณตีดักรุป๊เหมาทเีป็น
เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา คร ูธรุกจิขายตรงเครอืงสําอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุป๊ทมีกีารขอดงูาน จะตอ้งสอบถามราคาใหมทุ่กครงั**

• หากมเีพอืนหรอืญาตขิองท่านตอ้งการรว่มเดนิทางท่องเทยีวระหวา่งท่องเทยีวในประเทศเกาหล ีหรอืปัญหาตา่งๆ
ตลอดจนขอ้แนะนํากรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ททีรีบัผดิชอบ หากท่านมคีวามจําเป็นตอ้งรบัฝากของจากผูอ้นืเพอืทจีะนําไปยังประเทศนันๆ หรอืนํากลบัประเทศไทย
ควรตรวจสงิของนันวา่ตอ้งไมเ่ป็นสงิของผดิกฎหมาย ซงึของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขนัประหารชวีติ
เจา้หนา้ทจีะไมร่บัฝากกระเป๋าหรอืสงิของใดใด

• โรงแรมทพีกัทปีระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลบัปรบัเปลยีนขนึอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั

• ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชี่างภาพมาถา่ยรปู และช่วยดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสดุทา้ยช่างภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหนา่ยกบัลกูทัวร์
หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซอืได ้แตถ่า้ท่านใดไมส่นใจกไ็มต่อ้งซอื เพราะทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบังคบัลกูทัวรซ์อืแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้

• ทัวรค์รงันมีวีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีวเป็นหมูค่ณะเท่านัน ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุป๊ทัวร ์โดยไมล่งรา้นชอ้ปปิง เช่น น ้าํมนัสน / รา้นโสม /
ฮอ็ตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ดาํเนนิการในการแยกทอ่งเทยีวเอง 300 USD ตอ่ทา่น

อตัรานรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทมีี

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.

• คา่รถรบั-สง่ และนําเทยีวตามรายการ

• คา่ทพีกัตามทรีะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ

• คา่อาหารตามมอืทรีะบุในรายการ

• คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์

อตัรานไีมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่ทําหนังสอืเดนิทาง , คา่โทรศพัท  ์, คา่โทรศพัทท์างไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต , คา่ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง
รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)

• คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่วซีา่สาํหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว

เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร

• นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพอืสาํรองทนัีง ภายใน 3 วันหลงัจากการจอง



• กรณทีนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ีจองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน จะตอ้งชําระครบเตม็จํานวนเลย

• นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กรณนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซไีมช่ําระเงนิ
หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกาํหนด รวมถงึกรณเีช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณใีดๆ ใหถ้อืวา่นักท่องเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ

• การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงัน ีวันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรีฐับาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท

การยกเลกิ และการเปลยีนแปลง
• กรณทีนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล์
หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษร
ทางบรษัิทไมร่บัยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณใีดๆ

• กรณนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล์
หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรบัเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื
โดยแนบหนังสอืมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ
และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น

• โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี
• ตอ้งยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วันเท่านัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้

• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร

• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด

• ทังน ีทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เช่น
การสาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพีกัฯลฯ

• การเดนิทางทตีอ้งการนัตมีดัจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลาํ Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทังหมด

• การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงัน ีวันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรีฐับาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท

เงอืนไขอนืๆ

• ทัวรน์สีาํหรบัผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีวเท่านัน

• ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่่าน

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน
โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทไีมม่วีซีา่ และอยา่งนอ้ย 10
วันกอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทมีวีซีา่
แตห่ากทางนักท่องเทยีวทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกาํหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้
ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คาํนําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง และอนืๆ
เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ ในกรณทีนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจํา

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภมูอิากาศ และเวลา ณ
วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังน ีบรษัิทจะคาํนงึถงึความปลอดภยัของนักท่องเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักท่องเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น
ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้

• อตัราคา่บรกิารนคีาํนวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณทีมีกีารเปลยีนแปลงอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตวัเครอืงบนิ คา่ภาษีเชอืเพลงิ
คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ



• มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อีาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทกาํกบัเท่านัน

เอกสารประกอบในการยนืวซีา่

• ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว

•  พาสปอรต์

• ใบสาํคญัถนิทอียู่

• สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี

• สมดุบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี

• รปูถา่ยสขีนาด 2 นวิ 2 รปู

• สาํหรบัหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรอืงแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยนืวซีา่

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง
เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี
• พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นับจากวันไปถงึ

• ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทัวรจ์ัดเตรยีมให ้

• สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพีาํนักในประเทศเกาหลไีด ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้)

• ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีาํนักในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรูจ้ัก โรงแรม และอนืๆ) ทางทัวรจ์ัดเตรยีมให ้

• กาํหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนักในประเทศเกาหล ีทางทัวรจ์ัดเตรยีมให ้

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง

• กรณุาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทุกชนิไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร
โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิลอ็คปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซเ์รย ์อนญุาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ทกีาํหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ , มดีพก , แหนบ , อปุกรณก์ฬีาฯ
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑท์ทีํามาจากพชื และเนอืสตัวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไมส้ด , ไข ่, เนอืสตัว ์, ไสก้รอกฯ
เพอืเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทจีะมาจากสงิเหลา่น ีหากเจา้หนา้ทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรบัในอตัราทสีงูมาก
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