
   
   
   

                                                                                                                                                             GO2ICN-KE003    หนา้ 1 จาก 10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

เร ิม่ตน้เพยีง 27,900.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

เกาหล ีWinter Countdown In Korea 

5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิโคเรยีนแอร ์(KE) 

 

ไฮไลทท์วัร ์  

 ใหอ้สิระสนุกกับลานสกขีนาดใหญ่ 

 ชมความงาม อทุยานแหง่ชาตโิซรัคซาน ทีข่นานนามวา่ วา่สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ี

 ลิม้รสสตอเบอรรีล่กูใหญ ่หวานหอม สดๆจากไร ่

 ล็อตเตเ้วลิด ์สวนสนุกในทีร่ม่ทีม่ชี ือ่เสยีง 

 ชอ้ปป้ิงจใุจ ณ ตลาดเมยีงดง 

 เมนูพเิศษ....บฟุเฟ่ตข์าปยูักษ์ 
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 เสน้ทางการเดนิทาง 

 กําหนดการเดนิทาง 

วนัที ่27-31 ธนัวาคม 61           27,900.- 

วนัที ่28 ธนัวาคม-01 มกราคม 62          30,900.- 

วนัที ่29 ธนัวาคม-02 มกราคม 62         28,900.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – สนามบนินานาชาตอินิชอน      

2 
อนิชอน – อสิระเลน่สก ี– อทุยานแหง่ชาตโิซรัคซาน – วัด
ชนิฮนัซา ✈ 🍽 🍽 

 
I-PARK RESORT 
3* หรอืเทยีบเทา่ 

3 ไรส่ตอเบอรี ่– สวนสนุกล็อตเตเ้วลิด ์ 🍽 🍽 
บฟุเฟ่ต์

ขาปยูักษ์ 

GALAXY HOTEL3*
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
พระราชวังเคยีงบอ๊คคงุ – ศนูยโ์สม – ศูนยส์มนุไพรเกาหล ี
– Cosmetic Shop –Duty free -  ตลาดเมยีงดง 🍽 🍽 X 

GALAXY HOTEL3*
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
โซลทาวเวอร ์– ศนูยนํ์ามนัสนเข็มแดง  - พพิธิภณัฑ์
สาหรา่ย+สวมชดุฮนับก+ทําคมิบบั – ชอ้ปป้ิงถนนฮงแด - 
ซปุเปอรม์าเกต๊ - กรงุเทพฯ 

🍽 🍽 ✈ 
 
 

หมายเหต ุ:รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ  
(รวมทา่นละ 1,400 บาท/ทา่น/ทรปิ ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

RGN-FD006 MYANMAR MYANMAR MYANMAR 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ–สนามบนิสวุรรณภมู ิ

19.00 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู7 เคานเ์ตอร ์N (เช็คอนิกรุ๊ปของสายการบนิ

โคเรียนแอร์) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษัทและหัวหนา้ทัวร์ พรอ้มอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ

เดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

22.40 น. นําทา่นเหริฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ โคเรยีนแอร ์เทีย่วบนิที ่KE652 (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วนัที ่2 อนิชอน – อสิระเลน่สก ี– อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน – วดัชนิฮนัซา 

06.10 น. 

 

เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหล ีเวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง

(เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากรแลว้      

เชา้ นําท่านสนุกกับการ อสิระเลน่สก ีบนลานสกขีนาดใหญ่ เพลดิเพลนิกับลานหมิะทีก่วา้งใหญ่ และเนนิเล่นสกี

ระดับต่าง ๆ และบรกิารอืน่ๆ สําหรับผูท้ีไ่ม่ตอ้งการเล่นสก ีเชน่  รา้นอาหาร คอฟฟ่ีชอ้ป ซุปเปอร์มาเก็ตไว ้

บรกิาร 

( ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าเขา้ลานสกี,ชดุ,อปุกรณ์,รองเทา้,ค่าครูฝึก ค่าอุปกรณ์การเล่นสกรีาคาประมาณ 50,000 

วอน )***หมายเหต ุลานสกบีางแหง่ไมส่ามารถเขา้ไปในลานสกไีด ้เพราะเนือ่งจากจะเป็นการรบกวนผูเ้ลน่สกี

หากตอ้งการเขา้ชมจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการเชา่อปุกรณ์ในการเลน่สก ี*** 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ชาบู ชาบู” อาหารพืน้เมอืงของคาบสมุทร

เกาหล ีลักษณะคลา้ยสุกีห้มอ้ไฟของญีปุ่่ น โดยนําเครือ่งเคยีงต่าง ๆ เชน่ผักหลากชนดิ เห็ดตามฤดู โอเดง้ 

เบคอนหมทูีจ่ัดเตรยีมไว ้มาจัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมิน้ําซปุชาบปูรงุรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึ

นําอดุง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอดุง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น น้ําจิม้ซอี ิว้เกาหล ีและเครือ่งเคยีง

นานาชนดิ 

บา่ย นําทา่นสู ่อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มววิ อนังดงามทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตัวหรอื อกี

ชือ่เรยีกหนึง่วา่สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ีซึง่จะผ่านเสน้ทางธรรมชาตทิีส่วยงาม ลัดเลาะผ่านไปตามหนา้ผา 

หบุเขาและลําธาร นําทา่นน่ังกระเชา้ไฟฟ้า Cable Car (ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ ในกรณีทีส่ภาพอากาศไม่

เหมาะแกก่ารเขา้ชม ขึน้อยูก่บัคําสัง่ของเจา้หนา้ทีอ่ทุยาน) ขึน้สูจ่ดุชมววิของอทุยานแหง่ชาตโิซรัคซาน ซึง่จะ

http://bit.ly/2NMk5YE
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สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์บนยอดเขาดุจดั่งภาพวาดเกนิ บรรยาย จากนัน้นําทุกท่านนมัสการพระพุทธรูป

สมัฤทธิป์างสมาธขินาดใหญ ่ณ วดัชนิฮนัซา  เพือ่ความเป็นสริมิงคลแกต่ัวทา่นเองและครอบครัว 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ดว้ย บรกิารทา่นดว้ย “แฮมลูทงั” หนา้ตาคลา้ยกับตม้ยําทะเลบา้นเรา 

แตต่า่งกนัทีค่วามเขม้ขน้ และความจัดจา้นซึง่นอ้ยกวา่ตม้ยําบา้นเรามาก ภายในหมอ้ไฟจะมกีารนําอาหารทะเล

ชนดิตา่งๆ เชน่ ปลาหมกึ หอย ป ูผักชนดิตา่งๆ และเห็ดเข็มทองมาตม้รวมกนั ทานกบัน้ําจิม้เกาหล ี 

 
 พกัที ่I-PARK RESORT 3* หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 ไรส่ตอเบอรี ่– สวนสนกุล็อตเตเ้วลิด ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 เดนิทางเขา้สู ่ไรส่ตรอเบอรร์ี ่ใหท้่านไดช้มิสตรอเบอรร์ีส่ดๆ หวานฉ่ําจากไร่ นอกจากนัน้ ท่านยังสามารถซื ้

อกลับมาฝากคนที่ท่านรักที่เมอืงไทยไดด้ว้ย โดยจะมกีารแพ็คใส่ กล่องสวยงาม และจัดส่งใหท้่านในวัน

สดุทา้ย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “โอซมับุลโกก”ิ มสีว่นผสมของปลาหมกึและ

หมสูามชัน้ โดยนําลงไปผัดปรงุรสใหห้วานเล็กนอ้ย มน้ํีาขลกุขลกิ รับประทานพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เสรฟิพรอ้ม

เครือ่งเคยีงและซปุรอ้นๆ 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุล็อตเตเ้วลิด ์เป็นสวนสนุกในรม่ขนาดใหญ ่ในกรงุโซล ทีน่ีม่ทีัง้สวนสนุกในร่ม ซึง่

จัดไดว้่าเป็นสวนสนุกในร่มทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลกเลยก็ว่าได ้และมโีซนสวนสนุกกลางแจง้ ทีส่รา้ง

เป็นเกาะอยูก่ลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake)สัญลักษณ์ของสวนสนุกแห่งนี้ ก็คอืแรคคูนทีช่ ือ่ Lotty 

และ Lorry ทัง้คูเ่ป็นแฟนกนั สวนสนุกแหง่นีม้กีารแบง่พืน้ทีเ่ป็น 2 โซนใหญ่ๆ  1.สวนสนุกในรม่ Lotte World 

Adventure เครือ่งเลน่สว่นใหญข่องโซนนีจ้ะเนน้หนักส าหรับเด็กเล็กเชน่ Lotty’s Air Balloon , Wild Jungle 

,รวมกับมลีานสเก็ตน้ําาแข็งไวบ้รกิารพรอ้ม 2.สว่นอกีโซนนงึจะเป็นโซน Outdoor เชือ่มต่อไปยังดา้นนอกสู ่

Magic Island เต็มไปดว้ยเครือ่งเล่นหวาดเสยีวแบบเอ็กซต์รมีต่างๆ ใหไ้ดส้นุกสนานกันตลอดทัง้สีฤ่ดู เชน่ 

Gyro Drop Gyro Spin , Gyro Swing เป็นเครือ่งเล่นแนวเอ็กซต์รมีของทีน่ี่ สําหรับคนชอบความหวาดเสยีว

และทา้ทายไมค่วรพลาด 

คํา่  บริการอาหารคํ่ า  ณ  ภ ัตตาคาร  บริการท่านด้วย  “เมนูพิเศษ . . .บุฟ เ ฟ่ต ์ขาปูย ักษ์”  

(INTERNATIONAL BUFFET KING CRAB) ภตัตาคารบฟุเฟ่ตพ์รอ้มขาปยูักษ์อลาสกา้และ อาหารทะเล

สดๆหลากหลายชนิดใหเ้ลือกรับประทานไดม้ากมายและเครื่องดื่ม ***ทั ้งนี้รายการอาหารอาจมีการ

ปรับเปลีย่น*** 

 
 พกัที ่ GALAXY HOTEL  3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 พระราชวงัเคยีงบอ๊คคงุ – ศนูยโ์สม – ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี– Cosmetic Shop –Duty free -  ตลาด

เมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นชม พระราชวงัเคยีงบอ๊คคงุ พระราชวังเกา่แกท่ีส่ดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1394 โดย

ใชเ้ป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทัง้ที่ประทับและฐานอํานาจของพระเจา้แทโจและ

ต่อเนื่องมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอล  พระทีน่ั่งคนึชองจอนถูกสรา้งขึน้มาเพือ่เป็นทีว่่าราชการต่อมาคณะ

ปกครองเกาหลขีองญีปุ่่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยกัษ์ขึน้คั่น แสดงถงึความตอ้งการตัดความผกูพันระหว่าง

พระราชวงศก์บัราษฎร อาคารหลังนีไ้ดถ้กูรือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีของการปลดแอกจากญีปุ่่ น ภายใน

เขตพระราชวังยังมพีระตําหนักเคยีวฮเวรูลักษณะเป็นอาคารสองชัน้ โดยตัวพระตําหนักถูกสรา้งใหย้ืน่ออกไป

กลางสระน้ํา ทีเ่ต็มไปดว้ยฝงูหงส ์สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีสํ่าหรับจัดงานเลีย้งพระราชทาน พระราชวังนี้ถอื

เป็นพระราชวังทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาหลปีระกอบดว้ยหมูอ่าคารต่างๆ มากมายอาท ิพลับพลากลางน้ํา, ทอ้งพระ

โรงทีใ่ชอ้อกวา่ราชการ ฯลฯ นําทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่ถอื

วา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีท่ีส่ดุและราคา

ถกูกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพือ่นําไปบํารงุรา่งกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอื จากนัน้นําทา่นชม ศนูย์

ยาสมุนไพรเกาหล ีใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีทีนํ่ามาแปรรูปเป็นรูปแบบ

ตา่งๆ ทีม่สีรรพคณุรักษาโรค และบํารงุรา่งกาย 
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย“ซมัเกทงั”เป็นอาหารวังในสมัยกอ่นปัจจุบัน

เป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวงเชือ่กนัวา่บํารงุและเสรมิสขุภาพเสริฟ์ท่านละ 1 ตัวในหมอ้ดนิรอ้นภายในตัว

ไกจ่ะมขีา้วเหนยีวรากโสมพทุราแดงเกาลัดเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงเสน้ขนมจนีเหลา้โสมพรกิไทยดําและเกลอื 

บา่ย นําท่านชม COSMETIC SHOP ศูนยร์วมเครือ่งสําอางชือ่ดังของเกาหล ีเชน่ Rojukiss, Missha เป็นนําท่าน 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง Duty Free จากนัน้ใหท้า่น ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหลง่รวม

วัยรุ่นยา่นสยามสแควร ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นแหล่งรวมเครือ่งสําอางคช์ือ่ดัง อาท ิEtude, Skinfood, The 

Face Shop, Misshaเป็น 

คํา่  อสิระอาหารคํา่เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดอ้ยา่งจใุจ 

 
 พกัที ่ GALAXY HOTEL  3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที5่ โซลทาวเวอร ์ – ศนูยนํ์ามนัสนเข็มแดง  - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+สวมชุดฮนับก+ทาํคมิบบั – ชอ้ปป้ิง

ถนนฮงแด – ซุปเปอรม์าเก็ต - กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําท่านสู่ชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือ

ระดับน้ําทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบทศิ 360 องศาโดย

สามารถมองไดถ้งึเขาพกูกัซนั และถา้หันไปยงัทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน้ํ่าฮนักงั **ไมร่าคารวมคา่ขึน้

ลฟิท ์**นําท่านสู ่ศูนยนํ์า้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์100% ซึง่สรรพคุณของ

น้ํามนัสนเข็มแดงนัน้มปีระโยชน์อยา่งมากมาย ทัง้ชว่ยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันทีอ่ดุตันในเสน้เลอืด 

ลดระดับน้ําตาลในเลอืด ชว่ยขบัสารพษิออกจากร่างกายในรูปแบบของเสยี เชน่ เหงือ่ ปัสสาวะ อจุจาระ ชว่ย

ลา้งสารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาด เพิม่การไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ ชว่ยเพิม่ภมูติา้นทานใหก้ับ

รา่งกาย บํารงุผวิพรรณใหส้ดใสจากภายใน และลดอตัราเสีย่งในการเกดิโรคมะเร็ง นําทา่นสูพ่พิธิภณัฑส์าหรา่ย

ซึง่ท่านจะไดเ้รียนรูก้ารทําสาหร่ายของชาวเกาหลีประวัตคิวามเป็นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มตี่อ

สาหรา่ยพเิศษ....ใหท้า่นไดน้อกจากนีท้ีน่ีย่งัมบีรกิารถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึในชดุฮนับกพรอ้มใหท้า่นทํา คมิบบัหรอื

ขา้วหอ่สาหรา่ยเกาหลดีว้ยตนเองอกีดว้ย   นําทา่นสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย พรอ้มใหท้า่นทําคมิบบั และสวมชดุ

ประจําชาตเิกาหล ีชดุฮนับก   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย“จมิดกั”ไกอ่บซอี ิว๋ดําวุน้เสน้เมนูพืน้เมอืง

ดัง้เดมิของเมอืงอนัดงปัจจบุนัไดรั้บความนยิมอยา่งแพรห่ลายและรสชาตขิองจมิดกัก็เป็นทีถ่กูปากถกูลิน้คน

ไทยเป็นอยา่งยิง่ 

บา่ย นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิงถนนฮงแด หรอืบรเิวณหนา้มหาวทิยาลัยฮงอกินี ้ เป็นแหลง่ชอ๊ปป้ิงสําหรับวัยรุน่ทีไ่มค่วร

พลาดนําทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยระหวา่งทางนํา

ทา่นชอ้ปป้ิงที ่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิ บะหมีก่ ึง่

สําเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

17.40 น.  นําทา่นกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ โคเรยีนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิท ีKE651 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

21.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

************************************************** 

โปรแกรม : เกาหล ีWinter Countdown In Korea 5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิโคเรยีนแอร ์(KE) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พักกับผูใ้หญ่ 
 1 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น 

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

วันที ่27-31 ธันวาคม 61  27,900.- 27,900.- 26,900.- 25,900.- 11,000.- 6,900.- 
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วันที ่28 ธันวาคม-01 มกราคม 62 30,900.- 30,900.- 29,900.- 28,900.- 11,000.- 6,900.- 

วันที ่29 ธันวาคม-02 มกราคม 62 28,900.- 28,900.- 27,900.- 26,900.- 11,000.- 6,900.- 

*** ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 10,900.-  *** 

***ราคานีร้วมรายการทวัร ์และ ต ัว๋เครือ่งบนิ*** 

 

***ราคานีเ้ฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่น ัน้ กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัง้*** 

**ราคานีสํ้าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 

**สําหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งทําวซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีต ้หาก

ลกูคา้ชาวตา่งชาตโิปรดตดิตอ่สอบถามอกีคร ัง้** 
 

หมายเหต ุ:รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,400 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 (เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้

ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก

ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหนึง่เหตุใดจนทําใหไ้ม่สามารถดําเนนิการตามหมายกําหนดการได้

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอื

ทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ใน

กรณีทีม่จีํานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี ้สําหรบัเดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่นขึน้

ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยที่ทาง บรษัิทฯ ไม ่

    สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขา้ 

    เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทัง้ในกรณีที ่

    ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสน้ํีาเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใด 

    ประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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4. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่าน 

    ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
 

**สําคญั!! บรษิทั ทําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ี

โดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหล ีข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง  

ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน้ํามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ํานาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6. สมัภาระน้ําหนักไมเ่กนิทา่นละ 23 กก.  

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 

 -เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 -เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 

2.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม 

4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งทําวซีา่เขา้ประเสาธารณ

รัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,750 บาท สําหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเรือ่งแจง้ 

เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมท่านละ 1,400 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

6. ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

การสาํรองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาสํารองที่น่ัง+ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือ 

เดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ชําระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 30 วัน 

3.  เมือ่ท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
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เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วัน เก็บเงนิมดัจําท ัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้

ไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมดไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์าก

โรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลื่อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสีย

คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั๋วทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาล ทีต่อ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืค่ามัดจําทีพั่กโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

**สําคญั!! บรษิทัทําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดย

ผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณา

ของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่

สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

9. สําหรับผูเ้ดนิทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคืน

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
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5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองที่น่ังบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอ

สงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิท

ระบใุนรายการเดนิทาง  

11. บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่ว

เกาหลเีทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดยโรงแรม

ทีพ่ักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลตีามทีร่ะบใุน

รายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรอืDouble) ในกรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ทา่นขึน้อยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม 

ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลาย

แห่งจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมตํิ่าเครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิาร

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถอืเป็นทรัพยส์นิส่วนตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายสูญหายล่าชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถา้ทา่นตอ้งการแยกตวัออก

จากกรุป๊ทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มุนไพร, รา้นนํา้มนัสน, ศนูยเ์ครือ่งสําอาง 

และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 USD ตอ่

ทา่น 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านัน้ กรณี

ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอีกครัง้ หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ์ เก็บ

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ยของ

การเดนิทางชา่งภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของท่าน ทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบังคับใหซ้ือ้แต่อยา่งใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้

เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดรั้บทราบ 

19. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทุกคร ัง้ม ิ 

 เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการ

เดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  
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อันเนื่องจากอบุัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สาย

การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับ

สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็น

สทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื 

ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วม

เดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิต่อ

เฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมีส ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถือและคํานึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความ

ปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 

 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 
เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ

นกัทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่น ัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีนํ่าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร จดหมาย

การทํางานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ 

2. หลักฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะนําเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300เหรยีญ

สหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไม่มีบัตรเครดติคาร์ด) หากมีบัตรเครดติ

ต่างประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งนําตดิตัวไปดว้ยหรอื

หลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากท่านยังอยูใ่นระหว่างการศกึษาหรอืบัตรนักศกึษาและควรเดนิทางกับผูป้กครอง เชน่ บดิา 

มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรนําพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืนําตดิตัวไปดว้ย   

5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 

****** HAVE A NICE TRIP ****** 

 

 

 

 

 

 

 


