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ราคาเพยีง23,900.- 
รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ  

 

 

 

 

 กําหนดการเดนิทาง 

GO2-ICN TG001 

เกาหล ีWonderful Summer Songdo  

5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิโคเรยีนแอร ์(KE) 

ไฮไลทท์วัร ์  

 เมอืง Songdo หนึง่ในเมอืงทีไ่ฮเทคทีส่ดุในโลก  

 ลอ่งเรอืดืม่ด า่ธรรมชาต ิณ Songdo water taxi 

 เทีย่ว เอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกชือ่ดัง ขนานนามวา่ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล ี

 ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ ที ่ตลาดเมยีงดง  

 ใหท้า่นได ้สวมชดุฮันบกชดุประจ าชาตเิกาหล ีถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึเก๋ๆ  

 คลอ้งกญุแจคูรั่กสดุดรแมนตกิ ที ่โซลทาวเวอร ์
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วนัที ่14-18 กนัยายน 61           23,900.- 

วนัที ่21-25 กนัยายน 61           23,900.- 

วนัที ่28 กนัยายน-02 ตลุาคม 61          23,900.- 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ:รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ  

(รวมทา่นละ 1,400 บาท/ทา่น/ทรปิ ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – สนามบนินานาชาตอินิชอน     

2 
อนิชอน - Songdo Central Park -  G Tower –  ลอ่งเรอื 
Songdo water taxi – ฮุนไดเอา้ทเ์ลท - หมู่บา้นเทพ
นยิาย – ไชน่าทาวน ์ 

✈ 🍽 🍽 
 
BENIKEA THE 
BLISS HOTEL 3* 
หรอืเทยีบเทา่ 

3  สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– ชอ้ปป้ิงถนนฮงอกิ 🍽 🍽 🍽 
INTER CITY 
HOTEL 3*หรอื
เทยีบเทา่ 

4 
พระราชวังชางด๊อกกงุ –ศนูยโ์สม – ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี– 
พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+ทําคมิบับ+สวมชดุฮันบก– Cosmetic 
Shop - Duty Free -ตลาดเมยีงดง 

🍽 🍽 อสิระ 
INTER CITY 
HOTEL 3*หรอื
เทยีบเทา่ 

5 
โซลทาวเวอร ์- ศนูยส์มนุไพรน้ํามันสนเข็มแดง  - พลอยอ
เมทสิ - ซปุเปอรม์าเกต๊ - กรงุเทพฯ 🍽 🍽 ✈ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ–สนามบนิสวุรรณภมู ิ

19.00 น. คณะมาพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู7 เคาน์เตอร ์N (เช็คอนิกรุ๊ปของสาย

การบนิโคเรียนแอร์) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษัทและหัวหนา้ทัวร์ พรอ้มอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ

เอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

22.40 น. นําทา่นเหริฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ โคเรยีนแอร ์เทีย่วบนิที ่KE652 (บรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วนัที ่2 
อนิชอน - Songdo Central Park -  GTower –  ลอ่งเรอื Songdo water taxi – ฮนุไดเอา้ท์

เลท - หมูบ่า้นเทพนยิาย – ไชนา่ทาวน ์ 

06.10 น. 

 

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหล ีเวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 

ชัว่โมง(เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) นําท่านผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้      

 ทา่นสู ่สวนซองโด(Songdo Central Park)เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญส่ดุไฮเทคใจกลางโซนธรุกจิ

เกดิใหม่ที่สรา้งขึน้โดยมแีรงบันดาลใจจากเมอืงชือ่ดังต่างๆของโลกเช่นแมนฮัตตันเวนิชซดินียป์ารีส

นวิยอรค์และดไูบภายในมสีิง่อํานวยความสะดวกตา่งๆครบครันรวมทัง้กจิกรรมการพักผ่อนต่างๆทีน่่าสนใจ

บนเนื้อทีม่ากกว่า100 ไร่สรา้งขึน้ในSongdo international city ดนิแดนแห่งสรวงสวรรคส์เีขยีวขจี

ท่ามกลางตกึสูงระฟ้าแออัดเป็นศุนยก์ลางธุรกจิเชน่ฮอลล์ขนาดใหญ่สํานักงานธุรกจิศุนยก์ารคา้ที่พัก

หรูหราสวนสาธารณะโรงแรมโรงพยาบาลศูนยร์าชกาลโรงมหรศพสถานที่ท่องเทีย่วสถาบันการศกึษา

พพิธิภณัฑฯ์ทัง้นีภ้ายในสวนสาธารณะยงัแบง่เป็นโซนๆเพือ่ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดร้ว่มทํากจิกรรมต่างๆภายใน

สวนเชน่กจิกรรมทางน้ําพายเรอืแคนูพายเรอืคายคัเชา่เรอืลอ่งแมน้ํ่าหรอืตืน่ตาตืน่ใจกบัแท็กซีน้ํ่าทีล่่องชม

สวนที่สวยงามหรือจะเปลี่ยนเป็นเดินชมสวนในทุ่งหญา้เขียวขจีเพื่อชมทศนียภาพของสวนถือเป็น

สวนสาธารณะทีเ่หมาะมาพักผอ่นและใชเ้วลาทํากจิกรรมรว่มกนักบัครอบครัวเป็นอยา่งมากอกีทัง้ยังมโีซน

เลีย้งกระต่ายกวางโซนอาหารคาเฟ่โซนหมูบ่า้นเกาหลโีบราณทีส่รา้งขึน้ภายในสวนสาธารณะจากนัน้นํา

ท่าน Songdo G-Towerตกึสําคัญแห่งหนึง่ของเมอืงซองโดใหท้่านขึน้ตกึชมววิรอบเมอืงซองโดได ้

360 องศา นําทา่นลอ่งเรอื Water Taxi ชมววิทวิทัศนร์อบบรเิวณซองโดเซล็ทรัลปารค์ ซึง่เป็นสว่นหนึง่

ของยา่นเขตธรุกจิเ มอืงซองโดใหม ่มพีื ้นทีก่วา่400,000ตารางเมตร บรเิวณโดยรอบยังมสี ิง่อํานวยความ

สะดวก ไวใ้หท้กุทา่น สําหรับพักผอ่นหยอ่นใจ สดู อากาศอนัแสนบรสิทุธิ ์***(กรณีไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้

http://bit.ly/2NMk5YE
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ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรใ์ดๆทัง้สิน้)*** 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ดว้ย ดว้ย “ทลัคาลบี”้ไกบ่าบคีวิผัดซอสเกาหล ีเป็นอาหาร

เลือ่ง  ชือ่ของเมอืงชนุชอน โดยนําไกบ่าบคีวิ ตอ้ก (ขา้วเหนียวปั้นเกาหล)ี มันหวาน ผักต่างๆ ลงผัดกับ

ซอสพรกิเกาหลใีนกระทะแบน วธิกีารทานแบบเมีย่งคําไทย โดยหอ่กบัผักกาดแกว้เมือ่ทานไประยะหนึง่จะ

นําขา้วสวย และสาหรา่ยแหง้มาผัดรวมกบัทักคาลบ ี

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ฮนุได เอาทเ์ลต (Hyundai Outlet) หา้งสรรพสนิคา้ทีร่วบรวมแบรนดด์ังต่างๆ ใหท้่าน

ไดช้็อปป้ิงอย่างจุใจ  เดนิทางสู่ หมูบ่า้นเทพนยิาย หรอื "ดงฮวามาอลึ" (ภาษาเกาหล ีแปลว่าหมู่บา้น

เทพนยิาย) ซึง่ถูกตกแต่งประดับประดา และวาดสสีันใหห้มู่บา้นทีแ่สนจะธรรมดากลายเป็นหมู่บา้นแห่ง

เมอืงเทพนยิาย มนียิายทีโ่ด่งดังหลายเรือ่ง อาทเิชน่ สโนวไ์วทก์ับคนแคระทัง้ 7, หนูนอ้ยหมวกแดง, ปี

เตอรแ์พน, อะลาดนิกบัตะเกยีงวเิศษ ฯลฯ รวมอยูใ่นทีแ่หง่นี ้ซ ึง่เนรมติใหห้มูบ่า้นทีแ่สนธรรมดากลายเป็น

เหมอืนสตูดโิอถ่ายรูปขนาดใหญ่ นํา ท่านเดนิทางสูไ่ชนา่ทาวน(์CHINA TOWN) เป็นชมุชนของชาว

จนีทีถ่อืกําเนดิจากการเปิดท่าเรอือนิชอนในปีค.ศ. 1883 ในอดตีนับเป็นพืน้ทีสํ่าคัญ ในการขนสง่และ

คา้ขายสนิคา้จากประเทศจนี สา หรับปัจจุบันนี้ชาวจนีทีย่งัคงอาศยัอยูเ่ป็นรุ่นที ่ 2 หรอืรุ่นที3่ นับจากทีม่ี

การบุกเบกิแต่กลิน่ไอและการดา รงไวซ ้่ึงวฒั นธรรมของคนรุ่นก่อนยังคงมใีหเ้ห็้น รวมไปถงึการไดม้ ี

โอกาสไดลิม้ลองรสชาตอิาหารจนีทีม่ใีหเ้ลอืกสรรหลายรา้นทีอ่นิชอนไชน่าทาวนแ์หง่นี้ 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ดว้ยอาหาร “บลุโกก”ิเนือ้หมสูดหมักผัดซอ๊สและเครือ่งเทศจนได ้

ทีแ่ลว้นํามาใสบ่นกระทะผัดกบักะหลํ่าปีสดและวุน้เสน้ของเกาหลมีน้ํีาขลุกขลกิรสชาตอิอกหวานเล็กนอ้ย

พรอ้มกบัเสรฟิขา้วสวยและเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

 
 พกัที ่BENIKEA THE BLISS HOTEL 3*เมอืงอนิชอน  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที3่ สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– ชอ้ปป้ิงถนนฮงอกิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ถูกขนานนามว่าดสินียแ์ลนดเ์กาหลเีป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่

ใหญ่ทีสุ่ดของประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ใหท้่านไดอ้สิระเทีย่วชม

ทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารชีมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลกทีน่ีท่า่นจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถ

อยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ีหรอืเขา้สู่

ดนิแดนแหง่เทพนยิาย สวนสีฤ่ด ูซึง่จะปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดูกาล อกีทัง้ยังสามารถสนุกกับเครือ่ง

เล่นนานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ ึง่กําลังบานสะพร่ังอวด

สสีนัเต็มสวน (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม 

- เดอืนมถิุนายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกันยายน เป็นสวนดอกลลิลี่, เดอืนตุลาคม - 

เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ทีจ่ัดตามตารางประจําวันดว้ย

บัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเครือ่งเล่นไมจํ่ากัดรอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงใน

รา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอยา่งมากมาย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย ดว้ย “คาลบี”้ หมยูา่งเกาหล ีเป็นอาหาร

พืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจั้กกันดทีั่วโลก มรีสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นําหมูสเต็กสว่นที่

ตดิกบักระดกู(เชือ่ว่าเป็นสว่นทีอ่ร่อยทีส่ดุ) ยา่งบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิและตัดเป็นชิน้พอคํา ห่อทานแบบ

เมีย่งคําไทย โดยใสน้ํ่าจิม้เตา้เจยีวและเครือ่งเคยีงทีช่อบหรอืขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บรกิารเครือ่งเคยีง

ตา่งๆ 

บา่ย นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ถนนฮงอกิ หรอืบรเิวณหนา้มหาวทิยาลัยฮงอกินี ้เป็นแหลง่ชอ๊ปป้ิงสําหรับวัยรุน่ทีไ่ม่

ควรพลาด 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร บรกิาร “แฮมลุทงั” หนา้ตาคลา้ยกบัตม้ยําทะเลบา้นเรา แต่ต่างกัน

ทีค่วามเขม้ขน้ และความจัดจา้นซึง่นอ้ยกวา่ตม้ยําบา้นเรามาก ภายในหมอ้ไฟจะมกีารนําอาหารทะเลชนดิ

ตา่งๆ เชน่ ปลาหมกึ หอย ป ูผักชนดิตา่งๆ และเห็ดเข็มทองมาตม้รวมกนั ทานกบัน้ําจิม้เกาหล ี

 
 พกัที ่ INTER CITY HOTEL 3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที4่ พระราชวงัชางดอ๊กกงุ –ศนูยโ์สม – ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี– พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+ทําคมิบบั+สวม

ชุดฮนับก –  Cosmetic Shop - Duty Free -ตลาดเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
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 นําทา่นสู ่พระราชวงัชางดอ๊กคงุ เป็นพระราชวังหลวงวังทีส่องทีส่รา้งตอ่จากพระราชวังคยองบกกงุ ในปี 

ค.ศ.1405 เป็นพระราชวังทีม่คีวามสําคัญอย่างมากต่อกษัตรยิห์ลายๆ พระองคใ์นราชวงศโ์ชซอน ที่มี

สภาพดีและสมบูรณ์ที่สุดใน 5 พระราชวังหลวงทัง้หมดที่ยังคงเก็บรักษาไว ้และที่นี่ยังไดรั้บการขึน้

ทะเบยีนจาก UNESCO วา่เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997 นําท่านสู ่ศนูยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรอง

คุณภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มให ้

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีท่ีส่ดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 เท่า เพือ่นําไปบํารุงร่างกาย หรอืฝาก

ญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอื จากนัน้นําทา่นชม ศนูยย์าสมุนไพรเกาหล ีใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม 

สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีทีนํ่ามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ทีม่สีรรพคุณรักษาโรค และบํารุงร่างกาย 

นําทา่นสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย พรอ้มใหท้า่นทําคมิบบั และสวมชดุประจําชาตเิกาหล ีชดุฮนับก 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารท่านดว้ย“ซมัเกทงั”เป็นอาหารวังในสมัยก่อน

ปัจจุบันเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวงเชือ่กันว่าบํารุงและเสรมิสุขภาพเสริฟ์ท่านละ 1 ตัวในหมอ้ดนิ

รอ้นภายในตัวไก่จะมขีา้วเหนียวรากโสมพุทราแดงเกาลัดเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคียงเสน้ขนมจนีเหลา้โสม

พรกิไทยดําและเกลอื 

บา่ย นําทา่นชม COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครือ่งสําอางชือ่ดังของเกาหล ีเชน่ Rojukiss, Missha เป็นนํา

ทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง Duty Free จากนัน้ใหท้า่น ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง 

แหลง่รวมวัยรุน่ยา่นสยามสแควร ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นแหลง่รวมเครือ่งสําอางคช์ือ่ดัง อาท ิEtude, 

Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นตน้     

คํา่  อสิระอาหารคํา่เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดอ้ยา่งจใุจ 

 
 พกัที ่ INTER CITY HOTEL 3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที5่ โซลทาวเวอร ์- ศนูยส์มนุไพรนํา้มนัสนเข็มแดง  - พลอยอเมทสิ - ซุปเปอรม์าเกต๊ - กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นสูช่ม โซลทาวเวอร ์ 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนอื

ระดับน้ําทะเล ทา่นสามารถชมทศันยีภาพของกรงุโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดย

สามารถมองไดถ้งึเขาพกูกัซนั และถา้หันไปยงัทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน้ํ่าฮนักงั **ไมร่าคารวม

คา่ขึน้ลฟิท ์ ** นําทา่นชม ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะ

ใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาทีป่ระเทศ เกาหลเีหนอืมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกบัการวจัิยทีป่ระเทศ

เกาหลใีตอ้อกมาเป็นน้ํามนัสนเข็มแดง ภมูปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซน็ต ์

โดยกวา่จะมาเป็นน้ํามนัสนเข็มแดงได ้ 1 แคปซลูตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม มาสกดัเอา

น้ํามนัมาผลติและวจิัยออกมาเป็นน้ํามนัสนนี้  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย“จมิดกั”ไก่อบซอีิว๋ดําวุน้เสน้เมนู

พืน้เมอืงดัง้เดมิของเมอืงอันดงปัจจุบันไดรั้บความนยิมอย่างแพร่หลายและรสชาตขิองจมิดักก็เป็นทีถู่ก

ปากถกูลิน้คนไทยเป็นอยา่งยิง่ 

บา่ย จากนัน้นําทา่นสู ่โรงงาพลอยอเมทสิ หรอื พลอยสมีว่ง ทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศเกาหล ี ซึง่ชาวโสมเชือ่

ว่าถา้ไดม้พีลอยชนิดนี้ตดิตัวไวจ้ะทําใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆเกดิขึน้กับชวีติ นําท่านสู่ ท่าอากาศยาน

นานาชาตอินิชอน เพือ่นําท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางนําท่านชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอรม์าร์

เก็ต  ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่สําเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบ

เคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

17.40 น.  นําทา่นกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิโคเรยีนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิท ีKE651 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

21.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 
******************************************* 
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โปรแกรม  : เกาหล ีWonderful Summer Songdo 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 ่14-18 กนัยายน 61 23,900.- 23,900.- 23,900.- 23,900.- 5,000.- 5,900.- 

วันที ่21-25 กนัยายน 61 23,900.- 23,900.- 23,900.- 23,900.- 5,000.- 5,900.- 

วันที ่28 กนัยายน-02 ตลุาคม 61 23,900.- 23,900.- 23,900.- 23,900.- 5,000.- 5,900.- 

*** 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 
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เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยที่ทาง บรษัิทฯ ไม ่

    สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขา้ 

    เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทัง้ในกรณีที่ 

    ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสน้ํีาเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใด 

    ประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

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 (รวมทา่นละ 1,400 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

6. ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
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การสาํรองทีน่ ัง่ 

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

เดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ชําระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 30 วัน 

3.  เมือ่ท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

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 
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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 

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

ทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลตีามทีร่ะบใุน

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
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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,  

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 ****** 

 

 

 


