
 

 

รหัสทัวร B2B1900795 
ทัวรเกาหลี ซารางเฮโย โซรัคซาน 5 วัน 3 คืน (KE) 
อุทยานแหงชาติโซรัคซาน หรือสวิสเซอรแลนดของเกาหลี 
เยี่ยมชม วัดนักซานซา 
หมูบานบุกชอนฮันนก กลิ่นอายของบานเรือนเกาหลีในยคุเกาแก 
พระราชวังชางดอกคุง ขึ้นช่ือวามรดกโลกทางวัฒนธรรมของเกาหล ี
ยานเมียงดง แหลงช็อปปم�งขึ้นช่ือของเกาหลีที่หามพลาด 
  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยสายการบนิโคเรยีนแอร ์
(KE)  เดนิทาง : พฤษภาคม-

สงิหาคม 62 

ราคาเพยีง 22,900.- 



 

 

 

          กําหนดการเดนิทาง 

วนัที� : 03-07 พฤษภาคม 2562   22,900.- 

วนัที� : 07-11 มถินุายน 2562   23,900.- 

วนัที� : 05-09 กรกฎาคม 2562   23,900.- 

วนัที� : 02-06 สงิหาคม 2562   23,900. 

 

  

หมายเหต ุ:รายการนี�ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถ  

(รวมทา่นละ 1,750 บาท/ทา่น/ทรปิ ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางที�สนามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพฯ–สนามบนิสวุรรณภมู ิ  
 

   

2 อนิชอน - อทุยานแหง่ชาตโิซรัคซาน – วัดชนิฮนัซา ✈ � � I-PARK RESORT 3* 
หรอื เทยีบเทา่ 

3 วัดนักซานซา - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์-โซล �� �
 

GALAXY HOTEL3* 
หรอื เทยีบเทา่ 

4 
พระราชชางด๊อกคงุ - หมูบ่า้นบกุชอนฮนันก - ศนูยโ์สม- ศนูย์
สมนุไพรเกาหล ี- Cosmetic Shop –Duty free - ตลาดเมยีง
ดง 

�� X GALAXY HOTEL3* 
หรอื เทยีบเทา่ 

5 
โซลทาวเวอร์ - ศูนย์นํามันสนเข็มแดง  - พิพิธภัณฑ์
สาหร่าย+สวมชุดฮันบก+ทําคมิบับ–ชอ้ปปิ� งถนนฮงแด - 
ซปุเปอรม์าเกต๊ - กรงุเทพฯ 

�� ✈  



 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 
วนัที� 1 กรงุเทพฯ–สนามบนิสวุรรณภมู ิ

18.30 น. คณะมาพรอ้มกันที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชั �น 4 ประตู 7 
เคานเ์ตอร ์N (เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิโคเรยีนแอร)์ โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทและ
หัวหนา้ทัวร ์พรอ้มอํานวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับ
ทกุทา่น 

21.45 น.  นําทา่นเหริฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ โคเรยีนแอร ์เที�ยวบนิที� 
KE658 (บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

วนัที� 2 อนิชอน - อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน – วดัชนิฮนัซา 

05.00 น. 
 

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหล ีเวลาทอ้งถิ�นเร็ว
กว่าประเทศไทย 2 ชั�วโมง (เพื�อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของ
ทา่นเป็นเวลาทอ้งถิ�น) นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

เชา้ นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-4 ช.ม. 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารดว้ยเมน ู“ชาบชูาบ”ู 

 

นําท่านสู่ อุทยานแห่งชาตโิซรคัซาน ระหว่างทางท่านจะไดช้มววิ อันงดงามที�มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือ อกีชื�อเรียกหนึ�งว่าสวสิเซอร์แลนดข์องเกาหล ีซึ�งจะผ่าน
เสน้ทางธรรมชาตทิี�สวยงาม ลัดเลาะผา่นไปตามหนา้ผา หุบเขาและลําธาร นําท่านนั�ง
กระเชา้ไฟฟ้า Cable Car (ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิ ในกรณีที�สภาพอากาศไม่
เหมาะแกก่ารเขา้ชม ขึ�นอยูก่ับคําสั�งของเจา้หนา้ที�อทุยาน) ขึ�นสูจุ่ดชมววิของอทุยาน
แห่งชาตโิซรัคซาน ซึ�งจะสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์บนยอดเขาดุจดั�งภาพวาดเกนิ
บรรยาย  จากนั�นนําทุกท่านนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิ�ปางสมาธขินาดใหญ่ ณ วดั
ชนิฮนัซา  เพื�อความเป็นสริมิงคลแกต่ัวทา่นเองและครอบครัว 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารดว้ยเมน ู“แฮมลูทงั” 

  พกัที� I-PARK RESORT 3*หรอืเมอืงใกลเ้คยีง ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 3                                      วดันกัซานซา – สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์-โซล อนิชอน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 

นําท่านชม วดันกัซานซา เป็นวัดทางพุทธศาสนาที�ตั �งอยู่บนเนนิเขานักซาน หรอืที�
เรยีกอกีอยา่งว่า “ภเูขาโอบง” โดยอยูต่รงกลางระหว่างเมอืงซกโช และเมอืงยางยาง 
ของจังหวัดคังวอน ในภาคตะวันออกของเกาหลใีต ้Naksansa เป็นหนึ�งในไมก่ี�วัดใน
เกาหลทีี�สามารถมองไปยังทะเลตะวันออกหรอืทะเลญี�ปุ่ นได ้และยังเป็นหนึ�งในแปด
พื�นที�ที�สวยงามในภมูภิาคตะวันออกของเกาหลหีรอืเรยีกวา่ “Gwandong Palgyeong” 
อกีดว้ย วัดแห่งนี�มปีระวัตยิาวนานกว่า 1,300 ปี ซึ�งถูกสรา้งขึ�นในรัชสมัยของ King 
Munmu กษัตรยิอ์งคท์ี� 30 แห่งอาณาชลิลาโดยพระภกิษุที�มนีามวา่ “Uisang Daesa” 
ผูซ้ ึ�งสรา้งวหิารหลังจากเกดินมิติขณะนั�งสมาธแิละเห็นวา่ที�บรเิวณนี�เป็นที�ประทับของ
องคพ์ระโพธสิตัว ์(Avalokitesvara Bodhisattva) และตอ่มาในปี 1925 ไดม้กีารสรา้ง
ศาลาอุยซางแด รูปทรงแปดเหลี�ยมที�สรา้งขึ�นบนหนา้ผาริมทะเลซึ�งเรียกว่า 
“Uisangdae Pavilion ตรงจดุที� Uisang เคยนั�งสมาธอิกีดว้ย นอกจากนี�ภายในวัดยังมี
สถานที�ทางพทุธศาสนาและแหลง่มรดกทางวัฒนธรรมอื�นๆอกีมากมาย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารดว้ยเมน ู“โอซมับลุโกก”ิ 



 

 

บา่ย 
 

 
 

นําท่านสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซ ึ�งถูกขนานนามว่าดสินียแ์ลนด์เกาหลี เป็นสวน
สนุกกลางแจง้ที�ใหญท่ี�สดุของประเทศโดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตั �งอยูท่า่มกลาง
หุบเขา ใหท้่านไดอ้สิระเที�ยวชมท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่
แรกของโลก ที�นี�ท่านจะพบเจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสุข 
ชมความน่ารักของหมทีี�สามารถสื�อสารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ีหรอืเขา้สู่ดนิแดน
แห่งเทพนยิาย สวนสี�ฤดู ซ ึ�งจะปลูกดอกไมเ้ปลี�ยนไปตามฤดูกาล อกีทั �งยังสามารถ
สนุกกับเครื�องเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวน
ดอกไมซ้ ึ�งกําลังบานสะพรั�งอวดสีสันเต็มสวน (ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพอากาศ เดือน
มนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถิุนายน เป็นดอก
กุหลาบ, เดือนสงิหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลลิลี�, เดือนตุลาคม - เดือน
พฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ที�จัดตามตาราง
ประจําวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเครื�องเล่นไม่จํากัดรอบ 
เลอืกชมและเลอืกซื�อชอ้บปิ�งในรา้นคา้ของที�ระลกึตา่งๆอยา่งมากมาย 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารดว้ยเมน ู“หมยูา่งเกาหล”ี 
  พกัที�  GALAXY HOTEL 3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 4 
พระราชชางดอ๊กคงุ– หมูบ่า้นบกุชอนฮนันก - ศนูยโ์สม – ศนูยส์มนุไพร
เกาหล ี– Cosmetic Shop Duty free -  ตลาดเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 

 
 
 
 

 

นําท่านสู่  พระราชวงัชางด๊อกคุง เป็นพระราชวังหลวงวังที�สองที�สรา้งต่อจาก
พระราชวังคยองบกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวังที�มคีวามสําคัญอย่างมากต่อ
กษัตริย์หลายๆ พระองค์ในราชวงศ์โชซอนที�มีสภาพดีและสมบูรณ์ที�สุดใน 5 
พระราชวังหลวงทั �งหมดที�ยังคงเก็บรักษาไวแ้ละที�นี�ยังไดร้ับการขึ�นทะเบียนจาก 
UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997 จากนั�นนําท่านสู ่ หมูบ่า้นบุก
ชอนฮนันก หรือบางคนเรียกว่า หมู่บา้นบุคชอนฮันอ๊ก เป็นอกีหนึ�งสัญลักษณ์ของ
เกาหลี ท่ามกลางตกึรามบา้นช่องที�ทันสมัยของกรุงโซลนั�น หมู่บา้นแห่งนี�ก็ยังคง
รักษาอาคารบา้นเรอืนในสมยัโบราณ มกีลิ�นอายของเกาหลใีนยคุเกา่แก ่เหมาะสําหรับ
คนที�ชอบสถานที�ท่องเที�ยวเชงิประวัตศิาสตร์ หมู่บา้นบุกชอนฮันอกถือเป็นสถานที�
ท่องเที�ยวอกีแห่งหนึ�งที�เมื�อนักทอ่งเที�ยวไดไ้ปเยอืนแลว้ จะไดพ้บกับบา้นของขนุนาง
ระดับสูงของเกาหลใีนสมัยก่อน ภายในหมู่บา้นมอีาคารแบบดั �งเดมิของเกาหลกีว่า 
100 หลัง (รูปแบบบา้นแบบดั �งเดมิของเกาหลเีรยีกว่า ฮันอก(hanok)) ซึ�งเก่าแก่มา
ตั �งแต่สมัยโชซอน ส่วนชื�อ บุคชอน(Bukchon) แปลว่าหมู่บา้นทางตอนเหนือ ซึ�งตั �ง
ตามตําแหน่งที�อยู่ทางทศิเหนือของสถานที�สําคัญ 2 แห่งของกรุงโซล คือ คลอง
ชองกเยชอน(Cheonggyecheon Stream) กับ จงโร(Jongno)  ในปัจจุบันนี�บา้นฮัน
อกหลายหลังในหมูบ่า้นถกูดัดแปลงใหเ้ป็นศนูยว์ัฒนธรรม เกสตเ์ฮา้ส ์รา้นอาหาร และ
โรงนํ�าชา เปิดใหบ้รกิารแกนั่กทอ่งเที�ยวที�เขา้มาเพื�อสมัผัสและเรยีนรูว้ัฒนธรรมเกาหลี
แบบดั �งเดมิ และอกีหนึ�งสิ�งที�สําคัญก็คอืหมู่บา้นนี�เป็นย่านที�มคีนเกาหลอียู่อาศัยกัน
จรงิๆภายในบา้น  จากนั�นนําทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซึ�งรัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสม
ที�มอีายุ 6 ปี ซึ�งถอืว่าเป็นโสมที�มคีุณภาพดทีี�สุด ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่าน
ไดเ้ลอืกซื�อโสมที�มคีุณภาพดทีี�ที�สุดและราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า เพื�อนําไปบํารุง
ร่างกาย หรือฝากญาติผูใ้หญ่ที�ท่านรักและนับถือ  จากนั�นนําท่านชม ศูนยย์า
สมนุไพรเกาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อเลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีที�นํามา
แปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ ที�มสีรรพคณุรักษาโรค และบํารงุรา่งกาย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารดว้ยเมน ู“ซมัเทกงั” 



 

 

 
 
 
 

นําท่านชม COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื�องสําอางชื�อดังของเกาหลี เช่น 
Rojukiss, Missha เป็นตน้  จากนั�นนําท่าน ชอ้ปปิ� งสนิคา้ปลอดภาษีที�หา้ง Duty 
Free  และใหท้่าน ชอ้ปปิ� งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่าน
สยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ�งเป็นแหล่งรวมเครื�องสําอางค์ชื�อดัง อาท ิEtude, 
Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นตน้ 

คํ�า  อสิระอาหารคํ�า1 มื�อ (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั) 
  พกัที�  GALAXY HOTEL 3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 
วนัที� 5                                      โซลทาวเวอร–์ ศนูยน์ํามนัสนเข็มแดง - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+สวมชดุฮนับก+ 
                                                 ทําคมิบบั– ชอ้ปปิ� งถนนฮงแด – ซุปเปอรม์าเก็ต - กรงุเทพฯ 

อนิชอน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

นําท่านสูช่ม โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงที�สงูที�สดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 
เมตร เหนือระดับนํ�าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาว
เวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูกัซนั และถา้หันไปยังทศิตรง
ขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่นํ�าฮันกัง **ไม่ราคารวมค่าขึ�นลฟิท์ ** นําท่านสู่ ศูนย์
นํ �ามนัสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ� 100% ซึ�งสรรพคุณของ
นํ�ามันสนเข็มแดงนั�นมปีระโยชน์อย่างมากมาย ทั �งชว่ยละลายคลอเรสเตอรอล และ
ไขมันที�อุดตันในเสน้เลอืด ลดระดับนํ�าตาลในเลอืด ชว่ยขับสารพษิออกจากร่างกาย
ในรูปแบบของเสยี เชน่ เหงื�อ ปัสสาวะ อจุจาระ ชว่ยลา้งสารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดให ้
สะอาด เพิ�มการไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึ�น ชว่ยเพิ�มภมูติา้นทานใหก้ับร่างกาย 
บํารุงผวิพรรณใหส้ดใสจากภายใน และลดอัตราเสี�ยงในการเกดิโรคมะเร็ง นําท่านสู่ 
พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ซึ�งท่านจะไดเ้รยีนรูก้ารทําสาหร่ายของชาวเกาหลปีระวัตคิวาม
เป็นมาและความผูกผันที�ชาวเกาหลทีี�มตี่อสาหร่ายพเิศษ....ใหท้่านไดน้อกจากนี�ที�นี�
ยังมบีรกิารถ่ายรูปเป็นที�ระลกึในชดุฮันบกพรอ้มใหท้่านทําคมิบับหรอืขา้วห่อสาหร่าย
เกาหลดีว้ยตนเองอกีดว้ย  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารดว้ยเมน ู“จมิดกั” 
 นําท่านอสิระชอ้ปปิ�งถนนฮงแด หรอืบรเิวณหนา้มหาวทิยาลัยฮงอกินี� เป็นแหลง่ชอ๊ป

ปิ�งสําหรับวัยรุ่นที�ไม่ควรพลาดนําท่านสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพื�อนํา
ท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางนําท่านชอ้ปปิ�งที� ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต
ซึ�งมสีนิคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลือกซื�อหาเป็นของฝาก เช่น กมิจ ิบะหมี�ก ึ�งสําเร็จรูป 
สาหรา่ย ขนมขบเคี�ยว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของที�ระลกึตา่งๆ 

20.10 น.  นําทา่นกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิโคเรยีนแอรไ์ลน ์เที�ยวบนิท ีKE659 
(บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

00.20 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โปรแกรม :  เกาหล ีซารางเฮโย โซรคัซาน 5 วนั 3 คนื  โดยสายการบนิโคเรยีนแอรไ์ลน ์(KE) 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

พักเดี�ยว
เพิ�ม 

ทา่นละ 

วนัที� 03-07 พฤษภาคม 62 22,900 22,900 21,900 20,900 6,000 6,900 

วนัที� 07-11 มถินุายน 62 23,900 23,900 22,900 21,900 7,000 6,900 

วนัที� 05-09 กรกฎาคม 62 23,900 23,900 22,900 21,900 7,000 6,900 

วนัที� 02-06 สงิหาคม 62   23,900 23,900 22,900 21,900 7,000 6,900 

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

***ราคานี�รวมรายการทวัร ์และ ต ั�วเครื�องบนิ*** 

 

 

***ราคานี�เฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่น ั�น กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ั�ง*** 

**ราคานี�สาํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ั�น!! ** 
**สาํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งทาํวซีา่เขา้ประเทศเกาหลี

ใต ้หากลกูคา้ชาวตา่งชาตโิปรดตดิตอ่สอบถามอกีคร ั�ง** 

หมายเหต ุ:รายการนี�ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,750 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 (เก็บทปิกอ่นการเดนิทางที�สนามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั�งที�กรงุเทพฯ และที�ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ 

ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิ�งสิ�น 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิท ั�งไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการเพื�อความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก
ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหนึ�งเหตุใดจนทําใหไ้ม่สามารถดําเนนิการตามหมายกําหนดการได้
โปรแกรมการเดนิทางเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวบางรายการหรอื
ทดแทนรายการทอ่งเที�ยวบางรายการ และจะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึ�นไปจงึออกเดนิทาง ในกรณี
ที�มจีํานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี� สําหรบัเดนิทางต ั�งแต ่30 ทา่นขึ�นไป 
ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาในกรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 



 

 

  เง ื�อนไขการใชบ้รกิาร 

  1.  บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทาง บรษัิทฯ ไม ่
    สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กองตรวจคนเขา้ 
    เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทั �งในกรณีที� 
    ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอก ประเทศ 
         ใดประเทศหนึ�ง                 
2.  บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3.  บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4.  กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น 
    ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  
5.  เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

**สําคญั!! บรษิทั ทําธุรกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่น ั�น ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ี

โดยผดิกฎหมายและในข ั�นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ั�งไทยและเกาหล ีข ึ�นอยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ที�เทา่น ั�นลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง  

ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ั�งส ิ�น** 

  

 

  อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
 
1. คา่บตัรโดยสารชั �นทัศนาจรไป – กลับ (ตั�วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีนํ�ามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
2. คา่ที�พัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 
3. คา่เขา้ชมสถานที�ตามรายการระบ ุ 
4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นผูช้าํนาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 
5. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
6. สมัภาระนํ�าหนักไมเ่กนิทา่นละ 23 กก.  
7. ราคารวมภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ�มเตมิกบัทางบรษัิทได ้** 
 -เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 -เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
 
  อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 
2.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 
3. คา่นํ�าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที�เกนิกวา่สายการบนิกําหนด 23 กโิลกรัม 



 

 

4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีที�ผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศที�ที�ตอ้งทําวซีา่เขา้ประเสาธารณ
รัฐเกาหลใีต ้ค่าธรรมเนียมการยื�นวซีา่ทา่นละ 1,750 บาท สําหรับผูท้ี�ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรื�องแจง้ 
เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นั�นกอ่นการสง่เอกสารยื�นวซีา่ 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,750 บาท/ทา่น/ทรปิ) 
 

 เง ื�อนไขการจอง  

1. ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั�วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัชแีละสง่หลกัฐานการ โอนเงนิให ้
เจา้หนา้ที�ที�ดแูลเสน้ทาง ที�นั�งจะยนืยนัเมื�อไดร้ับ เงนิมดัจําแลว้เทา่นั�น 

2.       สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  
3.       หากท่านที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที� ก่อน 

 ออกบัตรโดยสารทุกครั �ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที� ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบ  
 คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�น 

4.     หากในคณะของท่านมีผู ต้ อ้งการดูแลพิเศษ นั� งรถเข็น (Wheelchair), เ ด็ก, ผู สู้งอายุ , มีโรคประจําตั ว  
         หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั�วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให ้
         การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ 
         จําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั �งหมด  

 
การชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์ห้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนื�องจากทางบรษิทัตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที�พกัและต ั�วเครื�องบนิ 
มฉิะน ั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 
  เง ื�อนไขการยกเลกิ 

1.  สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืคา่มดัจําทั �งหมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วัน เก็บเงนิมดัจําท ั�งหมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 100% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทั �งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้

ไมม่กีารคนืเงนิทั �งหมดไมว่่ากรณีใดๆทั �งสิ�นในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์าก

โรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลื�อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั �งนี�ท่านจะตอ้งเสีย

คา่ใชจ้า่ยที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั�วทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ 

6.  ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาล ที�ตอ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจําที�พักโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

 

 

 

 

 



 

 

7. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั�งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ั�งสิ�น 

**สําคญั!! บรษิทัทําธุรกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่น ั�น ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดย

ผดิกฎหมายและในข ั�นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ั�งไทยและเกาหลใีต ้ข ึ�นอยูก่บัการพจิารณา

ของเจา้หนา้ที�เทา่น ั�น ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่

สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ั�งส ิ�น** 

8. เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น  

9. สําหรับผูเ้ดนิทางที�อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

  เง ื�อนไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอื�นๆที�อยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ�นสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิ�และจะไม่รับผดิชอบคืน

คา่บรกิารที�ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื�องมาจากมสีิ�งผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง และ

โรงแรมที�พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี�คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั�วเครื�องบนิปรับสูงขึ�น บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ที�จะปรับราคาตั�ว

เครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะจัดบรกิารทัวรอ์ื�น

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั�นๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิ�ในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั�น 

9. หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทั �งสิ�น แต่ทั �งนี�ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้โดยขอ

สงวนสทิธิ�การจัดหานี�โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งที�ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที�บรษัิท

ระบใุนรายการเดนิทาง  



 

 

11. บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทั �งสิ�นบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพื�อทอ่งเที�ยว

เกาหลเีทา่นั�น 

12. เที�ยวบนิ และรายการทอ่งเที�ยวอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมื�อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไมว่่าทั �งหมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ที�ไดร้ะบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 

14. โรงแรมที�พักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที�พักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดยโรงแรม

ที�พักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลตีามที�ระบใุน

รายการท่องเที�ยวเทา่นั�น โรงแรมที�ประเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอืDouble) ในกรณีที�

ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ทา่นขึ�นอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม 

ซึ�งมคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามที�ตอ้งการโรงแรมหลาย

แห่งจะไม่มเีครื�องปรับอากาศเนื�องจากประเทศเกาหลอียู่ในแถบที�มอีุณหภูมตํิ�าเครื�องปรับอากาศที�มจีะใหบ้รกิาร

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่นั�น 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถอืเป็นทรัพยส์นิส่วนตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายสูญหายล่าชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทั �งสิ�น 

16. เมื�อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�นและถา้ทา่นตอ้งการแยกตวัออก

จากกรุ๊ปทวัรเ์พื�อทอ่งเที�ยวเอง โดยไมล่งรา้นศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, รา้นนํ �ามนัสน, ศูนยเ์ครื�องสําอาง 

และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 USD ตอ่

ทา่น 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ราคานี�เฉพาะนักท่องเที�ยวชาวไทยและทอ่งเที�ยวเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านั�น กรณี

ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั �ง หากเป็นนักท่องเที�ยวชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ์ เก็บ

คา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งทอ่งเที�ยวจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ยของ

การเดนิทางชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหน่ายหากวา่ท่านใดสนใจสามารถซื�อไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซื�อ

ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับความพงึพอใจของท่าน ทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบังคับใหซ้ื�อแต่อยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกล่าวลว่งหนา้

เพื�อใหผุ้เ้ดนิทางไดร้ับทราบ 

19. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯก่อนทุกคร ั�งม ิ

 เชน่น ั�นทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ั�งสิ�น 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

  ขอ้ความซึ�งถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ�งรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางที�มคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที�พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที�ทอ่งเที�ยวพรอ้มทั �งการสมัมนา ดงูาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ

เดนิทาง ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายที�เกดิจากโรงแรมที�พัก ยานพาหนะ,  

อันเนื�องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเที�ยวบนิ, สาย

การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานที�เกี�ยวขอ้งกบั

สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื�องจากเป็น

สทิธพิเิศษทางการทตู) ซึ�งอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทั �งใน หรอื 

ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุตัเิหต ุตามเงื�อนไขที�บรษัิทฯ ที�รับประกันในกรณีที�ผูร้ว่ม

เดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศ เนื�องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่

เฉพาะพื�นที�มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื�อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิ�งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื�อความเหมาะสมทั �งปวง โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั �งนี�การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถือและคํานึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความ

ปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึ�งรว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 

  การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารที�ควรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ

นกัทอ่งเที�ยวที�มาทอ่งเที�ยวโดยสจุรติเทา่น ั�นที�ผา่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทอ่งเที�ยว ซึ�งสมควรที�นําตดิตัวไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร จดหมาย

การทํางานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ 

2. หลักฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเที�ยวประเทศเกาหลสีมควรที�จะนําเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300เหรยีญ

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

ต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งนําติดตัวไปดว้ยหรือ

หลักฐานการเงนิอื�นใดที�จะแสดงใหเ้จา้หนา้ที�ทราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเที�ยว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากท่านยังอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกับผูป้กครอง เชน่ บดิา 

มารดา ป้า นา้ อา ที�มนีามสกลุเดยีวกนั 

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรนําพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืนําตดิตัวไปดว้ย  

5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเที�ยว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

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

 


