
 

    

 
 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT  

 • หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน สมญานามซานโตรนิี

แหง่เกาหล ี

• Oryukdo Skywalk สะพานกระจกแกว้ จุดชมววิ

ทีม่ชีือ่เสยีงของเมอืงปซูาน 

 • วดัพุลกุกซา มรดกโลกทางวฒันธรรมจาก 

UNESCO  

• หอคอยปซูาน แลนมารค์ของเมอืงปซูาน  

• ช้อปป้ิง ตลาดนมัโพดง ,ถนนทงซองโน, Lotte 

Outlet 

 

โดยสายการบนิโคเรยีนแอร์

(KE) 

 เดนิทาง : มถินุายน - ตลุาคม 62 

ราคาเพยีง 25,900.- 

เกาหล ีปซูาน 

 SUPER SAVE 

5 วนั 3 คนื 



 

    

       ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่: 21-25 มถินุายน 2562   25,900.- 

วนัที ่: 19-23 กรกฎาคม 2562   26,900.- 

วนัที ่: 16-20 สงิหาคม 2562   26,900.- 

วนัที ่: 20-24 กนัยายน 2562   26,900. 

วนัที ่: 18-22 ตลุาคม 2562   26,900. 

 

 

  

หมายเหต ุ:รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ  

(รวมทา่นละ 1,750 บาท/ทา่น/ทรปิ ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ–สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 

 
 
 

 

2 

กรงุเทพฯ - สนามบนินานาชาตกิมิแฮ - เมอืงปซูาน - หมูบ่า้น
วัฒนธรรมคัมชอน - Oryukdo Skywalk -  
เมอืงเคยีงจ ู- วัดพลุกกุซา – หอดดูาวชมซงแด 

✈ 🍽 🍽 
HANWHA RESORT  
GYEONGJU ระดบั 3 
ดาว หรอืเทยีบเทา่เมอืง

ใกลเ้คยีง 

3 
เมอืงเคยีงจู - เมอืงแดก ู- วัดดองฮวาซา - Okgol Village - 
Cosmetic Shop - ศูนย์โสม -  สวนสนุกE-WORLD - 83 
Tower –ชอ้ปป้ิงถนนทงซองโน 

🍽 🍽 X 

 
 CENTRAL PARK 

PUSAN  
ระดบั 3 ดาว หรอื

เทยีบเทา่เมอืงใกลเ้คยีง 

4 

เมอืงปซูาน - วัดแฮดงยงกงุซา - ศูนยส์มนุไพรสนเข็มแดง - 

Duty Free - สวนยงดูซาน - หอคอยปูซาน - Nampodong 

Street –ตลาดปลาชาลกาช ิ
🍽 🍽 🍽 

CENTRAL PARK 
PUSAN  

ระดบั 3 ดาว หรอื
เทยีบเทา่เมอืงใกลเ้คยีง 

5 
ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี- Nurimaru APEC House -  
ซปุเปอรม์าเก็ต - Lotte Outlet - สนามบนิกมิแฮ – กรงุเทพฯ 🍽 🍽 ✈  



 

    

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ–สนามบนิสวุรรณภมู ิ

22.30 น. คณะมาพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 5 

เคาน์เตอร ์M(เช็คอนิกรุ๊ปของสายการโคเรยีนแอร)์ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและ

หัวหนา้ทัวร ์พรอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับ

ทกุทา่น 

วนัที ่2 
กรงุเทพฯ - สนามบนินานาชาตกิมิแฮ - เมอืงปซูาน - หมูบ่า้นวฒันธรรมคมั

ชอน - Oryukdo Skywalk - เมอืงเคยีงจ ู- วดัพุลกกุซา - หอดดูาวชมซงแด 

01.35 น. 

 

09.00 น. 

 

 น าทา่นสู ่สาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ โคเรยีนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที่

KE662(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตกิมิแฮ เมอืงปซูาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหล ี

เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณา

ปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น)น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร  

เชา้ น าท่านสู่ หมู่บ ้านวฒันธรรมคมัชอน หรือที่รู จั้กกันอีกชื่อหนึ่งว่า Taeguekdo 

Village ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นซานโตรนิีแห่งเกาหล ีเป็นชมุชนซึง่ตัง้อยูห่่างจาก

ตลาดชากัลชขิองปูซานเพียง 30 นาทีเท่านั้น และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆน่าสนใจ

ส าหรับคนทีแ่วะไปเทีย่วเมอืงปซูาน ถนนหนทางทนีี่ถูกตกแต่งดว้ยภาพแนวกราฟฟิตี ้

บา้นเรอืนหลายหลังเปลีย่นเป็นสตูดโิอและแกลลอรี ่แต่หลายหลังยังมผีูค้นอาศัยอยู่

จรงิๆ ทีน่ี่โด่งดังจากการเป็นสถานทีถ่า่ยท ารายการ Running Man รายการชือ่ดังของ

เกาหล ีซึง่มทีัง้ตอนทีน่างเอกสาวชเวจอีเูป็นแขกรับเชญิ รวมทัง้หนุ่มๆ 2PM ก็เคยมา

ถ่ายท าทีน่ี่เชน่กนั  จากนัน้น าท่านสูจุ่ดชมววิรมิทะเล  Oryukdo Skywalk  ใหท้า่น

ไดส้มัผัสความตืน่เตน้ของสะพานกระจกแกว้ทีถ่กูสรา้งขึน้เหนอืหนา้ผาชายฝ่ังทะเล 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารดว้ยเมน ู“ชาบชูาบ”ู 

 

จากนัน้น าท่าน วดัพุลกุกซา ตัง้อยู่ทีเ่มอืงเกา่เเกอ่ย่างเมอืงเคยีงจู โดยเป็นวัดหลัก

ของอาณาจักรชลิลา่มาตัง้เเตปี่ ค.ศ.535 ซึง่วัดเเห่งนี้มคีวามสวยงามเเละสมบรูณ์เเบ

บอย่างมาก จนท าใหไ้ดรั้บการคัดเลือกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การ 

UNESCO เมือ่ปี ค.ศ.1995 ทีผ่่านมา ท าใหก้ลายเป็นสถานที่ท่องเทีย่วเกาหลสี าคัญ

ของเมอืงเคยีงจูไปเลย ซึง่ในเเตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วมาเทีย่วชมวัดส าคัญเเหง่นีเ้ป็น

อันมาก ยิง่ในช่วงของฤดูใบไมเ้ปลี่ยนสนัีน้นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวฮอตฮติเลย

ทเีดยีว  จากนัน้น าท่านสู่ หอดูดาวชมซงแด สรา้งขึน้ตัง้เเต่สมัยราชวงศซ์อนต๊อก 

เเห่งเเควน้ชลิลา ซึง่มกีารประมาณการกันว่าตัง้เเต่สมัยศตวรรษที ่7 โดยมกีารสรา้ง

ดว้ยหนิน ามาเรยีงซอ้นกนัเป็นชัน้ๆ ในลักษณะของรูปขวด โดยมคีวามสงูถงึ 9.4 เมตร 

นับวา่เป็นหอดดูาวทีม่คีวามเกา่เเกอ่ยา่งมากในซกีโลกฝ่ังตะวันออก เเละเเสดงใหเ้ห็น

ถงึเทคโนโลยีที่ค่อนขา้งจะล ้ายุคของชนชาตเิกาหลีตัง้เเต่ยุคโบราณ โดยสภาพ

โดยรวมทั่วไปของหอดดูาวนัน้ยงัมสีภาพทีด่อียูเ่เมจ้ะผา่นกาลเวลามานานเเลว้ก็ตาม 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารดว้ยเมน ู“จมิดกั” 

 
 พกัที ่HANWHA RESORT  GYEONGJU ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่เมอืง

ใกลเ้คยีง 



 

    

วนัที ่3                                      เมอืงเคยีงจ ู- เมอืงแดก ู- วดัดองฮวาซา - Okgol Village - Cosmetic Shop 

                                                - ศนูยโ์สม - สวนสนกุ E-WORLD - 83 Tower – ชอ้ปป้ิงถนนทงซองโน 
อนิชอน -  สวนอมิจนิกกั - Pocheon Herb Island  - เกาะนาม ิ- โซล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

เดนิทางสู่ เมอืงแดกู  เป็นเมอืงที่มขีนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสีข่องประเทศเกาหล ี 

จากนั้นน าท่านสู่ วดัดองฮวาซา วัดแห่งนี้ไดอ้นุรักษ์สิง่ที่หลงเหลือจากอดีตอัน

หลากหลายเจดยีห์นิสามชัน้ในปีกดา้นตะวันออกและตะวันตกของวัดเป็นผังแบบวัดที่

หาดไูดย้าก เสาโบราณคูห่นิแหง่พระไวโรคัน (Vairocana Buddha) และภาพแกะสลกั

พระพทุธบนกอ้นหนิท าใหว้ัดนีม้คีา่ยิง่ “จากสถานดีองแทกเูดนิเทา้ตอ่ประมาณ 5 นาที

ไปยังส านักงานโทรศัพท ์ซนีาม (Sinam) และจากที่น่ันขึน้รถประจ าทางหมายเลข 

105 ไปยังวัดดองฮวาซา”  จากนัน้น าทา่นชม Okgol Village หมูบ่า้นเกา่แกร่ปูแบบ

ดัง้เดมิของเกาหล ีหมู่บา้นเก่าของพวกขุนนางและชนชัน้สงู แห่งยุคสมัยราชวงศโ์ช

ซอน ถูกสรา้งขึน้ในปี 1630 โดยตระกูล Choi ตระกูลเก่าแก่ของเมืองแทกู ตัง้อยู่

บรเิวณเขาพัลกงซาน  จากนัน้น าท่านชม Cosmetic Shopศูนยร์วมเครือ่งส าอางค์

ชือ่ดังของเกาหลีมากมายหลายแบรนด์ดัง  จากนัน้น าท่านสู่ ศูนยโ์สม ซึง่รัฐบาล

รับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ด ชม

วงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมที่มคีุณภาพดทีีสุ่ดและราคาถูกกว่า

ไทยถงึ 2 เทา่ เพือ่น าไปบ ารงุรา่งกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอื  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารดว้ยเมน ู“บบิมิบพั” 

บา่ย 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุก E-WORLD เป็นสวนสนุกที่ใหญ่เป็นอันดับสามของ

เกาหลใีต ้มเีครือ่งเลน่มากมายทา้ทายใหท้า่นลองวัดใจ อาทเิชน่ สกายจ๊ัม,รถไฟเหาะ

, Ballon Race, Water Fall Plaza, บา้นผีสิง ฯลฯ และยังมี เทศกาลดอกไมต้าม

ฤดูกาล อาทเิช่น สวนดอกทวิลปิ สวนสไตล์ยุโรป ใหท้่านไดเ้ลือกเก็บภาพความ

ประทับใจ***(ราคาไม่รวมค่าเครือ่งเล่น)***  จากนัน้น าท่านชม หอคอย 83 ทาว

เวอร ์ทีค่วามสงู 202 เมตร ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงแดก ูเพือ่ชมววิพาโนรามา 360 

องศา ชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมอืงแดกู  จากนัน้น าท่านอสิระท่าน ช็อปป้ิง

ถนนทงซองโน ถนนสายแฟชัน่ทีม่เีสือ้ผา้แบรนดเ์นมของเกาหลกีับคอลเลกชนัใหม่

ล่าสุดใหเ้ลือกซื้อกันอย่างมากมายในราคาไม่แพงอีกดว้ย พรอ้มทั ้งเลือกซื้อ

เครือ่งส าอางคแ์บรนดด์ังของเกาหลEีtude, Skin Food, Face Shop อยา่งจใุจ 

ค า่  อสิระอาหารค า่1 มือ้ (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั) 

 
 พกัที ่CENTRAL PARK PUSAN ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่เมอืง

ใกลเ้คยีง 

วนัที ่4 
เมอืงปซูาน - วดัแฮดงยงกงุซา - ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง - Duty Free - 

สวนยงดซูาน -  หอคอยปซูาน - Nampodong Street - ตลาดปลาชาลกาช ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

น าท่านสู ่วดัแฮดงกุกซา ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของเมอืงปซูาน เป็น

วัดทีส่รา้งบนเหล่าโขดหนิรมิชายหาดทีแ่ตกตา่งไปจากวัดสว่นใหญ่ในประเทศเกาหล ี

ทีม่ักจะสรา้งอยูต่ามเชงิเขา วัดแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้โดยพระอาจารย ์Naongเมือ่ปี 1376 

ในช่วงรัชสมัยของกษัตรยิ ์Uwangแห่งราชวงศ ์Goryeoจากนัน้ในปี 1970 ถูกฟ้ืนฟู

และปรับปรุงอกีครัง้ ดว้ยความพถิพีถิัน เพื่อใหค้งไวซ้ ึง่เอกลักษณ์และความงดงาม



 

    

 

 

แบบดัง้เดมิ  จากนั้นน าท่านสู่ น า้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดง

บรสิทุธิ ์100% ซึง่สรรพคณุของน ้ามนัสนเข็มแดงนัน้มปีระโยชนอ์ยา่งมากมาย ทัง้ชว่ย

ละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันทีอ่ดุตันในเสน้เลอืด ลดระดับน ้าตาลในเลอืด ชว่ย

ขับสารพษิออกจากร่างกายในรูปแบบของเสยี เชน่ เหงือ่ ปัสสาวะ อุจจาระ ชว่ยลา้ง

สารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาด เพิม่การไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ ชว่ยเพิม่

ภมูติา้นทานใหก้บัรา่งกาย บ ารงุผวิพรรณใหส้ดใสจากภายใน และลดอตัราเสีย่งในการ

เกดิโรคมะเร็ง  จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง Lotte Duty Free 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารดว้ยเมน ู“ซมัเทกงั” 

 

 

 

 

น าท่านสู ่สวนยงดซูาน เป็นสถานทีพ่ักผ่อนทีเ่หมาะกับผูค้นทุกวัย บรรยากาศเงยีบ

สงบ ภมูทิัศน์ทีส่วยงาม เพลดิเพลนิกบัการเดนิเลน่ในสวนสวย ชมทัศนียภาพ หรอืให ้

อาหารฝูงนกพริาบทีม่อียูม่ากมาย ภเูขายงดูซาน (ภเูขาหัวมังกร) เป็นสัญลักษณ์การ

ท่องเทีย่วทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของเมอืงปูซาน ตัง้อยู่กลางใจเมอืงเมอืงในพืน้ทีสู่งกว่า

ระดับน ้าทะเล 49 เมตร  จากนัน้น าทา่นชม หอคอยปซูาน ตัง้อยูบ่นยอดเขายงดูซาน

ทีค่วามสงูเหนอืระดับน ้าทะเล 118 เมตร ชัน้บนสดุเป็นจดุชมววิซึง่มองเห็นทัศนยีภาพ

โดยรอบของเมืองปูซานและววิทะเลที่สวยงาม ในวันที่อากาศสดใสคุณสามารถ

มองเห็นแมก้ระทั่งเกาะซชึมิะ ของญี่ปุ่ นได ้ จากนั้นน าท่านชม Nampodong 

Street หรอื ตลาดนัมโพดง ทีน่ี่เปรยีบเสมอืนยา่นมยองดงทีโ่ซล เพราะเป็นแหล่งช ้

อปป้ิงสินคา้มากมายในใจกลางเมืองปูซาน ที่นี่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ใหข้าชอ้ปได ้

เพลดิเพลนิเจรญิใจ สนิคา้สตรทีแบรนดต์่างๆ ถูกยกมาตัง้ไวท้ีน่ี่เชน่เดยีวกับในเมอืง

โซลใกล ้ๆ กับถนนชอ้ปป้ิง จะมีถนนที่เรียกว่า BIFF Street เป็นบรเิวณที่ใชจั้ดงาน

ภาพยนตรน์านาชาตปิซูานหรอืBusan International Film Festival (BIFF) ทีรู่จ้ักกัน

ไปทั่วโลกน่ันเอง ซึง่จะเต็มไปดว้ยโรงภาพยนตรม์ากมาย  จากนัน้น าท่านชม ตลาด

ปลาชาลกาช ิตลาดชากัลชเิป็นตลาดคา้ปลาและอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยี

ตะวันออกและเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของปซูาน บรรยากาศคกึคักของผูค้น

ทีม่าจับจ่ายเลอืกซือ้อาหารทะเลทัง้แบบสดและแบบแหง้จากรา้นแผงลอยขนาดเล็ก

ทีต่ัง้เรยีงรายสองฝ่ังถนนตลอดแนวชายฝ่ัง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารดว้ยเมน ู“บฟุเฟ่ตบ์ารบ์คีวิสไตลเ์กาหล”ี 

 
 พกัที ่CENTRAL PARK PUSAN ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่เมอืง

ใกลเ้คยีง 

วนัที ่5                                      ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี- Nurimaru APEC House - ซุปเปอรม์าเก็ต - Lotte  

                                                 Outlet -  สนามบนิกมิแฮ - กรงุเทพฯ  
อนิชอน -  สวนอมิจนิกกั - Pocheon Herb Island  - เกาะนาม ิ- โซล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรเกาหล ีใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมุนไพรฮอตเกนามู

ของเกาหล ีทีน่ ามาแปรรูปเป็นรูปแบบตา่งๆ ทีม่สีรรพคุณรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย  

จากนั้นน าท่านสู่ Nurimaru APEC Houseชมสถานที่จัดประชุมผูน้ า APEC ในปี 

2005 เพือ่ศกึษาประวัตศิาสตรแ์ละชมทัศนียภาพทีส่วยงามทีส่ดุของปซูานเป็นอาคาร

กระจกทรงกลม ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของหาด Haeundaeบนแหลมคาบสมทุรทีป่ก

คลมุดว้ยป่าไม ้ทา่นจะเห็นอาคารทันสมยัและทวิทัศนท์ีส่วยงามของสะพานGwangan

และชายฝ่ังทะเลของปซูาน  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารดว้ยเมน ู“Pork Cutlet” 



 

    

 จากนั้นพาท่านช็อปป้ิง Lotte Outlet นับว่าเป็น outlet mall ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่

ของเกาหลีแห่งหนึ่ง ซึง่เป็นศูนย์รวมของสนิคา้หลากหลายแบรนด์ที่ส่งตรงจาก

โรงงานผูผ้ลติแลว้น ามาขายในราคาพเิศษ สนิคา้แบนเนมดล์ดราคากนัมากกวา่หา้สบิ

เปอร์เซ็นต์ ใหท้่านไดเ้ลือกชม เลือกซือ้อย่างมากมาย และที่นี่รับบัตรเครดติท่าน

สามารถจับจ่ายไดอ้ย่างสบายใจ ตัง้แต่แบรนด์เนมหรู Paul Smith, Mulberry, Tag 

Heuerและ Kate Spade ไปจนถงึแบรนดข์ายปลกียอดนยิม Bean Pole, Polo, MCM, 

Nike และ Adidas เป็นตน้  จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงที่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซึง่มสีนิคา้

ต่างๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป สาหร่าย ขนม

ขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

20.40 น.  น าทา่นกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ โคเรยีนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิท ีKE661 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

00.15 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โปรแกรม :  เกาหล ีปซูาน SUPER SAVE 5 วนั 3 คนื  โดยสายการบนิโคเรยีนแอรไ์ลน ์(KE) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 

ทา่นละ 

พักเดีย่ว
เพิม่ 

ทา่นละ 

วนัที ่: 21-25 มถินุายน 2562 25,900 25,900 24,900 23,900 9,000 6,900 

วนัที ่: 19-23 กรกฎาคม 2562 26,900 26,900 25,900 24,900 10,000 6,900 

วนัที ่: 16-20 สงิหาคม 2562 26,900 26,900 25,900 24,900 10,000 6,900 

วนัที ่: 20-24 กนัยายน 2562 26,900 26,900 25,900 24,900 10,000 6,900 

วนัที ่: 18-22 ตลุาคม 2562 26,900 26,900 25,900 24,900 10,000 6,900 

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

***ราคานีร้วมรายการทวัร ์และ ต ัว๋เครือ่งบนิ*** 



 

    

 

***ราคานีเ้ฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่น ัน้ กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัง้*** 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 

**ส าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเทศเกาหลี

ใต ้หากลกูคา้ชาวตา่งชาตโิปรดตดิตอ่สอบถามอกีคร ัง้** 

หมายเหต ุ:รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,750 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 (เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ 

ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก

ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหนึง่เหตุใดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการได้

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอื

ทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณี

ทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบัเดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

  เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

  1.  บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม ่

    สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้ 

    เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทัง้ในกรณีที่ 

    ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอก ประเทศ 

         ใดประเทศหนึง่                 

2.  บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3.  บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4.  กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น 

    ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.  เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 



 

    

**ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ี

โดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหล ีข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง  

ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

  

  อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ 

4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

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

6. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 23 กก.  

7. ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 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. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัม 

4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเสาธารณ

รัฐเกาหลใีต ้ค่าธรรมเนียมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,750 บาท ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ 

เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,750 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

 

 เง ือ่นไขการจอง  

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัชแีละสง่หลกัฐานการ โอนเงนิให ้

เจา้หนา้ทีท่ีด่แูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บ เงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2.       สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

3.       หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน 

 ออกบัตรโดยสารทุกครั ้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ  

 คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 



 

    

4.     หากในคณะของท่านมีผู ต้ อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเ ข็น (Wheelchair), เ ด็ก , ผู สู้งอายุ, มีโรคประจ าตั ว  

         หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให ้

         การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ 

         จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด  

 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์ห้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิ 

มฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

  เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วัน เก็บเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้

ไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมดไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์าก

โรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลื่อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสีย

คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาล ทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

**ส าคญั!! บรษิทัท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดย

ผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณา

ของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่

สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

9. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 



 

    

  เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคืน

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอ

สงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิท

ระบใุนรายการเดนิทาง  

11. บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่ว

เกาหลเีทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดยโรงแรม

ทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลตีามทีร่ะบใุน

รายการท่องเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอืDouble) ในกรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ทา่นขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม 



 

    

ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลาย

แห่งจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลอียู่ในแถบที่มอีุณหภูมติ ่าเครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิาร

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถอืเป็นทรัพยส์นิส่วนตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายสูญหายล่าชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถา้ทา่นตอ้งการแยกตวัออก

จากกรุ๊ปทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรา้นศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, รา้นน า้มนัสน, ศูนยเ์ครือ่งส าอาง 

และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 USD ตอ่

ทา่น 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านัน้ กรณี

ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครัง้ หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ์ เก็บ

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ยของ

การเดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหน่ายหากวา่ท่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้

ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพงึพอใจของท่าน ทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบังคับใหซ้ือ้แต่อยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกล่าวลว่งหนา้

เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดรั้บทราบ 

19. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทุกคร ัง้ม  ิ

 เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

  ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ

เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  

อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สาย

การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั

สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็น

สทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื 

ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้ว่ม

เดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่



 

    

เฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถือและค านึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความ

ปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 

 

 

  การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ

นกัทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่น ัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลักฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตัวไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร จดหมาย

การท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ 

2. หลักฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300เหรยีญ

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

ต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งน าติดตัวไปดว้ยหรือ

หลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากท่านยังอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกับผูป้กครอง เชน่ บดิา 

มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตัวไปดว้ย  

5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

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

 


