เกาหลี ปูซาน Beautiful Hanok Village
5 ว ัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE)

เริม
่ ต้นเพียง

23,888.-

รายการท ัวร์ + ตว๋ ั เครือ
่ งบิน

ไฮไลท์ท ัวร์
•
•
•
•
•
•
•

บินหรูกับสายการบินประจาชาติเกาหลีใต ้
หมูบ
่ ้านวัฒนธรรมคัมชอน สมญานามซานโตรินแ
ี ห่งเกาหลี
ื่ เสย
ี งของเมืองปูซาน
Oryukdo Skywalk สะพานกระจกแก ้วจุดชมวิวทีม
่ ช
ี อ
พุลกุกซา มรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO
สนุกสนานกับสวนสนุก E-World เล่นแบบไม่จากัดรอบ
หอคอยปูซาน แลนมาร์คของเมืองปูซาน
้
ชอปปิ
้ ง ตลาดนัมโพดง ,ถนนทงซองโน, Lotte Outlet

กาหนดการเดินทาง
ว ันที่

11-15 มกราคม 62

26,888.-

ว ันที่

21-25 มกราคม 62

26,888.-

ว ันที่

08-12 กุมภาพ ัรธ์ 62

26,888.-

ว ันที่

18-22 กุมภาพ ันธ์ 62

26,888.-

ว ันที่

08-12 มีนาคม 62

26,888.-

ว ันที่

18-22 มีนาคม 62

26,888.-

หมายเหตุ :รายการนีไ้ ม่รวมค่าทิปม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
่ และคนข ับรถ
(รวมท่านละ 1,400 บาท/ท่าน/ทริป )
ห ัวหน้าท ัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
***(เก็บทิปก่อนการเดินทางทีส
่ นามบินสุวรรณภูม)ิ **เด็กเก็บเท่าผูใ้ หญ่**
ว ัน
1

2

3

4

5

โปรแกรมการเดินทาง

เชา้

กลาง
ว ัน

คา
่

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูม ิ

โรงแรมทีพ
่ ัก
-

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติก ม
ิ แฮ - เมือ งปูซาน หมูบ
่ ้านวัฒนธรรมคัมชอน - Oryukdo Skywalk เมืองเคียงจู - วัดพุลกุกซา – หอดูดาวชมซงแด

✈

🍽

🍽

Hwangnamguan Hanok
Village หรือเทียบเท่า

เมื อ งเคี ย งจู - เมื อ งแดกู - วั ด ดองฮวาซา - Okgol
Village - Cosmetic Shop - ศู น ย์ โ ส ม - ส ว น ส นุ ก
E-WORLD - 83 Tower –ช ้อปปิ้ งถนนทงซองโน

🍽

🍽

อิสระ

Crystal Hotel
ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

เมืองปูซาน - วัดแฮดงยงกุงซา - ศูนย์สมุนไพรสนเข็ ม
แดง - Duty Free - สวนยงดู ซ าน - หอคอยปู ซ าน Nampodong Street –ตลาดปลาชาลกาชิ

🍽

🍽

🍽

Crystal Hotel
ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Nurimaru APEC House ซุ ป เปอร์ ม าเก็ ต - Lotte Outlet - สนามบิน กิม แฮ –
กรุงเทพฯ

🍽

🍽

✈

-

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30 น.

คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ M
(เช็คอินกรุ๊ปของสายการโคเรียนแอร์) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์ พร้อมอานวยความสะดวก
ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

วันที่ 2
01.40 น.

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติกมิ แฮ - เมืองปูซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - Oryukdo Skywalk เมืองเคียงจู - วัดพุลกุกซา - หอดูดาวชมซงแด
นาท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน โคเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ KE662
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

08.30 น.

เดินทางถึง ท่า อากาศยานนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็ว กว่ า
ประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)

เช้า

นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นาท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หรือที่รู้จักกันอีก
ชื่อหนึ่งว่า Taeguekdo Village ได้รับการขนานนามว่าเป็นซานโตรินีแห่งเกาหลี เป็นชุมชนซึ่งตั้งอยู่ห่าง
จากตลาดชากัลชิของปูซานเพียง 30 นาทีเท่านั้น และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ๆน่าสนใจสาหรับคนที่แวะไปเที่ยว
เมืองปูซาน ถนนหนทางทีนี่ถูกตกแต่งด้วยภาพแนวกราฟฟิตี้ บ้านเรือนหลายหลังเปลี่ยนเป็นสตูดิโ อและ
แกลลอรี่ แต่หลายหลังยังมีผู้คนอาศัยอยู่จริงๆ ที่นี่โด่งดังจากการเป็นสถานที่ถ่ายทารายการ Running Man
รายการชื่อดังของเกาหลี ซึ่งมีทั้งตอนที่นางเอกสาวชเวจีอูเป็นแขกรับเชิญ รวมทั้งหนุ่มๆ 2PM ก็เคยมาถ่ายทา
ที่ นี่เ ช่นกัน จากนั้นนาท่ า นสู่จุ ดชมวิ ว ริม ทะเล Oryukdo Skywalk ให้ท่ านได้สัม ผัสความตื่นเต้ น ของ
สะพานกระจกแก้วที่ถูกสร้างขึ้นเหนือหน้าผาชายฝั่งทะเล

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย“ชาบูชาบู”
จากนั้นนาท่าน วัดพุลกุกซา ตั้งอยู่ที่เมืองเก่าเเก่อย่างเมืองเคียงจู โดยเป็นวัดหลักของอาณาจักรชิลล่ามาตั้ง
เเต่ปี ค.ศ.535 ซึ่งวัดเเห่งนี้มีความสวยงามเเละสมบูรณ์เเบบอย่างมาก จนทาให้ได้รับการคัดเลือกเป็นมรดก
โลกทางวัฒนธรรมจากองค์การ UNESCO เมื่อปี ค.ศ.1995 ที่ผ่านมา ทาให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเกาหลี
สาคัญของเมืองเคียงจูไปเลย ซึ่งในเเต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมวัดสาคัญเเห่งนี้เป็นอันมาก ยิ่งในช่วง
ของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนั้นนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวฮอตฮิตเลยทีเดียว จากนั้นนาท่านสู่ หอดูดาวชมซงแด
สร้างขึ้นตั้งเเต่สมัยราชวงศ์ซอนต๊อก เเห่งเเคว้นชิลลา ซึ่งมีการประมาณการกันว่าตั้ งเเต่สมัยศตวรรษที่ 7 โดย
มีการสร้างด้วยหินนามาเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ ในลักษณะของรูปขวด โดยมีความสูงถึง 9.4 เมตร นับว่าเป็น
หอดูดาวที่มีความเก่าเเก่อย่างมากในซีกโลกฝั่งตะวันออก เเละเเสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะล้ายุค

ของชนชาติเ กาหลีตั้งเเต่ยุค โบราณ โดยสภาพโดยรวมทั่ ว ไปของหอดูดาวนั้นยังมีสภาพที่ดีอยู่เ เม้จะผ่าน
กาลเวลามานานเเล้วก็ตาม
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “จิมดัก”
พักที่ HwangnamguanHanok Village เมืองปูซาน หรือเทียบเท่า
***หากห้องพักเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนเป็น โรงแรม เมืองเคียงจูหรือเมืองใกล้เคียง***

วันที่ 3

เมืองเคียงจู - เมืองแดกู - วัดดองฮวาซา - Okgol Village - Cosmetic Shop - ศูนย์โสม - สวนสนุก
E-WORLD - 83 Tower – ช้อปปิ้งถนนทงซองโน

เช้า
นาทานเ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองแดกู เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสี่ของประเทศเกาหลี จากนั้นนาท่านสู่ วัด
ดองฮวาซา วัดแห่งนี้ได้อนุรักษ์สิ่งที่หลงเหลือจากอดีตอันหลากหลายเจดีย์หินสามชั้นในปีกด้านตะวันออกและ
ตะวันตกของวัดเป็นผังแบบวัดที่หาดูได้ยาก เสาโบราณคู่หินแห่ง พระไวโรคัน (Vairocana Buddha) และ
ภาพแกะสลักพระพุทธบนก้อนหินทาให้วัดนี้มีค่ายิ่ง “จากสถานีดองแทกูเดินเท้าต่อประมาณ 5 นาทีไปยัง
สานัก งานโทรศั พท์ ซีนาม (Sinam) และจากที่ นั่นขึ้นรถประจาทางหมายเลข 105 ไปยังวั ดดองฮวาซา”
จากนั้นนาท่านชม Okgol Village หมู่บ้านเก่าแก่รูปแบบดั้งเดิมของเกาหลี หมู่บ้านเก่าของพวกขุนนางและ
ชนชั้นสูง แห่งยุคสมัยราชวงศ์โชซอน ถูกสร้างขึ้นในปี 1630 โดยตระกูล Choi ตระกูลเก่าแก่ของเมืองแทกู
ตั้งอยู่บริเวณเขาพัลกงซาน จากนั้นนาท่านชม Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่องสาอางชื่อดังของเกาหลี
มากมายหลาย แบรนด์ดัง จากนั้นนาท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี
ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและ
ราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนาไปบารุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ

กลางวัน
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บิบิมบัพ”
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ สวนสนุก E-WORLD เป็ น สวนสนุ ก ที่ ใ หญ่ เ ป็ น อั น ดั บ สามของเกาหลี ใ ต้ มี เ ครื่ อ งเล่ น
มากมายท้าทายให้ท่านลองวัดใจ อาทิเช่น สกายจั๊ม ,รถไฟเหาะ, Ballon Race, Water Fall Plaza, บ้านผี
สิง ฯลฯ และยังมี เทศกาลดอกไม้ตามฤดูกาล อาทิเช่น สวนดอกทิวลิป สวนสไตล์ยุโรป ให้ท่านได้เลือกเก็บ
ภาพความประทับใจ จากนั้นนาท่านชม หอคอย 83 ทาวเวอร์ ที่ความสูง 202 เมตร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ
เมืองแดกู เพื่อชมวิวพาโนรามา 360 องศา ชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองแดกู จากนั้นนาท่านอิสระ
ท่าน ช็อปปิ้งถนนทงซองโน ถนนสายแฟชั่นที่มีเสื้อผ้าแบรนด์เนมของเกาหลีกับคอลเลกชันใหม่ล่าสุดให้เลือก
ซื้อกันอย่างมากมายในราคาไม่แพงอีกด้วย พร้อมทั้งเลือกซื้อเครื่องสาอางค์แบรนด์ดังของเกาหลี Etude, Skin
Food, Face Shop อย่างจุใจ

ค่า

อิสระอาหารค่าเพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้อิสระตามอัธยาศัย
พักที่ Crystal Hotel 3* เมืองแดกู หรือเมืองใกล้เคียง

วันที่ 4

เมืองปูซาน - วัดแฮดงยงกุงซา - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - Duty Free - สวนยงดูซาน - หอคอยปูซาน
- Nampodong Street - ตลาดปลาชาลกาชิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นาท่านสู่ วัดแฮดงกุกซา ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน เป็นวัดที่สร้างบนเหล่าโขดหิน
ริมชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น
โดยพระอาจารย์ Naongเมื่อปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์ Uwangแห่งราชวงศ์ Goryeoจากนั้นในปี
1970 ถูกฟื้นฟูและปรับปรุงอีกครั้ง ด้วยความพิถีพิถัน เพื่อให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิม
จากนั้นนาท่านสู่ น้ามันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ์ 100% ซึ่งสรรพคุณของน้ามันสน
เข็มแดงนั้นมีประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันที่อุดตันในเส้นเลือด ลดระดับ
น้าตาลในเลือด ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย เช่น เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยล้าง
สารพิษหรือดีท็ อกซ์เ ลือดให้สะอาด เพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับ
ร่างกาย บารุงผิวพรรณให้สดใสจากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ง
สินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Lotte Duty Free

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย“ซัมเกทัง”
นาท่านสู่ สวนยงดูซาน เป็นสถานที่พักผ่อนที่เหมาะกับผู้คนทุกวัย บรรยากาศเงียบสงบ ภูมิทัศน์ที่สวยงาม
เพลิดเพลินกับการเดินเล่นในสวนสวย ชมทัศนียภาพ หรือให้อาหารฝูงนกพิราบที่มีอยู่มากมาย ภูเขายงดูซาน
(ภูเขาหัวมังกร) เป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน ตั้งอยู่กลางใจเมืองเมืองใน
พื้นที่สูงกว่าระดับน้าทะเล 49 เมตร จากนั้นนาท่านชม หอคอยปูซาน ตั้งอยู่บนยอดเขายงดูซานที่ความสูง
เหนือระดับน้าทะเล 118 เมตร ชั้นบนสุดเป็นจุดชมวิวซึ่งมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเมืองปูซานและวิว
ทะเลที่สวยงาม ในวันที่อากาศสดใสคุณสามารถมองเห็นแม้ก ระทั่งเกาะซึชิมะ ของญี่ปุ่นได้ จากนั้นนาท่าน
ชม Nampodong Street หรือ ตลาดนัมโพดง ที่นี่เปรียบเสมือนย่านมยองดงที่โซล เพราะเป็นแหล่งช้อปปิ้ง
สินค้ามากมายในใจกลางเมืองปูซาน ที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้าให้ขาช้อปได้เพลิดเพลินเจริญใจ สินค้าสตรีทแบ
รนด์ต่างๆ ถูกยกมาตั้งไว้ที่นี่เช่นเดียวกับในเมืองโซลใกล้ๆกับถนนช้อปปิ้ง จะมีถนนที่เรียกว่า BIFF Street
เป็นบริเวณที่ใช้จัดงานภาพยนตร์นานาชาติปูซานหรือ Busan International Film Festival (BIFF) ที่รู้จักกัน
ไปทั่วโลกนั่นเอง ซึ่งจะเต็มไปด้วยโรงภาพยนตร์มากมาย จากนั้นนาท่านชม ตลาดปลาชาลกาชิ ตลาดชากัล
ชิเป็นตลาดค้าปลาและอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของปู
ซาน บรรยากาศคึกคักของผู้คนที่มาจับจ่ายเลือกซื้ออาหารทะเลทั้งแบบสดและแบบแห้งจากร้านแผงลอย
ขนาดเล็กที่ตั้งเรียงรายสองฝั่งถนนตลอดแนวชายฝั่ง

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “Jagalchi Buffet”

พักที่ Crystal Hotel 3* เมืองแดกู หรือเมืองใกล้เคียง
วันที่ 5

ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Nurimaru APEC House - ซุปเปอร์มาเก็ต - Lotte Outlet - สนามบินกิมแฮ กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นาท่านชม ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นามาแปรรูป
เป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบารุงร่างกาย จากนั้นนาท่านสู่ Nurimaru APEC House ชม
สถานที่จัดประชุมผู้นา APEC ในปี 2005 เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และชมทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดของปูซาน
เป็นอาคารกระจกทรงกลม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหาด Haeundaeบนแหลมคาบสมุทรที่ปกคลุมด้วยป่า
ไม้ ท่านจะเห็นอาคารทันสมัยและทิวทัศน์ที่สวยงามของสะพานGwanganและชายฝั่งทะเลของปูซาน

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย“Pork Cutlet”
จากนั้นพาท่านช็อปปิ้ง Lotte Outlet นับว่าเป็น outlet mall ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ของเกาหลีแห่งหนึ่ง ซึ่ง
เป็นศูนย์รวมของสินค้าหลากหลายแบรนด์ที่ส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิตแล้วนามาขายในราคาพิเศษ สินค้าแบน
เนมด์ลดราคากันมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ให้ท่านได้เลือกชม เลือกซื้ออย่างมากมาย และที่นี่รับบัตรเครดิต
ท่านสามารถจับจ่ายได้อ ย่างสบายใจ ตั้งแต่แบรนด์เนมหรู Paul Smith, Mulberry, Tag Heuerและ Kate
Spade ไปจนถึงแบรนด์ขายปลีกยอดนิยม Bean Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็นต้น จากนั้น
นาท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่ง
สาเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ

20.35 น.

นาท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โคเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที KE661
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

00.20+1 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

โปรแกรม : เกาหลี ปูซาน Beautiful Hanok village 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE)

อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
พักห้องละ
2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กมีเตียง
พักกับ
ผูใ้ หญ่
1 ท่าน
ท่านละ

เด็กมีเตียง
พักกับ
ผูใ้ หญ่ 2
ท่าน
ท่านละ

เด็กไม่มี
เตียง
พักกับ
ผูใ้ หญ่
2 ท่าน
ท่านละ

ราคา
ไม่รวมตัว๋
ท่านละ

พักเดี่ยว
เพิม่
ท่านละ

วันที่ 11-15 มกราคม 62

26,888.-

26,888.-

25,888.-

24,888.-

8,988.-

5,900.-

วันที่ 21-25 มกราคม 62

26,888.-

26,888.-

25,888.-

24,888.-

8,988.-

5,900.-

วันที่ 08-12 กุมภาพันธ์ 62

26,888.-

26,888.-

25,888.-

24,888.-

8,988.-

5,900.-

วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 62

26,888.-

26,888.-

25,888.-

24,888.-

8,988.-

5,900.-

วันที่ 08-12 มีนาคม 62

26,888.-

26,888.-

25,888.-

24,888.-

8,988.-

5,900.-

วันที่ 18-22 มีนาคม 62

26,888.-

26,888.-

25,888.-

24,888.-

8,988.-

5,900.-

*** ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบรู ณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 10,900.- ***
***ราคานีร้ วมรายการทัวร์ และ ตัว๋ เครื่องบิน***

***ราคานีเ้ ฉพาะกรุป๊ หน้าร้านเท่านัน้ กรุป๊ เหมาโปรดสอบถามอีกครัง้ ***
**ราคานีส้ าหรับลูกค้าทีถ่ ือพาสปอร์ตไทยเท่านัน้ !! **
**สาหรับลูกค้าทีถ่ อื พาสปอร์ตไทยไม่ตอ้ งทาวีซา่ เข้าประเทศเกาหลีใต้ หากลูกค้าชาวต่างชาติโปรด
ติดต่อสอบถามอีกครัง้ **
หมายเหตุ :รายการนีไ้ ม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิน่ และคนขับรถ (รวมท่านละ 1,400 บาท/ท่าน/ทริป)
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
(เก็บทิปก่อนการเดินทางทีส่ นามบินสุวรรณภูม)ิ **เด็กเก็บเท่าผูใ้ หญ่**
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นีข้ ึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษทั ฯ

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
ในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่ รุงเทพฯ และทีป่ ระเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คนื ค่าใช้จา่ ยไม่วา่ กรณีใดๆ ทิง้ สิน้

หมายเหตุ **

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่า
จะเกิ ด จากความขั ด ข้ อ งของ ยานพาหนะหรื อ มี เ หตุ ห นึ่ ง เหตุ ใ ดจนท าให้ ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น การตาม
หมายกาหนดการได้โปรแกรมการเดินทางเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมีจานวนผู้โดยสารจานวน 15 ท่านขึ้นไปจึง
ออกเดินทาง ในกรณีที่มี จานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย

อัตราค่าบริการนี้ สาหรับ

เดินทางตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน
เงื่อนไขการใช้บริการ
1. บริ ษั ท ฯ สงวนสิ ท ธิ์ ใ นการที่ จ ะไม่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ค่ า ชดเชยความเสี ย หาย อั น เกิ ด จากเหตุ สุ ด วิ สั ย ที่ ท าง บริ ษั ท ฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้า
เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที่
ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่ ค ณะไม่ค รบจานวน 15 ท่ า น ทางบริ ษัท ฯ สงวนสิท ธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัท ฯ จะแจ้งให้ท่ าน
ทราบล่วงหน้า 5-7 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
**สาคัญ!! บริษทั ทาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลกู ค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลี
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ ไทยและเกาหลี ขึน้ อยูก่ บั การพิจารณาของเจ้าหน้าทีเ่ ท่านัน้
ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง
ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.

ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ามันไว้เรียบร้อยแล้ว

2.

ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน

3.

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

4.

หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชานาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง

5.

ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

6.

สัมภาระน้าหนักไม่เกินท่านละ 23 กก.

7.

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **

-เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
-เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย

2.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

3.

ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 23 กิโลกรัม

4.

วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ที่ต้องทาวีซ่าเข้าประเสาธารณ
รัฐเกาหลีใต้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,750 บาท สาหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่องแจ้ง
เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า

5

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 1,400 บาท/ท่าน/ทริป)

เงื่อนไขการจอง
1.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการ โอนเงินให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเส้นทาง ที่นั่ง
จะยืนยันเมื่อได้รับ เงินมัดจาแล้วเท่านั้น

2.

ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

3.

หากท่านที่ต้องการออกตั๋ว โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวั ด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อน
ออกบั ต รโดยสารทุ ก ครั้ ง หากออกบั ต รโดยสารโดยมิ แ จ้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รั บ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

4.

หากในคณะของท่ า นมี ผู้ ต้ อ งการดู แ ลพิ เ ศษ นั่ ง รถเข็ น ( Wheelchair), เด็ ก , ผู้ สู ง อายุ , มี โ รคประจ าตั ว
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่ องเที่ ยวในระยะเวลาเกินกว่ า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ อ งให้
การดู แ ลสมาชิ ก ภายในครอบครั ว ของท่ า นเอง เนื่ อ งจากการเดิ น ทางเป็ น หมู่ ค ณะ หั ว หน้ า ทั ว ร์ มี ค วาม
จาเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
การชาระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือทางบริษทั ฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อย
ก่อนกาหนดเนือ่ งจากทางบริษทั ต้องสารองค่าใช้จา่ ยในส่วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครือ่ งบิน
มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการยกเลิก
1.

สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด

2.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วัน เก็บเงินมัดจาทั้งหมด

3.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน

4.

ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

5.

ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทาการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้อ งเสี ย
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋วท่านละ 10,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

6.

ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรือโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ
Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

7.

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**ส าคัญ !! บริษัท ท าธุร กิจเพื่อการท่อ งเที่ยวเท่ านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูก ค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยผิด
กฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลีใต้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ
ใดๆได้ทั้งสิ้น**

8.

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

9.

สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

เงื่อนไขการเดินทาง
1.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่ เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.

หากท่ า นยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัท ฯ จะถือว่ าท่ านสละสิทธิ์และจะไม่รับ ผิดชอบคืน
ค่าบริการที่ท่านได้ชาระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.

ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนั้นๆ

8.

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท ฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น

9.

หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัท
ระบุในรายการเดินทาง

11.

บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ ยว
เกาหลีเท่านั้น

12.

เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13.

เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

14.

โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกาหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรม
ที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุใน
รายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณี
ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ้นอยู่กับข้อจากัดของห้องพักและการวางรูป แบบของห้องพัก ของแต่ ละ
โรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทาให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ
โรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่าเครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น

15.

กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า
หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น

16.

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าท่านต้องการแยกตัวออก
จากกรุ๊ปทัวร์เพื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน้ามันสน, ศูนย์เครื่องสาอาง และร้าน
พลอยอะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจานวนเงิน 300 USD ต่อท่าน

17.

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณี
ต้องการตัดกรุ๊ ป เหมาโปรดสอบถามทางบริษั ท อีก ครั้ง หากเป็นนัก ท่ องเที่ ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บ
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท

18.

ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวันสุดท้าย
ของการเดินทางช่างภาพจะนาภาพถ่ายมาจาหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้ อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้อง
ซื้อทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน ทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับให้ซื้อแต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า
เพื่อให้ผุ้เดินทางได้รับทราบ

19.

ในกรณี ที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งออกตั๋ ว โดยสารภายในประเทศกรุ ณ าติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องบริ ษั ท ฯก่ อ น ทุ ก ครั้ ง มิ
เช่นนั้นทางบริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสาหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดใน
การเดิ น ทาง ทั้ ง นี้ ท างบริ ษั ท ฯ ไม่ ส ามารถรั บ ผิ ด ชอบในอุ บั ติ เ หตุ ห รื อ ความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากโรงแรมที่ พั ก
ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล
, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของ

เที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วน
งานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดง
เหตุผ ล เนื่องจากเป็นสิท ธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เ หนือการควบคุมของบริษัท ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการ
เดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่
บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ
ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิด
กฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็น
หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและ
คานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสาคัญ
การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง
เอกสารที่ ค วรเตรี ย มก่ อ นการเดิ น ทางเจ้ า หน้ า ที่ต รวจคนเข้ า เมื อ งของประเทศเกาหลี จ ะพิ จ ารณาให้ เ ฉพาะ
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1.

หลัก ฐานการท างานประจาของนัก ท่ อ งเที่ ยว ซึ่งสมควรที่ นาติด ตัว ไปแสดงด้ว ย เช่น บัตรพนัก งาน นามบัต ร
จดหมายการทางานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จัดคณะ

2.

หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่อ งเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนาเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300เหรียญ
สหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สาหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบัตรเครดิตคาร์ด) หากมีบัตรเครดิต
ต่า งประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนาติดตัว ไปด้ว ย
หรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว

3.

ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผู้ปกครอง เช่น บิดา
มารดา ป้า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน

4.

หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนาพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือนาติดตัวไปด้วย

5.

การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ

