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NT059
ทวัรเ์กาหล ีปูซาน หมูบ่า้นวัฒนธรรมคมัชอน 5 วัน 3 คนื (TW)
ทัวรเ์กาหล ี, 5 วัน 3 คนื ,

Hwangnamguan Hanok Village  , Crystal Hotel

วัดดงฮวาซา – สวนสนุก E-World - 83 Tower - Magic Art – ถนน Dongseongno - Gyeongju Donggung Palace -
หมบ่า้นโบราณ ฮนันก เคยีวชอน - ถ ้าํซอกกรัูม - หอดูดาวซอมซองแด - วัดพลูกกุซา - หมูบ่า้นวัฒนธรรมคัมชอน(ซานโตรนิีเกาหล)ี -

Songdo Skywalk - พพิธิภัณฑส์าหรา่ย  - Busan Tower - Duty Free - ตลาดปลาจากลัช ิ- ตลาดนัมโพดง - วัดแฮดงยงกงุซา -
หมูบ่า้นอซกล - ตลาดซอมนุ - ถนนสตรทีฟู้ด - Super Market - ล็อตเต ้เอาทเ์ลท - สนามบนินานาชาตแิทกู

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ

22.30 น.
คณะพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชนั 4 สายการบนิ t’Way
โดยมหัีวหนา้ทัวรแ์ละเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ รอตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขนึเครือง

วนัท ี2
สนามบนินานาชาตแิทกู - วดัดงฮวาซา - สวนสนุก E-World - 83 Tower - Magic Art - ถนน Dongseongno



02.25 น.
บนิลัดฟ้าสู ่เมอืงแทกู สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ t’Way เทยีวบนิท ีTW106
เมอืงแทกเูป็นเมอืงทใีหญ่อันดับทสีามของประเทศเกาหลใีต ้

09.20 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตแิทกู สาธารณรฐัเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ไทย 2ช.ม.
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิเพอืสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้

จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่วดัดงฮวาซา (Donghwasa Temple) เป็นวัดเกา่แกก่วา่ 1,500 ปี สรา้งในสมัย กษัตรยิโ์ซจแิหง่อาณาจักรชลิลา
ภายในม ีอมติาภะพทุธเจา้ และพระพทุธรูปหนิพระศรีศากยมุนีอยู่ดา้นนอกอยู่ในหบุเขาพัลกงซาน อกีหนงึไฮไลทก็์คอืยัคซายอแรแดพลุ Yaksa-
yeoraedaebul พระขนาดใหญ่ทสีรา้งขนึเพอืเป็นศนูยร์วมใจของผูม้าสวดมนตทํ์าบญุมคีวามสงูถงึ 17 เมตร นอกจากนี ยังมหีอคอยหนิ โคมไฟหนิ
รูปปันสงิโต และดอกไมท้ปีระดับฐานพระพทุธรูปดา้นหลังพระพทุธรูปเป็นหมู่หนิทโีอบรอบสวยงามมาก นับเป็นผลงานประตมิากรรมหนิระดับโลก

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูโอซมัพลุโกก ิหรือ สกุกีงึน้าํกงึแหง้

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกE-World (รวมคา่เขา้) นับเป็นสวนสนุกประจําเมอืงแทกแูละเป็นสวนสนุกทใีหญ่เป็นลําดับทสีามของประเทศเกาหลใีต ้
เครืองเลน่ทไีดรั้บความนยิมมากทสีดุคอื สกายจัม อกีทังเครืองเลน่สดุมันส ์อาท ิรถไฟเหาะ,Ballon Race ,Water Fall Plaza และอนืๆ
และยังมเีทศกาลดอกไมต้ามฤดกูาลใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกมุมถ่ายภาพเพอืนเก็บเป็นทรีะลกึอกีดว้ย

เดนิทางสู ่83 Tower หอคอยชมววิทสีงูทสีดุ (รวมคา่ขนึลฟิท)์ และเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงแทก ูหอคอยแหง่นีตังอยู่บนเนนิเดน่สงา่
มองเห็นแตไ่กลดา้ยบนเป็นจดุชมววิทดีทีสีดุของเมอืง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงแทกโูดยรอบแบบ 360องศา

จากนันนําทา่นถ่ายภาพท ีArt Magic ซงึเป็นงานศลิปะภาพวาดลวงตาซงึเป็นแนวคดิรูปแบบใหม่เพอืตอ้งการจะจดุประกายความคดิสรา้งสรรค์
และจนิตนาการ ของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิจากภาพสามมติทิทีกุทา่นสามารถมสีว่นร่วมกับผลงานเหลา่นีได ้อย่างสนุกสนาน

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่Dongseongno Street ตลาดเสอืผา้ขนาดใหญ่ และถนนสายแฟชนั ทสํีาคัญของเมอืงแทกู
เป็นถนนทเีต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย และสนิคา้หลากหลายชนดิใหเ้ลอืกซอืตามรสนยิมของแตล่ะทา่น มตัีงแตเ่สอืผา้ ของใช ้เครืองประดับ
เป็นจดุทเีหมาะกับการชอ้ปปิงอย่างมาก

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูจมิดกั (Jimdak)

ทพีกั
IN STAR HOTEL/CYSTAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
Gyeongju Donggung Palace - หมบ่า้นโบราณ ฮนันก เคยีวชอน - ถ้าํซอกกูรมั - หอดดูาวซอมซองแด - วดัพลกูุกซา

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิเขา้ชม พระราชวงั Gyeongju Donggung Palace และ Wolji Pond
เป็นทตัีงของพระราชวังรองซงึใชเ้ป็นพระราชวังของมกฎุราชกมุารและอาคารอนืๆ
อกีทังยังเป็นหอ้งจัดเลยีงสําหรับงานสําคัญระดับชาตแิละผูเ้ขา้ชมทสํีาคัญอกีดว้ย หลังจากการลม่สลายของ Silla ตามดว้ย Goryeo และ Joseon
สถานทนีีมชีอืวา่ 'Anapji' แทนตอ่มาชนิสว่นจากเครืองปันดนิเผาทแีกะสลักตัวอักษร "Wolji" ถูกคน้พบในปี 1980 และพบวา่ Wolji
มคีวามหมายของบอ่สะทอ้นดวงจันทร ์ดังนันชอื 'Anapji' จงึเปลยีนเป็นปัจจบัุนพระราชวัง Donggung และ Wolji Pon

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณ ฮนันก เคยีวชอน (kyochon hanok village Gyonchon)
สถานทแีหง่นีครังหนงึเคยเป็นโรงเรียนแหง่ชาตใินชว่งยุคยุคอาณาจักรชลิลา เคยเป็นมหาวทิยาลัยในชว่งยุคโกเรียว และ
เคยเป็นโรงเรียนขงจอืในชว่งยุคโชซอน ภายในหมู่บา้นมสีถานทมีากมายทคีวรแวะเยียมชม เชน่ โรงเรียนขงจ ้อื สะพานWoljeonggyo
และบา้นของ ตระกลู Gyeongju Choi Clan ดังน ้นัหมู่บา้นนีจงึเป็นหนงึในสถานทเีทยีวดังของเมอืงเคยีงจ ูและ ชอืไกท่อดเจา้ดังเกาหล ีKyochon
Chickenก็มาจากชอืหมู่บา้นนี

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพลุโกกิ



บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเคยีงจ ูเป็นเมอืงหลวงเกา่ของอาณาจักรชลิลา
หนงึในสามอาณาจักรของเกาหลโีบราณโดยเคยีงจเูป็นเมอืงโบราณอายุกวา่สองพันปี คอืเรมิมกีารตังถนิฐานเป็นเมอืงตังแตก่อ่นครสิตก์าล
จนมารุ่งเรืองถงึขดีสดุในศตวรรณท ี7 คนสว่นใหญ่รูจั้กเมอืงนีจากซรีียเ์รือง ซอนตอ๊ก ราชนีิสามแผน่ดนิ

นําทา่นชม ถ้าํซอกกูรมั(Seokguram Grotto) อกีหนงึมรดกโลกเป็นวัดพทุธศาสนาโบราณของเกาหลใีต ้กอ่ตังขนึในชว่งกลางศตวรรษท ี8
จากลานจอดรถจะเห็นอาคารสวยๆตังเรียงรายไปตามเนนิเขา ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเป็นทวิแถว สวยงามจับตามาก
เดนิขนึเขาไปเพอืชมพระพทุธรูปแกะสลักจากหนิแกรนติอายุนับพันปีซงึ ประดษิฐานอยู่ในถ ้าํ

จากนันนําทา่นชม หอดดูาวซอมซองแด หอดดูาวทเีกา่แกท่สีดุทยัีงคงเหลอือยู่ในเอเชยีตะวันออก
ถูกสรา้งขนึในรัชสมัยของสมเด็จพระราชนีิซอนดอ๊ก(Seon Deok) แหง่อาณาจักรชลิลา
เพอืใชสํ้าหรับการสงัเกตดาวในการคาดการณ์สภาพอากาศ และถูกกําหนดใหเ้ป็นสมบัตขิองชาติ

จากนันเดนิทางสู ่วดัพลุกุกซา สรา้งขนึอาณาจักรชลิลา่มาตังเเตปี่ ค.ศ.535 ซงึวัดเเหง่นีมคีวามสวยงามเเละสมบรูณ์เเบบอย่างมาก
จนทําใหไ้ดรั้บการคัดเลอืกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองคก์าร UNESCO เมอืปี ค.ศ.1995
ทําใหก้ลายเป็นสถานททีอ่งเทยีวสําคัญของเมอืงเคยีงจ ูภายในวัดจะมเีจดยีเ์กา่เเก่
อันเป็นสญัลักษณ์ของวัดโดยเจดยีทั์งสององคนั์นมกีารคัดลอกเเบบไปเเสดงทพีพิธิภัณฑเ์มอืงเคยีงจอูกีดว้ย ซงึมชีอืเรียกกันวา่เจดยี ์Seoktap
และ Dabotap

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปูซาน

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนู: เมนูบบิมิบบั (ขา้วยําเกาหล)ี กับ ซุปสกุสีไตลเ์กาหลี

ทพีกั
ARBAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน(ซานโตรนิเีกาหล)ี - Songdo Skywalk - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย - Busan Tower - Duty Free -
ตลาดปลาจากลัช ิ- ตลาดนมัโพดง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน หรือ ซานโตรนิเีกาหล ีโดยชอืเรียกนีมาจากลักษณะอันโดดเดน่ของหมู่บา้นวัฒนธรรมคัมชอน
หมู่บา้นทตัีงอยู่บน เนนิเขา เรียงตัวสลับกันไปมาสสีนัสดใส ในอดตีหมู่บา้นนีเคยเป็นทอียู่อาศัยของของผูล้ภัียสงครามเกาหล ีจนในปี 2009
รัฐบาลเกาหล ีไดส้ง่เสรมิการทอ่งเทยีวมกีารพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ใหน่้าอยู่มากยงิขนึ โดยปรับเปลยีน
หมู่บา้นคัมชอนใหม้สีสีนัโดดเดน่ดว้ยการทาสวีาดภาพ ตามกําแพงและตัวบา้น ใหด้สูดใส น่ารัก บา้นเรือน
หลายหลังเปลยีนเป็นสตดูโิอและแกลลอรีบางจดุก็เป็นรา้นขายสนิคา้ ทังสนิคา้พนืเมอืงสนิคา้สมัยใหม่ รวมไปถงึรา้นกาแฟ
และไดโ้ดง่ดังจากซรีียเ์รือง Running Man ทมีาถ่ายทําทนีี
จงึทําใหห้มู่บา้นวัฒนธรรมคัมชอนแหง่นีเป็นทรีูจั้กมนัีกทอ่งเทยีวชาวเกาหลแีละตา่งประเทศมาเทยีวกันมากขนึ

จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่Songdo Skywalk (ซองโด สกายวอลค์) เป็นสะพานชมววิททีอดยาวลงไปในทะเลความยาวประมาณ 104 เมตร
ตังอยู่บรเิวณชายหาดซองโด นอกจากนียังเป็นทถี่ายทํารายการ ดังของเกาหล ีเชน่ We Got Married ฯลฯ

นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (Seaweed Museum) ซงึทา่นจะไดเ้รียนรูก้ารทําสาหร่ายของชาวเกาหลี
ประวัตคิวามเป็นมาและความผกูผันทชีาวเกาหลทีมีตีอ่สาหร่าย

จากนันเก็บภาพความประทับใจกับการ สวมใสชุ่ดประจําชาตขิองประเทศเกาหลใีต ้“ฮนับก”

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ปูซานทาวเวอร ์(Busan Tower)  ตังอยู่ในสวนยองดซูาน ปซูานทาวเวอรแ์หง่นี สงู 69 เมตร สงูกวา่ระดับน ้าํทะเล
120เมตร ถอืเป็น Landmark สําคัญของเมอืง สําหรับชนัแรกของหอคอย เป็นบรเิวณขายของทรีะลกึ และงานหัตถกรรมแบบดังเดมิของเกาหลี
เชน่ พวงกญุแจ,เครืองปันดนิเผา,ตุก๊ตา และอนื  ๆอกีมากมายคนทมีาเทยีวทนีี สว่นมากจะเป็นคูรั่ก ทังชาวเกาหลแีละนักทอ่งเทยีวตา่งชาติ
คูรั่กสว่นมากจะเตรียมกญุแจมาคลอ้งตรง ทรีาวระเบยีงรอบฐานของหอคอย
เพราะมคีวามเชอืวา่คูรั่กทไีดม้าคลอ้งกญุแจทนีีจะรักกันยาวนานตลอดไป



สว่นดา้นบนสดุของหอคอยเป็นจดุสําหรับชมววิทวิทัศนข์องเมอืงปซูานแบบพาโนราม่า 360องศา (ไม่รวมคา่ขนึลฟิทแ์ละกญุแจคูรั่ก)

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู เมนูไกตุ่น๋โสม

บา่ย
แวะชม ศนูยรว์มเครอืงสําอางค ์เลอืกซอืผลติภัณฑบํ์ารุงผวิหนา้และเครืองสําอางคห์ลากหลายแบรนด ์อาท ิB2B, Closee Dr., Rojukiss,
ครีมเมอืกหอยทาก, เซรัมพษิง,ู ครีมโบท็อก, เจลอโรเวร่า ครีมน ้าํแตก, BB Cream ฯลฯ

แวะชม รา้นนํามนัสนเข็มแดง มหศัจรรยแ์หง่ธรรมชาตผิา่นผลงานการวจัิยมากมายจากมหาวทิยาลัยแหง่ชาตโิซล ประเทศ
เกาหลใีตม้สีรรพคณุชว่ยลดไขมันัและน ้าํตาลในกระแสเลอืด ป้องกันการเกดิเสน้เลอืด ตบี แตก ตัน
และสามารถลา้งสารพษิในร่างกายเพอืเพมิภมูติา้นทานและทําใหอ้ายุยืนแบบชาวเกาหลี

ชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษี ณ Duty Free ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้แบรนด ์เนมนําเขา้จากตา่งประเทศมากมายหลากหลายชนดิ

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดปลาจากลัช ิ(Jagalchi Market) แหลง่รวมขายสง่ปลาทกุชนดิ
ทกุวันจะมขีองสดของทะเลมากมายนํามาประมูลกันในยามเชา้มดื และชว่งสายยังสามารถซอืในราคาปลกีทคีอ่นขา้งถูก

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดนมัโพดง (Nampodong Street) แหลง่ชอ้ปปิงขนาดใหญ่อกีแหง่หนงึของเมอืงปซูาน ทนีีเต็มไปดว้ยรา้นคา้
เสอืผา้ เครืองประดับ เครืองสําอาง ของฝาก ของทรีะลกึ มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปปิงอย่างจใุจอกีทังยังมอีาหารแบบ Local
ใหท้า่นไดเ้ลอืกทานแบบเต็มที

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร BUFFET AT JAGALCHI

ทพีกั
ARBAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี5
วดัแฮดงยงกุงซา - หมูบ่า้นอซกล - ตลาดซอมุน - ถนนสตรทีฟู้ ด - Super Market - ล็อตเต ้เอาทเ์ลท - สนามบนินานาชาตแิทกู

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่วดัแฮดงยงกุงซา(Haedong Yonggungsa Temple) วัดเกา่แกท่สีวยสดุในปซูาน สรา้งอยู่บนโขดหนิรมิทะเล
มาตังแตปี่ 1376 และไดทํ้าการบรูณะอกีครังในปี 1970 จนมาถงึปัจจบัุน โดยจะมเีจดยีส์ามชนั และสงิโตสตัีว หันหนา้ออกไปทางทะเล
ซงึสงิโตทังสตัีวนี คอืสญัลักษณ์ของความยนิด ีความโกรธ ความเศรา้ และความสขุ

นําทา่นสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซงึรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทอีายุ 6 ปี ซงึถอืวา่มคีณุภาพดทีสีดุ
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืโสมคณุภาพและราคาถูกกวา่ไทย 2 เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยาบํารุงร่างกาย หรือสามารถซอืเป็นของฝากจากประเทศเกาหลี

จากนันนําทกุทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงแทกู

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูชาบูชาบู

บา่ย
นําทา่นชม หมูบ่า้นอซกล (Daegu Otgol Village) ตังอยู่บรเิวณเขาพัลกงซาน หมู่บา้นเกา่แกเ่ป็นทอียู่ของพวกขนุนางและชนชนัสงู
แหง่ยุคสมัยราชวงศโ์ชซอน ถูกสรา้งขนึในปี 1630 โดยตระกลู Choi ตระกลูเกา่แกข่องเมอืงแทกู
เป็นทรีูจั้กกันดใีนฐานะสถานทถี่ายทํารายการชอืดังอย่าง Running Man และซรีียเ์รือง Jekyll and Hyde

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดซอมุน หนงึในตลาดทเีกา่แกท่สีดุของเมอืงแทก ูดําเนนิการคา้มาตังแตส่มัยโซชอน
ปัจจบัุนเป็นตลาดใหญ่ทรีวมสนิคา้อุปโภค บรโิภคไวห้ลากหลาย ประเภทเปรียบเสมอืนย่านจตจัุกร ประตนู ้าํ 

เดนิทางสู ่ถนนสตรทีฟู้ ด เต็มไปดว้ยรา้นอาหารพนืเมอืงยอดนยิมของเกาหล ีกระจายตามสองฝังถนน

จากนันนําทา่นแวะละลายเงนิวอน Super Market เลอืกซอืสนิคา้เกาหลโีดยเฉพาะของกนิ เชน่



บะหมซีนิราเมยีน(มาม่าสไตลเ์กาหล)ี,อูดง้,กมิจ,ิขนมช็อคโกพ้าย,น ้าํจมิปรุงรสหมูย่างเกาหล,ีไกตุ่น๋โสมสําเร็จรูปในราคาพเิศษ

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ล็อตเต ้เอาทเ์ลท (Lotte Outlet) เป็น Outlet ทใีหญ่ทสีดุในปซูาน สวรรคนั์กชอ้ป ละลายเงนิวอนอย่างคุม้คา่
ศนูยร์วมสนิคา้แฟชนั กวา่ 500 แบรนด ์รวมกันอยู่ทนีี มสีนิคา้ราคาพเิศษ ลดกันทกุวัน ดว้ยราคาทลีดตังแต ่30-80%
มสีนิคา้ใหเ้ลอืกชอ้ปปิงมากมาย ทังHi- End ,Hi -Street เชน่ Prada ,Gucci ,Bean Pole,Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็นตน้

ไดเ้วลาพอสมควรเดนิทางสู ่สนามบนิแทกู

21.10 น.
เดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ t’Way เทยีวบนิท ีTW105

00.55 น.
ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์กาหลี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี5 มถิุนายน 2562 เวลา 11:42 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์กาหลี

หมายเหตุ

*** ราคาเดก็ทารก [เดก็อายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 10,900 บาท / ท่าน *** 

ราคานสีาํหรบัทัวรจ์อยกรุป๊หนา้รา้นเท่านัน!!! ในกรณ ีตดักรุป๊โปรดสอบถามอกีครงั
** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทังนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ
ทไีมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั**

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงัทกีรงุเทพฯ และทปีระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้
ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณใีดๆ ทงิสนิ

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบัชันประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามทรีะบุในรายการ (ตวักรุป๊ไมส่ามารถเลอืนวันกลบัได ้ตอ้งไป-
กลบัพรอ้มคณะเท่านัน) ทนัีงเป็นไปตามสายการบนิจัดสรรตามกรุป๊ทัวร ์ไมส่ามารถระบุได ้

• คา่อาหารทุกมอื ตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบุในรายการ

• คา่ทพีกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุหรอืเทยีบเท่า

• คา่ยานพาหนะนําเทยีวตามรายการ

• คา่น ้าํหนักสมัภาระ สายการบนิ T’WAY (TW) กาํหนดน ้าํหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครอืงไป-กลบั ท่านละ 20กก. สมัภาระถอืขนึเครอืง(Carry on) 7กก.

• คา่หวัหนา้ทัวรนํ์าท่านท่องเทยีวตลอดรายการในตา่งประเทศ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง การชดเชยอบุัตเิหตสุว่นบุคคลกรณเีสยีชวีติสญูเสยีอวัยวะ สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสนิเชงิ 1,000,000 บาท
การรกัษาพยาบาลตอ่อบุัตเิหตแุตล่ะครงั500,000บาท(เงอืนไขตามกรมธรรม)์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ท่านสามารถสงัซอืประกนัสขุภาพเพมิได ้

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• พาสปอตตา่งชาต ิ(ชําระเพมิ 800บาท/ท่าน)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ
(หากท่านตอ้งการสงัเพมิ กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทัวรแ์ลว้จ่ายเพมิเองตา่งหาก)

• คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถนิท่านละ 50,000 วอน หรอื 1,500 บาท ตอ่ท่านตลอดทังทรปิ(ชําระทสีนามบนิ)

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% (กรณทีที่านตอ้งการใบเสร็จรบัเงนิในนามบรษัิทหรอืตอ้งการใบกาํกบัภาษี)

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าสมัภาระทหีนักเกนิจากสายการบนิกาํหนด (ปกต ิ15 กก.)

• คา่วซีา่สาํหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว

การสํารองทนัีง

• กรณุาสาํรองทนัีง+ชําระเงนิมดัจําท่านละ 8,000 บาท พรอ้มแจง้ชอื+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื ชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน (การไมช่ําระเงนิคา่มดัจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด
ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขและ ขอ้ตกลงตา่งๆ
ทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้



เงอืนไขการยกเลกิ

• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วัน เก็บเงนิมดัจาํทงัหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเกบ็คา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ท่าน

• ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด 100% ของราคาทัวร์

• ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทังจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้
ไมม่กีารคนืเงนิทังหมดไมว่า่กรณใีดๆทังสนิในกรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษัิทฯ
จะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวัท่านละ 10,000
บาทและคา่ใชจ้่ายอนืๆ

• ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาล
ทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• สําคญั!! บรษิทัทําธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นนั
ไมส่นบัสนนุใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทงัไทยและเกาหลใีต ้
ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นนั ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง
ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้งัสนิ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• สําหรบัผูเ้ดนิทางทอีายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา
ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย

เงอืนไขการเดนิทาง

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ
และอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย,
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคนืคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ
ทังสนิ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทปีระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทบีรษัิทระบุในรายการเดนิทาง



• บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีด ๆทังสนิบรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพอืท่องเทยีวเกาหลเีท่านัน

• เทยีวบนิ และรายการท่องเทยีวอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ
ทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

• โรงแรมทพีกัในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการกาํหนดดาวและประเภทของทพีกัแตกตา่งกบัประเทศไทย
โดยโรงแรมทพีกัทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของประเทศเกาหลตีามทรีะบุในรายการท่องเทยีวเท่านัน
โรงแรมทปีระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin หรอืDouble)
ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ3ท่านขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพกัและการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม
ซงึมคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนั
และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทตีอ้งการโรงแรมหลายแหง่จะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํเครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ หรอือบุัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทังสนิ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิและ ถา้ทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากกรุป๊ทวัรเ์พอืทอ่งเทยีวเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร,
รา้นน ้าํมนัสน, ศนูยเ์ครอืงสําอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจาํนวนเงนิ 300 USD ตอ่ทา่น

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธริาคานเีฉพาะนักท่องเทยีวชาวไทยและท่องเทยีวเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านัน
กรณตีอ้งการตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครงั หากเป็นนกัทอ่งเทยีวชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ  ์เก็บคา่ใชจ้า่ยเพมิ ทา่นละ 4,000 บาท

• ในระหวา่งท่องเทยีวจะมชี่างภาพมาถา่ยรปูและช่วยดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง
และในวันสดุทา้ยของการเดนิทางช่างภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหนา่ยหากวา่ท่านใดสนใจสามารถซอืไดแ้ตถ่า้ท่านใดไมส่นใจกไ็มต่อ้งซอืทังนขีนึอยูก่บัความพงึพอใจของท่าน
ทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบังคบัใหซ้อืแตอ่ยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้เพอืใหผุ้เ้ดนิทางไดร้บัทราบ

• ในกรณทีลีูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯกอ่นทุกครงัมเิชน่นนัทางบรษิทัฯจะ
ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทงัสนิ

ขอ้ความซงึถอืเป็นสาระสําหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิงึร่วมเดนิทาง

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทมีคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทพีกั อาหาร ยานพาหนะ
และสถานทที่องเทยีวพรอ้มทังการสมัมนา ดงูาน เพอืความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทังนทีางบรษัิทฯ
ไมส่ามารถรบัผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทเีกดิจากโรงแรมทพีกั ยานพาหนะ, อนัเนอืงจากอบุัตเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั,
การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลยีนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทยีวบนิ,
สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถนิ, ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทเีกยีวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต
รวมถงึผูม้อีาํนาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจ่ําตอ้งแสดงเหตผุล เนอืงจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซงึอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ
หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวทังใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุัตเิหต ุตามเงอืนไขทบีรษัิทฯ
ทรีบัประกนัในกรณทีผีูร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ
เนอืงมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพนืทมีกีารปลอมแปลงเอกสารเพอืการเดนิทาง
รวมถงึมสีงิผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพอืความเหมาะสมทังปวง
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนกีารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคาํนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิ
ซงึรว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง

เอกสารทคีวรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะนกัทอ่งเทยีวทมีาทอ่งเทยีวโดยสุจรติเทา่นนัทผีา่นเขา้เมอืงได ้
และพจิารณาจาก
• หลกัฐานการทํางานประจําของนักท่องเทยีว ซงึสมควรทนํีาตดิตวัไปแสดงดว้ย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทํางานภาษาองักฤษ
(กรณเีดนิทางคนเดยีว) จดหมายรบัรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ

• หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการท่องเทยีวประเทศเกาหลสีมควรทจีะนําเงนิสดตดิตวัไปดว้ยประมาณ 300เหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 300,000 วอน
สาํหรบัการเดนิทาง 2 วัน (หากไมม่บีัตรเครดติคารด์) หากมบีัตรเครดติตา่งประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card
ตอ้งนําตดิตวัไปดว้ยหรอืหลกัฐานการเงนิอนืใดทจีะแสดงใหเ้จา้หนา้ททีราบวา่ท่านคอืนักท่องเทยีว

• ใบรบัรองสถานศกึษาหากท่านยังอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบัตรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เช่น บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทมีนีามสกลุเดยีวกนั

• หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรนําพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืนําตดิตวัไปดว้ย

• การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักท่องเทยีว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ



เงอืนไขการใชบ้รกิาร

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ท่าน

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนาสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้
โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม

• การจัดการเรอืงหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทเีขา้พกั โดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหร ี/ ปลอดบุหรไีด ้
โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีกั ทังนขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

• มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ัดกาํกบัเท่านัน

• ผูจ้ัดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ
ในกรณทีผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง
ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ

• กรณตีอ้งการพกัแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณโีรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื
1หอ้งพกัคู ่และ 1หอ้งพกัเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพมิ

•  สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเกาหล ีหรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ
ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครงัทตีอ้งเรง่รบี
เพอืใหไ้ดท้่องเทยีวตามโปรแกรม

• บรกิารน ้าํดมืวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน เรมิในวันท2ีของการเดนิทางถงึวันท5ีของการเดนิทางรวมจํานวน 4 ขวด

• การบรกิารของรถบัสนําเทยีวเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม
ทังนขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง

• การประกนัภยั ทบีรษัิทฯไดท้ําไวส้าํหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทยีว ตาม พ.ร.บ การท่องเทยีว เท่านัน
ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงอืนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมอืท่านชําระเงนิคา่ทัวร ์(ท่านสามารถซอืประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท
ประกนัทัวไป และควรศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด)

• ผูจ้ัดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ
ในกรณทีผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง
ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

**สําคญั!! บรษิทั ทําธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นนั
ไมส่นบัสนนุใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลโีดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทงัไทยและเกาหล ี
ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นนัลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง
ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้งัสนิ**
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