
 

 

รหัสทัวร GQH1901545 
ทัวรเกาหลี Hot Price in Summer 5 วัน 3 คืน (XJ) 
เกาะนามิ - สวนอิมจินกัก - พระราชวังชางดอกคุง - หมูบานบุกชอนฮันอก 

คาเฟ�โกบงซาน – สวนสนุกเอเวอรแลนด - โซลทาวเวอร - Star Park 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานดอนเมือง)  (XJ704 : 21.05-04.35) 

18.00 น. 
 
 
    21.05 
น. 

คณะมาพรอมกันที ่ทาอากาศยานดอนเมือง ผูโดยสารขาออกช้ัน 3 ประตู 4 เคานเตอร 
4 (เช็คอินของสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทและหัวหนา
ทัวรพรอมอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 
นําทานเดินทางสู สาธารณรัฐเกาหลีใตโดยสายการบิน (Thai Air Asia X) เท่ียวบินที่ 
XJ704 (ใชเวลาเดินทางประมาณ  
5-6 ช่ังโมง) **ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองเน่ืองจากตองเปนไปตามระบบ
ของสายการบินซ่ึงระบบการจองท่ีน่ังเปนแบบสุมท่ีน่ังวาง หากทานมีความประสงคท่ีจะ
ระบุที่น่ังบนเคร่ือง หรือเปล่ียนที่น่ัง จะมีคาใชจายเพ่ิมเติม สามารถดูอัตราคาบริการได
จากทายรายการน้ี** 
 

วันที2่ อินชอน - สวนอิมจินกัก - เกาะนามิ - คาเฟ�โกบงซาน   
04.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาทองถ่ินเร็วกวา

ประเทศไทย 2 ช่ัวโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เปนเวลาทองถ่ิน) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารดวยเมนู “อูดง” 
 นําทานสู สวนอิมจินกัก หรือสวนที่ระลึกแหงสงครามเกาหลี สวนที่สรางข้ึนเพ่ือปลอบ

ขวัญคนท่ีอพยพมาจากเกาหลีเหนือในชวงสงครามเกาหลี ท่ีน่ีมีขบวนรถไฟที่ช่ือวา มา
เหล็กอยากวิ่ง เปนสัญลักษณของทางรถไฟที่เช่ือมเกาหลีเหนือและเกาหลีใต ซึ่งถูกตัด
ขาดจากกัน ตอนเกิดสงคราม นอกจากน้ีในสวนยังมีมางแบดัน แทนบูชาที่สรางสําหรับ
ใหผูล้ีภัยมาคํานับในทิศที่สุสานบรรพบุรุษต้ังอยู และสะพานอิสรภาพ ที่เพ่ิงเปดใหใน
นักทองเที่ยวเขาชมใน 50 ป สระสรางใหมีรูปราง 
เปนคาบสมุทรเกาหลีและระฆังสันติภาพซ่ึงทานสามารถหยอดเหรียญแอบสองกลองดู



 

 

เกาหลีเหนือไดอีกดวย 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดวยเมนู “ทัลคาลบ้ี” 
 นําทานชม เกาะนาม ิ(NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทัศนซ่ึงเคยใชเปนสถานที่ถายทํา

ละครทีวี “WINTER LOVE SONG” อันโดงดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย เกาะนามิน้ีมี
รูปรางคลายใบไม ท่ีลอยอยูทางตอนเหนือของแมน้ําฮัน ทานสามารถชมบรรยากาศ
รอบเกาะ เดินผานกลางแมกไมแหงสวนสนที่สูงเสียดฟ�า ผานดงตนสน ดอกสน ตน
เกาลัด เลือกน่ังท่ีมาน่ังริมฝم�งเพ่ือชมบรรยากาศโรแมนติคใตเงาไม พรอมมีเวลาใหทาน
ไดเก็บโลเคช่ันประทับใจ ใหทานไดอิสระเลือกชมฟารมเล้ียงนกกระจอกเทศซ่ึงต้ังอยูบน
เกาะ หรือ จะเลือกข่ีจักรยานชมวิวเหมือนฉากในละครตามอัธยาศัยไดเวลาสมควร
อําลาเกาะนามิ 
นําทานสู คาเฟ�โกบงซาน เปนจุดชมวิวตอนกลางคืนท่ีดีที่สุดของเมืองชุนชอน มี
ทัศนียภาพที่นาต่ืนตาต่ืนใจท้ังกลางวัน และกลางคืน มีคาเฟ�และรานอาหาร ใหทานได
เดินเลนที่ระเบียง หรือในสวน จิบกาแฟพรอมเพลิดเพลินไปกับการชมวิวไปดวย ให
บรรยากาศที่ผอนคลายกันเลยทีเดียว  



 

 

 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารดวยเมนู “ชาบู ชาบู” 
ท่ีพัก พักที่ GALAXY/DIAMOND RICH/INTER CITY HOTELระดับ 3 ดาว หรือ

เทียบเทา 
 

วันที่ 3 สวนสนุกเอเวอรแลนด – ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง - Cosmetic Shop – โซลทาว
เวอร - Star Park - ตลาดเมียงดง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

นําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด ถูกขนานนามวาดิสนียแลนดเกาหลีเปนสวน
สนุกกลางแจงที่ใหญท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเปนเจาของ ต้ังอยูทามกลาง
หุบเขา ใหทานไดอิสระเที่ยวชมทองไปกับโลกของสัตวป�าซาฟารีชมไลเกอรแฝดคูแรก
ของโลกที่น่ีทานจะพบเจาป�าสิงโตและเสือสามารถอยูดวยกันไดอยางเปนสุข ชมความ
นารักของหมีท่ีสามารถสื่อสารกับคนขับรถไดเปนอยางดี หรือเขาสูดินแดนแหงเทพ
นิยาย สวนส่ีฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไมเปล่ียนไปตามฤดูกาล อีกท้ังยังสามารถสนุกกับเคร่ือง
เลนนานาชนิด อาทิเชน สเปซทัวร รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ่ึงกําลัง
บานสะพร่ังอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน 
เปนสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เปนดอกกุหลาบ, เดือน
สิงหาคม - เดือนกันยายน เปนสวนดอกลิลล่ี, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เปน
สวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงตางๆ ที่จัดตามตารางประจําวันดวยบัตร
เขาชมแบบ ONE DAY TICKET เลนไดทุกเคร่ืองเลนไมจํากัดรอบ เลือกชมและเลือก
ซ้ือชอบปم�งในรานคาของที่ระลึกตางๆอยางมากมาย 

  



 

 

 
 

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดวยเมนู “คาลบ้ี” 
 นําทานชม ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช

ตนสนเข็มแดงจากยอดเขาท่ีประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอมกับการ
วิจัยที่ประเทศเกาหลีใตออกมาเปน น้ํามันสนเข็มแดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลี
เปนภูเขาประมาณ 70 เปอรเซ็นต โดยกวาจะมาเปนน้ํามันสนเข็มแดงได 1 แคปซูลตอง
ใชใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ํามันมาผลิตและวิจัยออกมาเปน
น้ํามันสนน้ี จากน้ันนําทานชม COSMETIC SHOP ศูนยรวมเคร่ืองสําอางช่ือดังของ
เกาหลี เชน Rojukiss, Misshaเปน นําทานสูชม  โซลทาวเวอร 1 ใน 18 หอคอย
เมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ทานสามารถชม
ทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ  
360 องศาโดยสามารถมองไดถึงเขาพูกักซัน และถาหันไปยังทิศตรงขาม ก็จะเห็นไกล
ไปถึงแมน้ําฮันกัง  
**ไมราคารวมคาข้ึนลิฟท **  จากน้ันนําทานชม Star Park ใหทานไดสัมผัสบรรยาย
การโดยรอบ STAR PRAK บนพ้ืนทางเดินของท่ีน่ีไดรวมรอยประทับฝ�ามือ พรอม
ลายเซ็น ดารา นักรอง ไอดอล ดังไวมากมาย เชน ลีจุนกิ, ปารค ชินฮเยยุนอึนฮเย, เปน
ตน และยังสามารถถายรูปคูดารานักแสดงท่ีทานช่ืนชอบขนาดเทาตัวจริงไดอีกดวย 
จากน้ันใหทาน ชอปปم�งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหลงรวมวัยรุนยานสยามสแควร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนแหลงรวมเคร่ืองสําอางคช่ือดัง อาทิ Etude, Skinfood, The 
Face Shop, Misshaเปนตน  

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา1 มื้อ (ใหทุกทานไดอิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย) 



 

 

ท่ีพัก พักที่ GALAXY/DIAMOND RICH/INTER CITY HOTELระดับ 3 ดาว หรือ
เทียบเทา 
 

วันที่ 4 ศูนยโสม - ศูนยยาสมุนไพรเกาหลี - Duty Free - พระราชวังชางดอกคุง – หมูบาน
บุกชอนฮันอก - ถนนฮงอิก - ซุปเปอรมาเกต 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
 นําทานสู ศูนยโสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ป ซึ่งถือวาเปน

โสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซ้ือโสมที่มีคุณภาพดีท่ี
ที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทา เพ่ือนําไปบํารุงรางกาย หรือฝากญาติผูใหญท่ีทาน
รักและนับถือ  จากน้ันนําทานชม ศูนยยาสมุนไพรเกาหลี ใ หทานไดเลือกซ้ือเลือกชม 
สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ท่ีนํามาแปรรูปเปนรูปแบบตางๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค 
และบํารุงรางกาย  นําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษีท่ีหาง Duty Free Lotte 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดวยเมนู “ไกทอดเกาหลี” 
 นําทานสู พระราชวังชางดอกกุง หรือ พระราชวังชังด็อก เปนหน่ึงในหาพระราชวังท่ี

สําคัญที่สุดของเกาหลี สรางข้ึนในรัชสมัยของพระเจาแทจงแหงราชวงศโชซ็อน เม่ือป 
พ.ศ. 1948 แลวเสร็จในป พ.ศ. 1955 จากน้ันนําทาน หมูบานบุกชอนฮันอก  หรือบาง
คนเรียกวา หมูบานบุคชอนฮันอก เปนอีกหน่ึงสัญลักษณของเกาหลี ทามกลางตึกราม
บานชองที่ 
ทันสมัยของกรุงโซล  จากน้ันใหทาน ชอปปم�งถนนฮงอิก แหลงวัยรุนยานฮงแด 
มหาวิทยาลัยฮงอิก นําทานชอปปم�งที่ ซุปเปอรมารเก็ต  ซ่ึงมีสินคาตางๆ มากมายให
เลือกซ้ือหาเปนของฝาก เชน กิมจิ บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป สาหราย ขนมขบเค้ียว ลูกอม 
ผลไมตามฤดูกาลและของท่ีระลึกตางๆ 

 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารดวยเมนู “โอซัมบุลโกกิ” 



 

 

ท่ีพัก พักที่ GRAND PALACE/ CHOYANG / AIR REX HTL OR SML ระดับ 3 ดาว 
เมืองอินชอน หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 5 อินชอน– กรุงเทพ (ทาอากาศยานดอนเมือง) (XJ705 : 05.50-10.35) 
เชาตรู นําทานสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน เพ่ือนําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ  
05.50 น. นําทานเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ  โดยสายการบิน (Thai Air Asia X) เท่ียวบินที ่

XJ705 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5-6 ช่ัวโมง) 
10.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
 (เสริม
เตียง)  
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
 (เสริม
เตียง)  
พักกับ
ผูใหญ 
 2 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
 (ไมเสริม
เตียง)  
พักกับ
ผูใหญ 
 2 ทาน 
ทานละ 

 
ไมรวม
ต๋ัว 
ทานละ 

 
พักเด่ียว 
ทานละ 

วันท่ี 06-10 ก.ค.
62 

12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- ติดตอ
สอบถา
ม 

4,900.
- 

วันท่ี 10-14 ก.ค.
62 

12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- ติดตอ
สอบถา
ม 

4,900.
- 

วันท่ี 13-17 ก.ค.
62 

13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- ติดตอ
สอบถา
ม 

4,900.
- 

วันท่ี 25-29 ก.ค.
62 

13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- ติดตอ
สอบถา
ม 

4,900.
- 



 

 

วันท่ี 01-05 ส.ค.
62 

12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- ติดตอ
สอบถา
ม 

4,900.
- 

วันท่ี 08-12 ส.ค.
62 

13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- ติดตอ
สอบถา
ม 

4,900.
- 

วันท่ี 28 ส.ค.-01 
ก.ย.62 

12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- ติดตอ
สอบถา
ม 

4,900.
- 

วันท่ี 04-08 ก.ย.
62 

12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- ติดตอ
สอบถา
ม 

4,900.
- 

วันท่ี 18-22 ก.ย.
62 

12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- ติดตอ
สอบถา
ม 

4,900.
- 

วันท่ี 25-29 ก.ย.
62 

12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- ติดตอ
สอบถา
ม 

4,900.
- 

ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 6,900.- ราคาน้ีรวมรายการ
ทัวร ต๋ัวเครื่องบิน  

 

ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ (รวมทานละ 1,750 บาท/ทาน/ทริป) 
หัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 
 (เก็บทิปกอนการเดินทางท่ีสนามบินดอนเมือง)**เด็กเก็บเทาผูใหญ** 
 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา 6 เดือน 
ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และท่ีประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต  
ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ ทางบริษัทฯ 
 ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทิ้งส้ิน 
 



 

 

**ลูกคาที่บินกับสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซมีเงื่อนไขเพ่ิมตามรายละเอียดดานลาง ** 
    1.หากลูกคาทานใดประสงคจะซ้ือ Quiet Zone หรือที่น่ัง Long Leg มีรายละเอียดคาใชจาย
เพ่ิมเติมดังน้ี 
        2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT 
 
        Quiet Zone Lagroom Seat              1,800.-/เที่ยว(แถวที่7) 
        Quiet Zone Seat                600.-/เท่ียว 
        Lagroom Seat      1,700.-/เที่ยว(แถวท่ี 15,16,17) 
            Lagroom Seat    1,600.-/เที่ยว(แถวท่ี34,35) 
 
 
     *** Legroom Seat (บริเวณ EXIT SEAT)ไมอนุญาตใหเด็กอายุกวา 15 ป,  
         ผูใหญอายุเกิน 60 ป, สตรีมีครรภ, ผูพิการน่ัง 
 
      Baby Bassinet                        1,600/เที่ยว (ตะกราเด็ก)  
         (จองคูLegroom Seat) 

 
  2.ทางแอรเอเชียมีน้ําหนักกระเป�าใหทานละ 20 กก. ตอ 1 เที่ยวการเดินทาง ทานใดประสงคจะ
ซ้ือน้ําหนักเพ่ิมกรุณาแจง    
     เจาหนาที่  ณ วันจองทัวร...อัตราคาสัมภาระตามรายละเอียดดานลาง..  
  3.สวนลูกคาท่ีจะซ้ืออุปกรณท่ีเก่ียวกับการกีฬา อาทิเชน ไมกอลฟ ตองซ้ือคาสัมภาระเปนคา
อุปกรณกีฬาเพิ่มเติมแยกจากคา 
     สัมภาระ ตามรายละเอียดดานลาง 

 
น้ําหนักขาไป /กลับ 
(ราคาตอเที่ยว) 

  
5Kg. 

 
ราคา [จายเพ่ิม] 
บาท 
10 Kg. 

 
20 Kg. 

อัตราของเกาหลี 350.- 550.- 1,490.- 
 
**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับซ้ือน้ําหนักเพ่ิมหลังจากทําการจองแลว** 



 

 

ถาลูกคามีน้ําหนักเกินกําหนดตองจายคาสัมภาระเพ่ิมหนาเคานเตอรตามอัตราท่ีสายการบิน
กําหนด… 
 

 เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจาก

เหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การ
ลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตให
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทาน
ถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอก ประเทศ 

         ใดประเทศหน่ึง                 
2.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงให

ทราบลวงหนา 
3.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา 
      
4.  กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง 

โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 5-7 วันกอนการเดินทาง 
5. เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับ

เง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศเกาหลีโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและ
เกาหลี ข้ึนอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ันลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังส้ิน** 
 

กรณีคณะออกเดินทางได           
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานข้ึนไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 



 

 

1.  คาบัตรโดยสารช้ันทัศนาจรไป – กลับ (ต๋ัวกรุป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ํามันไว
เรียบรอยแลว 

2.  คาที่พัก 3 คืน หองละ 2 - 3 ทาน 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  หัวหนาทัวรหรือมัคคุเทศกทองถ่ินผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
5.  ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท  เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เง่ือนไข

ตามกรมธรรม) 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ 20 กก. 
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาทําหนังสือเดินทางไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คา

โทรศัพท เปนตน 
3. คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม 
4. วีซาเขาประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผูเดินทางถือหนังสือเดินทางตางดาว หรือ ประเทศท่ี

ที่ตองทําวีซาเขาประเสาธารณรัฐเกาหลีใต คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาทานละ 1,750 



 

 

บาท สําหรับผูท่ีถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-
Entry ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารย่ืนวีซา 

5. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ (รวมทานละ 1,750 บาท/ทาน/ทริป) 
 

เง่ือนไขการจอง 
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขา

บัญชีและสงหลักฐานการ โอนเงินใหเจาหนาที่ที่ดูแลเสนทาง ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ 
เงินมัดจําแลวเทาน้ัน 

2.       สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน  
3.       หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ให

ทานติดตอ 
                    เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง
เจาหนาท่ี ทางบริษัท 
                   ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึน 

4.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 
ผูสูงอายุ, มีโรค 
         ประจําตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน  
         ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจาก
การเดินทาง 
         เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด  
 

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาที่พักและต๋ัวเคร่ืองบิน 
มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 

1. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เม่ือ
ผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจํา
ทั้งหมด 

2.      ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-45 วัน เก็บเงินมัดจําท้ังหมด 



 

 

3.      ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร ตอทาน 
4.      ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-7 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร 
5.      ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย
และประเทศ 
         สาธารณรัฐเกาหลีใต ไมมีการคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆท้ังส้ินในกรณีเจ็บป�วย 
จนไม    
         สามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ 
จะทําการ 
         เล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถเรียก 
         คืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัวทานละ 10,000 บาทและคาใชจายอ่ืนๆ 
6.      ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจํา 
                  ที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอ
คืนเงินได  
                  รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืน
เงินมัดจําหรือคา 
                  ทัวรทั้งหมดไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 

7.      กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือ   
         เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไม
วากรณีใดๆ  
         ทั้งส้ิน 

**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศเกาหลีใตโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้ง
ไทยและเกาหลีใต ข้ึนอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตอง
ผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความ
ชวยเหลือใดๆไดทั้งส้ิน** 

8.       เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หน่ึง หรือเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงิน
มัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  



 

 

9.        สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอม 
                   ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการ
จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิ
และจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ิน
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  



 

 

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

11. บริษัทของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆท้ังส้ินบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี
จุดประสงคการเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเกาหลีเทาน้ัน 

12. เที่ยวบิน และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิ
ตองแจงใหทราบลวงหนา 

13. เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขและขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 

14. โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พัก
แตกตางกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหา
โรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามท่ีระบุในรายการ
ทองเท่ียวเทาน้ัน โรงแรมท่ีประเทศเกาหลีโดยสวนใหญจะเปนแบบหองพักคู (Twin 
หรือDouble) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ3ทานข้ึนอยูกับขอจํากัดของ
หองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมีความแตกตางกัน
อาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน และไมสามารถเสริมเตียงไดตามท่ีตองการ
โรงแรมหลายแหงจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยูในแถบที่มี
อุณหภูมิต่ําเคร่ืองปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน 

15. กระเป�าสัมภาระตางๆถือเปนทรัพยสินสวนตัวของทาน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบตอ
ความเสียหายสูญหายลาชา หรืออุบัติเหตุตางๆ ใดๆทั้งส้ิน 

16. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัด
จําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ินและถาทานตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวรเพ่ือ
ทองเท่ียวเอง โดยไมลงรานศูนยโสม, ศูนยสมุนไพร, รานน้ํามันสน, ศูนยเคร่ืองสําอาง 
และรานพลอย 
อะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 300 USD 
ตอทาน 

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิราคาน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยและทองเท่ียวเปนหมูคณะ
แบบ Join Tour เทาน้ัน กรณีตองการตัดกรุปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกคร้ัง 
หากเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ หรือ พระสงฆ เก็บคาใชจายเพ่ิม ทานละ 4,000 
บาท 

18. ในระหวางทองเที่ยวจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอด
การเดินทาง และในวันสุดทายของการเดินทางชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายหา



 

 

กวาทานใดสนใจสามารถซ้ือไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซ้ือทั้งน้ีขึ้นอยูกับความ
พึงพอใจของทาน ทางบริษัททัวรไมมีการบังคับใหซ้ือแตอยางใดแตเปนการบอกกลาว
ลวงหนาเพ่ือใหผุเดินทางไดรับทราบ 

19. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ
กอนทุกคร้ังมิเชนน้ันทางบริษัทฯจะ ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังส้ิน 

 
การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง 
เอกสารที่ควรเตรียมกอนการเดินทางเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณา
ใหเฉพาะนักทองเท่ียวที่มาทองเที่ยวโดยสุจริตเทาน้ันที่ผานเขาเมืองได และพิจารณาจาก  

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทองเที่ยว ซ่ึงสมควรท่ีนําติดตัวไปแสดงดวย เชน 
บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทํางานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) 
จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผูจัดคณะ 

2.    หลักฐานการเงิน ในระหวางการทองเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะนําเงินสดติดตัว
ไปดวย 
                   ประมาณ  300 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สําหรับการ
เดินทาง 2   วัน (หากไม 
                   มีบัตรเครดิตคารด) หากมีบัตรเครดิตตางประเทศ เชน Visa Card, 
American Express,  
                   Dinners Club หรือ Master Card ตองนําติดตัวไปดวยหรือหลักฐาน
การเงินอ่ืนใดที่จะแสดง 
                   ใหเจาหนาท่ีทราบวาทานคือนักทองเที่ยว 

3.    ใบรับรองสถานศึกษาหากทานยังอยูในระหวางการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควร
เดินทาง 
                   กับผูปกครอง เชน บิดา มารดา ป�า นา อา ท่ีมีนามสกุลเดียวกัน 

4.    หากเปนพาสปอรตใหม ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรตใหมหรือนําติด
ตัวไปดวย  

5.    การแตงกายสุขภาพและแลดูเปนนักทองเที่ยว ไมควรสวมใสรองเทาแตะ 
 


