
 

 

รหัสทัวร GQH1901539 
ทัวรเกาหลี สวนสนุกเอเวอรแลนด 5 วัน 3 คืน (KE) 
เกาะนามิ | TRICK EYE MUSEUM | ICE MUSEUM | หอคอย N โซล  
สวนสนุกเอเวอรแลนด | สวมชุดฮันบก | ชอปปم�ง ตลาดเมียงดง ถนนฮงแด 
พักโซล 3 คืน ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชียงใหม่บนิตรง เกาหลีใต้ 
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ � วัน � คืน 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 เชียงใหม – สนามบินนานาชาติอินชอน KE668 (23.15-06.45+1) 

20.30 น. 
 

คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 
เคานเตอรสายการบิน KOREAN AIR โดยมีเจาหนาที่ของบริษัท และหัวหนาทัวร 
พรอมอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองเน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสายการบิน* 

23.15 น. นําทานเหิรฟ�าสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสายการบิน KOREAN AIR เท่ียวบินที ่
KE668 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่อง 
 

วันที ่2 เกาะนาม-ิTRICK EYE MUSEUM WITH ICE MUSEUM-กรุงโซล-หอคอย โซล
ทาวเวอร 

    06.45 
น. 

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เวลาทองถ่ินเร็ว
กวาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของ
ทานเปนเวลาทองถ่ิน) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู  เกาะนาม ิ(NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทัศนซ่ึงเคยใชเปน
สถานท่ีถายทําละครทีวี“WINTER LOVE SONG” อันโดงดังไปทั่วท้ังเกาหลีและ
เอเชีย เกาะนามิน้ีมีรูปรางคลายใบไม ที่ลอยอยูทางตอนเหนือของแมน้ําฮัน ใหทานชม
บรรยากาศรอบเกาะ เดินผานดงตนสน ดอกสน ตนเกาลัด แวะคาราวะสุสานนายพลนา
ม ิจากน้ันอิสระเวลาใหทานไดบันทึกภาพโลเคช่ันประทับใจ เหมือนฉากในละครตาม
อัธยาศัย จนไดเวลาสมควรอําลาเกาะนามิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการทานดวย “ทัลคาลบ้ี” ไกบาบีคิวผัดซอส
เกาหลี เปน อาหารเลื่องช่ือของเมืองชุนชอน โดยนําไกบาบีคิว ตอก (ขาวเหนียวปم�น
เกาหลี) มันหวาน ผักตางๆ ลงผัดกับซอสพริกเกาหลีในกระทะแบน วิธีการทานแบบ
เมี่ยงคําไทย โดยหอกับผักกาดแกวเมื่อทานไประยะหน่ึงจะนําขาวสวย และสาหรายแหง
มาผัดรวมกับทักคาลบี 

 นําทานเขาชม TRICK EYE MUSEUM พิพิธภัณฑแกลเลอร่ีศิลปะและภาพวาดท่ี
สรางข้ึนโดย“ตร็องป� L’Oeil” คือเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะ
เปนแบบ 3D แทนท่ีจะเปนการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศิลป�ทั่วไป ทานจะต่ืนตา
ต่ืนใจกับภาพวาดแนว 3D ที่เสมือนวาไดเขาไปเปนสวนหน่ึงในรูปภาพน้ัน  และเขาชม 
ICE MUSEUM เมืองน้ําแข็งแกะสลักจากน้ําแข็งแบบจําลองมีกิจกรรมและโซนตางๆ
ใหทานไดเขาชมและถายภาพความประทับใจ สัมผัสกับความหนาวอุณหภูมิติดลบ



 

 

มากกวา 5 องศา จากน้ันนําทานชม โซลทาวเวอร หรือ นัมซาน ทาวเวอร (N Seoul 
Tower) ต้ังอยูบนยอดเขานัมซัง สูง 236 เมตร ใหวิวเมืองโซลและบริเวณรอบๆแบบ 
พาโนรามา นับวาเปนหน่ึงในทาวเวอรท่ีใหวิวสวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร ไดรับการ 
renovate ใหมป 2005 จึงไดช่ือใหมเปน N Seoul Tower โดย N ที่เพ่ิมข้ึนมาน้ัน
ยอมาจาก new look หรือ รูปแบบใหม จุดไฮไลทที่พลาดไมไดคือ สถานที่คลองกุญแจ
ช่ือดัง  Love Key Ceremony ท่ีมีความเช่ือวาคูรักที่มาคลองกุญแจที่จะมีความรักท่ี
ยืนยาว (ไมราคารวมคาข้ึนลิฟทชมดานบนหอคอย)  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูพุลโกกิ (BULGOGI) เมนูที่มี
สวนผสม หมูหมักช้ินบาง ๆ ปลาหมึกสด ผักตาง ๆ เชน กะหล่ําปลี ฟกทองออน 
ถ่ัวงอก แครอท เห็ดและวุนเสน นํามาตมรวมกัน โดยสามารถทานไดทั้งแบบแหงและ
น้ํา เคร่ืองเคียงตาง ๆ คือ ถ่ัวงอกดอง วุนเสนปรุงรส สาหราย กิมจิ 

ท่ีพัก พักที่ INTER CITY HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 3 
ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง- COSMETIC SHOP-เมืองยงอิน-สวนสนุกเอเวอรแลนด-กรุง
โซล 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 
 
 
 
กลางวัน 

นําทานชม ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี โดยตน สน
เข็มแดง จะมีลักษณะคลายกับ “ตนบันโพจิ” เปนพืชท่ีพบบริเวณชายทะเล การ
เจริญเติบโตของตนสนเข็มแดงจะเติบโตในพ้ืนท่ีสูงบนภูเขา พบไดมากในประเทศ 
เกาหลี ญ่ีปุ�น ฯลฯ เวลาที่สกัด น้ํามันสนเข็มแดง ออกมาจะไดสวนประกอบหลักอัน 
ไดแก สาร โพลิฟนอล และสารเทอรพีนส ซ่ึงเปนสารอาหารที่มีประโยชนตอรางกายขับ
สารพิษออกจากรางกายโดยขับทางผิวหนังเชน เหง่ือ หรือปสสาวะ, ปรับระดับน้ําตาล
ในเลือดใหสมดุล,เพ่ิมไขมันดีที่ไปดึงไขมันเสียออกมาจากเสนเลือด,ลางสารพิษหรือดีท็
อกเลือดใหสะอาด และการไหลเวียนของเลือดไดสะดวกข้ึน,ตอตานอนุมูลอสิระทําให
ผิวพรรณสดใสมากย่ิงข้ึน  จากน้ันนําทานชม COSMETIC SHOP ศูนยรวม
เคร่ืองสําอางช่ือดังของเกาหลี เชน Rojukiss, Missha ฯลฯ  
จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยังเมืองยงอิน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เปน
เมืองในจังหวัดคย็องกี เปนที่ต้ังของเอเวอรแลนดสวนสนุกที่ไดรับความนิยมมากที่สุดใน
เกาหลีใต 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนดเปนสวนสนุกกลางแจงที่ใหญท่ีสุดของ
ประเทศโดยมีบริษัทซัมซุงเปนเจาของ ต้ังอยูทามกลางหุบเขา ใหทานไดอิสระเท่ียวชม



 

 

ทองไปกับโลกของสัตวป�าซาฟารี ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลก ชมความนารักของหมีที่
สามารถส่ือสารกับคนไดเปนอยางดี หรือเขาสูดินแดนแหงเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซึ่งจะ
ปลูกดอกไมเปล่ียนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเคร่ืองเลนนานาชนิด อาทิ
เชน สเปซทัวร รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ่ึงกําลังบานสะพร่ังอวดสีสัน
เต็มสวน ชมกิจกรรมและการแสดงตางๆ ที่จัดตามตารางประจําวันดวยบัตรเขาชมแบบ 
ONE DAY TICKET เลนไดทุกเคร่ืองเลนไมจํากัดรอบ เลือกชมและเลือกซ้ือชอบปم�งใน
รานคาของที่ระลึกตางๆอยางมากมาย 

 ไดเวลาอันสมควร พรอมกันที่จุดนัดพบ เดินทางกลับเขากรุงโซล (ใชเวลาประมาณ 
1.30 ชม.) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Shabu Shabu 
ท่ีพัก พักที่ INTER CITY HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 4 ศูนยโสม-ฮ็อกเก็ตนามู-พระราชวังเคียงบอกคุง-ดิวต้ีฟรี-ชอปปم�งเมียงดง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
 จากน้ันนําทานสู ศูนยโสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ป ซ่ึงถือ

วาเปนโสมท่ีมีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซ้ือโสมที่มี
คุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทา เพ่ือนําไปบํารุงรางกาย หรือฝากญาติ
ผูใหญที่ทานรักและนับถือ นําทานเดินทางเขาชมศูนย ฮอกเก็ตนามู เปนสมุนไพรที่ข้ึน
เฉพาะประเทศเกาหลี 10 ปจะออกดอกหน่ึงคร้ังปลูกบนยอดเขาสูง เม่ือนําดอกมาสกัด 
มีสรรพคุณ ชวยขับสารพิษตกคางตางๆออกจากตับอยางปลอดภัย 
นําทานผานชมดานหนาทําเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮาส ) ซึ่งอยูในทําเลท่ีดีที่สุดตาม
หลักโหราศาสตร มีทิวเขานอยใหญเรียงรายซอนตัวอยูดานหลัง  ดานหนาเปนอนุสรณ
สถานนกฟนิกซสัญลักษณแหงสันติภาพอันงดงาม  ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขา
รูปหัวมังกร และวงเวียนน้ําพุ นับเปนจุดที่มีฮวงจุยที่ดีท่ีสุดของกรุงโซล นําทานสู 
พระราชวังเคียงบอคคุง พระราชวังเกาแกที่สุดของราชวงศโชซอน สรางข้ึนในป ค.ศ.
1394 โดยใชเปนศูนยกลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเปนทั้งท่ีประทับและฐาน
อํานาจของพระเจาแทโจและตอเน่ืองมาถึงกษัตริยในราชวงศโชซอล  พระท่ีน่ังคึนชอง
จอนถูกสรางข้ึนมาเพ่ือเปนท่ีวาราชการตอมาคณะปกครองเกาหลีของญ่ีปุ�นไดสราง
อาคารรัฐสภาขนาดยักษข้ึนค่ัน แสดงถึงความตองการตัดความผูกพันระหวางพระ
ราชวงศกับราษฎร อาคารหลังน้ีไดถูกร้ือถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 ปของการปลด



 

 

แอกจากญี่ปุ�น ภายในเขตพระราชวังยังมีพระตําหนักเคียวฮเวรูลักษณะเปนอาคารสอง
ช้ัน โดยตัวพระตําหนักถูกสรางใหย่ืนออกไปกลางสระน้ํา ที่เต็มไปดวยฝูงหงส สรางข้ึน
เพ่ือใชเปนสถานที่สําหรับจัดงานเล้ียงพระราชทาน พระราชวังน้ีถือเปนพระราชวังที่
ใหญที่สุดของเกาหลีประกอบดวยหมูอาคารตางๆ มากมายอาทิ พลับพลากลางน้ํา, 
ทองพระโรงที่ใชออกวาราชการ ฯลฯ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดวยเมนู “ซัมเทกัง” ไกตุนโสม อาหารชาววัง
ในสมัยกอนปจจุบัน เปนอาหารเล่ืองช่ือของเมืองหลวง เช่ือกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ 
เสิรฟทานละ 1 ตัวในหมอดินรอน ภายในตัวไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดง 
เกาลัด เสิรฟพรอมเคร่ืองเคียง เสนขนมจีน เหลาโสม พริกไทยดําและเกลือ 

 จากน้ันใหทานชอปปم�งท่ี Duty Free รวมสินคาแบรนดเนมตางประเทศและแบรนด
เกาหลีมีใหเลือกชอปมากมายในราคาสินคาปลอดภาษี จากน้ันชอปปم�งตอที่ ศูนยรวม
ของวัยรุนเกาหลี เมียงดง ไดช่ือวาเปนแหลงรวมแฟช่ันแบรนดเกาหลีช้ันนํา ซ่ึงในแตละ
วันจะมีวัยรุนเกาหลีมาเดินช็อปปم�งกันอยางลนหลาม ทานสามารถหาซ้ือสินคาไดอยาง
หลากหลายทั้งเส้ือผา, รองเทา, กระเป�า, เคร่ืองสําอางซ่ึงเปนท่ีรูจักอยางดีของคนไทย 
อาทิ LANEIGE, ETUDE, LOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE 
SHOP เส้ือผา เคร่ืองประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรียยอดฮิต ตลอดจนของที่
ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของทานอยูในสินคา... 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย BBQ Buffet 
ท่ีพัก พักที่ INTER CITY HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 5 ทําคิมบับ+สวมชุดฮันบก-ชอปปم�งยานถนนฮงแด-ซุปเปอรมารเก็ต-สนามบินอินชอน-
เชียงใหม KE667 (18.20-22.05) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ใหทานสัมผัสการทําอาหารเกาหลีเมนู คิมบับ หรือ ขาวหอสาหรายเกาหลีดวยตนเอง 

พิเศษ...ใหทานไดสวมชุดฮันบก ชุดประจําชาติเกาหลี เพ่ือถายภาพเปนท่ีระลึก 
 
 
 
 



 

 

 
 
จากน้ันอิสระชอปปم�งยานวัยรุนช่ือดัง ยานถนนฮงแด เปนยานชอปปم�งบริเวณดานหนา
ของมหาวิทยาลัยฮงอิก(Hongik University) จึงเปนศูนยรวมเด็กวัยรุนและเด็ก
มหาวิทยาลัย เปนอีกเสนหน่ึงที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกท้ังยังมีรานกาแฟที่เปน
เอกลักษณ แกลเลอร่ี รานคาจําหนายสินคาแฟช่ัน คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารท่ี
นาสนใจในหมูวัยรุนอายุ 20-30 ปท่ีนิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและรานอาหาร
ตางๆก็ยังไมแพงอีกดวย ของที่ขายกันเยอะสวนใหญก็จะเปนสินคาแฟช่ัน เชน เส้ือผา 
กระเป�า รองเทา ของก๊ิฟชอป เคร่ืองเขียน และที่เยอะไมแพกันก็คือขนมตางๆ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดวยเมนู “จิมดัก” ไกอบซีอ๋ิวดําวุนเสนเมนู
พ้ืนเมืองด้ังเดิมของเมืองอันดงปจจุบันไดรับความนิยมอยางแพรหลายและรสชาติของ
จิมดักก็เปนที่ถูกปากถูกล้ินคนไทยเปนอยางยิ่ง 

 นําทานชอปปم�งละลายเงินวอนที่ ซุปเปอรมารเก็ตซ่ึงมีสินคาตางๆ มากมายใหเลือกซ้ือ
หาเปนของฝาก เชน กิมจิ บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป สาหราย ขนมขบเค้ียว ลูกอม ผลไมตาม
ฤดูกาลและของท่ีระลึกตางๆ กอนเดินทางสูสนามบินอินชอน 

18.20 น. นําทานเหิรฟ�ากลับสู เชียงใหม โดย สายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที KE667 
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

22.05 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม  โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 



 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก  
2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
 (เสริมเตียง)  
พักกับผูใหญ 
 1 ทาน ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
 (เสริมเตียง)  
พักกับผูใหญ 
 2 ทาน ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
 (ไมเสริมเตียง)  
พักกับผูใหญ 
 2 ทาน ทานละ 

 
ไมรวม
ต๋ัว 
ทานละ 

 
พัก
เด่ียว 
ทานละ 

วันที่ 09-
13 ต.ค.62 

27,888
. - 

27,888. - 27,888. - 27,888. - 9,688
. - 

4,90
0. - 

ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 10,900.- ราคาน้ีรวมรายการ
ทัวร ต๋ัวเครื่องบิน  

 

ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ (รวมทานละ 1,200 บาท/ทาน/ทริป) 
หัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 
 (เก็บทิปกอนการเดินทางท่ีสนามบินเชียงใหม)**เด็กเก็บเทาผูใหญ** 
 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา 6 เดือน 
ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ไทย และท่ีประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต  
ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ ทางบริษัทฯ 
 ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทิ้งส้ิน 
 
เง่ือนไขการใหบริการ 

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, สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ 23 กก. 

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.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

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

โทรศัพท เปนตน 
3. คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 23 กิโลกรัม 
4. วีซาเขาประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผูเดินทางถือหนังสือเดินทางตางดาว หรือ ประเทศท่ี

ที่ตองทําวีซาเขาประเสาธารณรัฐเกาหลีใต คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาทานละ 1,750 
บาท สําหรับผูท่ีถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-
Entry ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารย่ืนวีซา 

5. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ (รวมทานละ 1,200 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.      กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งไทย และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
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 
 


