
 

 

รหัสทัวร SNT1902713 

ทัวรเกาหลี  หิมะมหาชน 5 วัน 3 คืน  (LJ) 
เกาะนามิ   สกีรีสอรท สนุกกับการเลนสกี   ไรสตอเบอรร่ี   EVERLAND 
พิพิธภัณฑสาหราย+สวมชุดฮันบก+เรียนรูการทําคิมบับ   ตลาดฮงแด 
943 King’s Cross Café   โซลทาวเวอร   ศูนยสมุนไพรฮอกเก นามู 
พระราชวังถ็อกซูกุง   ดิวต้ีฟรี   ชอปปم�งเมียงดง 

 



 

 

 

19.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู โดยสารระหวางประเทศชั้น 4  
เคานเตอร D ประตูทางเขาเบอร 2-3 สายการบินจินแอร (LJ) โดยมีเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานสัมภาระเช็คอิน 

 
22.25 น. บินลัดฟ�าสู กรุงโซล  โดยสายการบินจินแอร  เที่ยวบินที่  LJ004 (บริการชุด

ขนมปงและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
 
 
 
 
 
 

 

05.40 น. ถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวา
ไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปน
เวลาทองถิ ่นเพ ื ่อสะดวกในการนัดหมาย) 
หลังจากผานพิธ ีการตรวจคนเขาเม ืองและ
ศุลกากรแลว  จากนั้นนําทานเดินทางสู ทาเรือ
เฟอรรี่ขามฟาก เพื ่อขามไปยัง เกาะนามิ 
สถานที่แสนโรแมนติคอีกแหงหน่ึงสําหรับคูรักคู

วันที่ 1         กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                              
(-/-/-) 

วันที่ 2        สนามบินอินชอน - เกาะนามิ  – สกีรีสอรท สนุกกับการเลนสก ี                              
(-/L/-)                     



 

 

หนุมสาว ครอบครัว เพื่อนๆหนึ่งในสถานที่ถายทําละครเกาหลี WINTER LOVE 
SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิมีรูปรางเหมือนใบไมที่ลอยอยูทาง
ตอนเหนือของแมนํ้าฮัน ณ ที่แหงน้ี ทานสามารถเชาจักรยานหรือมอเตอรไบทเที่ยว
รอบเกาะ เดินเลนชมสวนเกาหลี หรือคาราวะสุสานนายพลนาม ิและสามารถเดินผาน
กลางแมกไมแหงสวนสนที่สูงเสียดฟ�าเพื่อสุขภาพ ผานดง   ตนสน ดอกสน ตนเกาลัด 
เลือกน่ังท่ีมาน่ังขางชายฝم�ง เพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใตเงาไม 

 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร พลูโกกิ(1)  อาหารยอดนิยมอีกหน่ึงชนิด

ของครัวเกาหลีทําจากเน้ือหมูที่หมักจนไดที่แลวนํามาผัดกับผักตางๆ และวุนเสน
ของเกาหลี พอใหมีนํ ้าขลุกขลิกเล็กนอย ปรุงรสใหออกรสหวานเล็กนอย 
รับประทานคูกับขาวสวย และกิมจิชนิดตางๆ  

บาย  จากนั้นนําทานเดินทางสู สกีรีสอรทฟนิกซพารก (Ski Resort Phoenix Park) 
ตั้งอยูที่เมืองพย็องชัง จังหวัดคังวอน เปนสกีรี
สอร ทเกาหล ีท ี ่ โด ง ดังท ี ่ ส ุดในเอเช ีย มี
ทัศนียภาพอันสวยงามจนทําใหซีร ีส ชื ่อดัง
อย  า ง  Autume in My Heart เล ื อก เป น
สถานที่ถายทําฉากหนึ่งในซีรีสดวย โดดเดน
ดวยการออกแบบลานสกีในลักษณะเฉพาะให
มีความลาดเอียงที่เหมาะสมกับการเลนสกีใน
ระดับมาตรฐานสากล ตัวลานสกีกวางถึง 500 เมตร เปดใหเลน 7 สโลป ซึ่งเพื่อนๆ 
สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลนสกีไดอยางเต็มที่ และเลนกันไดตั้งแตผูเลนระดับ
เร่ิมตนไปจนถึงระดับมืออาชีพเลย นอกจากน้ีที่น่ียังมีคอรสสอนเลนสกีอีกดวยนะ หรือ
หากใครไมชอบตากแดดที่นี่ก็เปดใหเลนสกีตอนกลางคืนดวย สกีรีสอรทฟนิกซพารก
ยังมีลานสําหรับใหเพื่อนๆ ไดสนุกกับการสไลดหิมะเลนอยางสนุกสนานและปลอดภัย 
ที่สําคัญสกีรีสอรทฟนิกซพารกนี้ยังเปนสถานที่จัดการแขงขันมหกรรมกีฬาฤดูหนาวที่
ใหญสุดและเปนเจาภาพกีฬาโอลิมปกฤดูหนาวป 2018 อีกดวย  



 

 

 (ราคาทัวรไมรวมคาอุปกรณการเลนสก,ี ครูฝกรวมทั้งสโนวสเลดและกระเชาลิฟท คา
เชาอุปกรณสกี 50,000 วอน สโนบอรด ประมาณ 30,000 – 40,000 วอนตอเช็ด 
สโนสเลคประมาณ 12,000 วอนตอเช็ด กระเชาลิฟทสําหรับทานที่เลนสกี ครึ่งวัน 
ประมาณ 40,000 วอนตอทาน ทานสามารถฝากไกดทองถิ่นซื้อบัตร ไมรวมในราคา
ทัวร ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามที่ไกดนําเท่ียวอีกคร้ัง)  
(หากฟนิกซ พารค สกีรีสอรทเต็ม ทางบริษัทจะจัดใหพักที่สกีรีสอรทใกลเคียง)    

 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า เพ ื่อไม เป นการรบกวนให ท านอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย @ 

RESORT 
 
   พักที่  นําทานเขาสูที่พัก   PHOENIX PARK SKI RESORT  OR SML  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เชา   บริการอาหารเชา(2)  ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู  ไรสตรอเบอรรี่ เชิญ
ลิ้มรสสตรอเบอรรี่ของเกาหลีสดๆ ในบรรยากาศ
ภายในไรสตรอเบอรรี่อยางแทจริง พบกับวิถีชีวิต
ชาวไรสตรอเบอรร ี ่ของเกาหลีวามีวิธ ีการปลูก
อยางไร ใหไดผลสตรอเบอรรี ่ที ่ขนาดใหญเปน
พิเศษ หวานหอม และชวน นารับประทาน เปนที่
ชื่นชอบของชาวเกาหลีและชาวตางชาติ และยังเปนผลไมสงออกของประเทศดวย ชม
วิธีการปลูกการดูแลรักษา สามารถเลือกชิมสตรอเบอรรี่ไดจากภายในไรได  จากน้ัน
เดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด ซึ่งถูกขนานนามวา ดิสนียแลนดเกาหลี เปนสวน
สนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัท
ซัมซุงเปนเจาของ ตั้งอยูทามกลางหุบเขา ทานจะ
ไดนั่งกระเชาลิฟท และทองไปกับโลกของสัตวป�า
ซาฟารี ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลก ที่นี่ทานจะ
พบวาเจาป�าสิงโต และเสือดินแดนแหงเทพนิยาย 
และสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด อาทิเชน สเปสวร 
รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซึ ่งกําลัง
บานสะพร่ังอวดสีสันเต็มสวน  
(ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)  
เดือนมีนาคม - เมษายน เปนสวนดอกทิวลิป, 
เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เปนดอกกุหลาบ 

วันที่ 3       ไรสตอเบอรรี่ – EVERLAND – พิพิธภัณฑสาหราย+สวมชุดฮันบก+เรียนรูการ
ทําคิมบับ –  ตลาดฮงแด - 943 King’s Cross Café                                                         
(B/L/-) 



 

 

เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เปนสวนดอกลิลลี ่
เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เปนสวนดอกเบญจมาศ   
ชมกิจกรรมและการแสดงตางๆ ดวยบัตรเขาชมแบบ ไมจํากัดจํานวนรอบ 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูหมูยางเกาหลี (3)  ตนตํารับอาหาร

เลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต เปนหมูยางที่ผานการหมักจนไดที่ นํามายางบน
เตาถานรอนๆ สุกกําลังดี แลวตัดชิ้นพอคํา รับประทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ 
และใชใบผักกาดหอมสดหอเปนคําๆ คลายเม่ียงคํา แกลมดวยพริกเกาหลีเม็ดโต
สีเขียวสด พรอมขาวสวยรอนๆ 

 

 
บาย จากน้ันนําทาน ชอปปم�งรานเครื่องสําอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET ของนักช

อปชาวไทยใหทานไดเลือกซื้อกลับไปฝากเปนของที่
ระลึก อาทิเชน  ROJUKISS, ครีมน้ําแตก ซึ่งราคา
ถูกกวาที่เมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิตภัณฑ
ยังไมมีขายในไทย  
น ํ า ท  า น สู  
พิพิธภัณฑสาหราย

เพื่อที่จะไดเห็นกระบวนการและวิธีการทําสาหราย
และนําทานเดินทางตอไปยังโรงเรียนสอนทําคิมบับ 
เพื่อใหทานเรียนรูวัฒนธรรมการทําคิมบับใหทานได



 

 

สนุกสนานเพลิดเพลินกับการทําคิมบับพรอมทั้งสวมชุดฮันบกเปนชุดประจําชาติของ
เกาหลีพรอมถายภาพเปนที่ระลึกและทานยังสามารถนํากิมจิ ผีมือของทานกลับไป
เปนของฝากไดอีก 
จากน้ันอิสระใหทานเดินชอปปم�งกันที่ ตลาดฮงแด ซึ่งเปนยานชอปปم�งชื่อดังของเหลา
วัยรุนเกาหลี ซึ่งฝم�งตรงขามของยานนี้เปนมหาวิทยาลัยฮงอิก  จากนั้นนําทานเดินทาง
ตอไปยัง คาเฟ�'943 King’s Cross ชานชาลา 9 เศษสามสวนส่ี'คาเฟ�สไตลแฮร่ี 
ที่ยกมาเอาใจแฟนคลับ  แฮร่ีพอตเตอรถึงยานฮงแดเลยคาเฟ�ใหมกลางใจกรุงโซลแหง
นี้ เพิ่งเปดใหมแบบสด ๆ รอน ๆ เลยคา ตัวรานจะมีทั้งหมด 4 ชั้นเลย แถมยังมีมุม
ถายรูปเก ๆ และพร็อพตาง ๆ มากมาย ไมวาจะเปนชุดคลุม หรือผาพันคอของทั้ง 4 
บานพรอมไมกายสิทธ์ิ ใครเคยวาดฝนไววาอยากอยูบานไหน ก็เลือกใสไดตามใจชอบ
เลยใครเปนแฟนคลับแฮร่ี พอตเตอร หามพลาดเด็ดขาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา เพ่ือไมเปนการรบกวนใหทานอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 
 

 พักที่  Seoul :  GALAXY HOTEL   หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว 
 

 



 

 

 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4)  

 
หลังจากนั้น นําทานเดินทางสู  RED PINE 
เปนผลิตภัณฑ ที่สกัดจากนํ ้ามันสน ที ่มี
สรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวย
ควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกาย 

จากนั้นนําทานยอนรอยละครดัง ชมวิวกรุง
โซล ณ โซลทาวเวอร “Witch You Hee” 
“Kim Sang Soon” “Boys Over 
Flowers หรือ F4 เกาหล”ี ณ เขานัมซาน-
ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวง กรุง
โ ซ ล 

1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 
480 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล ณ เขานัม
ซานใจกลางเมืองหลวง ชมทัศนียภาพกรุง
โซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360องศา
และทานสามารถคลองกุญแจคูรัก ตามความ
เชื่อที่วาถาคูรักไดคลองกุญแจรวมกันจะรัก
กันตลอดไป (ไมรวมคาขึ ้นลิฟทชมวิว) หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู  ศูนย
สมุนไพร ฮ็อกเกตนามู ตนไมชนิดนี้เจริญเติบโตในป�าลึกบนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะและระดับสูงเหนือนํ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮอตเกตนี้ ชาว
เกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ป�องกันโรค

วันที่ 4      ศูนยสมุนไพรน้ํามันสนเข็มแดง  -  โซลทาวเวอร  –  ศูนยสมุนไพรฮอกเก นามู 
                 –  พระราชวังถ็อกซูกุง– ดิวต้ีฟร ี– ชอปปم�งเมียงดง               (B/L/-) 



 

 

ตับแข็ง ไมถูกทําลายจาการดื่มแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและ
ยานําทานเดินทางตอไปยัง พระราชวังถ็อกซูกุง Deoksugung Palace ตั้งอยู
ที่หัวมุมส่ีแยกใจกลางเมืองที่คึกคักที่สุดของกรุงโซล ซึ่งเปนเพียงพระราชวังแหง
เดียวที่ลอมรอบดวยอาคารสไตลตะวันตกที่เพิ่มความเปนเอกลักษณของทิวทัศนได 
เปนพระราชวังที่เล็กที่สุดในบรรดา 5 พระราชวังของเกาหลี มีจุดเดนคืออาคาร
ภายในพระราชวังนั้นเปนการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรม
ตะวันตกไมเพียงแตอาคารรูปแบบเกาหลีเทาน้ัน ภายในพระราชวังยังมีอาคารทรง
ยุโรปตะวันตกอีกดวย เปนอาคารแบบโรมันและดานหนาเปนสวนสวยแบบสมมาตร 
ซึ่งเปนสวนแบบตะวันตกแหงแรกในเกาหลี  ดานในตึกมีการจัดแสดงหองตางๆ ซึ่ง
ไมสามารถเดินชมดวยตัวเองได  
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูชาบู(5)  ชาบูสุกี้หมอไฟสไตลเกาหลี 
อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแตสมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทร
เกาหลี ลักษณะคลายสุกี้หมอไฟ  

บาย จากนั้นแวะ ดิวตี้ฟรี ชอปปم�งแหลงปลอดภาษี สินคาแบรนดเนม อาทิ นาฬิกา,

แวนตา,เครื ่องสําอางคกระเป�า,กลอง
ถายรูปหรือจะเปนนํ้าหอม เครื่องสําอางแบรนดชั้นดัง ตางๆ อาทิ Sulwhasoo , 
DKNY , Shiseido , Dior หลังจากนั้นนําทานชอปปم�งตลาดดังที่สุดของเกาหลี 
ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควรเกาหลี หากทานตองการทราบวาแฟชั่นของ
เกาหลีเปนอยางไร กาวลํ้านําสมัยเพียงใดทานจะตองมาที่เมียงดงแหงนี้พบกับ
สินคาวัยรุน อาทิ เสื้อผาบุรุษ-สตรี เครื่องสําอางดังๆ อาทิ  ETUDE HOUSE,  



 

 

SKIN FOOD,  THE FACE SHOP,  MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE  หรือ
อีกมายใหทานไดเลือกซื้อซึ่งราคาถูกกวาที่เมืองไทย 2-3 เทา  
 

คํ่า เพ่ือไมเปนการรบกวนใหทานอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 
 พักที่  Seoul :  GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว 
 

 
เชา  บริการอาหารเชา(6) ณ หองอาหารของโรงแรม   
 

หลังจากน้ันนําทานรูจักและเขาใจ สมุนไพรโสมเกาหลี 
หรือราชาแหงมวลสมุนไพรโสมถูก นํามาใชเพ่ือสุขภาพ
เปนเวลานานากวา 2,000 ป  ในตํารายาแผนโบราณ
จีน ระบุวาโสมเปนสมุนไพรที่ชวยเสริมความแข็งแรง
ใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจิตใจสงบ
และเพิ ่มพละก ําลั งโดยส วนรวมสรรพค ุณทาง
การแพทย ชวยบํารุงหัวใจ ป�องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม  ประสิทธิภาพทางเพศ 
ลดและป�องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะไดจดทะเบียนมรดกโลก โดย
องคการยูเนสโก  ทุกวันนี้ผลิตภัณฑโสมเปนสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับผูที่คํานึงถึงสุขภาพ
ในปจจุบัน  
 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู จิมดัก(7) ไกอบซีอิ๊ววุนเสน เปน
เมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองด้ังเดิม เปนไกผัดรวมกับวุนเสน มันฝร่ัง แครอท พริก 
และซอสดํา เนื้อไกที่น่ิม รสชาติคลายกับไกพะโลสูตรเกาหลี ทานกับขาว หอม
อรอย รสเผ็ดถึงเครื่อง 

วันที่ 5        ศูนยโสม – ฮุนได พรี่เม่ียม เอาทเลท -รานละลายเงินวอน –สนามบินอินชอน – 
กรุงเทพฯ                      (B/L/-) 



 

 

 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู ฮุนได พรี่เมี่ยม เอาทเลท ชอปปم�งเอาทเลทขนาดใหญของ

ฮุนได รานสินคาแบรนเนมระดับโลกมากมายหลายพันรานคา เพื่อไมเปนการรบกวน
ใหทุกทานชอปปم�งตามอัธยาศัย 
และนําทานแวะ ซุปเปอรมาเก็ต ซื้อของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหราย ขนม
ตางๆ ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม ในรูป 
ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เครื ่องสําอางโสม หมอน
สุขภาพ กิมจิ  เปบโปโร (ป�อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) เปนตน 

 
 
 
 
 

 

17.10 น. เหิรฟ�าสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินจินแอร  เที่ยวบินที่ LJ003  
 
   (บริการอาหารพรอมเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  
 
21.10 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 
 
 

-------- 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ  
 

เดือนธันวาคม 
 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญหองละ 
          2-3 ทาน 

พักเด่ียวเพ่ิม 

04-08  ธันวาคม 2562 19,990.- 5,000.- 
05-09  ธันวาคม 2562 19,990.- 5,000.- 
06-10  ธันวาคม 2562 18,990.- 5,000.- 
11-15  ธันวาคม 2562 15,990.- 5,000.- 
12-16  ธันวาคม 2562 17,990.- 5,000.- 
19-23  ธันวาคม 2562 18,990.- 5,000.- 
20-24  ธันวาคม 2562 18,990.- 5,000.- 
25-29  ธันวาคม 2562 20,990.- 5,000.- 
26-30  ธันวาคม 2562 20,990.- 5,000.- 
27-31  ธันวาคม 2562 23,990.- 5,000.- 
28-01  มกราคม 2563 24,990.- 5,000.- 
31-04  มกราคม 2563 21,990.- 5,000.- 

 
** ไมมีราคาต๋ัวเด็ก ** 

หากจํานวนผูเดินทางไมครบ 25 ทาน ทางบริษัทขอเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 
** เด็ก คือ อายุต่ํากวา 12 ปบริบูรณ ใหยึดตามเดือนเกิดเปนหลัก ** 

 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อัตราน้ีรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ช้ันประหยัด  เสนทางตามที่ระบุไวในโปรแกรม  (ต๋ัวกรุป)  
 คานํ้าหนัก กระเป�าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกําหนดแตละเสนทาง  (ไมเกิน 15 

กิโลกรัมเทานั้น) โหลดใตเครื่องบิน ถือขึ้นเครื่องได 12 กิโลกรัม และสวนเกินคิดกิโลกรัม
ละ 550 บาท  

 คาธรรมเนียม น้ํามันเช้ือเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง   
 คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯ 
 คาโรงแรมที่พัก ตามท่ีระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง)      
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 คาพาหนะเดินทางระหวางนําเที่ยว  ตามท่ีระบุในรายการ    
 คาอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามท่ีระบุในรายการ  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท  

(หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายุมากกวา 70 ป 
ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสัญญาฯ) 

 
 

หมายเหต ุ 
1. ท่านถูกเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองทั�งของทางประเทศไทยและเกาหล ีปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืงของท่าน ถอืเป็นเหตผุลที�อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของทางบรษัิท ทางบรษัิท 
ขอสงวนสทิธิ�ในการที�จะคนืคา่ใชจ้า่ย ใดๆ ทั�งสิ�นแกท่า่น  
2. โปรแกรมทัวรเ์กาหล ีจะเป็นโปรแกรมที�จะตอ้งลงรา้นชอ้ปปิ�ง หากท่านไมป่ระสงคท์ี�จะเขา้ 
ทา่นจะตอ้งจา่ยเงนิคา่ไมเ่ขา้รา้น ใหก้บัทางรา้นคา้ รา้นละ 100 USD/ทา่น 
3. กรณีกรุ๊ปที�เดนิทาง เป็นกรุ๊ปดงูาน หรอื กรุ๊ปนักศกึษา ซึ�งไมไ่ดม้กีารแจง้มากับทางบรษัิทฯ 
ไวก้อ่นทําการจองทัวร ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ดําเนินการเก็บเงนิเพิ�มกับทางลูกคา้โดย
ตรงที�เกาหลทีันท ี 
4.เมนูอาหารทุกมื�อ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ ทางบรษัิทจะจัดเป็นเมนูตามปกต ิหากท่านไม่
สามารถทานได ้เชน่ ทานเจ, มังสวรัิต,ิ อาหารอสิลาม หรอืแพอ้าหารชนดิอื�นๆ กรณุาแจง้ให ้
เจา้หนา้ที�ทราบทันทตีั �งแตจ่องทัวร ์



 

 

อัตราน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัว นอกเหนือจากรายการทัวรระบุไว  เชน คาอาหาร-เคร่ืองด่ืม,คาซักรีด,คา

โทรศัพท,คามินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ  
 คาทิปบริการ สําหรับพนักงานบริการ เชน คาทิปคนขับรถ คาทิปไกดทองถิ่น คาทิปพนักงาน

เสิรฟ พนักงานยกกระเป�า  
 คาธรรมเนียม น้ํามันเช้ือเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะ

อัตราแลกเปลี่ยน  
 คาภาษีตางๆ หัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (กรณีท่ีลูกคาตองการใบกํากับภาษี)  
 คาปรับ สําหรับกระเป�าสัมภาระเดินทางท่ีเกินกวาที่สายการบินกําหนด   
 ประกันภัยอุนใจยามเดินทาง (ตองซื้อเพิ่ม) 
 

ราคาทัวรน้ีไมรวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกดทองถิ่น  และหัวหนาทัวรจากเมืองไทย 
คาทิป จํานวน 40,000 วอน  *กรุณาย่ืนคาทิปใหกับหัวหนาทัวรที่สนามบิน (วันแรก)  

 
วิธีการชําระเงิน กรุณาชําระคามัดจํา ทานละ  5,000 บาท (ชวงเทศกาล 10,000 บาท) 
  แฟกซหรืออีเมล หนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทาง (หนังสือเดินทางมีอายุการ

ใชงาน 6  เดือนข้ึนไป) 
 คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯขอเก็บคาทัวรทั้งหมด กอนการเดินทางอยางนอย 15 วันทําการ 

มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด 
 
การยกเลิกและการเปล่ียนแปลง  
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด ฤดูทองเที่ยว เทศกาลสําคัญ จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร

ทั้งหมด หากไมไดปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ไดระบุไว    
 ชวงเทศกาลหรือวันหยุดตอเน่ือง  ตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางนอย 45 วัน ทําการหรือ

กอนหนาน้ัน  



 

 

 การยกเลิกจะ ตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 30 วัน ทําการหรือกอนหนาน้ันคืนคา
ทัวรทั้งหมด 

 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน  คิดคาใชจาย 50 เปอรเซ็นตของราคาทัวรในทุกกรณ ี
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดในทุกกรณี 
 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการ

การันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไมอาจขอ
คืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการ
คืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ัน 

 
เง่ือนไขอ่ืนๆ 
- รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชนของลูกคาเปนส่ิงสําคัญ 
- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขา

เมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเปนเหตุผลซึ่งอยู
นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที ่จะไมคืนเงิน
บางสวนหรือทั้งหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไม
สามารถเดินทางตอไปได คณะทัวรทานอ่ืนๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได 
จําเปนตองออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว แตทางตัวแทนบริษัทฯจะทําหนาที่ประสานงาน
และเจาหนาที่จะทําการติดตอและชวยเหลือทานเปนระยะๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆทั้งสิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ 
เชน การยกเลิกหรือการลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, 
การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออํานาจการควบคุมของ
บริษัทฯ และเจาหนาที่น้ันๆ ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเท่ียวตามรายการทัวร ผูเดินทาง
ไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใดๆทั้งสิ้น ทั้งคาเสียเวลา คาเสียโอกาส คาเสีย
ความรูสึก และคาใชจายท่ีบริษัทจายไปแลว เปนตน  



 

 

- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวท้ังหมดแลว  

- เมื ่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณี
ใดๆ ทั้งส้ิน 

- ถากรุปที่ทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวนตามที่
กําหนดไว หรือสายการบินแจงยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัทจะขอ
หักเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของประเทศที่ทานจะเดินทาง  
(ถาโปรแกรมที่ทานเดินทางจะตองย่ืนขอวีซา) 

- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง คา
ประกันภัย คาธรรมเนียมนํ้ามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับ
ขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง 

- เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เปนตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุไวบนหนาต๋ัว
เทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการออกต๋ัว
เครื่องบินไปแลวน้ัน ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได (ยกเวนบางสายการ
บิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทาง
หลังจากออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ทั้งน้ีจะขึ้นอยูกับสายการ
บินเทาน้ัน) 

- บริษัทฯทําหนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสง
เ ม ื ่ อ เ กิ ด ก า ร ส ู ญ ห า ย ข อ ง สั ม ภ า ร ะ 
ระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาวในระหวางการ ทองเที่ยวนี้ หาก
ทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืน
คาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไม
สามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการที่ ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด 



 

 

และทางบริษัทฯไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมี
เหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการ ที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการ
ไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณ
ตางๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคา
สวนมากเปนสําคัญ 
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