
 

 

รหัสทัวร B2B1902650 
ทัวรเกาหลี SKI WINTER COOL 6 วัน 3 คืน (TG) 
สกีรีสอรท| เกาะนาม ิ| ฟารมสตรอวเบอรรี | สวนสนุกเอเวอรแลนด | บลูเฮาส     
พระราชวังเคียงบก | โซลทาวเวอร | ชอปปم�งถนนฮงแด | ตลาดเมียงดง 
 

 
 
  



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG658 23.10-06.35 : TG656 23.30-06.55) 

20.00 น. คณะมาพรอมกันที ่สนามบินสุวรรณภูม ิผูโดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 2 เคานเตอร C 
(เช็คอินกรุปของสายการบินไทย) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัท และหัวหนาทัวร พรอม
อํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

23.10 น. นําทานสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG658 (บรกิารอาหาร
และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันท่ี 2 อินชอน (สนามบินอินชอน) – เกาะนามิ – เรียวไบท – สกรีีสอรท 

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหล ีเวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 
ช่ัวโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่น) 
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

 
 นําทานเดินทางสู เกาะนาม ิ(ใชเวลาน่ังเรือประมาณ 10-15 นาที) ใหทานไดดื่มด่ํากบั

ธรรมชาติ แมกไม ทิวสนบนเกาะนาม ิซึ่งถือเปนชวงเวลาที่ดีที่สุดทามกลางบรรยากาศ
โรแมนตกิ ใหทานไดยอนรอยละครรักแนว DRAMA ซีรียเกาหลีท่ีโดงดังไปทั่วเอเชีย  
WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พรอมเก็บภาพความ
ประทับใจ ถายรปู กับดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูป
ปم�นที่สรางขึ้นเพ่ือไว 



 

 

 
 จากน้ันใหทานไดสนุกสนานกับกิจกรรม ปم�นจักรยานบนรางรถไฟ Rail Bike มีจักรยาน

แบบน่ัง 2 คน และน่ัง 4 คน ใหทานไดสนุกสนานกับการปم�นจักรยานบนรางรถไฟ โดยมี
จักรยานราว 50 คัน ท้ัง 2 แบบคละกัน ปم�นไปตามรางรถไฟ ทามกลางบรรยากาศ
ธรรมชาติที่เย็นชื่นใจ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมน ูทัคคาลบ้ี (ไกผัดซอสสไตลเกาหล)ี 
 

 
สัมผัสประสบการณหนาวสุดขั่วกับ ลานสกีขนาดใหญ อิสระใหทานลนสกี  ซึ่งปลอดภัย
ไมมีอันตราย การเตรียมตัวกอนเลนสกีควรเตรียมถงุมือสกี ผาพันคอ แวนกันแดด เส้ือ
แจคเก็ตกันน้ําหรือผารม และกางเกงรัดรูปพรอมกับรบัฟงขอแนะนํา และฝกวิธีการเลน
จากไกดทองถิ่นกอนลงสนามจริง ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของทานเองเปนสําคัญ และ
ทานสามารถเลนและสัมผัสกับหิมะปุยขาวไดอยางสนุกสนาน   
หมายเหตุ : กิจกรรมภายในลานสกีขึ้นอยูกับความเอ้ืออํานวยของสภาพอากาศ บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
(*ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสก ีสกีลิฟท สโนวสเลด สกีคาเลนรวมชุด
ประมาณ 50,000 วอน*) 



 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบูชาบู 
ท่ีพัก พักที ่CENTRAL PLAZA HOTEL หรือ PACIFIT HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ

เทียบเทา 

วันท่ี 3 ฟารมสตรอวเบอรรี – สวนสนุกเอเวอรแลนด – ชอปปم�งถนนฮงแด – 943 King’s 
Cross (คาเฟ�ธีม แฮรรี่ พอตเตอร) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชมและเก็บสตรอวเบอรรีที ่ฟารมสตรอวเบอรร ีทานสามารถเก็บและชิมได สต

รอวเบอรรี เกาหลีจะมีลูกใหญและรสชาติหวาน ทานสามารถ ส่ังซื้อฝากคนทางบานได  

 

 

นําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด ถูกขนานนามวาดิสนียแลนดเกาหล ีเปนสวน
สนุกกลางแจงท่ีใหญที่สุดของประเทศ โดยมบีริษัทซัมซุงเปนเจาของ ต้ังอยูทามกลาง
หุบเขา ใหทานไดอิสระเท่ียวชมทองไปกับโลกของสัตวป�าซาฟารีชมไลเกอรแฝดคูแรก
ของโลกท่ีน่ีทานจะพบเจาป�าสิงโตและเสือสามารถอยูดวยกันไดอยางเปนสุข ชมความ
นารักของหมีที่สามารถส่ือสารกับคนขับรถไดเปนอยางดี หรือเขาสูดินแดนแหงเทพ
นิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไมเปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเคร่ือง
เลนนานาชนิด อาทิเชน สเปซทัวร รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซึ่งกําลัง
บานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน 
เปนสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เปนดอกกุหลาบ, เดือน
สิงหาคม - เดือนกันยายน เปนสวนดอกลิลลี,่ เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เปน



 

 

สวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงตางๆ ท่ีจัดตามตารางประจําวันดวยบัตร
เขาชมแบบ ONE DAY TICKET เลนไดทุกเครื่องเลนไมจํากัดรอบ เลือกชมและ
เลือกชอบปم�งในรานคาของท่ีระลึกตางๆอยางมากมาย 

 
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมน ู“คาลบ้ี” (หมูยางเกาหลี) 
 อิสระชอปปم�งยานวัยรุนช่ือดัง ยานถนนฮงแด เปนยานชอปปم�งบริเวณดานหนาของ

มหาวิทยาลัยฮงอิก จึงเปนศูนยรวมเด็กวัยรุนและเด็กมหาวิทยาลัย เปนอีกเสนหน่ึงที่มี
บรรยากาศโรแมนตกิ อีกทั้งยังมีรานกาแฟท่ีเปนเอกลักษณ แกลเลอร่ี รานคาจําหนาย
สินคาแฟช่ัน คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารที่นาสนใจในหมูวัยรุนอาย ุ20-30 ปที่
นิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและรานอาหารตางๆก็ยงัไมแพงอีกดวย ซึ่งจะคึกคกัเปน
พิเศษต้ังแตชวงบายเปนตนไป 

 นําทานเดินทางสู 943 King’s Cross คาเฟ�ธีม แฮรรี่ พอตเตอร มีมุมถายรูป
มากมาย มชุีดคลมุกบัผาพันคอทั้ง 4 บานพรอมไมกายสิทธิ์ใหใสถายรูป เครื่องด่ืม
ราคา 4,000 - 6,000 วอน ทานจะไดสัมผสับรรยากาศในโลกของแฮรรี่ไดแบบชิลๆ  



 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู บฟุเฟ�ตปم�งยาง 
ท่ีพัก พักที ่INTERCITY HOTEL / HANGANG RAMADA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ

เทียบเทา 

วันท่ี 4 บลูเฮาส – พระราชวงัเคียงบก – ศูนยโสม – Cosmetic Shop – สตารปารค – 
ตลาดเมียงดง –  Duty Free 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
 ผานชม บลูเฮาส (Blue House ) ทําเนียบประธานาธิปดี  มีอีกช่ือหน่ึงวา “ชองวาแด”  

ช่ือน้ีถูกตัง้มาจากหลังคาของอาคารซึ่งมุงดวยกระเบ้ืองสีฟ�าออนทั้งหลัง ทําใหอาคารมี
ความโดดเดนเน่ืองจากสีฟ�าของหลังคา ตัดกับฉากหลังซ้ือเปนภูเขาพูกักซานสีเขียวเขม 
เปนทัศนียภาพที่สวยงามเปนอยางยิ่ง 

 จากน้ันนําทานชม พระราชวังเคียงบก พระราชวังเกาแกที่สุดของราชวงศโชซอน สราง
ข้ึนในป ค.ศ.1394โดยใชเปนศูนยกลางการปกครองในสมยัโบราณโดยเปนทั้งท่ีประทับ
และฐานอํานาจของพระเจาแทจอนและ ปกครองเกาหลีของญี่ปุ�นไดสรางอาคารรัฐสภา
ขนาดยักษข้ึนคั่นเพ่ือตองการแสดงนัยเดนชัดวาตองการตัดความผูกพันระหวางพระ
ราชวงศกับราษฎรอาคารหลังน้ีไดถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปการปลดแอกจาก
ญี่ปุ�นในเขตพระราชวังยังมีพระตําหนักเคียวฮเวรู เปนอาคารสองช้ันตัวพระตําหนักถูก
สรางใหยื่นออกไปกลางสระน้ําที่เต็มไปดวยฝงูหงสสรางข้ึนเพ่ือใชเปนสถานที่สําหรับจัด
งานเล้ียงพระราชทาน 

 



 

 

 นําทานสู ศูนยโสม ซึ่งรฐับาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอาย ุ6  ป ซึ่งถือวาเปน
โสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชวีิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ี
ที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2  เทา เพ่ือนําไปบํารุงรางกาย หรือฝากญาติผูใหญที่ทาน
รักและนับถือ   

 จากน้ันนําทานชม COSMETIC SHOP ศูนยรวมเครื่องสําอางช่ือดังของเกาหล ีเชน 
Rojukiss, Missha 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมน ูซัมเทกัง (ไกตุนโสม) 
 นําทานสู STAR PARK ต้ังอยูบริเวณ MBC World บริษัท กระจายเสียงรายใหญ

ของเกาหลีมีจัดการแสดงหลากหลายสวน เชน CARPET ZONE ซึ่งจะจัดในสวนน้ัน 
เปนพรมแดงใหทุกทานไดสัมผัสประสบการณ เฉกเชน นักแสดงช้ันนําของประเทศ
เกาหลีใต LED MASK ZONE ซึ่งจัดเปนสวนจัดแสดงนิทรรศการสวนแรกของ STAR 
PARK และทุกทานสามารถชม สวนจัดแสดงท่ีนาสนใจอีกมากมาย 

 ชอปปم�ง เมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหล ีทานสามารถเลือกสินคาเทรนดแฟช่ันลาสุด
ของเกาหลีไดที่น่ีโดยเฉพาะสินคาวัยรุนเชน เส้ือผา รองเทา กระเป�า เคร่ืองประดับ ทั้ง
แบรนด เนม เชน EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคาจากแบรนดเกาหลี
โดยเฉพาะ เครื่องสําอางเชนETUDE HOUSE, SKIN FOOD,THE FACE SHOP, 
MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีรานกาแฟ รานอาหารตางๆ ทาน
สามารถลิ้มลองไอศกรมี 2,000วอนท่ีสูงเกือบฟุตไดท่ีน้ี และKRISPY KREMEโดนัท 
ที่สุดแสนอรอย 

 
 นําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษีที่หาง Duty Free  จากน้ันใหทาน  ชอปปم�งตาม

อัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหลงรวมวัยรุนยานสยามสแควร โดยเฉพาะอยางยิ่งเปน
แหลงรวมเครื่องสําอางคช่ือดัง อาท ิEtude, Skinfood, The Face Shop, 
Missha เปนตน 

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา 1 มื้อ (ใหทุกทานไดอิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย) 



 

 

ท่ีพัก พักที ่INTERCITY HOTEL / HANGANG RAMADA HOTEL  ระดับ 3 ดาว หรือ
เทียบเทา 

วันท่ี 5 ศูนยสมุนไพรเกาหล ี– ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง – โซลทาวเวอร – ซองซูดง – ฮุนไดเอาท
เลท – ซุปเปอรมารเกต็ – อินชอน (สนามบินอินชอน)   

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม ศูนยยาสมนุไพรเกาหลี ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู

ของเกาหล ีที่นํามาแปรรูปเปนรปูแบบตางๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุงรางกาย 
 จากน้ันนําทานชม ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซ่ึง

จะใชตนสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอม
กับการวิจัยท่ีประเทศเกาหลีใตออกมาเปนน้ํามันสนเข็มแดง ภูมปิระเทศของประเทศ
เกาหลีเปนภูเขาประมาณ 70 เปอรเซ็นต โดยกวาจะมาเปนน้ํามันสนเข็มแดงได 1 
แคปซูลตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม มาสกดัเอาน้ํามันมาผลิตและวิจัย
ออกมาเปนน้ํามันสน 

 นําทานเดินทางสู โซลทาวเวอร 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 
480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซล
ทาวเวอรไดรอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองไดถึงเขาพูกักซัน และถาหันไปยังทิศ
ตรงขาม ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน้ําฮันกัง **ไมราคารวมคาขึ้นลิฟท ** 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดวยเมนู จิมดัก(ไกอบซีอ๊ิววุนเสน) 
 นําทานเดินทางสู ยานซองซูดง (Seongsu-dong) ยานที่ผสมผสานความเกากบัความ

ใหมเขาดวยกัน ยานท่ีเปนแหลงรวมตัวของหนุมสาวชาวเกาหลีใต ในยานน้ี มรีอยขีด
เขียนตามกําแพงใหเห็นทั่วไป ไมวาตรงไหนกข้ึ็นกลอง จึงเปนยานท่ีทําใหรูสึกอยาก
ถายรูปขึ้นมาทันทีโดยไมรูตัว มี คาเฟ� โอเนียน สถานท่ีที่เปนเหมือนตัวแทนของยาน
ซองซูดง 

 นําทานเดินทางสู  ฮุนไดเอาทเลท  แหลงชอปปم�งสินคาที่รวบรวมแบรนดดัง ท่ีเต็มไป
ดวยรานแฟช่ันกวา 200 ราน ใหทานไดชอปปم�งอยางจุใจ 



 

 

 นําทานชอปปم�งท่ี ซุปเปอรมารเก็ต ซึ่งมีสินคาตางๆ มากมายใหเลือกซื้อหาเปนของฝาก 
เชน กมิจิ บะหมี่กึง่สําเร็จรูป สาหราย ขนมขบเค้ียว ลกูอม ผลไมตามฤดกูาลและของที่
ระลึกตางๆ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู อุดง 
 นําทานเดินทางสู สนามบินอินชอน 
21.25 น. นําทานลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 655 (บริการอาหารและ

เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันท่ี 6 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG655 21.25-01.20) 

01.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 

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 
ทานะ 

 
พักเด่ียว 
ทานละ 

วันท่ี 06-11 ธ.ค. 
62 

22,900.- 22,900.- 21,900.- 20,900.- 
ติดตอ
สอบถา
ม 

6,900.
- 

วันท่ี 12-17 ธ.ค. 
62 

20,900.- 20,900.- 19,900.- 18,900.- 
ติดตอ
สอบถา
ม 

6,900.
- 

วันท่ี 19-24 ธ.ค. 
62 

23,900.- 23,900.- 22,900.- 21,900.- 
ติดตอ
สอบถา
ม 

6,900.
- 



 

 

วันท่ี 27 ธ.ค.- 01 
ม.ค. 63 

24,900.- 24,900.- 23,900.- 22,900.- 
ติดตอ
สอบถา
ม 

6,900.
- 

ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลับ) ทานละ 10,900.- ราคาน้ีรวมรายการ
ทัวร ตัว๋เครื่องบนิ  

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

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผดิชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจาก

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

         ใดประเทศหน่ึง 
2.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงให

ทราบลวงหนา 
3.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา 
4.  กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง 

โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 5-7 วันกอนการเดินทาง 



 

 

5. เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 

**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศเกาหลีโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและ
เกาหล ีขึ้นอยูกับการพจิารณาของเจาหนาที่เทาน้ันลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น** 

 
กรณีคณะออกเดินทางได 

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

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 

1.  คาบัตรโดยสารช้ันทัศนาจรไป – กลับ (ต๋ัวกรุป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ํามันไว
เรียบรอยแลว 

2.  คาที่พัก 3 คืน หองละ 2-3 ทาน 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  หัวหนาทัวรหรือมัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
5.  ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม) 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

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

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลมุผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   



 

 

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 
1.5 ลานบาท] 

7.  สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ 30 กก. 
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

1. คาทําหนังสือเดินทางไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาท ิคาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คา

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

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

5. คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และคนขับรถ รวม 1,750 บาท/ทาน/ทริป 
 
เง่ือนไขการจอง 

1. ชําระเงินมดัจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขา
บัญชีและสงหลักฐานการ โอนเงินใหเจาหนาที่ที่ดูแลเสนทาง ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ 
เงินมัดจําแลวเทาน้ัน 

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

ทานติดตอ 
                    เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง
เจาหนาท่ี ทางบริษัท 
                   ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

4.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 
ผูสูงอาย,ุ มีโรค 
         ประจําตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน  
         ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของทานเอง เน่ืองจาก



 

 

การเดินทาง 
         เปนหมูคณะ หวัหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด  
 

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาที่พักและต๋ัวเครื่องบนิ 
มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติั 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 

1. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อ
ผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจํา
ทั้งหมด 

2.      ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-45 วัน เกบ็เงินมัดจําท้ังหมด 
3.      ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร ตอทาน 
4.      ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-7 วัน เก็บคาใชจายท้ังหมด 100% ของราคาทัวร 
5.      ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย
และประเทศ 
         สาธารณรัฐเกาหลีใต ไมมกีารคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้นในกรณีเจ็บป�วย 
จนไม    
         สามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ 
จะทําการ 
         เล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถเรียก 
         คืนไดคือคาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัวทานละ 10,000 บาทและคาใชจายอ่ืนๆ 
6.      ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล ท่ีตองการันตีมดัจํากับสายการบิน

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



 

 

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

**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศเกาหลีใตโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้ง
ไทยและเกาหลีใต ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตอง
ผานการตรวจคนเขาเมอืงดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความ
ชวยเหลือใดๆไดทั้งส้ิน** 

8.       เมื่อทานออกเดินทางไปกบัคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หน่ึง หรือเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงิน
มัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

9.        สําหรบัผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกบับิดา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอม 
                   ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได 

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

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานสละสิทธ์ิ
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

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

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากได
สํารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 



 

 

6. ราคาน้ีคดิตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเครื่องบนิตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบริษทัฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กาํกับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบนิ จะไมมกีารคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน  

11. บริษัทของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆท้ังสิ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี
จุดประสงคการเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเกาหลีเทาน้ัน 

12. เที่ยวบิน และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิ
ตองแจงใหทราบลวงหนา 

13. เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบรกิารไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบรษัิทฯ ทางบริษัท
ฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 

14. โรงแรมทีพั่กในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของท่ีพัก
แตกตางกบัประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจัดหา
โรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามท่ีระบุในรายการ
ทองเท่ียวเทาน้ัน โรงแรมท่ีประเทศเกาหลีโดยสวนใหญจะเปนแบบหองพักคู (Twin 
หรือDouble) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ3ทานขึ้นอยูกับขอจํากัดของ
หองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมีความแตกตางกนั
อาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน และไมสามารถเสริมเตียงไดตามที่ตองการ
โรงแรมหลายแหงจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยูในแถบที่มี
อุณหภูมิต่ําเคร่ืองปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน 

15. กระเป�าสัมภาระตางๆถือเปนทรัพยสินสวนตัวของทาน ทางบริษัทจะไมรับผดิชอบตอ
ความเสียหายสูญหายลาชา หรืออุบัติเหตุตางๆ ใดๆทั้งส้ิน 



 

 

16. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบรกิาร และเงินมัด
จําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ินและถาทานตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวรเพ่ือ
ทองเท่ียวเอง โดยไมลงรานศูนยโสม, ศูนยสมุนไพร, รานน้ํามันสน, ศูนยเครื่องสําอาง 
และรานพลอย 
อะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเกบ็คาใชจายที่เกดิขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 USD 
ตอทาน 

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

18. ในระหวางทองเที่ยวจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอด
การเดินทาง และในวันสุดทายของการเดินทางชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายหา
กวาทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อทั้งน้ีขึ้นอยูกับความ
พึงพอใจของทาน ทางบริษัททัวรไมมกีารบงัคับใหซ้ือแตอยางใดแตเปนการบอกกลาว
ลวงหนาเพ่ือใหผุเดินทางไดรับทราบ 

19. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ
กอนทุกคร้ังมิเชนน้ันทางบริษัทฯจะ ไมรับผดิชอบคาใชจายใดๆท้ังสิน้ 

 
การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง 
เอกสารที่ควรเตรียมกอนการเดินทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณา
ใหเฉพาะนักทองเท่ียวที่มาทองเที่ยวโดยสุจริตเทาน้ันที่ผานเขาเมืองได และพิจารณาจาก  

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

2.    หลักฐานการเงิน ในระหวางการทองเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัว
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.    ใบรับรองสถานศึกษาหากทานยังอยูในระหวางการศึกษาหรือบตัรนักศึกษาและควร
เดินทาง 
                   กับผูปกครอง เชน บิดา มารดา ป�า นา อา ท่ีมีนามสกุลเดียวกัน 

4.    หากเปนพาสปอรตใหม ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรตใหมหรือนําติด
ตัวไปดวย  

5.    การแตงกายสุขภาพและแลดูเปนนักทองเที่ยว ไมควรสวมใสรองเทาแตะ 
 


