
 

 

รหัสทัวร GS1903000 

ทัวรเกาหล ีKOREA NEW YEAR 2020 5 วัน 3 คืน (OZ) 
หมูบานเทพนิยาย   ถนนแคฮังนูร ี  เกาะนามิ   เลนสกบีนลานสกีขนาดใหญ 
สวนสนุกเอเวอรแลนด   วัดโชเกซา   ยานดงแดมุน   พระราชวังชางด็อกกุง 

หมูบานอิกซอนดง   ภูเขานัมซาน   หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร   ดิวต้ีฟร ี

ยานชอปปم�งเมียงดง   ยานฮงแด   พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ 

 



 

 

บินดวยสายการบินเอเชียนาแอรไลน (OZ) : ขึ้นเครื่องท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิ(BKK) 
*****มีอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ***** 

OZ742 BKK(กรุงเทพ) - ICN(อินชอน) 23.55 – 07.10+1 
OZ741 ICN(อินชอน) - BKK(กรุงเทพ) 18.10 – 22.00 

**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกนิ 23 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถอืขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 
12 ก.ก. ** 

 
DAY 1 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)   (-/-/-) 
20.30  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารขา

ออก ชั้น 4 ประตูทางเขา 5 เคานเตอรเช็คอิน K สายการบิน ASIANA AIRLINES 
โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการ
เช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

23.55 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต 
โดยสายการบิน ASIANA AIRLINE เท่ียวบินที่ OZ742 

 
DAY 2 
สนามบินอินชอน – PARADISE CITY – ถนนแคฮังนูรี – หมูบานเทพนิยาย - เกาะนามิ – 
สนุกสนานกับการเลนสกีบนลานสกีขนาดใหญ    (-/L/D) 
07.10  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ อินชอน เมืองอินชอน ประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีใต ** ตามเวลาทองถิ่น เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกา
ของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา ** 
หลังทุกทานผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย 

 นําทุกทานเดินทานเดินทางขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยอจอง หรือ สะพานเพื่อ
ความหวังในการรวมชาติที่ยาวกวา 4.42 ก.ม. และ มียอดโดมสูง 107 เมตร ทานจะได
สัมผัสความสวยงามและยิ่งใหญ  



 

 

  
PARADISE CITY ดวยสถาปตยทันสมัยเกๆแปลกตาของตึกแลวทําใหไดรูปสวยๆ จุดเช็คอิน

เกรๆกลับไปไมซํ้าใครกันอีก ที่นี่เรียกวาแหลงบันเทิงครบวงจรเลยก็วาไดเพราะในนี้มีทั้ง
โรงแรม คาสิโน แกลลอร่ีสวนสนุก ภัตคารรานอาหาร สระวายน้ํา จุดชอปปم�งครบทุกอยาง
ในแหลงเดียวตั้งอยูในโซน CULTURE PARK 

 
ถนนแคฮังนูรี ตั้งอยูในไชนาทาวน ยานอินชอน ถนนแคฮังดูรี เปนถนนที่เต็มไปดวยกลิ่นอายจีน 

เกาหลี ญี่ปุ�น ตัวอาคารของที่นี่ยังคงความดั้งเดิมของแตละประเทศไวอยู มีมุมถายรูป
เกๆ ชิคๆ นอกจากน้ียังมีรานอาหารอรอยๆอีกมากมาย  

หมูบานเทพนิยาย (ดงฮวามาอึล) อยูในเมืองอินชอน  หมูบานแหงนี้ไดนําเอาตัวละครจากนิทาน
หลากหลายเรื่องที่ไดรับความนิยมมาตกแตงตัวบาน กําแพง ประตู หนาตาดวยสีสันที่ี
สดใส สะดุดตา บานทุกหลังมีคนอาศัยอยูจริงๆ ชุมชนเล็กๆแหงนี้เดิมทีก็ไมไดเปนที่รูจัก
มากมายอยางในปจจุบันนะคะออกจะเงียบ ซบเซาดวยซํ้าเพราะจะมีแตผูสูงอายุอาศัยอยู



 

 

แตไดมีการพัฒนาปรับปรุงดวยการตกแตงชุมชนใหเปนเทพนิยายก็กลายเปนที่รูจักมาก
ขึ้นในหมูนักทองเท่ียวผานทางซีรี่ยหลายเรื่องท่ีมาใชโลเกชั่นที่น่ีถายทํา 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี ้

 
 

 
เกาะนามิ (NAMI ISLAND) เปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีใต เกาะนามิ มี

รูปรางเหมือนใบไมลอยนํ้า เปนเกาะกลางแมนํ้าฮัน ซึ่งเกิดจากการสรางเขื่อนช็องพย็อง โดง
ดังจากซีรีสเรื่องเพลงรักในสายลมหนาว (THE WINTER LOVE SONATA) ซึ่งใชเกาะนา

NAMI ISLAND 



 

 

มิเปนสถานที่ถายทํา เกาะนามิไดชื่อตามนายพลนามิ ที่รับราชการตั้งแตอายุ 17 ป บิดาอยู
ในตระกูลสูงศักดิ์ สวนมารดาเปนเจาฟ�าหญิง เขานําทัพกวาดลางจลาจลในพื้นที่ภาคเหนือ
และตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไดทั้งหมด และไดรับตําแหนงสูงเมื่อยังมีอายุเพียง 26 
ป แตหลังจากเปลี่ยนรัชกาลใหม เขาก็ถูกใสรายวาเปนกบฏ และถูกประหารชีวิตพรอมกับ
มารดาและพวกรวม 25 คน ตอมาหลังผลัดเปลี่ยนรัชกาลใหมอีกครั้ง ไดมีการพิสูจนพบวา
ขอกลาวหาทั้งหมดลวนเปนเท็จ เขาจึงไดรับคืนยศถาบรรดาศักดิ์ดังเดิม เกาะแหงน้ีมีทิวทัศน
ที่สวยงามไปดวยตนเกาลัดและทิวสนเรียงราย ในชวงฤดูใบไมรวงจะมีเทศกาลใบไมเปลี่ยน
สี ใบไมตางเปลี่ยนเปนสีแดงสวยงาม และมีสุสานของนายพลนามี ซึ่งยังคงตั้งอยู ณ เกาะ
แหงนี้ 

ลานสกีขนาดใหญ  YANGJI SKI RESORT หรือเทียบเทา   ประกอบไปดวยเนินสกีถึง 2 เนิน
ดวยกันแบงเปนเนินสกีสําหรับผูฝกหัดเลน 1 เนิน,  และเนินสําหรับผูที่เลนชํานาญแลว 1 
เนิน (ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี, สกีลิฟท, สโนวสเลด กอนโดลา หรือ 
เคเบิล **ขึ้นอยูกับสถานที่วามีใหบริการหรือไม**) มีเวลาใหทานไดสนุกกับการเลนสกี
อยางเต็มที ่ ซึ ่งปลอดภัยไมมีอันตราย เตรียมตัวกอนเลนสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี 
ผาพันคอ แวนกันแดด เสื้อแจคเก็ตกันนํ้า หรือผารม และกางเกงรัดรูป ขอคําแนะนําและ
ฝกวิธีการเลนจากไกดทองถิ่นกอนลงสนามจริง เพ่ือความปลอดภัยของทานเองเปนสําคัญ 
**ปริมาณของหิมะและการเปดใหบริการของลานสกีขึ ้นอยู กับความเอื้ออํานวยของ
อากาศ หากไมมีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปดใหบริการ ในกรณีที่ลานสกีไมสามารถ
เปดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี่ยนเปน ONE 
MOUNT SNOW PARK (ไมรวมคาเขา SNOW PARK) 



 

 

 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบูสไตลเกาหล ี
ที่พัก      YANGJI SKI RESORT, SUWON  หรือเทียบเทา 
 
DAY 3 
ไรสตอเบอรรี่ – สวนสนุกเอเวอรแลนด – เมืองโซล – พิพิธภัณฑสาหราย – วัดโชเกซา – 
SHOPPING ยานดงแดมุน   พิเศษ !!  ให ท านไดใสช ุดประจ ําชาติเกาหล ี “ฮันบก”           
(B/L/D) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

  
ไรสตรอเบอรรี่  ใหทานเพลิดเพลินกับการชมและเลือกเก็บสตรอเบอรรี ่สดๆหวานฉํ่าจากไร 

นอกจากน้ัน ทานยังสามารถซื้อกลับมาฝากคนที่ทานรักที่เมืองไทยไดดวย 

  
สวนสนุกเอเวอรแลนด (EVERLAND)  เปนสวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศเกาหลีใต 

ตั้งอยูบนทําเลที่สวยงามทามกลางหุบเขา ในเมืองยงอิน ทางตอนใตของเมืองโซล ไดรับ
การขนานนามวาเปนดิสนียแลนดแหงเกาหลีใต ที่นี่ถูกออกแบบใหแตกตางกันในแตละ
โซน ได แก   สวนสัตว   , GLOBAL FAIR , EUROPEAN ADVENTURE , MAGIC 
LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY นอกจากนี้ยัง
มีสวนสี่ฤดู ซึ่งปลูกดอกไมประจําในแตละฤดูกาล และมีการตกแตงสวนสนุกใหเขากับ
บรรยากาศของเทศกาลน้ันๆ โดยมีบริษัทซัมซุง เปนเจาของ ผูบริหารจัดการสวนสนุกแหง
นี้ ดังนั้นความยิ่งใหญตระการตา และ ปลอดภัย ไมแพชาติใดในโลกแนนอน ** โซนสวน
นํ้าจะเปดเฉพาะชวงฤดูรอน** 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ปم�งยาง 

 
เมืองโซล (SEOUL) ชื่ออยางเปนทางการนครพิเศษโซล เปนเมืองหลวงและมหานครที่ใหญที่สุด

ของเกาหลีใต 
พิพิธภัณฑสาหราย (KIMPAP)  จัดแสดงเรื ่องราวตางๆของการทําสาหรายและประวัติความ

เปนมาตนกําเนิดของการผลิตสาหรายและขั้นตอนการผลิตสาหรายที่สดใหมทุกวัน ให
ทานจะไดเลือกชิมผลิตภัณฑที่ทําจากสาหรายหลากหลายรสชาติใหลิ้มลองและเลือกซื้อ
เหมาะแกการนํามาเปนของฝาก เชน สาหรายอบแหง , สาหรายยาง พิเศษ !!  ใหทาน
ไดใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)     และถายรูปไวเปนที่ระลึก  

  
วัดโชเกชา (JOGYESA TEMPLE)  หรือที่คนไทยเรียกวา “วัดพระยิ้ม” ในอดีตนั้นวัดแหงนี้เปน

เหมือนศูนยกลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลี ซึ่งเปนวัดเกาแกและมีชื่อเสียงเปน
อยางยิ่ง เมื่อเดินเขามาในวัดนี้สิ่งแรกที่จะสังเกตุเห็นก็คือตนไมใหญที่ดานหนาประตู
ทางเขา มีความสูงถึง 26 เมตร สวนอาคารหลักของวัดนั้นมีอายุมากกวา 500 ป และ
เปนอาคารขนาดใหญ ชื ่อวา DAEUNGJEON สรางขึ ้นในป 1938 ภายในมีพระ



 

 

ประธานสีทองขนาดใหญ 3 องค ซึ ่งชาวเกาหลีเชื ่อกันวามีความศักสิทธิ์ จึงนิยมไป
นมัสการในวันสําคัญตางๆ 

  
ยานชอปปم�งทงแดมุน  ตลาดคาสงที่ใหญที่สุดของเกาหลีใต มีรานคามากกวา 10,000 ราน ทั้ง

แบบรานคาบนตึก แผงลอย และแบกะดิน บรรยากาศประมาณสําเพ็ง โบเบ บวกกับ
ประตูนํ้า ตลาดแหงนี้เปด 24 ชั่วโมง สวนใหญจําหนายสินคาแนวแฟช่ัน เสื้อผา รองเทา 
ปะปนกันไปใหเลือกตามงบประมาณ ตั้งแตสินคาถูกที่สุด หรือราคากลาง ๆ สบาย
กระเป�า ไปจนถึงระดับหรูหราราคากระเป�าฉีก สวนในชวงกลางคืนจะมีการเปดแสงสี
ประกอบดนตรีขับกลอมกันตลอด รับรองวาถึงแมออกมาชอปปم�งคนเดียวก็ไมรูสึกเหงา
อยางแนนอน 

คํ่า       บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู บิบิมบับ (ขาวยําเกาหลี) 
ที่พัก BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเทา   
 

DAY 4 
ศูนยโสมรัฐบาล - ศูนยสมุนไพรนํ้ามันสนเข็มแดง – ศูนยรวมเครื่องสําอางแบรนดังเกาหลี – 
พระราชวังชางด็อกกุง – หมูบานอิกซอนดง - ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร – 
ดิวตี้ฟรี – ยานชอปปم�งเมียงดง  (B/L/D) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

เลือกซื้อสินคาจาก ศูนยโสมแหงรัฐบาล (GINSENG) เหตุผลที่เรียกวาศูนยโสมแหง
รัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดที่นี่จะถูกควบคุมคุณภาพภายใตมาตรฐานของรัฐบาล ไดรับ
การรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เปนโสมที่มีอายุ 6 ป ซึ่งถือวามีคุณภาพดีที่สุดในโลก มี
ชื่อเสียงที่สุด และ ศูนยสมุนไพรนํ้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) เปนผลิตภัณฑ ที่สกัด
จากนามันสน มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุล
ในรางกายไดเปนอยางดี ที่ขาดไมไดคือผลิตภัณฑเวชสําอางจาก ศูนยรวมเครื่องสําอาง
แบรนดดังเกาหลี (COSMETIC GALLERY) เชน WATER DROP (ครีมนํ้าแตก) , 
SNAIL CREAM (คร ี ม เม ื อกหอยทาก )  , BOTOX (โบท ็ อกซ ) , ALOE VERA 
PRODUCT (ผลิตภัณฑจากสมุนไพร วานหางจระเข) เปนตน 

 

CHANGDEOKGUNG PALACE 



 

 

พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE)  พระราชวังลําดับที่สอง ทึ่ถูกสราง
ในป ค.ศ. 1405 ตอจากพระราชวังคย็องบกกุง  และมีความสําคัญในการเปน ที่พํานัก
ของพระมหากษัตริยหลายพระองค ในสมัยราชวงศโชซ็อน และยังเปน 1 ใน 5 ของ
พระราชวังสําคัญที่ยังคงรักษาไว พระราชวังแหงน้ีเปนที่พํานักของ พระมหากษัตริยถึง 9 
พระองค ในสมัยราชวงศโชซ็อน (JOSEON DYNASTY) 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไกตุนโสม  

   
หมูบานอิกซอนดง (IKSEONDONG)  เปนหมูบานฮันอกโบราณอายุกวา 100 ป อยูแถวอินซา

ดง แหลงรวมคาเฟ�เกๆ รานอาหารชิคๆกลางกรุงโซล ถนนสายน้ีหรือแมแตตัวบานเรือนก็
ยังคงสไตลความโบราณฉบับเกาหลีไว 

 
หอคอยเอ็น โซลล ทาวเวอร (N SEOUL TOWER) ตั้งอยูบน ภูเขานัมซาน 1 ใน 18 หอคอย

เมืองที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล ทานสามารถชม
ทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองได



 

 

ถึงเขาพูกักซัน และถาหันไปยังทิศตรงขาม ก็จะเห็นไกลไปถึงแมนํ้าฮันกัง เปนอีกหน่ึง
สถานที่ ที่สุดแสนจะโรแมนติก ไมวาจะเปนยามกลางวันหรือกลางคืน และไมวาจะฤดู
ไหนๆ ที่นี่ยังคงไดรับความนิยมเสมอมา เพราะเปนสถานที่คลองกุญแจคูรักที่ยอดนิยม
ของนักทองเท่ียว และชาวเกาหลี โดยมีความเชื่อวาหากไดมาคลองกุญแจดวยกันที่น่ี และ
โยนลูกกุญแจลงไปจะทําใหรักกันมั่นคง ยืนยาว ตราบนานเทานาน ** ยังไมรวมคา ขึ้น
ลิฟต และ คาแมกุญแจ ลูกกุญแจคูรักสําหรับคลอง ทานสามารถเตรียมจากประเทศไทย
ไปได **  

ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE)  เปนศูนยรวมรานคาปลอดภาษีที่ใหญที่สุดในโซล ใหไดช็อปปم�งสินคาแบ
รนด  เนมชั ้นน ําแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช น นาฬิกา , แว นตา , 
เครื่องสําอาง , กระเป�า , กลองถายรูป หรือจะเปนโทรศัพทมือถือ ใหทานอิสระไดเลือก
ซื้อไดอยางเต็มที่ เปนแหลงรวมสินคาแบรนดดังกวา 250 แบรนด ทั้งเครื่องสําอาง , 
นํ้าหอม , กระเป�า , สินคาแฟชั่นตางๆ เชน CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , 
FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE เปนตน ไมไดมีแคเพียงสินคาจาก
แบรนดตางประเทศเทานั้น สินคาแบรนดเกาหลีก็มีใหเลือกหลากหลายไมแพกัน หากจะ
เขาไปช็อปปم�งกันที่หางแหงน้ี ใหพกพาสปอรตและขอมูลต๋ัวเครื่องบินไปดวยเพราะตองใช
ในการซื้อสินคา 

 
ยานเมียงดง (MYEONGDONG)  เปรียบเสมือนยานสยามสแควรบานเรา เมียงดงไดชื่อวาเปน

แหลงรวมแฟชั่นแบรนดเกาหลีชั้นนํา ซึ่งในแตละวันจะ มีวัยรุนเกาหลีมาเดินช็อปปم�งกัน
อยางลนหลาม ทานสามารถหาซื ้อสินคาไดอยางหลากหลายทั้งเสื ้อผา , รองเทา , 



 

 

กระเป�า , เครื ่องสําอางซึ ่งเปนที ่ร ู จักอยางดีของคนไทย เชนLANEIGE , ETUDE 
HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เ ป  น ต น 
เคร่ืองประดับ , ซีดีเพลง , วีซีดี , ดีวีดีหนังและซีรียท่ีฮิตตลอด จนไปถึงของที่ระลึกที่มีรูป
ดารานักแสดงคนโปรดของทานอยูในสินคา อีกทั้งยังมีรานกาแฟ รานอาหารตางๆ ทาน 
สามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตไดที่น้ี 

คํ่า       บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟตนานาชาติ พิเศษเมนู ขาปูยักษ ไวน 
เบียร 
ที่พัก BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเทา   
 
DAY 5 
โรงงานเจียระไน พลอยสีมวง อเมทิส - ศูนยสมุนไพรเกาหลี - ยานฮงแด - พิพิธภัณฑภาพ 
3 มิติ – พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง - ซุปเปอรมาเก็ต หรือ รานละลายเงินวอน – เมืองอินชอน – 
กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)            (B/L/-) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เลือกซื ้อเครื ่องประดับจาก โรงงานเจียระไน พลอยสีมวง อเมทิส (AMETHYST 
FACTORY)  ประเทศเกาหลีใตเปนดินแดนของ พลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนํา
โชค โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงเขม (มวงไวน) มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ี
จะสวยงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จี้ ตางหู และ สรอยขอมือ เปนหินที่มีพลังในการ
บําบัดทั้งดานรางกายและจิตใจของผูสวมใส ขจัดความคิดแงลบ เปนพลอยแหงสุขภาพ
และนําโชค สามารถปกป�องคุมครองผูสวมใสได จากนั้นเลือกซื้อสินคาจาก ศูนยสมุนไพร
เกาหลี (HERB SHOP)  เปนผลิตภัณฑผลของฮอกเก็ทนามู ที่เติบโตกลางป�าดงดิบกวา 
20 ป มีสรรพคุณชวยกรองสารพิษในตับ เหมาะสําหรับคนที่ทํางานหนัก ดื่มเหลา นอน
ดึก หรือเปนไวรัสตับอักเสบ ตับแข็ง ใหทานอิสระเลือกซื้อใหตัวเองและฝากครอบครัว
หรือญาติผูใหญที่ทานรัก 



 

 

  
ยานฮงแด  เปนยานชอปปم�งบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก(HONGIK UNIVERSITY) จึง

เปนศูนยรวมเด็กวัยรุนและเด็กมหาวิทยาลัย เปนอีกเสนหน่ึงที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีก
ทั้งยังมีรานกาแฟที่เปนเอกลักษณ แกลเลอรี่ รานคาจําหนายสินคาแฟชั่น คลับ ตลาด
ศิลปะ และรานอาหารที่นาสนใจในหมูวัยรุนอายุ 20-30 ปที่นิยมมาเดินเลน ราคาของ
สินคาและรานอาหารตางๆก็ยังไมแพงอีกดวย ซึ่งจะคึกคักเปนพิเศษตั้งแตชวงบายเปนตน
ไป เพราะรานคาแตละรานจะทยอยเปดใหบริการ ของที่ขายกันเยอะสวนใหญก็จะเปน
สินคาแฟชั่น เชน เสื้อผา กระเป�า รองเทา ของกิ๊ฟชอป เครื่องเขียน และที่เยอะไมแพกัน
ก็คือขนมตางๆ 

  
พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM)  เปนสถานที่ทองเที ่ยวชื ่อดังที ่จัดขึ ้นแบบ

พิพิธภัณฑแกลเลอรี่ศิลปะและภาพวาด ที่สรางขึ้นโดย “ตร็องป� L’OEIL” คือเทคนิคงาน
ศิลปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเปนแบบ 3D แทนที ่จะเปนการดูภาพวาด
ธรรมดาๆเหมือนหอศิลป�ทั่วไป นักทองเที่ยวจะต่ืนตาตื่นใจกับภาพวาดแนว 3D ที่เสมือน



 

 

วาไดเขาไปเปนสวนหนึ่งในรูปภาพน้ันๆ ทําใหนักทองเที่ยวเพลินเพลินสนุกสนาน ไมมี
เบ่ือ ถือเปนพิพิธภัณฑศิลปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนักทองเท่ียว  

 
                    DOWNLOAD TRICK EYE APP 

                 สนุกไปอีกขั้นในการถายรูป 3 มิติ ในรูปแบบของ AR 
                 ทานสามารถโหลด  TRICK EYE APP ไดทางโทรศัพท  
                 แลวสรางภาพสวยๆ แบบ AR ไดเลย  
 

 

  
พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง (ICE MUSEUM)  เปนการจําลองเมืองนํ้าแข็งขึ้นมา เปนศิลปะการแกะสลัก

นํ้าแข็งแบบไมธรรมดา หากแตเปนการจําลองเปนเมืองนํ้าแข็งเหมือนจริงมากที่สุด และ
ยังเอาใจเด็กๆดวยการสรางสไลเดอรนํ ้าแข็งอีกทั ้งยังมีกิจกรรมและโซนตางๆ ให
นักทองเท่ียวเขาชมไดโดยไมมีเบ่ือ เชน น่ังรถลากกวางรูดอรฟ ถายรูปคูกับคุณลุงซานตา
นํ้าแข็ง และถายรูปกับบรรดานกแพนกวินนํ้าแข็งทั้งหลาย สํารวจถํ้านํ้าแข็ง เอสกิโม 
เยี่ยมชมปราสาทนํ้าแข็ง มีจุดชมวิวบนกําแพงเมืองนํ้าแข็ง โรงแรมที่สรางจําลองขึ้นจาก
การแกะสลักจากนํ้าแข็งทั้งหมด ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถตื่นตาตื่นใจและสัมผัสกับความ
หนาวอุณหภูมิติดลบมากกวา 5 องศา  

กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก 



 

 

 
จากนั้นเลือกซื้อของฝากจาก ซุปเปอรมารเก็ต หรือ รานละลายเงินวอน  ใหทานได
เลือกซื้อช็อกโกแลต ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูก
อมโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม เปนตน และยังมีกิมจิ , 
ชิ น ร า เ ม ง  ( ม า ม  า เ ก า ห ลี  )  แ ล ะ  น ม ก ล  ว ย  เ ป  น ต น 
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาต ิอินชอน  ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต  

18.05 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สายการบิน ASIANA AIRLINES เท่ียวบินที ่OZ741  

22.00 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพ พรอมกับความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

พักเดี่ยว 
เพ่ิม 
อัตรา 
หองละ 

ไมใชตั๋ว
เครื่องบิน

อัตรา  
ทานละ 

ตลอดเดือน ธันวาคม 2562 
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62 35,999 35,999 35,999 7,000 12,900 
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 62 35,999 35,999 35,999 7,000 12,900 

 
ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลบั (INFANT) ทานละ 7,900 บาท ** (ไมมีที่นั่งบน
เคร่ืองบิน) 

 
อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
50,000 วอน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป 
ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุก
ทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน  
 
อัตรานี ้เฉพาะนักทองเที่ยวที่ถ ือหนังสือเดินทางไทยเทานั ้น กรณีถือหนังสือเดินทาง
ตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 150 
USD. (เปนเงินไทยประมาณ 5,250 บาท)  
 



 

 

กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว กรุปเหมาที่สถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  
ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะที่ตองการใหเพ่ิมสถานที่
ขอดูงาน กรุณาติดตอแจงรายละเอียด โดยละเอียด กับเจาหนาที่เพ่ือทําราคาใหใหมทุกคร้ัง  

 
สําคัญ!! :  กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง 

ทั้งจากที่ดานหนาเคานเตอรเช็คอิน หรือจากดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถ
คืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินคาพื้นเมืองของรัฐบาลเกาหลีรวมกับการทองเที่ยว

เกาหลี ในนามของรานรัฐบาล ซ่ึงจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับ
ราคาทัวร  จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองแวะ
ชม จะซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก และถาหากลูกคาไมมี
ความประสงคจะเขารานรัฐบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้น
จากทานเปนจํานวนเงิน 100 USD / ทาน / ราน 

 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY 
CLASS) รวมถึงค าภาษีสนามบินและคาภาษีน ํ ้ ามันทุกแหง กรณีต องการอัพเกรด 
UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดตอเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง
อัตราคาบริการระบ ุ

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตท องเครื ่องบิน สายการบิน ASIANA 
AIRLINE อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยมีนํ้าหนักไมเกิน 23 
ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไมเกิน 12 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งนี้
เจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 



 

 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐาน
คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คามัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม) กรณีตองการซื้อประกันเพ่ิมเพื่อคุงครองสุขภาพ 
กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 
อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 
คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000วอน 
(หรือคํานวณเปนเงินไทย ประมาณ 1,750 บาท) ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน 
รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งน้ีทานสามารถให
มากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  



 

 

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได
อยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
× คาธรรมเนียมการขอวีซาทองเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจงใหยื่นขอวีซาแบบกะทันหันกอน

เดินทางตามจริง ประเทศเกาหลีใต อนุญาตใหทานที่ถ ือหนังสือเดินทางไทย และมี
วัตถุประสงคเดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพื่อการทองเที่ยว ไมจําเปนตองยื่นขอวีซา โดย
สามารถพํานักไดไมเกิน 90 วัน ตอคร้ัง 

 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 

- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําครั้งที่ 1 
ทานละ 10,000 บาท หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 1 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ 
กรุณาชําระเงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที 
หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพี
เรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (WAITING 
LIST) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจํานวน
จํากัด 

- กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระภายใน
ระยะเวลาที่ที่บริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอ
สงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหน่ึงก็ตาม 

- กรณีลกูคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100% 

 
 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 - ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว 
 ** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน

เดินทาง ** 
- ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่

ชําระแลว 
- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่

ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพเิศษ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตาม
จํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

- สายการบิน ASIANA AIRLINE ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับทานที่จะเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง กรณี
ออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไดทุก
กรณี จะตองซื้อบัตรโดยสารใบใหม (หากมีที่วาง) เทาน้ัน โดยทางบริษัทจะออกต๋ัวเครื่องบิน
กอนออกเดินทางอยางนอย 10-15 วัน กอนเดินทาง ทั ้งนี ้ข ึ ้นอยู กับกระบวนการการ
ดําเนินการของแตละคณะเทาน้ัน 



 

 

เง่ือนไขสําคัญอืน่ๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ ่า อยางนอย 25 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ทั้งนี้ 
กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไม
สามารถเปลีย่นแปลงได 

- กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตอง
มาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความ
เสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆทั้งส้ิน   

- กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (WHEEL CHAIR) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

- กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาที่ใหทราบ 



 

 

- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

- อัตราทัวรนี ้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื ่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุ ป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพเิศษ 

- ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  
- สําหรับลูกคาที่เดินทาง 3 ทาน และ ตองการพักหองสําหรับ 3 ทาน อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม

ไดในบางกรณี ขนอยู กับโรงแรมที ่คณะนั้นๆพักวามีหองรอบรับสําหรับ 3 ทาน หรือ 
(TRIPLE ROOM) หรือไม กรณีไมมี ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายเพิ่ม (พักเดี่ยว) ตาม
จริง ยกเวนเด็กที่มีอายุต่ํากวา 12 ป ณ วันเดินทางกลับ 

- การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางไปตางประเทศ โดยผู
ใหบริการจะตองหวังสินนํ้าใจเล็กๆนอยๆ เปนเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายใน
สวนนี้เพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี ่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 



 

 

- เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

- กรณีที่ทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง ( พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใด
หนาหนึ ่ง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ 
เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ัน
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะ
เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือ
เดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด 
เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอย
แลว กรณีที่ยังไมออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย 
แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากที่สุด  



 

 

- ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จ ึงอาจทําให ห องพักแบบหองพักเด ี ่ยว (SINGLE) และหองคู 
(TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บางโรงแรม 
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

- กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่งท้ังส้ิน 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัท
ผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
** เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะ

ถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว ** 
 
 
 
 
 



 

 

คําแนะนําเพ่ิมเติม เก่ียวกับ มาตรการการยกเวนการขอวีซา 
จากมาตรการ การยกเวนการขอวีซาเขา ประเทศเกาหลีใต สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทาง
ไทย ที่มีความประสงคเพ่ือเดินทางไปเพ่ือทองเที่ยวในระยะส้ันไมเกนิ 15 วัน ทานจึงควร
เตรียมเอกสารเพื่อยื่นสําหรับขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมคีุณสมบติัการ
เขาประเทศ เบ้ืองตน ดังตอไปน้ี  

1. หลักฐานการทํางาน เชน บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายรับรองการทํางานภาษาอังกฤษ 
(กรณีเดินทางคนเดียว) 

2. หากเปนหนังสือเดินทางใหม ควรนําหนังสือเดินทางเลมเกาติดตัวไปดวย 
3. สิ่งที่ยืนยันวาทานจะเดินทางไปประเทศเกาหลีใตเพื่อทองเที่ยวจริงๆ และจะตองกลับมา

ปฏิบัติงานที่ประเทศไทยแนนอน เชน หนังสือรับรองการทํางาน บัตรพนักงาน เปนตน 
4. หลักฐานการเงิน ในระหวางการทองเท่ียวประเทศในตางประเทศ ควรที่จะนําเงินสดติดตัวไป

ดวยประมาณ 600 เหรียญสหรัฐ (USD) หรือ ประมาณ 20,000 บาท สําหรับการเดินทาง 
5-6 วัน (กรณีไม ม ีบัตรเครดิตการด) หากมีบัตรเครดิตการ ด เช น VISA CARD , 
AMERICAN EXPRESS , DINNERS CLUB หรือ MASTER CARD ควรนําติดตัวไป
ดวย หรือสิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางพํานักใน
ตางประเทศได  

5. ใบรับรองสถานศึกษาหากทานยงัอยูในระหวางการศึกษา หรือบัตรนักศึกษา และควรเดินทาง
กับผูปกครองที่มีนามสกุลเดียวกันจะดีที่สุด  

6. กรณีผูเยาว อายุตํ่ากวา 20 ป เดินทางกับบุคคลอื่น (คนละนามสกุล) หรือ เดินทางไปกับ
บุคคลอื ่น จําเปนตองถือ หนังสือยินยอมใหผู เยาวเดินทางไปตางประเทศ ที ่ออกโดย
สํานักงานเขตทองถิ่นที่อยูอาศัย โดยมีผูปกครอง (นามสกุลเดียวกัน) ลงนามยินยอมตอหนา
พนักงานเจาหนาที่ พรอมตราประทับ (ฉบับจริง) 

7. ควรแตงกายดวยชุดสุภาพ มิดชิด ลักษณะเหมือนนักทองเท่ียวทั่วไป ไมควรสวมรองเทาแตะ 
8. ต๋ัวเคร่ืองบินขาไป และ กลับ (ทางบริษทัฯ จัดเตรียมใหทุกทานในซองเอกสาร ณ วันเดินทาง) 
9. ชื่อ ที่อยู (โรงแรม) และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศตางประเทศ (ทาง

บริษัทฯ จัดเตรียมใหทุกทานในซองเอกสาร ณ วันเดินทาง) 



 

 

10. โปรแกรมการทองเที่ยว และ สถานที่ทองเที่ยวสําคัญ ผูเดินทางควรทราบขอมูลเบื้องตน
เพราะเจาหนาท่ีดานตรวจคนเขาเมืองอาจสุมถามขอมูลได 

 
** ขอขอบพระคุณทกุทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


