
 

 

รหัสทัวร B2B1903292 

ทัวรเกาหล ีSnow Beautiful 6 วัน 3 คืน (TG) 
อินชอน เกาะนามิ ฟารมสตรอวเบอรร ีสวนสนุกเอเวอรแลนด  

สวนพฤษาศาสตร Seoul Botanic Park ชอปปم�งทงแดมุน พระราชวังเคียงบก  

หมูบานบุกชอนฮันอก ศูนยสมุนไพรเกาหล ีCosmetic Shop Duty Free  

ตลาดเมียงดง Ice Museum ชอปปم�งถนนฮงแด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง  

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ  (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 เที่ยวบินท่ี TG658 (บรกิารอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

วันท่ี 2 อินชอน (สนามบินอินชอน) – เกาะนาม ิ– ฟารมสตรอวเบอรรี – สกรีีสอรท 
06.35 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 

ช่ัวโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของทานเปนเวลาทองถิ่น) 
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

 นําทานเดินทางสู เกาะนามิ (ใชเวลาน่ังเรือประมาณ 10-15 นาท)ี ใหทานไดด่ืมด่ํากบั
ธรรมชาติ แมกไม ทิวสนบนเกาะนามิ ซึ่งถือเปนชวงเวลาที่ดีท่ีสุดทามกลางบรรยากาศ
โรแมนติก ใหทานไดยอนรอยละครรักแนว DRAMA ซีรียเกาหลีท่ีโดงดังไปทั่วเอเชีย  
WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พรอมเก็บภาพความ
ประทับใจ ถายรปู กับดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูป
ปم�นที่สรางขึ้นเพ่ือไว 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบ้ี (ไกผัดซอสสไตลเกาหล)ี 
 นําทานชมและเก็บสตรอวเบอรรี ทีฟ่ารมสตรอวเบอรร ีทานสามารถเก็บและชิมได สต

รอวเบอรรี เกาหลีจะมีลูกใหญและรสชาติหวาน ทานสามารถ ส่ังซื้อฝากคนทางบานได  



 

 

 
  

จากน้ันพาทานเดินทางไปสัมผัสประสบการณหนาวสุดขั่ว กับ ลานสกีขนาดใหญ อิสระ
ใหทานลนสกีอยางเต็มที ่ซึ่งปลอดภัยไมมีอันตราย การเตรียมตัวกอนเลนสกีควรเตรียม
ถุงมือสกี ผาพันคอ แวนกันแดด เส้ือแจคเก็ตกันน้ําหรือผารม และกางเกงรัดรูป พรอม 
กับรบัฟงขอแนะนํา และฝกวิธีการเลนจากไกดทองถิ่นกอนลงสนามจริง ทั้งน้ีเพื่อความ
ปลอดภัยของทานเองเปนสําคัญ และทานสามารถเลนและสัมผัสกับหิมะ ปุยขาวได
อยางสนุกสนาน   กิจกรรมภายในลานสกีข้ึนอยูตามสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม
เอ้ืออํานวยขอเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสมโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
(*ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี สกีลิฟท สโนวสเลด สกีคาเลนรวมชุด
ประมาณ 50,000 วอน*) 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู บุลโกกิ (หมูผัดซอส) 
ที่พัก พักที ่VIVALDI SKI RESORT หรือ PHOENIX PARK SKI RESORT หรือ

เทียบเทา 

วันท่ี 3 สวนสนุกเอเวอรแลนด – สวนพฤษาศาสตร Seoul Botanic Park –  ชอปปم�งทงแด
มุน 



 

 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

นําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด ถูกขนานนามวาดิสนียแลนดเกาหลีเปนสวน
สนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ โดยมบีริษัทซัมซุงเปนเจาของ ต้ังอยูทามกลาง
หุบเขา ใหทานไดอิสระเท่ียวชมทองไปกับโลกของสัตวป�าซาฟารีชมไลเกอรแฝดคูแรก
ของโลกที่น่ีทานจะพบเจาป�าสิงโตและเสือสามารถอยูดวยกันไดอยางเปนสุข ชมความ
นารักของหมีที่สามารถส่ือสารกับคนขับรถไดเปนอยางดี หรือเขาสูดินแดนแหงเทพ
นิยาย สวนส่ีฤด ูซึ่งจะปลูกดอกไมเปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเคร่ือง
เลนนานาชนิด อาทิเชน สเปซทัวร รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซึ่งกําลัง
บานสะพร่ังอวดสีสันเต็มสวน (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน 
เปนสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เปนดอกกุหลาบ, เดือน
สิงหาคม - เดือนกันยายน เปนสวนดอกลิลลี,่ เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เปน
สวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงตางๆ ท่ีจัดตามตารางประจําวันดวยบัตร
เขาชมแบบ ONE DAY TICKET เลนไดทุกเคร่ืองเลนไมจํากัดรอบ เลือกชมและเลือก
ซื้อชอบปم�งในรานคาของท่ีระลึกตางๆอยางมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “คาลบ้ี” (หมูยางเกาหลี) 
 นําทานสู สวนพฤกษาศาสตร Seoul Botanic Park เปนสวนท่ีมตีนไมพ้ืนเมืองของ

เกาหลีมากถึง 1,300 สายพันธ ภายในสวนจะแบงออกเปนสวนๆเชน สวนจัดแสดง
ภายในอาคาร โรงเพาะชําตนกลา สวนระบบนิเวศ ทางเดินเขาซินกลั(Singal 
Mountain) และสวนหยอยธีมตางๆ สวนจัดแสดงภายในอาคารจะประกอบดวย สวน
สมุนไพร สวนพืชกลิ่นหอม เชน ดอกเกกฮวย และดอกคาโมมาย ในสวนของสวนระบบ
นิเวศจะมีการวางตนไมผสมกันหลายสายพันธตามระบบนิเวศจริงๆในธรรมชาต ิสวน
ทางเดินเขาซิลกัลจะมีระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร โดยจะมีตนโอทและดอก 
azaleas และ rhododendron บานอยูตลอดทางทําใหเปนหน่ึงเสนทางที่มีชื่อเสียง  
สวนพฤษศาสตรเกาหลียังเปนที่ขายเมล็ดพันธของดอกไมตางๆดวย ซึ่งจะมีแถมใหตั้งแต



 

 

ตอนท่ีซื้อต๋ัวเขาสวน และมีขายที่รานขายของท่ีระลึก นอกจากน้ียงัมรีานคาเฟ�และ
รานอาหารคอยใหบริการดวย ชวงเวลาที่ดีที่สุดในการมาเที่ยวคือเดือนมิถุนายนถึงเดือน
สิงหาคม เพราะดอกไมกําลังบานสะพรั่ง 

 นําทาน ชอปปم�ง ตลาดทงแดมุน ตลาดทงแดมุนเปนตลาดคาปลีกคาสงเส้ือผาแฟช่ันใน
ยานทงแดมุนท่ีใหญที่สุดในเกาหล ีมีชอปปم�งมอลลท้ังหมด 26 ตึก, รานคามากกวา 
30,000 ราน และโรงงานกวา 50,000 แหง เปดต้ังแตประมาณ 10.30 ถึงตี 5 ปด
ทุกวันจันทรและวันหยุดนักขัตฤกษ  เปนแหลงซื้อของท่ีข้ึนช่ืออยางมากอีกแหงของ
เกาหลีใตเลยก็วาได จัดวาเปนตลาดท่ีอยูในยานที่พัฒนาเต็มพิกัดแลวอยาง เขตทง
แดมุนก ูละแวกน้ีมีแตอาคารและตึกสูงๆดูโออา หรูหรามากเลยทีเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู (สุกี้หมอไฟ) 
ท่ีพัก พักท่ี INTERCITY HOTEL / HANGANG RAMADA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ

เทียบเทา 

วันที่ 4 พระราชวังเคียงบก – หมูบานบุกชอนฮันอก – ศูนยโสม – ศูนยสมนุไพรเกาหลี – 
Cosmetic Shop – Duty Free – ตลาดเมียงดง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
 นําทานชม พระราชวังเคียงบก พระราชวงัเกาแกที่สุดของราชวงศโชซอน สรางข้ึนในป 

ค.ศ.1394โดยใชเปนศูนยกลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเปนท้ังที่ประทับและฐาน
อํานาจของพระเจาแทจอนและ ปกครองเกาหลีของญี่ปุ�นไดสรางอาคารรัฐสภาขนาด
ยักษขึ้นค่ันเพื่อตองการแสดงนัยเดนชัดวาตองการตัดความผูกพันระหวางพระราชวงศ
กับราษฎรอาคารหลังน้ีไดถูกร้ือถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปการปลดแอกจากญี่ปุ�นใน
เขตพระราชวังยงัมีพระตําหนักเคียวฮเวรู เปนอาคารสองช้ันตัวพระตําหนักถูกสรางให
ยื่นออกไปกลางสระน้ําที่เต็มไปดวยฝูงหงสสรางขึ้นเพ่ือใชเปนสถานที่สําหรับจัดงาน



 

 

เล้ียงพระราชทาน 
 จากน้ันนําทานสู หมูบานบุกชอนฮันนก หรือบางคนเรียกวา หมูบานบุคชอนฮันอก เปน

อีกหน่ึงสัญลักษณของเกาหล ีทามกลางตึกรามบานชองที่ทันสมัยของกรุงโซลน้ัน 
หมูบานแหงน้ีก็ยังคงรกัษาอาคารบานเรือนในสมัยโบราณ มกีลิ่นอายของเกาหลีในยุค
เกาแก เหมาะสําหรับคนที่ชอบสถานท่ีทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร หมูบานบุกชอนฮัน
อกถือเปนสถานที่ทองเที่ยวอีกแหงหน่ึงที่เม่ือนักทองเที่ยวไดไปเยือนแลว จะไดพบกบั
บานของขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยกอน ภายในหมูบานมีอาคารแบบด้ังเดิมของ
เกาหลีกวา 100 หลัง (รูปแบบบานแบบด้ังเดิมของเกาหลีเรียกวา ฮนัอก(hanok)) ซึ่ง
เกาแกมาต้ังแตสมัยโชซอน สวนช่ือ บคุชอน(Bukchon) แปลวาหมูบานทางตอนเหนือ 
ซึ่งต้ังตามตําแหนงท่ีอยูทางทิศเหนือของสถานท่ีสําคัญ 2 แหงของกรุงโซล คือ คลอง
ชองกเยชอน (Cheonggyecheon Stream) กบั จงโร(Jongno) ในปจจุบนัน้ี
บานฮันอกหลายหลังในหมูบานถกูดัดแปลงใหเปนศูนยวัฒนธรรม เกสตเฮาส 
รานอาหาร และโรงน้ําชา เปดใหบริการแกนักทองเที่ยวที่เขามาเพ่ือสัมผัสและเรียนรู
วัฒนธรรมเกาหลีแบบด้ังเดิม และอีกหน่ึงสิ่งท่ีสําคัญก็คือหมูบานน้ีเปนยานที่มีคน
เกาหลีอยูอาศัยกันจริงๆภายในบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นําทานเดินทางสู ศูนยโสม ซึ่งรัฐบาลรบัรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6  ป ซึ่ง
ถือวาเปนโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มี
คุณภาพดีท่ีที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2  เทา เพ่ือนําไปบํารุงรางกาย หรือฝากญาติ
ผูใหญท่ีทานรักและนับถือ  จากน้ันนําทานชม ศูนยยาสมุนไพรเกาหล ีใหทานไดเลือก
ซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหล ีท่ีนํามาแปรรูปเปนรูปแบบตางๆ ที่มี
สรรพคุณรกัษาโรค และบํารุงรางกาย 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ซัมเทกัง (ไกตุนโสม) 
 

 
 จากน้ันนําทานชม COSMETIC SHOP ศูนยรวมเครื่องสําอางช่ือดังของเกาหล ีเชน 

Rojukiss, Missha นําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษีที่หาง Duty Free จากน้ันอิสระ 
ชอปปم�งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหล ีทานสามารถเลือก
สินคาเทรนดแฟชั่นลาสุดของเกาหลีไดท่ีน่ีโดยเฉพาะสินคาวัยรุนเชน เส้ือผา รองเทา 
กระเป�า เคร่ืองประดับ ทั้งแบรนด เนม เชน EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และ
สินคาจากแบรนดเกาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองสําอางเชนETUDE HOUSE, SKIN 
FOOD,THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกท้ังยังมรีาน
กาแฟ รานอาหารตางๆ ทานสามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000วอน ที่สูงเกือบฟุตไดท่ีน้ี 
และ KRISPY KREME โดนัท ที่สุดแสนอรอย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ�ตขาปูยักษ 
ที่พัก พักที ่INTERCITY HOTEL / HANGANG RAMADA HOTEL  ระดับ 3 ดาว หรือ

เทียบเทา 

วันท่ี 5 
ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑสาหราย+ ทําคิมบับ+ฮันบก – Trick Eyes 
Museum +Ice Museum – ชอปปم�งถนนฮงแด – ซปุเปอรมารเกต็ – อินชอน 
(สนามบินอินชอน)   

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันนําทานชม ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซ่ึง

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

 นําทานสู พิพิธภัณฑสาหราย ซึ่งทานจะไดเรียนรูการทําสาหรายของชาวเกาหลีประวติั
ความเปนมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีท่ีมีตอสาหราย พิเศษ....ใหทานไดถายรูปเปนที่



 

 

ระลึกในชุดฮันบก พรอมใหทานทําคิมบับหรือขาวหอสาหรายเกาหลีดวยตนเองอีกดวย 
 นําทานสู Trick Eyes Museum เปนอารตแกลเลอรี่ภาพวาดที่ใชเทคนิค “trompe 

l’oeil” ท่ีปรับใหงานศิลปะ 2 มิติใหเกิดเปนภาพลวงตาใหเปนแบบ 3 มติิ ซึง่ผูเขาชมก็
จะไดเพลิดเพลินไปกับการโพสทาตางๆใหเขาไปเปนสวนหน่ึงของภาพศิลปะดานนอก
ของหองโถงนิทรรศการตกแตงภายในดวยสไตลกรีซคลายซานโตริน่ี รวมถึงน้ําพุ 
อุปกรณตกแตงอ่ืนๆ และรานคาเฟ�ท่ีเสิรฟกาแฟออแกนนิคแสนอรอยและเครื่องดื่มอ่ืนๆ
อีกดวย จากน้ันนําทานชม Ice Museum ซึ่งเปนเมืองน้ําแข็งเปนศิลปะการแกะสลัก
น้ําแข็งแบบไมธรรมดา หากแตเปนการจําลองเปนเมืองน้ําแข็ง และยังเอาใจเด็กๆดวย
การสรางสไลเดอรน้ําแข็งอีกทั้งยังมีกิจกรรมและโซนตางๆใหนักทองเที่ยวเขาชมไดโดย
ไมมีเบื่อ เชน น่ังรถลากกวางรูดอรฟ ถายรูปคูกับคุณลุงซานตาน้ําแข็ง และโพสทา
ถายรูปกับบรรดานกแพนกวินน้ําแข็งทั้งหลาย สํารวจถํ้าน้ําแข็ง เอสกิโมและเย่ียมชม
ปราสาทน้ําแข็ง มีจุดชมวิวบนกําแพงเมืองน้ําแข็ง และโรงแรมที่สรางจําลองขึ้นจากการ
แกะสลักจากน้ําแข็งท้ังหมด ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถตืน่ตาต่ืนใจและสัมผัสกับความ
หนาวอุณหภูมิติดลบมากกวา 5 องศาไดทุกวนั ไมมีวันหยุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดวยเมนู จิมดัก(ไกอบซีอ๊ิววุนเสน) 
 นําทาน ชอปปم�งถนนฮงแด เปนยานชอปปم�งบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก

(Hongik University) จึงเปนศูนยรวมเด็กวัยรุนและเด็กมหาวิทยาลัย เปนอีกเสนหน่ึง
ที่มีบรรยากาศโรแมนตกิ อีกทั้งยังมีรานกาแฟท่ีเปนเอกลักษณ แกลเลอรี่ รานคา
จําหนายสินคาแฟช่ัน คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารท่ีนาสนใจในหมูวัยรุนอายุ 20-
30 ปที่นิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและรานอาหารตางๆก็ยังไมแพงอีกดวย ซึ่งจะ
คึกคักเปนพิเศษต้ังแตชวงบายเปนตนไป เพราะรานคาแตละรานจะทยอยเปดใหบริการ 
ของที่ขายกันเยอะสวนใหญก็จะเปนสินคาแฟช่ัน เชน เส้ือผา กระเป�า รองเทา 
ของกิ๊ฟชอป เคร่ืองเขียน และท่ีเยอะไมแพกันก็คือขนมตางๆ 



 

 

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

 นําทานเดินทางสู สนามบินอินชอน 
21.25 น. นําทานกลับสู กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG655 

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
วันท่ี 6 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (TG655 : 21.25-01.20) 
01.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

 

อัตราคาบรกิาร  

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 

 
ไมรวมต๋ัว 
ทานนะ 

 
พักเด่ียว 
ทานละ 

วันที่ 06-11 ก.พ. 63 24,900 24,900 23,900 22,900 
ติดตอ
สอบถาม 8,900.- 

วันที ่07-12 ก.พ. 63 24,900 24,900 23,900 22,900 
ติดตอ
สอบถาม 8,900.- 

วันที่ 12-17 ก.พ. 63 24,900 24,900 23,900 22,900 
ติดตอ
สอบถาม 8,900.- 

วันที่ 19-24 ก.พ. 63 23,900 23,900 22,900 21,900 
ติดตอ
สอบถาม 8,900.- 

วันที่ 20-25 ก.พ. 63 23,900 23,900 22,900 21,900 
ติดตอ
สอบถาม 8,900.- 

วันที่ 04-09 มี.ค. 63 23,900 23,900 22,900 21,900 
ติดตอ
สอบถาม 8,900.- 



 

 

วันที่ 18-23 มี.ค. 63 23,900 23,900 22,900 21,900 
ติดตอ
สอบถาม 8,900.- 

วันที่ 27 มี.ค.-01 
เม.ย 63 23,900 23,900 22,900 21,900 

ติดตอ
สอบถาม 8,900.- 

ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลับ) ทานละ 10,900.- ราคาน้ีรวมรายการทัวร 
ต๋ัวเคร่ืองบิน  

 

ไมรวมคาทิปมคัคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถรวม 1,750 บาท/ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรจากเมืองไทยตามความพึงพอใจในการบริการ 
 (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 

 
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
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษทัได ** 

 - 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 30 กิโลกรัม 
4. วีซาเขาประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีผูเดินทางถือหนังสือเดินทางตางดาว หรือ ประเทศท่ี

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

5. คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และคนขับรถรวม 1,750 บาท/ทาน/ทริป 
 
เง่ือนไขการจอง 

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

2.    สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน  
3.    หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)  
ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง 
เจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น 
4.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 
ผูสูงอาย,ุ มีโรคประจําตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 
ช่ัวโมงตดิตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด  
 

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
และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ไมมกีารคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณี
เจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทาง
บริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัวทานละ 10,000 บาท
และคาใชจายอ่ืนๆ 
6.      ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล ท่ีตองการันตีมดัจํากับสายการบิน 
หรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจ 
ขอคืนเงินไดรวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมกีาร 
คืนเงินมดัจําหรือคาทัวรท้ังหมดไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 
7.      กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวร
ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

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

8. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจํา
คืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  

9. สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองม ี
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 

 
 



 

 

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 และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีารคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน  

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
ไปดวยประมาณ  300 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สําหรับการ
เดินทาง 2 วัน (หากไมมีบัตรเครดิตคารด) หากมีบตัรเครดิตตางประเทศ เชน Visa 
Card, American Express,Dinners Club หรือ Master Card ตองนําติดตัว
ไปดวยหรือหลักฐานการเงินอ่ืนใดที่จะแสดงใหเจาหนาที่ทราบวาทานคือนักทองเท่ียว 

3.  ใบรบัรองสถานศึกษาหากทานยังอยูในระหวางการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควร
เดินทางกับผูปกครอง เชน บิดา มารดา ป�า นา อา ท่ีมีนามสกุลเดียวกัน 

4.  หากเปนพาสปอรตใหม ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรตใหมหรือนําติด 
ตัวไปดวย  
5.   การแตงกายสุขภาพและแลดูเปนนักทองเท่ียว ไมควรสวมใสรองเทาแตะ 

 


