
 

 

รหสัทวัร GOH1903626 
ทัวรเกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอรแลนด พระราชวังชางดอกคุง  ชอปปم�งถนนฮงแด  
ตลาดเมียงดง  5วนั 3 คนื   [KE] 
อินชอน เกาะนามิ อุทยานแหงชาติซอรัคซาน วัดชินฮันซา สวนสนุกเอเวอรแลนด   
ฟารมสตอรเบอรร่ี  ชอปปم�งถนนฮงแด โซล  พระราชชางดอกคงุ ศูนยโสม  ศูนยสมุนไพรเกาหลี  
ตลาดเมียงดง       ศูนยน้ํามันสนเขม็แดง  พพิิธภัณฑสาหราย  สวมชุดฮันบก ทาํคิมบับ  
รานคาเฟ�หวัหอม ซุปเปอรมาเกต็ 

 
 
 
 
 
 
เกาะนามิ | อุทยานแหงชาติซอรัคซาน | วดัชินฮันซา | สวนสนุกเอเวอรแลนด 

เดินทาง กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563  



 

 

ฟารมสตอวเบอรร่ี | พระราชวังชางดอกคุง | ชอปปم�งถนนฮงแด | ตลาดเมียงดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ)  (KE652 : 23.15-06.40)   

20.00 น. คณะมาพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภมิู ผูโดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 7 
เคานเตอร N (เช็คอินกรุปของสายการบินโคเรียนแอร) โดยมีเจาหนาทีข่องบริษัทและ
หัวหนาทวัร พรอมอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทาง
ใหกับทุกทาน 

   

23.15น. นําทานเหินฟ�าสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสายการบิน โคเรียนแอร เที่ยวบินที่ 
KE652 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
 

   

วันที่ 2 อินชอน - เกาะนามิ - Daegwallyeong Sky Ranch - อทุยานแหงชาตโิซรัค
ซาน - วดัชนิฮนัซา 

   

06.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหล ีเวลาทองถิ่นเร็วกวา
ประเทศไทย 2 ช่ัวโมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เปนเวลาทองถิ่น) นําทานผานพธิีการตรวจคนเขาเมอืงและศุลกากร 

   

เชา นําทานเดินทางสู เกาะนามิ ใหทานไดด่ืมด่ํากบัธรรมชาติ แมกไม ทวิสนบนเกาะนามิ 
ซึ่งถอืเปนชวงเวลาทีดี่ที่สดุทามกลางบรรยากาศโรแมนติก ใหทานไดยอนรอยละครรกั
แนว DRAMA ซีรียเกาหลีที่โดงดังไปทั่วเอเชีย  WINTER LOVE SONG  หรือ 
เพลงรักในสายลมหนาว พรอมเกบ็ภาพความประทบัใจ ถายรูปกับรูปปم�นดาราแสดง
นํา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO  จากน้ันนําทานสู 
Daegwallyeong Sky Ranch ฟารมเลี้ยงสัตวหลากหลายชนิด สามารถแวะชม
เหลาฝูงมา แพะ หรือแกะไดแบบเต็มอ่ิม ที่น่ีเปนฟารมแหงแรกในประเทศเกาหลีที่

   

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ)  (KE652 : 23.15-06.40) 
วนัที� 2   อินชอน - เกาะนามิ - Daegwallyeong Sky Ranch - อทุยานแห่งชาติซอรัคซาน - วดัชินฮนัซา 
วนัที� 3   สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ – ฟาร์มสตอว์เบอร์รี� – ช้อปปิ �งถนนฮงแด - โซล 
วนัที� 4  พระราชชางด๊อกคงุ - ศนูย์โสม- ศนูย์สมนุไพรเกาหล ี- Cosmetic Shop - Duty Free - ตลาดเมียงดง 
วนัที� 5  ศนูย์นํ �ามันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวมชดุฮนับก+ทําคิมบับ – ร้านคาเฟ่หวัหอม -  ซุปเปอร์มาเกต็ – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศ

ราคาเพียง  22,900.- 



 

 

สรางในรูปแบบกลมกลืนกับธรรมชาต ิและมีประวติัศาสตรการผลิตน้ํามันดบิในฟารม
เล้ียงสัตวทีม่ีคุณภาพช้ันเลิศ ลองสมัผัสประสบการณการน่ังรถมาลาก หรือใหอาหาร
เหลาบรรดาแกะที่นารัก 

กลางวั
น 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารดวยเมนู “ทักคาลบี้” (ไกผัดซอสเกาหลี)    

 นําทานสู อทุยานแหงชาตซิอรคัซาน ใชระยะเวลาประมาณ 3-4 ช.ม. ระหวางทาง
ทานจะไดชมวิว อันงดงามทีม่ีเอกลกัษณเฉพาะตวัหรือ อีกช่ือเรียกหน่ึงวา
สวิสเซอรแลนดของเกาหล ีซึง่จะผานเสนทางธรรมชาติที่สวยงาม ลดัเลาะผานไปตาม
หนาผา หุบเขาและลําธาร นําทานน่ังกระเชาไฟฟ�า Cable Car (*ราคาขึ้นกระเชา
ไฟฟ�าไมรวมในคาทัวร) (ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ในกรณีที่สภาพอากาศไมเหมาะ
แกการเขาชม ขึ้นอยูกับคําสัง่ของเจาหนาทีอุ่ทยาน) ขึ้นสูจุดชมววิของอุทยานแหงชาติ
ซอรัคซาน ซึ่งจะสามารถมองเห็นววิทิวทัศนบนยอดเขาดุจดัง่ภาพวาดเกินบรรยาย  
จากน้ันนําทกุทานนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิป์างสมาธขินาดใหญ ณ วัดชินฮันซา  
เพื่อความเปนสิริมงคลแกตัวทานเองและครอบครัว 

 

   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารดวยเมนู “แฮมูลทัง”    
ที่พัก พักที่ SEORAK PINE RESORT ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 
   

วันที่ 3 สวนสนุกเอเวอรแลนด - ฟารมสตอวเบอรรี่ - ชอปปم�งถนนฮงแด - โซล 
   

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม    



 

 

 

นําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด ถกูขนานนามวาดิสนียแลนดเกาหลีเปนสวน
สนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซงุเปนเจาของ ต้ังอยูทามกลาง
หุบเขา ใหทานไดอิสระเที่ยวชมทองไปกับโลกของสตัวป�าซาฟารีชมไลเกอรแฝดคูแรก
ของโลก ที่น่ีทานจะพบเจาป�าสงิโตและเสือสามารถอยูดวยกนัไดอยางเปนสุข ชมความ
นารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขบัรถไดเปนอยางด ีหรือเขาสูดินแดนแหงเทพ
นิยาย สวนส่ีฤด ูซึ่งจะปลกูดอกไมเปลี่ยนไปตามฤดูกาลชมสวนดอกไมซึง่กาํลังบาน
สะพร่ังอวดสีสันเต็มสวน (ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เปน
สวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมถิุนายน เปนดอกกหุลาบ, เดือนสิงหาคม - 
เดือนกันยายน เปนสวนดอกลิลลี,่ เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เปนสวนดอก
เบญจมาศ) อีกทั้งยงัสามารถสนุกกบัเคร่ืองเลนนานาชนิด อาทิเชน สเปซทัวร รถไฟ
เหาะและหนอนสะบัด ชมกิจกรรมและการแสดงตางๆ ที่จดัตามตารางประจาํวันดวย
บัตรเขาชมแบบ ONE DAY TICKET เลนไดทุกเคร่ืองเลนไมจาํกดัรอบ เลือกชมและ
เลือกซื้อชอบปم�งในรานคาของทีร่ะลกึตางๆอยางมากมาย 
 

   

 
กลางวัน 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารดวยเมนู “คาลบี้”    

 จากน้ันนําทานชมและเก็บสตรอวเบอรรี ทีฟ่ารมสตรอวเบอรรี ทานสามารถเกบ็และ

ชิมได สตรอวเบอรรีเกาหลีจะมีลกูใหญและรสชาตหิวาน ทานสามารถสัง่ซื้อฝากคน
ทางบานได 
อิสระชอปปم�งยานวัยรุนช่ือดงั ยานถนนฮงแด เปนยานชอปปم�งบริเวณดานหนาของ
มหาวิทยาลัยฮงอิก จงึเปนศูนยรวมเด็กวัยรุนและเด็กมหาวิทยาลัย เปนอีกเสนหน่ึงทีม่ี
บรรยากาศโรแมนติก อีกทัง้ยงัมรีานกาแฟที่เปนเอกลกัษณ แกลเลอรี่ รานคาจาํหนาย
สินคาแฟช่ัน คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารที่นาสนใจในหมูวัยรุนอาย ุ20-30 ปที่
นิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและรานอาหารตางๆก็ยงัไมแพงอีกดวย ซึง่จะคึกคัก
เปนพิเศษต้ังแตชวงบายเปนตนไป 

   



 

 

 

 

   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารดวยเมนู “ไกยางเกาหลี”    
ที่พัก พักที่ MARIGOLD HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 
   

วันที่ 4 พระราชชางดอกคงุ - ศูนยโสม- ศูนยสมุนไพรเกาหลี - Cosmetic Shop - 
Duty Free - ตลาดเมียงดง 

   

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม      
 นําทานสู  พระราชวงัชางดอกคงุ เปนพระราชวงัหลวงวังที่สองที่สรางตอจาก

พระราชวังคยองบกกุง ในป ค.ศ.1405 เปนพระราชวงัทีม่คีวามสําคญัอยางมากตอ
กษตัริยหลายๆ พระองคในราชวงศโชซอนทีม่สีภาพดีและสมบูรณที่สุดใน 5 
พระราชวังหลวงทัง้หมดที่ยงัคงเกบ็รักษาไวและที่น่ียงัไดรับการขึ้นทะเบียนจาก 
UNESCO วาเปน มรดกโลกทางวฒันธรรม ในป 1997 จากน้ันนําทานสู ศนูยโสม 
ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มอีาย ุ6 ป ซึง่ถือวาเปนโสมทีม่คีุณภาพดี
ที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมทีม่ีคุณภาพดีที่ที่สดุและราคา
ถูกกวาไทยถงึ 2 เทา เพื่อนําไปบํารุงรางกาย หรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถอื  
จากน้ันนําทานชม ศูนยยาสมุนไพรเกาหลี ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอต
เกนามูของเกาหล ีที่นํามาแปรรูปเปนรูปแบบตางๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุง
รางกาย 
 

   

กลางวั
น 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารดวยเมนู “บุลโกกิ”    

 นําทานชม COSMETIC SHOP ศูนยรวมเคร่ืองสําอางช่ือดังของเกาหล ีเชน 
Rojukiss, Missha เปนตน  จากน้ันนําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษีทีห่าง Duty 
Free  และใหทาน ชอปปم�งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหลงรวมวัยรุนยาน
สยามสแควร โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนแหลงรวมเคร่ืองสําอางคช่ือดัง อาทิ Etude, 
Skinfood, The Face Shop, Missha เปนตน 

   



 

 

 
 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า1 ม้ือ (ใหทุกทานไดอิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย)    
ที่พัก พักที่ MARIGOLD HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 
   

วันที่ 5 
ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง - พิพิธภณัฑสาหราย+สวมชุดฮันบก+ทําคิมบบั –  
รานคาเฟ�หวัหอม -  ซปุเปอรมาเก็ต – กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสวุรรณภูมิ)  
(KE651 : 17.20-21.30) 

   

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม    
 นําทานสู ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง เปนการสกดัจากใบสนเขม็แดงบริสุทธิ ์100% ซึง่

สรรพคุณของน้ํามันสนเขม็แดงน้ันมีประโยชนอยางมากมาย ทัง้ชวยละลายคลอ
เรสเตอรอล และไขมันที่อุดตนัในเสนเลือด ลดระดับน้ําตาลในเลือด ชวยขับสารพิษ
ออกจากรางกายในรูปแบบของเสีย เชน เหงื่อ ปสสาวะ อุจจาระ ชวยลางสารพิษหรือ
ดีท็อกซเลือดใหสะอาด เพิม่การไหลเวียนของเลือดไดสะดวกขึ้น ชวยเพิ่มภมูิตานทาน
ใหกับรางกาย บํารุงผิวพรรณใหสดใสจากภายใน และลดอตัราเส่ียงในการเกิด
โรคมะเร็ง  
นําทานสู พิพิธภัณฑสาหราย ซึ่งทานจะไดเรียนรูการทําสาหรายของชาวเกาหลี
ประวัตคิวามเปนมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มตีอสาหราย พิเศษ....ใหทานได
ถายรูปเปนทีร่ะลึกในชุดฮันบก พรอมใหทานทําคิมบับหรือขาวหอสาหรายเกาหลี
ดวยตนเองอีกดวย  

   

กลางวั
น 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารดวยเมนูซัมเทกงั (ไกตุนโสม)    

 นําทานเดินทางสู Seongsudong Onion Café  คาเฟ�หัวหอม เปนรานกาแฟ    



 

 

สไตลแปลกแหวกแนว ดวยการนําเอาตึกเกามาดัดแปลง แตคงบรรยากาศเกาๆ ดิบๆ 
ใหออกมาดูเท พื้นที่ดานในแบงเปนที่น่ังด่ืมกาแฟหลายแบบ ทั้งน่ังรวมกันเปนโตะ
ยาวๆ หรือเปนกลุม มีใหเลือกตามชอบ มีเคร่ืองด่ืมครบทัง้ชา กาแฟ น้ําผลไม ขนมปง 
เบเกอร่ี เมนูละประมาณ 4,000-5,000 วอน  
มมีุมถายรูปมากมาย ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนําทานเดินทางกลบัสู 
กรุงเทพฯ โดยระหวางทางนําทานชอปปم�งที่ ซปุเปอรมารเก็ต ซึ่งมีสินคาตางๆ 
มากมายใหเลือกซื้อหาเปนของฝาก เชน กิมจิ บะหมีก่ึ่งสําเร็จรูป สาหราย ขนมขบ
เค้ียว ลกูอม ผลไมตามฤดูกาลและของที่ระลึกตางๆ 

17.20 น. นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินโคเรยีนแอร เที่ยวบินท ีKE651  (บริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

   

 21.
30 น. 

 
เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

   

 

อัตราคาบริการ : เกาหล ีซอรัคซาน Wonderful Winter 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร                           

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-
3 ทาน ทาน
ละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(เสริมเตียง)  
พักกับผูใหญ 
1 ทาน ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
 (เสริมเตียง) 
พักกับผูใหญ 
2 ทาน ทาน
ละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
 (ไมเสริม
เตียง) 
พักกับผูใหญ 
2 ทาน ทาน
ละ 

 
ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

 
พักเดี่ยว 
ทานละ 

วันที ่ 07-11 ก.พ. 63 
 22,900 22,900   21,900 20,900  ติดตอ

สอบถาม 8,900 

วันที ่ 06-10 มี.ค. 63 
 22,900 22,900   21,900 20,900  ติดตอ

สอบถาม 8,900 

ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบรูณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 10,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน  
 
 
 
 
 
 



 

 

ไมรวมคาทปิมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ (รวมทานละ 1,750 บาท/ทาน/ทริป) 
หัวหนาทวัรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 
 (เก็บทปิกอนการเดินทางที่สนามบินดอนเมอืง)**เด็กเกบ็เทาผูใหญ** 
 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครั้ง 
พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา 6 เดือน 
ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต  
ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ ทางบรษัิทฯ 
 ขอสงวนสิทธไมคนืคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผดิชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยทีท่าง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลาชา
หรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออก
หรือกองตรวจคนเขาเมอืงของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมืองรวมทัง้ในกรณีที่ทาน
จะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขา
หรือออกนอก ประเทศ 

         ใดประเทศหน่ึง                 
2.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงให

ทราบลวงหนา 
3.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
4.  กรณีทีค่ณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดย

ทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 5-7 วันกอนการเดินทาง 
5. เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถอืวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไข

ของหมายเหตุทกุขอแลว 
**สําคัญ!! บริษทั ทาํธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศ
เกาหลีโดยผดิกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทัง้ไทยและเกาหล ีขึ้นอยู
กับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้นลูกคาทกุทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของ
ทานเอง ทางมคัคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
 
 



 

 

กรณีคณะออกเดินทางได           
1. คณะจองจาํนวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมหีัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจาํนวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มหีัวหนาหัวหนาทวัร) 
3. คณะจองไมถึงจาํนวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาบัตรโดยสารช้ันทศันาจรไป – กลับ (ต๋ัวกรุป) รวมภาษ ีสนามบินและภาษีน้ํามันไว
เรียบรอยแลว 

2.  คาทีพ่ัก 3 คืน หองละ 2-3 ทาน 
3.  คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  หัวหนาทวัรหรือมคัคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
5.  ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท เสียชีวติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไข

ตามกรมธรรม) 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตวุงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงือ่นไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษทัได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 

ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ 23 กก. 
8.  คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% 

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทาํหนังสือเดินทางไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซกัรีด คา

โทรศัพท เปนตน 
3. คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 23 กิโลกรัม 
4. วีซาเขาประเทศเกาหลี ในกรณีทีผู่เดินทางถอืหนังสือเดินทางตางดาว หรือ ประเทศทีท่ี่

ตองทําวีซาเขาประเสาธารณรัฐเกาหลีใต คาธรรมเนียมการยื่นวีซาทานละ 1,750 บาท 
สําหรับผูที่ถอืหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 
ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 

5. คาทปิมคัคุเทศกทองถิน่และคนขบัรถ (รวมทานละ 1,750 บาท/ทาน/ทริป) 
 
เงื่อนไขการจอง 

1. ชําระเงินมัดจาํทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ช่ัวโมงหลงัการจอง โดยโอนเขาบัญชี
และสงหลกัฐานการ โอนเงินใหเจาหนาทีท่ี่ดูแลเสนทาง ทีน่ั่งจะยืนยันเมือ่ไดรับ เงินมดั
จําแลวเทาน้ัน 

2.       สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มอีายกุารใชงานไมนอยกวา 6 เดือน  
3.       หากทานทีต่องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจงัหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่ทางบริษัท 
                   ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

4.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ 
มีโรคประจําตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจาก
การเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวามจาํเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด  
 

การชําระคาทวัรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทาน
ควรจัดเตรียมคาทวัรใหเรียบรอยกอนกาํหนดเนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจาย
ในสวนของคาทีพ่ักและต๋ัวเคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ

 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถอืหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวี

ซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนคามดัจําทัง้หมด 
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-45 วัน เก็บเงินมดัจําทัง้หมด 
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 80% ของราคาทวัร ตอทาน 
4. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-7 วัน เก็บคาใชจายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร 
5. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมอืงทั้งจากประเทศไทยและ

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ไมมกีารคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆทัง้สิ้นในกรณี
เจ็บป�วย จนไม สามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
ทางบริษัทฯ จะทาํการ 
เล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถ
เรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัวทานละ 10,000 บาทและคาใชจายอ่ืนๆ 

6. ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยดุหรือเทศกาล ที่ตองการันตีมดัจํากับสายการบินหรือคา
มดัจําทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผานตัวแทนในประเทศหรอืตางประเทศและไมอาจขอคืน
เงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมกีารคืน
เงินมดัจําหรือคาทัวรทัง้หมดไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 

7.  กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทวัรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
**สําคัญ!! บริษทัทาํธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศเกาหลีใตโดยผดิกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมอืง ทัง้ไทย
และเกาหลีใต ขึ้นอยูกบัการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลกูคาทุกทานตองผานการ
ตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆ
ไดทัง้สิ้น** 

8.  เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาํคนื 
ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น  

9.  สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถงึ 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมาย
ยินยอม 
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 

 
 



 

 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสดุวิสัยจน

ไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการจลาจล, 
อุบัติเหต,ุ ความเจบ็ป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลาชา เหตุ
สุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวาทานสละสทิธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรบัสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมกีารยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทัฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงิน
ใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มคัคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสทิธิ์ในการใหคาํสัญญาใดๆ ทัง้สิ้น
แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจของบริษทัฯ กาํกบัเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีารคืนเงินใดๆทัง้สิ้น แตทัง้น้ีทาง
บริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจดัหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลกูคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอเจาหนาที่ของ
บรษัิทฯ กอนทกุครัง้ มิเชนน้ันทางบรษัิทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

11. บริษัทของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆทั้งสิ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี
จุดประสงคการเดินทางเพือ่ทองเที่ยวเกาหลีเทาน้ัน 



 

 

12. เที่ยวบิน และรายการทองเที่ยวอาจมกีารเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตอง
แจงใหทราบลวงหนา 

13. เมื่อทานตกลงชําระเงนิคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะถอืวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 

14. โรงแรมที่พกัในประเทศเกาหลีมมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พกัแตกตาง
กับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พกัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดย
อางอิงตามการจดัระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวเทาน้ัน 
โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยสวนใหญจะเปนแบบหองพกัคู (Twin หรือDouble) ใน
กรณีทีท่านมคีวามประสงคจะพกัแบบ3ทานขึน้อยูกับขอจํากดัของหองพกัและการวาง
รูปแบบของหองพกัของแตละโรงแรม ซึง่มีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมได
หองพักติดกัน และไมสามารถเสริมเตียงไดตามทีต่องการโรงแรมหลายแหงจะไมมี
เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยูในแถบที่มอุีณหภมูต่ํิาเคร่ืองปรับอากาศที่
มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน 

15. กระเป�าสัมภาระตางๆถือเปนทรัพยสินสวนตวัของทาน ทางบริษทัจะไมรับผดิชอบตอ
ความเสียหายสูญหายลาชา หรืออุบัติเหตุตางๆ ใดๆทัง้สิ้น 

16. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทางพรอมคณะถอืวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจาํ
คืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้นและถาทานตองการแยกตวัออกจากกรุปทวัรเพ่ือทองเที่ยว
เอง โดยไมลงรานศูนยโสม, ศูนยสมุนไพร, รานน้ํามันสน, ศูนยเครื่องสําอาง และ
รานพลอยอะเมทิส ทางบรษัิทจะเรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวน
เงิน 300 USD ตอทาน 

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคาน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยและทองเที่ยวเปนหมูคณะ
แบบ Join Tour เทาน้ัน กรณีตองการตัดกรุปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกคร้ัง 
หากเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาต ิหรือ พระสงฆ เกบ็คาใชจายเพ่ิม ทานละ 
4,000 บาท 

18. ในระหวางทองเที่ยวจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง และในวันสุดทายของการเดินทางชางภาพจะนําภาพถายมาจาํหนายหากวา
ทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพงึพอใจ
ของทาน ทางบริษทัทวัรไมมกีารบังคบัใหซื้อแตอยางใดแตเปนการบอกกลาวลวงหนา
เพื่อใหผุเดินทางไดรับทราบ 

19. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษัทฯ
กอนทกุคร้ังมิเชนน้ันทางบริษัทฯจะ ไมรับผดิชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น 



 

 

การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลแีละพิธกีารเขาเมือง 
เอกสารที่ควรเตรียมกอนการเดินทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีจะ
พิจารณาใหเฉพาะ                     นักทองเทีย่วทีม่าทองเที่ยวโดยสุจริตเทาน้ันทีผ่าน
เขาเมอืงได และพิจารณาจาก  

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทองเที่ยว ซึง่สมควรที่นําตดิตัวไปแสดงดวย เชน บัตร
พนักงาน นามบัตร จดหมายการทํางานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมาย
รับรองออกโดยบริษัทผูจดัคณะ 

2.  หลักฐานการเงิน ในระหวางการทองเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดตดิตัวไป
ดวยประมาณ  300 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2 วนั 
(หากไมมีบัตรเครดิตคารด) หากมีบัตรเครดิตตางประเทศ เชน Visa Card, American 
Express, Dinners Club หรือ Master Card ตองนําติดตัวไปดวยหรือหลักฐานการเงินอ่ืนใด
ที่จะแสดงใหเจาหนาที่ทราบวาทานคือนักทองเที่ยว 

3.   ใบรับรองสถานศึกษาหากทานยังอยูในระหวางการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควร
เดินทางกับผูปกครอง เชน บิดา มารดา ป�า นา อา ทีม่ีนามสกุลเดียวกัน 

4.    หากเปนพาสปอรตใหม ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรตใหมหรือนําตดิตัว
ไปดวย  

5.    การแตงกายสุขภาพและแลดูเปนนักทองเที่ยว ไมควรสวมใสรองเทาแตะ 
 


