
 

 

รหสัทวัร GOH1903631 
ทัวรเกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอรแลนด  โซลทาวเวอร ชอปปم�งถนนฮงอิก ชอป 
ปم�งยานเมียงดง  5วัน 3 คืน   [OZ] 
อินชอน  เกาะนามิ  หมูบานโบราณเกาหลีอึนพยอง  ปم�นจักรยาน RAIL BIKE   
ฟารมสตรอวเบอรรี สวนสนุกเอเวอรแลนด  โซลทาวเวอร  ชอปปم�งถนนฮงอิก  
พระราชวังถ็อกซกูุง  ศูนยโสม พิพิธภัณฑสาหราย ทาํคมิบับ ใสชุดฮันบก ตลาดเมียงดง 
พิพิธภัณฑรูป 3 มติิ  ฮุนไดเอาทเลท  ซปุเปอรมารเกต็ 

 
 
 
หมูบานโบราณเกาหลีอึนพยอง | เกาะนามิ | ปم�นจักรยาน RAIL BIKE  
ฟารมสตรอวเบอรรี | สวนสนุกเอเวอรแลนด | พระราชวังถ็อกซกูุง | โซลทาวเวอร 
TRICK EYES MUSEUM+ICE MUSEUM | ชอปปم�งถนนฮงอิก | ชอปปم�งยาน
เมียงดง 
 
   

เกาหลี RAIL BIKE SPRING ROMANTIC � วัน � คืน 

เดินทาง มีนาคม 2563  

ราคาแนะนําเริ�มต้นเพียง 16,900.- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ)  (OZ744 : 01.50-09.20) 

23.00 น. 
 
 

คณะมาพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภมิู ผูโดยสารขาออกช้ัน 3 ประตู 5 
เคานเตอร K10-K19  (เช็คอินของสายการบินเอเชียนา แอรไลน) โดยมีเจาหนาที่ของ
บริษัทและหวัหนาทัวรพรอมอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ
เดินทางใหกับทุกทาน 

วันที่ 2 อินชอน – เกาะนามิ – หมูบานโบราณเกาหลีอึนพยอง - ปم�นจักรยาน RAIL BIKE 
01.50 น. นําทานเดินทางสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสายการบิน (Asiana  Airline) เที่ยวบิน

ที่ OZ744  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5-6 ช่ังโมง) (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง) **ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองเน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของ
สายการบินซึง่ระบบการจองที่น่ังเปนแบบสุมทีน่ั่งวาง หากทานมีความประสงคที่จะระบุ
ที่น่ังบนเคร่ือง หรือเปล่ียนที่น่ัง จะมคีาใชจายเพิ่มเติม สามารถดูอตัราคาบริการไดจาก
ทายรายการน้ี** 

09.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตอิินชอน สาธารณรัฐเกาหล ีเวลาทองถิ่นเร็วกวา
ประเทศไทย 2  ช่ัวโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เปนเวลาทองถิ่น) นําทานผานพธิีการตรวจคนเขาเมอืงและศุลกากร 

 นําทานเดินทางสู เกาะนามิ (ใชเวลาน่ังเรือประมาณ 10-15 นาที) ใหทานไดด่ืมด่ํากบั
ธรรมชาติ แมกไม ทวิสนบนเกาะนามิ ซึ่งถือเปนชวงเวลาทีดี่ที่สดุทามกลางบรรยากาศ
โรแมนติก ใหทานไดยอนรอยละครรักแนว DRAMA ซรีียเกาหลีที่โดงดงัไปทัว่เอเชีย  
WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พรอมเก็บภาพความ

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1.  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ)  (OZ744 : 01.50-09.20) 
วนัที� 2   อินชอน – เกาะนามิ – หมู่บ้านโบราณเกาหลอีนึพยอง - ปั�นจกัรยาน RAIL BIKE 
วนัที� 3   ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ – โซลทาวเวอร์ – ช้อปปิ �งถนนฮงอิก 
วนัที� 4.  พระราชวงัถ็อกซูกงุ – ศนูย์โสม – COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทําคิมบบั+ใสช่ดุฮนับก – Duty Free – ตลาดเมียงดง 
วนัที� �.   พิพิธภัณฑ์รูป 3 มิต ิTRICK EYES MUSEUM+ICE MUSEUM – ฮนุไดเอาท์เลท – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน – กรุงเทพ (ท่าอากาศยาน

สวุรรณภูม)ิ (OZ743 : 20.20-00.20) 



 

 

ประทบัใจ ถายรูป กบัดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO 
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารดวยเมนู “ชาบ ูชาบู” 
 นําทานชม หมูบานโบราณเกาหลีอึนพยอง หมูบานด้ังเดิมสไตลเกาหลี เปดสมัผัส

ประสบการณใหมกบัความเปนอดีตเกาแกของชาวแดนโสม บานไมโบราณ สถานทีอ่ยู
อาศัย และธรรมชาติสดุใกลชิด ภายในมคีาเฟ� โฮสเทส โฮมสเตย 
และรานอาหารทัง้แบบเดิมและผสมผสานสมัยใหมต้ังอยูรวมกันอยางลงตัว 

 

 จากน้ันใหทานไดสนุกสนานกับกิจกรรม ปم�นจักรยานบนรางรถไฟ Rail Bike มี
จักรยานแบบน่ัง 2 คน และน่ัง 4 คน ใหทานไดสนุกสนานกบัการปم�นจกัรยานบนราง
รถไฟ โดยมีจกัรยานราว 50 คัน ทั้ง 2 แบบคละกัน ปم�นไปตามรางรถไฟ ทามกลาง
บรรยากาศธรรมชาติอันสดใสของฤดูใบไมผล ิ



 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารดวยเมนู “ซัมเกทงั” 
ที่พัก พักที ่SIHEUNG TOURIST HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 ฟารมสตรอวเบอรรี – สวนสนุกเอเวอรแลนด – โซลทาวเวอร – ชอปปم�งถนนฮงอิก 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชมและเกบ็สตรอวเบอรรี ทีฟ่ารมสตรอวเบอรรี ทานสามารถเกบ็และชิมได สต

รอวเบอรรีเกาหลีจะมีลูกใหญและรสชาติหวาน ทานสามารถสัง่ซื้อฝากคนทางบานได 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารดวยเมนู “หมูยาง(คาลบี้)” 
 นําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด ถกูขนานนามวาดิสนียแลนดเกาหลีเปนสวน

สนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซงุเปนเจาของ ต้ังอยูทามกลาง
หุบเขา ใหทานไดอิสระเที่ยวชมทองไปกับโลกของสตัวป�าซาฟารีชมไลเกอรแฝดคูแรก
ของโลกที่น่ีทานจะพบเจาป�าสงิโตและเสือสามารถอยูดวยกันไดอยางเปนสุข ชมความ
นารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขบัรถไดเปนอยางด ีหรือเขาสูดินแดนแหงเทพ
นิยาย สวนส่ีฤด ูซึ่งจะปลกูดอกไมเปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยงัสามารถสนุกกับเคร่ือง



 

 

เลนนานาชนิด อาทิเชน สเปซทัวร รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซึง่กาํลัง
บานสะพร่ังอวดสีสันเต็มสวน (ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ชมกิจกรรมและการแสดง
ตางๆ ที่จัดตามตารางประจําวันดวยบัตรเขาชมแบบ ONE DAY TICKET เลนไดทุก
เคร่ืองเลนไมจาํกดัรอบ เลือกชมและเลือกซื้อชอบปم�งในรานคาของที่ระลึกตางๆอยาง
มากมาย 

 

 นําทานชม  โซลทาวเวอร 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมคีวามสงูถึง 480 
เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ทาสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร
ไดรอบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถงึเขาพกูกัซัน และถาหันไปยังทศิตรงขาม ก็
จะเห็นไกลไปถงึแมน้ําฮันกัง **ไมราคารวมคาขึ้นลิฟท ** 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
จากน้ันใหทาน ชอปปم�งถนนฮงอิก แหลงวัยรุนยานฮงแด มหาวิทยาลัยฮงอิก เปนยานช
อปปم�งบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก จึงเปนศูนยรวมเด็กวัยรุนและเด็ก
มหาวิทยาลัย เปนอีกเสนหน่ึงทีม่ีบรรยากาศโรแมนติก อีกทัง้ยังมีรานกาแฟที่เปน
เอกลักษณ แกลเลอร่ี รานคาจําหนายสินคาแฟช่ัน คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารที่



 

 

นาสนใจในหมูวัยรุนอาย ุ20-30 ปที่นิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและรานอาหาร
ตางๆ ก็ยงัไมแพงอีกดวย ซึง่จะคึกคักเปนพิเศษต้ังแตชวงบายเปนตนไป 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารดวยเมนู “ไกทอดเกาหลี” 
ที่พัก พักที ่INTER CITY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

วันที่ 4 พระราชวังถ็อกซูกุง – ศูนยโสม – COSMETIC SHOP – พิพิธภณัฑสาหราย+ทํา
คิมบับ+ใสชุดฮันบก – Duty Free – ตลาดเมียงดง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
 นําทานชม พระราชวงัถ็อกซู เปนหน่ึงในหาพระราชวงัสําคัญของราชวงศโชซอนที่ไม

ควรพลาดชม เปนพระราชวงัทีม่ีความเกาแกถงึกวา 500 ป พระราชวงัแหงน้ีเปน
พระราชวังที่เล็กที่สดุ ในบรรดาของ พระราชวงัหลวงทัง้หาแหงของกรุงโซล (Five 
Grand Palaces of Seoul) และเปนเพียงหน่ึงในสองของพระราชวงั ทีม่ีรูปแบบ
ทางสถาปตยกรรม ในชวงปลายของสมัยโชซอน และเปนพระราชวังเพียงแหงเดียว ทีม่ี
ภูมิทศันซึง่สวยงาม ซึง่ถูกรายลอมไปดวย อาคารสไตลตะวันตกแบบนีโอคลาสสิก และ
สวนสไตลตะวันตกแหงแรกของเกาหล ีต้ังอยูทามกลางอาคารและยานเมืองทีคึ่กคกั 

 

 
 นําทานสู ศูนยโสม ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมทีม่อีาย ุ6 ป ซึง่ถอืวาเปน



 

 

โสมทีม่คุีณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวติของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมทีม่คุีณภาพดีที่
ที่สุดและราคาถกูกวาไทยถงึ 2 เทา เพือ่นําไปบํารุงรางกาย หรือฝากญาติผูใหญที่ทาน
รักและนับถือ นําทานชม COSMETIC SHOP ศูนยรวมเคร่ืองสําอางช่ือดงัของเกาหลี 
เชน Rojukiss, Missha เปนตน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารดวยเมนู “เซท็ปลายางเกาหลี” 
 
 

นําทานสู พิพิธภัณฑสาหราย ซึ่งทานจะไดเรียนรูการทําสาหรายของชาวเกาหลีประวติั
ความเปนมาและความผกูผันที่ชาวเกาหลทีี่มตีอสาหราย พิเศษ....ใหทานไดถายรปู
เปนทีร่ะลกึในชุดฮันบก พรอมใหทานทาํคิมบับหรือขาวหอสาหรายเกาหลดีวยตนเอง
อีกดวย 

 นําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษีที่หาง Duty Free จากน้ันอิสระ ชอปปم�งตาม
อัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหล ีทานสามารถเลือกสินคาเทรนด
แฟช่ันลาสดุของเกาหลีไดที่น่ีโดยเฉพาะสินคาวัยรุนเชน เส้ือผา รองเทา กระเป�า 
เคร่ืองประดับ ทัง้แบรนด เนม เชน EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคาจาก
แบรนดเกาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองสาํอางเชนETUDE HOUSE, SKIN FOOD,THE 
FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทัง้ยงัมรีานกาแฟ รานอาหาร
ตางๆจากน้ันใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหลงรวมวัยรุนยาน
สยามสแควร โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนแหลงรวมเคร่ืองสําอางคช่ือดัง อาทิ Etude, 
Skinfood, The Face Shop, Missha เปนตน 

 

 
คํ่า อิสระอาหารคํ่า 1 ม้ือ (ใหทุกทานไดอสิระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย) 
ที่พัก พักที ่INTER CITY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

 
 



 

 

 
 

วันที่ 5 
พิพิธภณัฑรปู 3 มิต ิTRICK EYES MUSEUM+ICE MUSEUM – ฮนุไดเอาท
เลท – ซปุเปอรมารเกต็ – อินชอน – กรุงเทพ (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) 
(OZ743 : 20.20-00.20) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ทุกทานถายรูปอยางจุใจ ณ พิพิธภณัฑรปู 3 มิติ TRICK EYES MUSEUM + ICE 

MUSEUM เปนอารตแกลเลอร่ีภาพวาดที่ใชเทคนิค “trompe l’oeil” ที่ปรับใหงาน
ศิลปะ 2 มิติใหเกิดเปนภาพลวงตาใหเปนแบบ 3 มิต ิซึ่งผูเขาชมก็จะไดเพลดิเพลินไป
กับการโพสทาตางๆใหเขาไปเปนสวนหน่ึงของภาพศิลปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารดวยเมนู “จิมดกั” 
 นําทานเดินทางสู  ฮุนไดเอาทเลท  แหลงชอปปم�งสินคาทีร่วบรวมแบรนดดัง ที่เต็มไป

ดวยรานแฟช่ันกวา 200 ราน ใหทานได ชอปปم�งอยางจุใจ นําทานชอปปم�งที่ ซปุเปอร
มารเก็ต  ซึ่งมีสินคาตางๆ มากมายใหเลือกซื้อหาเปนของฝาก เชน กิมจิ บะหมีก่ึง่
สําเร็จรูป สาหราย ขนมขบเค้ียว ลกูอม ผลไมตามฤดกูาลและของที่ระลกึตางๆ 

คํ่า ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินอินชอน 
20.20 น. นําทานเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ  โดยสายการบิน (Asiana Airline) เที่ยวบินที่ 

OZ743 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5-6 ช่ัวโมง) 
00.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ

ประทบัใจ 



 

 

อัตราคาบริการ : เกาหล ีRAIL BIKE SPRING ROMANTIC 5 วัน 3 คืน (OZ)                               

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 
 (ไมเสริเตียง)  
พักกับผูใหญ 
2 ทาน ทาน
ละ 

 
ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

 
พักเดี่ยว 
ทานละ 

วันที ่04 - 08 มี.ค. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 6,900.- 5,900.- 
วันที ่05 - 09 มี.ค. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 6,900.- 5,900.- 
วันที ่06 - 10 มี.ค. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 6,900.- 5,900.- 
วันที ่11 - 15 มี.ค. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 6,900.- 5,900.- 
วันที ่12 - 16 มี.ค. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 6,900.- 5,900.- 
วันที ่13 - 17 มี.ค. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 6,900.- 5,900.- 
วันที ่18 - 22 มี.ค. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 6,900.- 5,900.- 
วันที ่19 - 23 มี.ค. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 6,900.- 5,900.- 
วันที ่20 - 24 มี.ค. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 6,900.- 5,900.- 
ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบรูณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 10,900.- ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน  

 
ไมรวมคาทปิมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ (รวมทานละ 1,800 บาท/ทาน/
ทริป) 
หัวหนาทวัรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 
 (เก็บทปิกอนการเดินทางที่สนามบินสุวรรณภมูิ)**เด็กเก็บเทาผูใหญ** 
 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครั้ง 
พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา 6 เดือน 
ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทัง้ทีก่รงุเทพฯ  
และทีป่ระเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต  
ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ ทางบรษัิทฯ 
 ขอสงวนสิทธไมคนืคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น 



 

 

 เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผดิชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อัน

เกิดจากเหตุสดุวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยดุ
งาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลกิของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคน
เขาเมอืงไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละ
ประเทศไมอนุญาตใหเขาเมืองรวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถกูปฏิเสธการเดินทางเขาหรือ
ออกนอก ประเทศ 

         ใดประเทศหน่ึง                 
2.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไม

ตองแจงใหทราบลวงหนา 
3.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงให

ทราบลวงหนา 
4.  กรณีทีค่ณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออก

เดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 5-7วนักอนการ
เดินทาง 

5. เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถอืวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทกุขอแลว 

**สําคัญ!! บริษทั ทาํธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดิน
ทางเขาประเทศเกาหลีโดยผดิกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขา
เมือง ทัง้ไทยและเกาหล ีขึ้นอยูกบัการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้นลูกคาทุก
ทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมคัคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

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

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาบัตรโดยสารช้ันทศันาจรไป – กลับ (ต๋ัวกรุป) รวมภาษ ีสนามบินและ

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

บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทาน

ละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิทานละ 
200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสขุภาพ
สามารถสอบถามขอมูล 

 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, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะ

จากอุบัติเหต ุ3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะ

จากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
7.  สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ 23 กก. 



 

 

8.  คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

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

ซักรีด คาโทรศัพท เปนตน 
3. คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 23 

กิโลกรัม 
4. วีซาเขาประเทศเกาหลี ในกรณีทีผู่เดินทางถอืหนังสือเดินทางตางดาว หรือ 

ประเทศที่ทีต่องทําวีซาเขาประเสาธารณรัฐเกาหลีใต คาธรรมเนียมการยื่น
วีซาทานละ 1,750 บาท สําหรับผูที่ถอืหนังสอืเดินทางตางดาว จะตองทํา
เร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสาร
ยื่นวีซา 

5. คาทปิมคัคุเทศกทองถิน่และคนขบัรถ (รวมทานละ 1,800 บาท/ทาน/
ทริป) 

 
 

เงื่อนไขการจอง 
1. ชําระเงินมัดจาํทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ช่ัวโมงหลงัการจอง โดย

โอนเขาบัญชีและสงหลกัฐานการ โอนเงนิใหเจาหนาที่ทีดู่แลเสนทาง ท่ีน่ัง
จะยืนยันเมือ่ไดรับ เงนิมดัจําแลวเทาน้ัน 

2.      สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่ีอายุการใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน  

3.      หากทานทีต่องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยู
ตางจังหวดั) ใหทานติดตอเจาหนาที ่กอนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตร
โดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่ทางบริษทัฯ    ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาใชจายที่
เกิดขึ้น 

4.     หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), 
เด็ก, ผูสงูอาย,ุ มี โรคทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน



 

 

ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง 
เปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมีความจาํเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด  

 
การชําระคาทวัรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 
15 วันทานควรจดัเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเนื่องจากทางบริษทั
ตองสํารองคาใชจายในสวนของคาทีพ่ักและต๋ัวเคร่ืองบินมฉิะนั้นจะถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติั 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

1. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถอืหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวี
ซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมกีารยกเลกิการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนคามดัจําทั้งหมด 

2.      ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-45 วัน เกบ็เงินมัดจาํทัง้หมด 
3.      ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14วันเก็บคาใชจาย 80% ของราคาทวัร ตอ

ทาน 
4.      ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-7 วัน เก็บคาใชจายทัง้หมด 100% ของ

ราคาทวัร 
5.      ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทัง้จาก
ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ไมมีการคืนเงินทั้งหมดไมวากรณี
ใดๆทัง้สิ้นในกรณีเจ็บป�วย จนไม สามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทย
จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะทาํการเล่ือนการเดินทางของทานไปยัง
คณะตอไป แตทัง้น้ีทานจะตองเสียคาใชจายทีไ่มสามารถเรียกคืนไดคือ
คาธรรมเนียมในการมดัจาํตัว๋ทานละ 10,000 บาทและคาใชจายอ่ืนๆ 
6.     ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยดุหรือเทศกาล ทีต่องการันตีมดัจํากับสาย

การบินหรือคามดัจาํที่พกัโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรอื
ตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถงึเทีย่วบินพิเศษเชน Extra 
Flight และ Charter Flight  จะไมมกีารคืนเงินมดัจําหรือคาทวัร
ทั้งหมดไมวายกเลกิดวยกรณีใดๆ 

  



 

 

7.      กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิ
ใหเดินทางออก หรือ  เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไมคืนคาทวัรไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

**สําคัญ!! บริษทัทาํธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคา
เดินทางเขาประเทศเกาหลีใตโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการ
ตรวจคนเขาเมือง ทัง้ไทยและเกาหลีใต ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาที่เทานั้น ลกูคาทกุทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของ
ทานเอง ทางมคัคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

8.       เมื่อทานออกเดินทางไปกบัคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหน่ึง หรือเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรอง
คาบริการและเงินมดัจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น  

9.        สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกบับิดา มารดา 
ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 
หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิด
เหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน 
ภัยธรรมชาต ิเหตุการณไมสงบทางการเมอืง, การประทวง, การนัดหยดุ
งาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหต,ุ ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา
ทานสละสิทธิแ์ละจะไมรบัผดิชอบคาบริการทีท่านไดชําระไวแลวไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขา
ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง 
หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมทีพ่ักในตางประเทศเปนที่



 

 

เรียบรอย แตอยางไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรบั
สูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณ
ดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมกีาร
ยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทัฯขนสง หรือ 
หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะ
จัดบริการทวัรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มคัคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสทิธิ์ในการใหคาํสัญญา
ใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจของ
บริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจาก
ธรรมชาติ ความลาชา และความผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีาร
คืนเงินใดๆทั้งส้ิน แตทัง้น้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆ
มาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจดัหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลกูคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ
เจาหนาทีข่องบรษัิทฯ กอนทกุครัง้ มิเชนน้ันทางบรษัิทฯ จะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทัง้สิน้  

11. บริษัทของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆทั้งสิ้นบริษัทฯ รับ
เฉพาะผูมีจดุประสงคการเดินทางเพือ่ทองเที่ยวเกาหลีเทาน้ัน 

12. เที่ยวบิน และรายการทองเที่ยวอาจมกีารเปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสม โดยมติองแจงใหทราบลวงหนา 

13. เมื่อทานตกลงชําระเงนิคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกบัทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงือ่นไขและขอตกลงตาง ๆ ที่ได
ระบุไวทัง้หมดน้ีแลว 

14. โรงแรมที่พกัในประเทศเกาหลีมมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของ
ที่พักแตกตางกบัประเทศไทย โดยโรงแรมที่พกัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การจดัหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี



 

 

ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวเทาน้ัน โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยสวน
ใหญจะเปนแบบหองพักคู (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ทานมีความ
ประสงคจะพกัแบบ3ทานขึ้นอยูกับขอจํากดัของหองพกัและการวาง
รูปแบบของหองพกัของแตละโรงแรม ซึง่มีความแตกตางกันอาจจะทําให
ทานไมไดหองพกัตดิกัน และไมสามารถเสริมเตียงไดตามทีต่องการ
โรงแรมหลายแหงจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยูใน
แถบที่มอุีณหภมูต่ํิาเคร่ืองปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน 

15. กระเป�าสัมภาระตางๆถือเปนทรัพยสินสวนตวัของทาน ทางบริษทัจะไม
รับผดิชอบตอความเสียหายสูญหายลาชา หรืออุบัติเหตุตางๆ ใดๆทัง้สิ้น 

16. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว หากทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจ
เรียกรองคาบริการ และเงินมดัจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและถาทาน
ตองการแยกตวัออกจากกรุปทวัรเพ่ือทองเที่ยวเอง โดยไมลงรานศูนย
โสม, ศูนยสมุนไพร, รานน้ํามันสน, ศูนยเครือ่งสําอาง และรานพลอย 
อะเมทิส ทางบรษัิทจะเรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวน
เงิน 300 USD ตอทาน 

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคาน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยและทองเที่ยว
เปนหมูคณะแบบ Join Tour เทาน้ัน กรณีตองการตัดกรุปเหมาโปรด
สอบถามทางบริษทัอีกคร้ัง หากเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาต ิหรือ 
พระสงฆ เกบ็คาใชจายเพ่ิม ทานละ 4,000 บาท 

18. ในระหวางทองเที่ยวจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง และในวันสดุทายของการเดินทางชางภาพจะนํา
ภาพถายมาจาํหนายหากวาทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไม
สนใจก็ไมตองซื้อทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพงึพอใจของทาน ทางบริษทัทวัรไมมี
การบังคับใหซื้อแตอยางใดแตเปนการบอกกลาวลวงหนาเพื่อใหผุเดินทาง
ไดรับทราบ 

19. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯกอนทุกคร้ังมิเชนน้ันทางบริษัทฯจะ ไมรับผดิชอบคาใชจาย
ใดๆทัง้สิ้น 



 

 

การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลแีละพิธกีารเขาเมือง 
เอกสารที่ควรเตรียมกอนการเดินทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลี
จะพิจารณาใหเฉพาะนักทองเที่ยวทีม่าทองเทีย่วโดยสุจริตเทาน้ันทีผ่านเขาเมอืงได 
และพิจารณาจาก  

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทองเที่ยว ซึง่สมควรที่นําตดิตัวไปแสดง
ดวย เชน บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทํางานภาษาอังกฤษ (กรณี
เดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผูจดัคณะ 

2.  หลักฐานการเงิน ในระหวางการทองเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนํา
เงินสดติดตวัไปดวยประมาณ  300 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 
วอน สําหรับการเดินทาง 2วัน           (หากไมมีบัตรเครดิตคารด)หากมบีัตร
เครดิตตางประเทศ เชน Visa Card, American Express, Dinners 
Club หรือ Master Card ตองนําตดิตัวไปดวยหรือหลกัฐานการเงินอ่ืนใด
ที่จะแสดงใหเจาหนาที่ทราบวาทานคือนักทองเที่ยว 

3.    ใบรับรองสถานศึกษาหากทานยงัอยูในระหวางการศึกษาหรือบตัร
นักศกึษาและควรเดินทางกับผูปกครอง เชน บิดา มารดา ป�า นา อา ทีม่ีนามสกุล
เดียวกัน 

4.    หากเปนพาสปอรตใหม ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรต
ใหมหรือนําตดิตัวไปดวย  

5.    การแตงกายสุขภาพและแลดูเปนนักทองเที่ยว ไมควรสวมใสรองเทาแตะ 
 


