
 

 

รหสัทวัร GOH1903632                                                                                              
ทัวรเกาหลี เลนสกี หมูบานสวสิเซอรแลนด สวนสนุกล็อตเตเวลิด  
ถนนฮงแด เมียงดง โซลทาวเวอร  5 วัน 3 คืน [OZ]                                                                                               
อินชอน หมูบานสวิสเซอรแลนด เลนสกี ฟารมสตรอวเบอรรี สวนสนุกล็อตเตเวิลด โซลทาวเวอร  
ชอปปم�งถนนฮงแด พระราชวังชางดอกคุง ศูนยโสม พพิิธภัณฑสาหราย ซุปเปอรมารเกต็ 
ทําคมิบับ ใสชุดฮันบก ตลาดเมียงดง หมูบานโบราณเกาหลีอึนพยอง ศูนยสมุนไพรเกาหลี        
ฮุนไดเอาทเลท   

 

 
 
พักสกีรีสอรท | เลนสกี | หมูบานสวิสเซอรแลนด | สวนสนุกล็อตเตเวิลด   
ฟารมสตรอวเบอรรี | พิพิธภัณฑสาหราย | พระราชวงัชางดอกคุง | ชอปปم�งถนนฮงแด 
หมูบานโบราณเกาหลีอึนพยอง | ชอปปم�งยานเมียงดง | โซลทาวเวอร 
 
   ราคาแนะนําเพียง 18,900.- 

เกาหลี LOTTE WORLD & SKI LOVER � วนั � คนื 
เดินทาง กุมภาพันธ์ 2563  



 

 

 

 

 

 

  วันที่1 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 – หมูบานสวิสเซอรแลนด – เลนสกี 
01.50 น. นําทานเดินทางสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสายการบิน (Asiana  Airline) เที่ยวบิน

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

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

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1.  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ)  (OZ744 : 01.50-09.20) 
วนัที� 2   อินชอน – หมู่บ้านสวิสเซอร์แลนด์ – เลน่สกี 
วนัที� 3   ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – สวนสนกุลอ็ตเต้เวิลด์ – โซลทาวเวอร์ - ช้อปปิ �งถนนฮงแด 
วนัที� 4.  พระราชวงัชางด๊อกคงุ – ศนูย์โสม – COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทําคิมบบั+ใสช่ดุฮนับก – Duty Free – ตลาดเมียงดง 
วนัที� 5.  หมู่บ้านโบราณเกาหลอีนึพยอง – ศนูย์สมนุไพรเกาหล ี – Star Park – ฮนุไดเอาท์เลท – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน – กรุงเทพ (ท่าอากาศ

ยานสวุรรณภูมิ) (OZ743 : 20.20-00.20) 



 

 

 นําทานเดินทางสู หมูบานสวิสเซอรแลนด  เปนคอมมูนิต้ีมอลลในบรรยากาศแบบ
สวิตเซอรแลนด ต้ังอยูในเมืองคาพยอง  
มีลักษณะเปนเหมือนหมูบานเลก็ๆ  ในประเทศสวติเซอรแลนด โดยสรางอาคารตาง ๆ 
ในสไตลบานเรือนในชนบทของประเทศสวติเซอรแลนด มีสีสันสดใส ซึ่งโอบลอมไปดวย
ภูเขาสีเขียวขจภีายในเมืองคาพยอง ทําใหที่น่ีมีบรรยากาศผอนคลาย อากาศจะเย็น
สบายนาเที่ยวตลอดทั้งป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารดวยเมนู “ชาบ ูชาบู” 
 นําทานเดินทางไปสัมผัสประสบการณหนาวสดุขัว้ กับ ลานสกีขนาดใหญ อิสระใหทาน

เลนสกีอยางเตม็ที ่ซึ่งปลอดภัยไมมีอันตราย การเตรียมตัวกอนเลนสกคีวรเตรียมถงุมอื
สกี ผาพันคอ แวนกันแดด เส้ือแจค็เกต็กันน้ําหรือผารม และกางเกงรัดรูป พรอมกับรับ
ฟงขอแนะนํา และฝกวิธกีารเลนจากไกดทองถิน่กอนลงสนามจริง ทัง้นี้เพื่อความ
ปลอดภัยของทานเองเปนสําคัญ และทานสามารถเลนและสัมผัสกับหมิะปุยขาวได
อยางสนุกสนาน   กิจกรรมภายในลานสกขีึ้นอยูตามสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม
เอ้ืออํานวยขอเปล่ียนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสมโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
(*ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสก ีสกลีิฟท สโนวสเลด สกคีาเลนรวมชุด
ประมาณ 50,000 วอน*) 

 

 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารดวยเมนู “หมูยาง (คาลบี้)” 
ที่พัก พักที่ YANGJI PINE SKI RESORT ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา 
  

วันที่ 3 ฟารมสตรอวเบอรรี – สวนสนุกล็อตเตเวลิด – โซลทาวเวอร - ชอปปم�งถนนฮงแด 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชมและเกบ็สตรอวเบอรรี ทีฟ่ารมสตรอวเบอรรี ทานสามารถเกบ็และชิมได 

สตรอวเบอรรีเกาหลีจะมีลกูใหญและรสชาตหิวาน ทานสามารถสัง่ซื้อฝากคนทางบาน
ได 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารดวยเมนู “บุลโกกิ” 
 นําทานเดินทางสู สวนสนุกล็อตเตเวลิด เปนหน่ึงในสวนสนุกที่ดังที่สดุของเกาหลี ซึ่งมี

อาคารสวนสนุกในรมที่มขีนาดใหญที่สุดในโลกอยูดวย การมาเที่ยวเลนที่น่ีจงึสามารถ
ทําไดทั้งปโดยไมตองดูสภาพอากาศกันเลย ต้ังอยูใจกลางเมอืงที่รวบรวมความบันเทิง
และการชมวิวทิวทัศน ภายในมีเคร่ืองเลนที่นาต่ืนเตน ลานไอซสเก็ต ทะเลสาบ พิพธิ
ภัณทหมูบานโบราณเกาหลี ขบวนพาเหรดรูปแบบตางๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย ซึ่งมี
นักทองเที่ยวเกาหลีและชาวตางชาติมาเขาชมกวา 6 ลานคนตอป 
สวนสนุกลอตเตเวิลดแบงออกเปนโซนใหญๆได 2 โซน ไดแก“ธีมผจญภัย 
(Adventure)”ที่เปนสวนสนุกในรมที่ใหญทีสุ่ดในโลกและ“เกาะเวทมนต(Magic 



 

 

Island)”เปนสวนสนุกกลางแจง ต้ังอยูดานนอกติดกับทะเลสาบซกชอนโฮซ ูอีกทัง้ยังมี
รานจําหนายของที่ระลกึ รานอาหารนานาชาติ และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆอีก
มากมาย โดยในสวนของอาคารสวนสนุกโซนในรมน้ัน ไดรับการออกแบบและตกแตง
มาอยางดี โครงสรางภายในใชหลังคาเปนกระจกทัง้หมด ทําใหถึงแมจะอยูในรมแตก็ได
บรรยากาศแบบกลางแจงรวมดวย เคร่ืองเลนที่นาสนใจ ไดแก Gyro Drop(ดรอป
ทาวเวอร) สูง 70 เมตร, เคร่ืองเลนที่เสมือนอยูในพายุทอรนาโด, Flume Ride เรือ
ยาวโตคลื่นสูง และเรือโจรสลัดสเปนแกวงถงึ 75 องศา เปนตน หลงัจากที่สนุกสนานไป
กับเคร่ืองเลน ขบวนพาเหรด และการแสดงเกอืบ 200 โชว ก็พลาดไมไดที่จะลองเลน
ไอซสเก็ตในรม  

 

 
 นําทานชม  โซลทาวเวอร 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมคีวามสงูถึง 480 

เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ทาสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร
ไดรอบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถงึเขาพกูกัซัน และถาหันไปยังทศิตรงขาม ก็
จะเห็นไกลไปถงึแมน้ําฮันกัง **ไมราคารวมคาขึ้นลิฟท ** 



 

 

 

 
 จากน้ันใหทาน ชอปปم�งถนนฮงแด แหลงวัยรุนยานฮงแด มหาวิทยาลัยฮงอิก เปน

ยานชอปปم�งบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก จงึเปนศูนยรวมเดก็วัยรุนและเด็ก
มหาวิทยาลัย เปนอีกเสนหน่ึงทีม่ีบรรยากาศโรแมนติก อีกทัง้ยังมีรานกาแฟที่เปน
เอกลักษณ แกลเลอร่ี รานคาจําหนายสินคาแฟช่ัน คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารที่
นาสนใจในหมูวัยรุนอาย ุ20-30 ปที่นิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและรานอาหาร
ตางๆ ก็ยงัไมแพงอีกดวย ซึง่จะคึกคักเปนพิเศษต้ังแตชวงบายเปนตนไป  

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

วันที่ 4 
พระราชวังชางดอกคุง – ศูนยโสม – COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑสาหราย+
ทําคิมบับ+ใสชดุฮันบก – Duty Free – ตลาดเมียงดง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
 นําทานชม พระราชวงัชางดอกกงุ หรือ พระราชวังชังด็อก เปนหน่ึงในหาพระราชวังที่

สําคัญที่สดุของเกาหลี สรางขึ้นในรัชสมัยของพระเจาแทจงแหงราชวงศโชซ็อน เมื่อป 
พ.ศ. 1948 แลวเสร็จในป พ.ศ. 1955  นําทานชม COSMETIC SHOP ศูนยรวม
เคร่ืองสําอางช่ือดังของเกาหล ีเชน Rojukiss, Missha เปนตน 



 

 

 

 
 นําทานสู ศูนยโสม ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมทีม่อีาย ุ6 ป ซึง่ถอืวาเปน

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

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารดวยเมนู “ซัมเกทงั” 
 
 

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 และสินคา
จากแบรนดเกาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองสาํอางเชนETUDE HOUSE, SKIN 
FOOD,THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทัง้ยังมีราน
กาแฟ รานอาหารตางๆจากน้ันใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหลง
รวมวัยรุนยานสยามสแควร โดยเฉพาะอยางยิง่เปนแหลงรวมเคร่ืองสาํอางคช่ือดัง อาทิ 
Etude, Skinfood, The Face Shop, Missha เปนตน 



 

 

 

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

วันที่ 5 
หมูบานโบราณเกาหลอีึนพยอง – ศูนยสมุนไพรเกาหลี – Star Park – ฮุนได
เอาทเลท – ซุปเปอรมารเก็ต – อนิชอน – กรุงเทพ (ทาอากาศยานสวุรรณภูมิ) 
(OZ743 : 20.20-00.20) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชม หมูบานโบราณเกาหลีอึนพยอง หมูบานด้ังเดิมสไตลเกาหล ีเปดสมัผัส

ประสบการณใหมกบัความเปนอดีตเกาแกของชาวแดนโสม บานไมโบราณ สถานทีอ่ยู
อาศัย และธรรมชาติสดุใกลชิด ภายในมคีาเฟ� โฮสเทส โฮมสเตย 
และรานอาหารทัง้แบบเดิมและผสมผสานสมัยใหมต้ังอยูรวมกันอยางลงตัว 

  

 จากน้ันนําทานชม ศูนยสมุนไพรเกาหลี ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเก
นามขูองเกาหลี ที่นํามาแปรรูปเปนรูปแบบตางๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุง



 

 

 

 

รางกาย นําทานสู พิพิธภณัฑสาหราย ซึง่ทานจะไดเรียนรูการทาํสาหรายของชาว
เกาหลีประวติัความเปนมาและความผกูพันทีช่าวเกาหลีทีม่ตีอสาหราย พิเศษ....ให
ทานไดถายรปูเปนที่ระลกึในชุดฮันบก พรอมใหทานทาํคมิบับหรือขาวหอสาหราย
เกาหลดีวยตนเองอีกดวย  

 นําทานสู STAR PARK ต้ังอยูบริเวณ MBC World บริษัท กระจายเสียงรายใหญ
ของเกาหลีมีจดัการแสดงหลากหลายสวน เชน CARPET ZONE ซึ่งจะจัดในสวนน้ัน 
เปนพรมแดงใหทกุทานไดสมัผัสประสบการณ เฉกเชน นักแสดงช้ันนําของประเทศ
เกาหลีใต LED MASK ZONE ซึง่จดัเปนสวนจัดแสดงนิทรรศการสวนแรกของ STAR 
PARK และทกุทานสามารถชม สวนจดัแสดงที่นาสนใจอีกมากมาย 

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

ดวยรานแฟช่ันกวา 200 ราน ใหทานได 
ชอปปم�งอยางจุใจ นําทานชอปปم�งที่ ซปุเปอรมารเก็ต  ซึ่งมีสินคาตางๆ มากมายให
เลือกซื้อหาเปนของฝาก เชน กิมจิ บะหมีก่ึ่งสาํเร็จรูป 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 ีLOTTE WORLD & SKI LOVER 5 วัน 3 คืน (OZ) 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทานทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป (เสรมิ
เตียง) พักกับ
ผูใหญ 1 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป(เสริม
เตียง) พักกับ
ผูใหญ2ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป(ไมเสริม
เตียง) พักกับ
ผูใหญ 2 ทาน 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พัก
เดี่ยว 
ทานละ 

วันที่ 02-06 ม.ค. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.
- 

วันที่ 29 ม.ค.-02 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.
- 

วันที่ 30 ม.ค.-03 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.
- 

วันที่ 31 ม.ค.-04 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.
- 

วันที่ 05-09 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.
- 

วันที่ 06-10 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.
- 

วันที่ 07-11 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.
- 

วันที่ 12-16 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.
- 

วันที่ 13-17 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.
- 

วันที่ 14-18 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.
- 

วันที่ 19-23 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.
- 

วันที่ 20-24 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.
- 

วันที่ 21-26 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.
- 

วันที่ 26 ก.พ.-01 มี.ค. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.
- 

วันที่ 27 ก.พ.-02 ม.ีค. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.
- 

วันที่ 28 ก.พ.-03 ม.ีค. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.
- 

       
ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ 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 อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยทีท่าง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลาชา
หรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออก
หรือกองตรวจคนเขาเมอืงของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมืองรวมทัง้ในกรณีที่ทาน
จะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขา
หรือออกนอก ประเทศใดประเทศหน่ึง                 

2.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 

3.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 



 

 

4.  กรณีทีค่ณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดย
ทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 5-7วันกอนการเดินทาง 

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
สอบถามขอมูลเพิม่เตมิกับทางเจาหนาทีบ่ริษทัได ** 

 - 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] ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายุนอยกวา 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 1,800 บาท/ทาน/ทริป) 
เงื่อนไขการจอง 

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

2.   สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน  
3.   หากทานทีต่องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทาน
ติดตอ เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 
4.   หากในคณะของทานมผีูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มี
โรคประจาํตวัหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกันทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
 เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทวัรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทวัรทัง้หมด  

การชําระคาทวัรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่
พักและตัว๋เคร่ืองบินมฉิะนั้นจะถอืวาทานยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมติั 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถอืหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวี

ซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนคามดัจําทัง้หมด 
2.      ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-45 วัน เกบ็เงินมัดจาํทัง้หมด 
3.      ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14วันเก็บคาใชจาย 80% ของราคาทวัร ตอทาน 
4.      ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-7 วัน เก็บคาใชจายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร 
5.      ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทัง้จากประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ไมมกีารคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆทัง้สิ้นในกรณีเจ็บป�วย จน
ไม   สามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทาํ
การเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถ
เรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัวทานละ 10,000 บาทและคาใชจายอ่ืนๆ 
6.      ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ตองการันตีมดัจํากับสายการบินหรือ                     
คามดัจําทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืน
เงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมกีารคืนเงิน
มดัจําหรือคาทวัรทั้งหมดไมวายกเลกิดวยกรณีใดๆ 
7.      กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทวัรไมวากรณี
ใดๆทัง้สิ้น 

**สําคัญ!! บริษทัทาํธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศเกาหลีใตโดยผดิกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมอืง ทัง้ไทย
และเกาหลีใต ขึ้นอยูกบัการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลกูคาทุกทานตองผานการ



 

 

ตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆ
ไดทัง้สิ้น** 

8.       เมื่อทานออกเดินทางไปกบัคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาํคนื 
ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น  

9.      สาํหรับผูเดินทางที่อายุไมถงึ 18 ป และไมไดเดนิทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 
หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสดุวสิัยจน
ไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 
เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, 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 บริษทัฯ 
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 
เอกสารที่ควรเตรียมกอนการเดินทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให
เฉพาะนักทองเที่ยวทีม่าทองเที่ยวโดยสุจริตเทาน้ันที่ผานเขาเมืองได และพิจารณาจาก  

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

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



 

 

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

4.    หากเปนพาสปอรตใหม ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรตใหมหรือนําตดิตัว
ไปดวย  

5.    การแตงกายสุขภาพและแลดูเปนนักทองเที่ยว ไมควรสวมใสรองเทาแตะ 
 


