
 

 

รหสัทวัร GOH1903633 
ทัวรเกาหลี ตกปลาน้ําแข็ง ฟารมสตรอวเบอรรี่ สวนสนุกเอเวอรแลนด พระราชวงัเคียงบก 
เมียงดง ฮงแด 5วัน 3 คืน [OZ] 
อินชอน เทศกาลตกปลาน้ําแขง็ อิสระเลนสกี ฟารมสตรอวเบอรร่ี สวนสนุกเอเวอรแลนด โซลทาว
เวอร  ศูนยโสม ศูนยน้ํามันสน  พระราชวงัเคยีงบก  โรงงานสาหราย ใสชุดฮันบก  ทําคิมบับ       
ชอปปم�งเมียงดง ฮอกเกนามู ชอปปم�งฮงแดฮุนไดพรีเมี่ยม เอาทเลท ซุปเปอรมาเก็ต 

 

 
เทศกาลตกปลาน้ําแขง็ | เต็มอ่ิมเลนสกี | พกัสกีรีสอรท | ฟารมสตรอวเบอรร่ี |  
สวนสนุกเอเวอรแลนด | STAR PARK | Ikseon dong Hanok Village 

 ฮุนไดพรีเมี่ยมเอาทเลท |  พระราชวงัเคียงบก | เมียงดง | ฮงแด 
 
 
 
 

ราคาแนะนําเพียง  ��,���.- 

เดินทาง มกราคม 2563 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (OZ744 : 01.50 – 09.20) 

23.00 น. คณะมาพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกช้ัน 3 ประตู 5 เคานเตอร 
K10-K19 (เช็คอินของสายการบินเอเชียนา แอรไลน) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทและหัวหนา
ทัวรพรอมอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ (OZ744 : 01.50 – 09.20) อินชอน (สนามบินอินชอน) – เทศกาลตกปลา
น้ําแข็ง  

01.50 น. นําทานเดินทางสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสายการบิน  Asiana Airline เที่ยวบินที่ 
OZ744 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5-6 ช่ังโมง)  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องเนื่องจากตองเปนไปตามระบบของสายการบินซ่ึง
ระบบการจองที่น่ังเปนแบบสุมที่น่ังวาง หากทานมีความประสงคที่จะระบุที่น่ังบนเคร่ือง หรือ
เปล่ียนที่น่ัง จะมีคาใชจายเพิ่มเติม สามารถดูอัตราคาบริการไดจากทายรายการนี้** 

09.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาทองถิ ่นเร็วกวา
ประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปน
เวลาทองถิ่น) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดวยเมนู “ทักคาลบี้”(ไกผัดซอสเกาหลี) 
 นําทานสู เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง ใหทานไดลองสัมผัสบรรยากาศการตกปลาเทราตภูเขาใน

แมน้ํา ซึ่งจะเปล่ียนสภาพเปนน้ําแข็งซึ่งมีความหนาประมาณ 30-40 เซนติเมตร ปลาชนิดน้ี
เปนปลาสายพันธุเดียวกันกับปลาแซลมอน ซึ่งอาศัยอยูในน้ําเย็น อุณหภูมิตํ่ากวา 20 องศา
เซลเซียส ซึ่งเปนปลาที่มีความสวยงามและมีรสชาติหวานมันอรอย สามารถนํามาทําเปนซชิู

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (OZ744 : 01.50 – 09.20) 
วนัที� 2   กรุงเทพฯ (OZ744 : 01.50 – 09.20) อินชอน (สนามบินอินชอน) – เทศกาลตกปลานํ �าแข็ง  
วนัที� 3   อิสระเลน่สกี – ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี� – สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ – โซลทาวเวอร์ 
วนัที� 4.  ศนูย์โสม – Cosmetic – ศนูย์นํ �ามนัสน – พระราชวงัเคียงบก – โรงงานสาหร่าย + ใสช่ดุฮนับก + ทําคิมบบั – Duty Free – ช้อปปิ �งเมียง

ดง 
วนัที� �.   ฮอกเกนาม ู– Star Park – IKSEON DONG HANOK VILLAGE – ช้อปปิ �งฮงแด – ฮนุไดพรีเมี�ยม เอ้าท์เลท – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบิน

อินชอน - กรุงเทพ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (OZ743 : 20.20 – 00.20 ) 



 

 

หรือซาซิมิมารับประทานได อิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ ในบริเวณงานเทศกาล ซึ่งจะ
หลายกิจกรรมใหทานไดทดลองสัมผสัประสบการณใหมๆ  อาทิเชน สโนวสเลด, สเก็ตน้ําแขง็, 
รถไฟน้ําแข็ง, รถ ATV เปนตน (ราคาทัวรรวมคาอุปกรณตกปลา) 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารดวยเมนู “ชาบชูาบู” 

ที่พัก พักที่ YANGJI PINE SKI RESORT / OAK VALLEY SKI RESORT ระดับ 3 ดาว 
หรือเทียบเทา   

วันที่ 3 อิสระเลนสกี – ฟารมสตรอวเบอรรี่ – สวนสนุกเอเวอรแลนด – โซลทาวเวอร 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

  สัมผัสประสบการณหนาวสดุขัว่กับ ลานสกีขนาดใหญ อสิระใหทานเลนสกี ซึ่งปลอดภัยไม
มีอันตราย การเตรียมตวักอนเลนสกคีวรเตรียมถงุมือสกี ผาพันคอ แวนกันแดด เส้ือแจคเกต็
กันน้ําหรือผารม และกางเกงรัดรูปพรอมกับรับฟงขอแนะนํา และฝกวิธกีารเลนจากไกด
ทองถิ่นกอนลงสนามจริง ทัง้น้ีเพื่อความปลอดภัยของทานเองเปนสําคญั และทานสามารถ
เลนและสัมผัสกับหิมะปุยขาวไดอยางสนุกสนาน หมายเหตุ : กิจกรรมภายในลานสกขีึ้นอยู
กับความเอ้ืออํานวยของสภาพอากาศ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา (*ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสก ี
สกีลิฟท สโนวสเลด สกคีาเลนรวมชุดประมาณ 50,000 วอน*) 

 

 



 

 

 นําทานชมและเก็บสตรอวเบอรรี ที่ ฟารมสตรอวเบอรรี่ ทานสามารถเก็บและชิมได สตรอว
เบอรร่ีเกาหลีจะมีลูกใหญและรสชาติหวาน ทานสามารถสั่งซื้อฝากคนทางบานได 

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดวยเมนู “คาลบี้” (หมูยางเกาหลี) 
 นําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด ถูกขนานนามวาดิสนียแลนดเกาหลีเปนสวนสนุก

กลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเปนเจาของ ตั้งอยูทามกลางหุบเขา ให
ทานไดอิสระเที่ยวชมทองไปกับโลกของสัตวป�าซาฟารีชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลกที่นี่ทาน
จะพบเจาป�าสิงโตและเสือสามารถอยูดวยกนัไดอยางเปนสุข ชมความนารักของหมทีี่สามารถ
สื่อสารกับคนขับรถไดเปนอยางดี หรือเขาสูดินแดนแหงเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ ่งจะปลูก
ดอกไมเปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด อาทิเชน สเปซ
ทัวร รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซึ่งกําลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงตางๆ ที่จัดตามตารางประจําวันดวยบัตร
เขาชมแบบ ONE DAY TICKET เลนไดทุกเครื่องเลนไมจํากัดรอบ เลือกชมและเลือกซื้อช
อบปم�งในรานคาของที่ระลึกตางๆอยางมากมาย 

 

 
 นําทานสูชม โซลทาวเวอร 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร 

เหนือระดับนํ้าทะเล ทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ 
360 องศาโดยสามารถมองไดถึงเขาพูกักซัน และถาหันไปยังทิศตรงขาม ก็จะเห็นไกลไปถึง
แมนํ้าฮันกัง จุดไฮไลทที่พลาดไมไดเลยเมื่อมาเที่ยว Seoul Tower นั่นก็คือ สถานที่คลอง
กุญแจช่ือดัง  Love Key Ceremony ที่มีความเช่ือวาคูรักที่มาคลองกุญแจที่จะมีความรัก
ที่ยืนยาวไปตลอดกาล โดยที่จะเขียนขอความหรือช่ือของคูรักไวบนแมกญุแจ แลวนําไปคลอง
ไวกับราวเหล็กบริเวณฐานของ N Seoul Tower  **ไมราคารวมคาขึ้นลิฟท ** 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารดวยเมนู “ไกทอดเกาหล”ี 
ที่พัก พักที่ INTERCITY HOTEL / JK BLOSSOM HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 4 ศูนยโสม – Cosmetic – ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบก – โรงงาน
สาหราย + ใสชุดฮันบก + ทําคิมบับ - Duty Free – ชอปปم�งเมียงดง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
 นําทานสู ศูนยโสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอาย ุ6 ป ซึ่งถือวาเปนโสมที่

มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและ
ราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทา เพื่อนําไปบํารุงรางกาย หรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ 

 จากน้ันนําทานชม COSMETIC SHOP ศูนยรวมเคร่ืองสาํอางช่ือดงัของเกาหลี เชน 
Rojukiss, Missha 

 นําทานชม ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใชตน
สนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยที่
ประเทศเกาหลีใตออกมาเปนนํ้ามันสนเข็มแดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเปนภูเขา
ประมาณ 70 เปอรเซ็นต โดยกวาจะมาเปนนํ้ามันสนเข็มแดงได 1 แคปซูลตองใชใบสนเข็ม
แดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ํามันมาผลิตและวิจัยออกมาเปนน้ํามันสน 

 จากน้ันนําทานชม พระราชวังเคียงบก พระราชวังเกาแกที่สุดของราชวงศโชซอน สรางขึ้นใน
ป ค.ศ.1394โดยใชเปนศูนยกลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเปนทั้งที่ประทับและฐาน
อํานาจของพระเจาแทจอนและ ปกครองเกาหลีของญี่ปุ�นไดสรางอาคารรัฐสภาขนาดยักษขึ้น
คั่นเพื่อตองการแสดงนัยเดนชัดวาตองการตัดความผูกพันระหวางพระราชวงศกับราษฎร
อาคารหลังน้ีไดถูกร้ือถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปการปลดแอกจากญี่ปุ�นในเขตพระราชวัง
ยังมีพระตําหนักเคียวฮเวรู เปนอาคารสองชั้นตัวพระตําหนักถูกสรางใหยื่นออกไปกลางสระ
น้ําที่เต็มไปดวยฝูงหงสสรางขึ้นเพื่อใชเปนสถานที่สําหรับจัดงานเล้ียงพระราชทาน 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดวยเมนู “ซัมเกทัง (ไกตุนโสม)”  



 

 

 นําทานเขาชม โรงงานสาหราย ของฝากที่มีช่ือเสียงของเกาหล ีผลิตสาหรายใหม สด ทุกวัน
มีหลายรสชาติใหทานไดเลือกซื้อไปเปนของฝาก จากน้ันนําทานเรียนรูวิธีการทํา คิมบับ (ขาว
หอสาหราย)อาหารงายๆๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลวา สาหราย บับ แปลวา 
ขาว จะเปนแทงยาวๆ แลวเคาก็จะหั่นเปนช้ินๆพอดีคํา จิ้มกะโชยุญี่ปุ�นหรือวาซาบิก็ได ตาม
รานอาหารก็จะมีทําเปนพิเศษ คือมีผัดซอสมาใหจิ้มราดดวย พิเศษ...ฟรีใส “ฮันบก” ชุด
ประจําชาติเกาหลี มีหลากหลายชุดใหทานไดเลือกใสพรอมเก็บภาพประทับใจ 

 นําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษทีี่หาง Duty Free  มีสินคาช้ันนําใหทานเลือกซือ้มากมาย
กวา 500 ชนิด อาท ิน้ําหอม เส้ือผาเคร่ืองสาํอาง กระเป�า นาฬิกา เคร่ืองประดับ  

 จากน้ันใหทาน  ชอปปم�งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหลงรวมวัยรุนยานสยามสแควร 
โดยเฉพาะอยางยิง่เปนแหลงรวมสินคาวัยรุน อาทิ เส้ือผาแฟช่ันแบบอินเทรน เคร่ืองสําอาง
ดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหมในการชอปปم�งอีกรูปแบบหน่ึง ซึ่งเมียงดงแหงน้ีจะมี
วัยรุนหนุมสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่น่ีกวาลานคนในแตละวัน 

 

 
คํ่า อิสระอาหารคํ่า 1 ม้ือ (ใหทุกทานไดอิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย) 

ที่พัก พักที่ INTERCITY HOTEL / JK BLOSSOM HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 
ฮอกเกนามู – Star Park – IKSEON DONG HANOK VILLAGE – ชอปปم�งยานฮง
แด – ฮุนไดพรีเมี่ยม เอาทเลท – ซุปเปอรมาเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพ 
(สนามบินสุวรรณภูมิ) (OZ743 : 20.20 – 00.20 ) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม ศูนยยาสมุนไพรเกาหลี ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของ

เกาหล ีที่นํามาแปรรูปเปนรูปแบบตางๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุงรางกาย 
 นําทานสู STAR PARK ตั้งอยูบริเวณ MBC World บริษัท กระจายเสียงรายใหญของ

เกาหลีมีจัดการแสดงหลากหลายสวน เชน CARPET ZONE ซึ่งจะจัดในสวนนั้น เปนพรม
แดงใหทุกทานไดสัมผัสประสบการณ เฉกเชน นักแสดงชั้นนําของประเทศเกาหลีใต LED 



 

 

MASK ZONE ซึ่งจัดเปนสวนจัดแสดงนิทรรศการสวนแรกของ STAR PARK และทุกทาน
สามารถชม สวนจัดแสดงที่นาสนใจอีกมากมาย 

 นําทานสูหมูบานโบราณ 100 ป ยานแฮงกเอาตใหมในบานเกา ความเกของยานนี้คือ ที่น่ี
เปนหมูบานโบราณ Hanok Village  อายุกวา 100 ป แตในอาณาเขตเล็กๆ น้ี กลับมีคาเฟ�
และรานขายของกระจุกกระจิกซอนตัวอยู ตามตรอกซอกซอย  ทั ้งของเลนโบราณ 
เคร่ืองประดับ รานกาแฟ จากหมูบานเกาจึงกลายเปนแหลงแฮงกเอาตใหมไปโดยปริยาย 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดวยเมนู “จมิดัก (ไกพะโลเกาหล)ี” 

 นําทาน ชอปปم�งยานฮงแด แหลงวัยรุนยานฮงแด มหาวทิยาลัยฮงอิก เปนยานชอปปم�ง
บริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก จึงเปนศูนยรวมเด็กวัยรุนและเด็กมหาวิทยาลัย เปน
อีกเสนหน่ึงทีม่ีบรรยากาศโรแมนติก อีกทัง้ยงัมีรานกาแฟที่เปนเอกลกัษณ แกลเลอร่ี รานคา
จําหนายสินคาแฟช่ัน คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารทีน่าสนใจในหมูวัยรุนอาย ุ20-30 ป
ที่นิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและรานอาหารตางๆ ก็ยังไมแพงอีกดวย ซึ่งจะคึกคักเปน
พิเศษต้ังแตชวงบายเปนตนไป ทานสามารถเลอืกชมสินคา อีกทั้งมคีาเฟ�เกๆ ใหทานได
เช็คอิน อาทิเชน 943 King’s Cross คาเฟ�ธีม แฮรร่ี พอตเตอร , Hallo Kitty , Kakao 
Friend ฯลฯ 

 ฮุนไดเอาทเลท  แหลงชอปป�งสินคาที่รวบรวมแบรนดดัง ที่เต็มไปดวยรานแฟช่ันกวา 200 
ราน ใหทานไดชอปปم�งอยางจุใจ 

 นําทานชอปปم�งที ่ซุปเปอรมารเก็ต ซึ่งมีสินคาตางๆ มากมายใหเลือกซือ้หาเปนของฝาก เชน 
กิมจ ิบะหมี่กึง่สําเร็จรูป สาหราย ขนมขบเค้ียว ลูกอม ผลไมตามฤดูกาลและของทีร่ะลกึ
ตางๆ 

 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินอินชอน 



 

 

20.20 น. นําทานกลับสู กรุงเทพฯ สายการบิน Asiana Airline เที ่ยวบินที่ OZ743 (บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

00.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 

อัตราคาบริการ : เกาหล ี5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Asiana Airline (OZ) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
 (เสริม
เตียง)  
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
 (เสริมเตียง)  
พักกับผูใหญ 
 2 ทาน ทาน
ละ 

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

 
ไมรวมตั๋ว 
ทานะ 

 
พักเดี่ยว 
ทานละ 

วันที่ 08 - 12 มกราคม 2563 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 
วันที่ 09 - 13 มกราคม 2563 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 
วันที่ 10 – 14 มกราคม 2563 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 
วันที่ 15 – 19 มกราคม 2563 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 
วันที่16 – 20 มกราคม 2563 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 
วันที่ 17 – 21 มกราคม 2563 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 
วันที่ 22 – 26 มกราคม 2563 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 
วันที่ 23 – 27 มกราคม 2563 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 
วันที่ 24 – 28 มกราคม 2563 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

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

ไมรวมคาทปิมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ (รวมทานละ 1,800 บาท/ทาน/ทริป) 
หัวหนาทวัรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 (เก็บทปิกอนการเดินทางที่สนามบินดอนเมอืง)**เด็กเกบ็เทาผูใหญ** 
 
 
 



 

 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครั้ง 

พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา 6 เดือน 
ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต  

ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ ทางบรษัิทฯ 
 ขอสงวนสิทธไมคนืคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยทีท่าง 
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที ่ยวบิน 
รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละ
ประเทศไมอนุญาตใหเขาเมืองรวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) 
เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอก ประเทศ 

         ใดประเทศหน่ึง 
2.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
3.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
      
4.  กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ 

จะแจงใหทานทราบลวงหนา 5-7 วันกอนการเดินทาง 
5. เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย

เหตุทุกขอแลว 
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศ
เกาหลีโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและเกาหลี ขึ้นอยูกับ
การพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ันลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง 
ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
 
 
 



 

 

กรณีคณะออกเดินทางได 
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาบัตรโดยสารช้ันทัศนาจรไป – กลับ (ต๋ัวกรุป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ํามันไวเรียบรอยแลว 
2.  คาที่พัก 3 คืน หองละ 2-3 ทาน 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  หัวหนาทัวรหรือมัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
5.  ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เง ื ่อนไขตาม

กรมธรรม) 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 1,000,000 บาท คา

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  
 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล 
 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลานบาท] 
7.  สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ 30 กก. 
8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท เปนตน 
3. คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม 
4. วีซาเขาประเทศเกาหล ีในกรณีที่ผูเดินทางถือหนังสือเดินทางตางดาว หรือ ประเทศที่ที่ตองทําวีซา

เขาประเสาธารณรัฐเกาหลีใต คาธรรมเนียมการยื่นวีซาทานละ 1,750บาท สําหรับผูที่ถือหนังสือ
เดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวยตนเองเทานั้นกอนการสง
เอกสารยื่นวีซา 

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

1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชีและสง
หลักฐานการ โอนเงินใหเจาหนาที่ที่ดูแลเสนทาง ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ เงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน  
3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 
4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกันทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด  
 
การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่
พักและตั๋วเคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผาน

แลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด 
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-45 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร ตอทาน 
4. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-7 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร 
5. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศ 
สาธารณรัฐเกาหลีใต ไมมีการคืนเงินทั ้งหมดไมวากรณีใดๆทั ้งสิ ้นในกรณีเจ็บป�วย จนไม    
สามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการ 
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี ้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียก 
คืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วทานละ 10,000 บาทและคาใชจายอ่ืนๆ 
6. ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจํา 
ที ่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได  
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคา 
ทัวรทั้งหมดไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 
7. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ   
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ  
ทั้งสิ้น 
**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศเกาหลี
ใตโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและเกาหลีใต ขึ้นอยูกับ
การพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง 
ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

      8. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือ
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น  
9. สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอม 
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 



 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ

ไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, 
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไม
รับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่น่ัง
บนเครื ่อง และโรงแรมที ่พักในตางประเทศเปนที ่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่
จะปรับราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง 
การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุด
ความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั ้งนี ้ทางบริษัทฯจะจัดหา
รายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอน
ทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

11. บริษัทของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆทั้งสิ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการ
เดินทางเพื่อทองเที่ยวเกาหลีเทาน้ัน 



 

 

12. เที่ยวบิน และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา 

13. เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 

14. โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตางกับ
ประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัด
ระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวเทานั้น โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดย
สวนใหญจะเปนแบบหองพักคู (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ3
ทานขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมีความ
แตกตางกนัอาจจะทําใหทานไมไดหองพกัตดิกัน และไมสามารถเสริมเตยีงไดตามที่ตองการโรงแรม
หลายแหงจะไมม ีเคร ื ่องปรับอากาศเนื ่องจากประเทศเกาหลีอยู ในแถบที ่ม ีอ ุณหภูมิต ํ ่า
เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน 

15. กระเป�าสัมภาระตางๆถือเปนทรัพยสินสวนตัวของทาน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
สูญหายลาชา หรืออุบัติเหตุตางๆ ใดๆทั้งสิ้น 

16. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้นและถาทานตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวรเพ่ือทองเที่ยวเอง โดยไมลงรานศูนยโสม, 
ศ ู น ย  ส ม ุ น ไ พ ร , ร  า น น ํ ้ า มั น ส น , ศ ู น ย  เ ค ร ื่ อ ง ส ํ า อ า ง  แ ล ะ ร  า น พ ล อ ย 
อะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 USD ตอ
ทาน 

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยและทองเที่ยวเปนหมูคณะแบบ Join 
Tour เทานั้น กรณีตองการตัดกรุปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเปนนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ หรือ พระสงฆ เก็บคาใชจายเพ่ิม ทานละ 4,000 บาท 

18. ในระหวางทองเที่ยวจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
และในวันสุดทายของการเดินทางชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายหากวาทานใดสนใจสามารถ
ซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจกไ็มตองซื้อทั้งน้ีขึ้นอยูกบัความพงึพอใจของทาน ทางบริษัททัวรไมมกีาร
บังคับใหซื้อแตอยางใดแตเปนการบอกกลาวลวงหนาเพื่อใหผุเดินทางไดรับทราบ 



 

 

19. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกคร้ังมิ
เชนน้ันทางบริษัทฯจะ ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น 
 
การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง 
เอกสารที่ควรเตรียมกอนการเดินทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให
เฉพาะนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวโดยสุจริตเทาน้ันที่ผานเขาเมืองได และพิจารณาจาก  
1. หลักฐานการทาํงานประจําของนักทองเที่ยว ซึ่งสมควรที่นําตดิตัวไปแสดงดวย เชน บัตรพนักงาน 
นามบัตร จดหมายการทํางานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษทั
ผูจัดคณะ 
2. หลักฐานการเงิน ในระหวางการทองเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปดวย
ประมาณ  300 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไมมี
บัตรเครดิตคารด) หากมีบัตรเครดิตตางประเทศ เชน Visa Card, American Express, 
Dinners Club หรือ Master Card ตองนําติดตัวไปดวยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให
เจาหนาที่ทราบวาทานคือนักทองเที่ยว 
3.ใบรับรองสถานศึกษาหากทานยังอยูในระหวางการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับ
ผูปกครอง เชน บิดา มารดา ป�า นา อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน 
4. หากเปนพาสปอรตใหม ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรตใหมหรือนําติดตัวไปดวย  
5. การแตงกายสุขภาพและแลดูเปนนักทองเที่ยว ไมควรสวมใสรองเทาแตะ 
 


