
 

 

 
รหสัทวัร GOH1903634 
ทัวรเกาหลี เกาะนามิ  ฟารมสตรอวเบอรรี สวนสนุกเอเวอรแลนด   
ชอปปم�งถนนฮงแด ตลาดเมียงดง 6 วัน 3 คนื [TG] 
อินชอน  เกาะนามิ  เรียวไบท สกีรีสอรท  ฟารมสตรอวเบอรรี  สวนสนุกเอเวอรแลนด  ชอปปم�ง
ถนนฮงแด  บลูเฮาส  พระราชวงัเคียงบก  ศูนยโสม สตารปารค  ตลาดเมียงดง  ศูนยสมุนไพร
เกาหล ี ศูนยน้ํามันสนเขม็แดง โซลทาวเวอร ซองซดูง  ฮุนไดเอาทเลท  ซปุเปอรมารเกต็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

เกาหลี ENJOY SKI RESORT 6 วัน 3 คืน 
เดินทาง ธันวาคม 2562  –  มกราคม 2563 



 

 

พักสกีรีสอรท | เกาะนามิ | ฟารมสตรอวเบอรรี | สวนสนุกเอเวอรแลนด | บลูเฮาส   
พระราชวังเคียงบก | โซลทาวเวอร | ชอปปم�งถนนฮงแด | ตลาดเมียงดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูมิ)  (TG658 : 23.10-06.35/TG656 : 
23.30-06.55) 

20.00 น. คณะมาพรอมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 2 เคานเตอร 
C (เช็คอินกรุปของสายการบินไทย) โดยมีเจาหนาทีข่องบริษทั และหัวหนาทัวร 
พรอมอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

23.10 น. นําทานสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสายการบนิไทย เที่ยวบินที่ TG658 (บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

วันที่ 2 อินชอน (สนามบินอินชอน) – เกาะนามิ – เรียวไบท – สกีรสีอรท 
06.35 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหล ีเวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 

ช่ัวโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลา
ทองถิ่น) นําทานผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

 นําทานเดินทางสู เกาะนามิ (ใชเวลาน่ังเรือประมาณ 10-15 นาที) ใหทานไดด่ืมด่ํา
กับธรรมชาติ แมกไม ทวิสนบนเกาะนามิ ซึ่งถอืเปนชวงเวลาทีดี่ที่สดุทามกลาง
บรรยากาศโรแมนติก ใหทานไดยอนรอยละครรักแนว DRAMA ซีรียเกาหลีที่โดงดัง

ราคาแนะนําเริ�มต้นเพียง 23,900.- 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ)  (TG658 : 23.10-06.35/TG656 : 23.30-06.55) 
วนัที� 2   อินชอน (สนามบินอินชอน) – เกาะนาม ิ– เรียวไบท์ – สกีรีสอร์ท 
วนัที� 3   ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ – ช้อปปิ �งถนนฮงแด – 943 King’s Cross (คาเฟ่ธีม แฮร์รี� พอตเตอร์) 
วนัที� 4.  บลเูฮาส ์– พระราชวงัเคียงบก – ศนูย์โสม – Cosmetic Shop – สตาร์ปาร์ค – ตลาดเมียงดง – Duty Free 
วนัที� 5. ศนูย์สมุนไพรเกาหล ี– ศูนย์นํ �ามันสนเข็มแดง – โซลทาวเวอร์ – ซองซูดง – ฮุนไดเอาท์เลท – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน (สนามบินอิน

ชอน)   
วนัที� 6. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (TG655 : 21.25-01.20) 



 

 

ไปทั่วเอเชีย  WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พรอมเก็บ
ภาพความประทับใจ ถายรูป กับดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI JI 
WOO รูปปم�นที่สรางขึ้นเพือ่ไว 

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

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนู ทคัคาลบี้ (ไกผัดซอสสไตล

เกาหลี) 



 

 

 เดินทางไปสมัผัสประสบการณหนาวสุดขั่ว กบั ลานสกีขนาดใหญ อิสระใหทานลน
สกีอยางเตม็ที ่ซึ่งปลอดภัยไมมอัีนตราย การเตรียมตัวกอนเลนสกีควรเตรียมถงุมือ
สกี ผาพันคอ แวนกันแดด เส้ือแจคเกต็กันน้ําหรือผารม และกางเกงรัดรูป พรอม กับ
รับฟงขอแนะนํา และฝกวิธกีารเลนจากไกดทองถิ่นกอนลงสนามจริง ทัง้น้ีเพือ่ความ
ปลอดภัยของทานเองเปนสําคัญ และทานสามารถเลนและสัมผัสกับหมิะ ปุยขาวได
อยางสนุกสนาน   กิจกรรมภายในลานสกขีึ้นอยูตามสภาพอากาศ หากสภาพอากาศ
ไมเอ้ืออํานวยขอเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสมโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
(*ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสก ีสกลีิฟท สโนวสเลด สกคีาเลนรวม
ชุดประมาณ 50,000 วอน*) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบูชาบ ู
ที่พัก พักที่ VIVALDI SKI RESORT หรือ PHOENIX PARK SKI RESORT หรือ

เทียบเทา 



 

 

วันที่ 3 ฟารมสตรอวเบอรรี – สวนสนุกเอเวอรแลนด – ชอปปم�งถนนฮงแด – 943 
King’s Cross (คาเฟ�ธีม แฮรรี ่พอตเตอร) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชมและเกบ็สตรอวเบอรรี ทีฟ่ารมสตรอวเบอรรี ทานสามารถเกบ็และชิมได 

สตรอวเบอรรี เกาหลีจะมีลกูใหญและรสชาติหวาน ทานสามารถ สั่งซือ้ฝากคนทาง
บานได 

 

 

นําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด ถกูขนานนามวาดิสนียแลนดเกาหลีเปน
สวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศ โดยมีบริษทัซัมซงุเปนเจาของ ต้ังอยู
ทามกลางหบุเขา ใหทานไดอิสระเที่ยวชมทองไปกับโลกของสตัวป�าซาฟารีชมไลเกอร
แฝดคูแรกของโลกที่น่ีทานจะพบเจาป�าสิงโตและเสือสามารถอยูดวยกันไดอยางเปน
สุข ชมความนารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขบัรถไดเปนอยางด ีหรือเขาสู
ดินแดนแหงเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซึง่จะปลูกดอกไมเปล่ียนไปตามฤดูกาล อีกทัง้ยงั
สามารถสนุกกับเคร่ืองเลนนานาชนิด อาทิเชน สเปซทัวร รถไฟเหาะและหนอนสะบัด 
ชมสวนดอกไมซึง่กาํลังบานสะพร่ังอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ 
เดือนมีนาคม - เมษายน เปนสวนดอกทวิลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมถิุนายน 
เปนดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เปนสวนดอกลิลลี,่ เดือนตุลาคม - 
เดือนพฤศจิกายน เปนสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงตางๆ ที่จัดตาม
ตารางประจาํวันดวยบัตรเขาชมแบบ ONE DAY TICKET เลนไดทกุเคร่ืองเลนไม
จํากดัรอบ เลือกชมและเลือกซื้อชอบปم�งในรานคาของที่ระลึกตางๆอยางมากมาย 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนู “คาลบี้” (หมูยางเกาหลี) 
 อิสระชอปปم�งยานวัยรุนช่ือดงั ยานถนนฮงแด เปนยานชอปปم�งบริเวณดานหนาของ

มหาวิทยาลัยฮงอิก จงึเปนศูนยรวมเด็กวัยรุนและเด็กมหาวิทยาลัย เปนอีกเสนหน่ึงทีม่ี
บรรยากาศโรแมนติก อีกทัง้ยงัมรีานกาแฟที่เปนเอกลกัษณ แกลเลอรี่ รานคาจาํหนาย
สินคาแฟช่ัน คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารที่นาสนใจในหมูวัยรุนอาย ุ20-30 ปที่
นิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและรานอาหารตางๆก็ยงัไมแพงอีกดวย ซึง่จะคึกคัก
เปนพิเศษต้ังแตชวงบายเปนตนไป 

 นําทานเดินทางสู 943 King’s Cross คาเฟ�ธีม แฮรรี่ พอตเตอร มีมมุถายรูป
มากมาย มีชุดคลุมกับผาพันคอทัง้ 4 บานพรอมไมกายสิทธิ์ใหใสถายรูป เคร่ืองด่ืม
ราคา 4,000 - 6,000 วอน ทานจะไดสมัผัสบรรยากาศในโลกของแฮรรี่ไดแบบ



 

 

ชิลๆ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู บฟุเฟ�ตปم�งยาง 
ที่พัก พักที่ INTERCITY HOTEL / HANGANG RAMADA HOTEL ระดับ 3 ดาว 

หรือเทียบเทา 

วันที่ 4 บลูเฮาส – พระราชวังเคียงบก – ศูนยโสม – Cosmetic Shop – สตารปารค 
– ตลาดเมียงดง – Duty Free 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ผานชม บลูเฮาส (Blue House ) ทําเนียบประธานาธปิดี  มีอีกช่ือหน่ึงวา “ชอง

วาแด”  ช่ือน้ีถูกต้ังมาจากหลงัคาของอาคารซึง่มงุดวยกระเบ้ืองสีฟ�าออนทัง้หลงั ทํา
ใหอาคารมคีวามโดดเดนเน่ืองจากสีฟ�าของหลงัคา ตัดกับฉากหลังซึง่เปนภูเขาพกูกั
ซานสีเขียวเขม เปนทศันียภาพที่สวยงามเปนอยางยิง่ 

 จากน้ันนําทานชม พระราชวังเคียงบก พระราชวงัเกาแกที่สดุของราชวงศโชซอน 
สรางขึ้นในป ค.ศ.1394โดยใชเปนศูนยกลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเปนทั้งที่
ประทบัและฐานอํานาจของพระเจาแทจอนและ ปกครองเกาหลีของญีปุ่�นไดสราง
อาคารรัฐสภาขนาดยกัษขึ้นค่ันเพือ่ตองการแสดงนัยเดนชัดวาตองการตัดความผูกพัน
ระหวางพระราชวงศกบัราษฎรอาคารหลังน้ีไดถูกร้ือถอนไปในโอกาสครบรอบ50ป
การปลดแอกจากญี่ปุ�นในเขตพระราชวังยงัมีพระตําหนักเคียวฮเวรู เปนอาคารสอง
ช้ันตัวพระตําหนักถูกสรางใหยื่นออกไปกลางสระน้ําที่เต็มไปดวยฝูงหงสสรางขึ้นเพื่อ



 

 

ใชเปนสถานที่สําหรับจดังานเลี้ยงพระราชทาน 

 นําทานเดินทางสู ศูนยโสม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวาผลติจากโสมทีม่ีอาย ุ6  ป 
ซึ่งถอืวาเปนโสมทีม่ีคุณภาพดีที่สดุ ชมวงจรชีวติของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสม
ที่มคุีณภาพดีที่ที่สดุและราคาถกูกวาไทยถงึ 2  เทา เพือ่นําไปบํารุงรางกาย หรือฝาก
ญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ 

 จากน้ันนําทานชม COSMETIC SHOP ศูนยรวมเคร่ืองสาํอางช่ือดงัของเกาหลี 
เชน Rojukiss, Missha 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนู ซัมเทกัง (ไกตุนโสม) 
 นําทานสู STAR PARK ต้ังอยูบริเวณ MBC World บริษัท กระจายเสียงรายใหญ

ของเกาหลีมีจดัการแสดงหลากหลายสวน เชน CARPET ZONE ซึ่งจะจัดในสวนน้ัน 
เปนพรมแดงใหทกุทานไดสมัผัสประสบการณ เฉกเชน นักแสดงช้ันนาํของประเทศ
เกาหลีใต LED MASK ZONE ซึง่จดัเปนสวนจัดแสดงนิทรรศการสวนแรกของ 
STAR PARK และทกุทานสามารถชม สวนจดัแสดงที่นาสนใจอีกมากมาย 

 

 



 

 

 นําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษีที่หาง Duty Free จากน้ันอิสระ ชอปปم�งตาม
อัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหล ีทานสามารถเลือกสินคาเท
รนดแฟช่ันลาสดุของเกาหลีไดที่น่ีโดยเฉพาะสนิคาวัยรุนเชน 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 รานอาหารตางๆ ทานสามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000วอน ที่สงูเกือบฟตุได
ที่น้ี และ KRISPY KREME โดนัท ที่สุดแสนอรอย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า 1 ม้ือ (ใหทุกทานไดอสิระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย) 
ที่พัก พักที่ INTERCITY HOTEL / HANGANG RAMADA HOTEL  ระดบั 3 ดาว 

หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 ศูนยสมุนไพรเกาหลี – ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง – โซลทาวเวอร – ซองซูดง – ฮุน
ไดเอาทเลท – ซุปเปอรมารเก็ต – อินชอน (สนามบนิอินชอน) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม ศูนยยาสมุนไพรเกาหลี ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามู

ของเกาหลี ที่นํามาแปรรูปเปนรูปแบบตางๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุง
รางกาย 

 จากน้ันนําทานชม ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศ
เกาหลีซึง่จะใชตนสนเขม็แดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช
เทคโนโลยีพรอมกบัการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใตออกมาเปนน้ํามันสนเขม็แดง ภมูิ
ประเทศของประเทศเกาหลีเปนภูเขาประมาณ 70 เปอรเซ็นต โดยกวาจะมาเปน
น้ํามันสนเขม็แดงได 1 แคปซูลตองใชใบสนเขม็แดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกดั
เอาน้ํามันมาผลติและวิจัยออกมาเปนน้ํามันสน 

 นําทานเดินทางสู โซลทาวเวอร 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมคีวามสงูถงึ 
480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ทานสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซล
ทาวเวอรไดรอบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถงึเขาพกูักซัน และถาหันไปยังทศิ
ตรงขาม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน้ําฮันกัง **ไมราคารวมคาขึน้ลฟิท ** 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารดวยเมนู จิมดัก(ไกอบซีอิ๊ววุนเสน) 
 นําทานเดินทางสู ยานซองซูดง (Seongsu-dong) ยานทีผ่สมผสานความเกากับ

ความใหมเขาดวยกัน ยานที่เปนแหลงรวมตัวของหนุมสาวชาวเกาหลีใต ในยานนี ้มี
รอยขดีเขียนตามกําแพงใหเห็นทัว่ไป ไมวาตรงไหนก็ขึ้นกลอง จงึเปนยานที่ทําใหรูสกึ
อยากถายรูปขึ้นมาทันทีโดยไมรูตัว มี คาเฟ� โอเนียน สถานที่ที่เปนเหมอืนตัวแทน
ของยานซองซูดง 

 นําทานเดินทางสู  ฮุนไดเอาทเลท  แหลงชอปปم�งสินคาทีร่วบรวมแบรนดดัง ที่เต็ม
ไปดวยรานแฟช่ันกวา 200 ราน ใหทานไดชอปปم�งอยางจุใจ 

 นําทานชอปปم�งที ่ซุปเปอรมารเก็ต ซึ่งมีสินคาตางๆ มากมายใหเลือกซือ้หาเปนของ
ฝาก เชน กิมจิ บะหมี่กึง่สําเร็จรูป สาหราย ขนมขบเค้ียว ลกูอม ผลไมตามฤดูกาล
และของทีร่ะลกึตางๆ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู อดุง 
 นําทานเดินทางสู สนามบินอินชอน 
21.25 น. นําทานกลับสู กรุงเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมิู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่

TG655 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
 
 



 

 

วันที่ 6 กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูมิ) (TG655 : 21.25-01.20) 
01.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

(กรุปวันที่ 29 ธ.ค.-03 ม.ค. 63 บินกลบัไฟล TG635 : 17.30 – 22.50 แวะ
รับผูโดยสารทีไ่ทเป) 

 
 

อัตราคาบริการ : เกาหล ีENJOY SKI RESORT 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

 (เสริมเตียง) 
พักกับผูใหญ 

1 ทาน ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

 (เสริมเตียง) 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

 (ไมเสริมเตียง) 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน ทานละ 

 
ไมรวมตั๋ว 
ทานนะ 

 
พักเดี่ยว 
ทานละ 

วันที่ 04-09 ธ.ค. 62 23,900.- 23,900.- 22,900.- 21,900.- ติดตอ
สอบถาม 6,900.- 

วันที่ 13-18 ธ.ค. 62 23,900.- 23,900.- 22,900.- 21,900.- ติดตอ
สอบถาม 6,900.- 

วันที่ 18-23 ธ.ค. 62 25,900.- 25,900.- 24,900.- 23,900.- ติดตอ
สอบถาม 6,900.- 

วันที่ 20-25 ธ.ค. 62 25,900.- 25,900.- 24,900.- 23,900.- ติดตอ
สอบถาม 6,900.- 

วันที่ 29 ธ.ค.-03 ม.ค. 63 30,900.- 30,900.- 29,900.- 28,900.- ติดตอ
สอบถาม 6,900.- 

ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบรูณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 10,900.- ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน 
 
ไมรวมคาทปิมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถรวม 1,750 บาท/ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรจากเมืองไทยตามความพึงพอใจในการบริการ 
(เก็บทิปกอนการเดินทางที่สนามบินดอนเมือง) **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 5-7 วันกอนการเดินทาง 
5. เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถอืวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไข

ของหมายเหตุทกุขอแลว 
 

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 

** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติมกบัทางเจาหนาที่บริษัทได ** 

- 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 ลาน 
บาท] ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่ีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป 
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5  
ลานบาท] 
7.  สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ 30 กก. 
8.  คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

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

โทรศัพท เปนตน 
3. คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม 



 

 

4. วีซาเขาประเทศเกาหลี ในกรณีทีผู่เดินทางถอืหนังสือเดินทางตางดาว หรือ ประเทศทีท่ี่
ตองทําวีซาเขาประเสาธารณรัฐเกาหลีใต คาธรรมเนียมการยื่นวีซาทานละ 1,750 บาท 
สําหรับผูที่ถอืหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 
ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 

5. คาทปิมคัคุเทศกทองถิน่และคนขบัรถรวม 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 
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

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

การชําระคาทวัรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่
พักและตัว๋เคร่ืองบินมฉิะนั้นจะถอืวาทานยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมติั 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถอืหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวี

ซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนคามดัจําทัง้หมด 
2.      ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-45 วัน เกบ็เงินมัดจาํทัง้หมด 
3.      ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 80% ของราคาทวัร ตอทาน 
4.      ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-7 วัน เก็บคาใชจายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร 
5.      ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทัง้จากประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ไมมกีารคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆทัง้สิ้นในกรณีเจ็บป�วย จน
ไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะทาํ
การเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถ
เรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัวทานละ 10,000 บาทและคาใชจายอ่ืนๆ 
6.      ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ตองการันตีมดัจํากับสายการบินหรือ

คามดัจําทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได  
รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมกีารคืนเงินมัดจาํหรือคา 
ทัวรทั้งหมดไมวายกเลกิดวยกรณีใดๆ 

7.      กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก  
หรือ เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทวัรไมวากรณีใดๆ  
ทั้งสิ้น 

**สําคัญ!! บริษทัทาํธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศเกาหลีใตโดยผดิกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมอืง ทัง้ไทย
และเกาหลีใต ขึ้นอยูกบัการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลกูคาทุกทานตองผานการ
ตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆ
ไดทัง้สิ้น** 

8.       เมื่อทานออกเดินทางไปกบัคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาํคนื 
ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

9.  สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถงึ 18 ป และไมไดเดินทางกบับิดา มารดา ตองมจีดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 



 

 

 
หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสดุวิสัยจน
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 หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น 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. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ 
กอนทกุคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทัง้สิ้น 

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 วนั 
(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 


