
 

 

รหัสทัวร B2B2000082 

ทัวรเกาหลี Snow Beatiful 6 วัน 3 คืน (TG) 
อินชอน – เกาะนามิ –ฟารมสตรอวเบอรร ี– สกีรีสอรท - สวนสนุกเอเวอรแลนด – สวนพฤษา
ศาสตร Seoul Botanic Park –  ชอปปم�งทงแดมุน - พระราชวังเคียงบก – หมูบานบุกชอนฮัน
อก – ศูนยโสม – ศูนยสมุนไพรเกาหล ี– Cosmetic Shop – Duty Free – ตลาดเมียงดง - 
ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑสาหราย+ ทําคิมบบั+ฮันบก – Trick Eyes Museum +Ice 
Museum – ชอปปم�งถนนฮงแด – ซปุเปอรมารเก็ต   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

พกัสกีรสีอรท์ | เกาะนาม ิ| ฟารม์สตรอวเ์บอรร์ ี| สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ 
พระราชวงัเคียงบก | โซลทาวเวอร ์| พิพิธภณัฑภ์าพวาด�มิติ+พิพิธภณัฑน์ํ�าแข็ง | ตลาดเมียงดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ราคาแนะนาํเริ�มตน้เพยีง 21,999.- 

เกาหลี Snow Beautiful 6 วัน 3 คนื 
เดนิทาง กุมภาพนัธ ์–  มนีาคม 2563 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)  (TG658 : 23.10-06.35/TG656 : 23.30-06.55) 
วนัที� �   อินชอน (สนามบินอินชอน) – เกาะนามิ –ฟารม์สตรอวเ์บอรร์ ี– สกีรีสอรท์ 
วนัที� �   สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– สวนพฤษาศาสตร ์Seoul Botanic Park –  ชอ้ปปิ�งทงแดมนุ  
วนัที� �.  พระราชวังเคียงบก – หมู่บา้นบุกชอนฮันอก – ศูนยโ์สม – ศูนยส์มุนไพรเกาหลี – Cosmetic Shop – Duty Free – ตลาด

เมียงดง  
วนัที� �. ศนูยน์ํ�ามนัสนเข็มแดง – พิพิธภณัฑส์าหรา่ย+ ทาํคิมบบั+ฮนับก – Trick Eyes Museum +Ice Museum – ชอ้ปปิ�งถนนฮง

แด – ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – อินชอน (สนามบินอินชอน)   
วนัที� �. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG655 : 21.25-01.20) 



 

 

วันที� 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  (TG658 : 23.10-06.35/TG656 : 23.30-
06.55) 

��.�� น. คณะมาพรอ้มกนัที� สนามบินสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชั�น � ประต ู� เคานเ์ตอร ์C (เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินไทย) โดย
มีเจา้หนา้ที�ของบรษิัท และหวัหนา้ทวัร ์พรอ้มอาํนวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุท่าน 

23.10 น. นาํท่านสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG658 (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

วันที� 2 อินชอน (สนามบินอินชอน) – เกาะนามิ – ฟารม์สตรอวเ์บอรร์ี – สกีรี
สอรท์ 

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน สาธารณรฐัเกาหลี เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าประเทศไทย � ชั�วโมง (เพื�อความสะดวกในการนัด
หมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ�น) นาํท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

 นาํท่านเดินทางสู ่เกาะนามิ (ใชเ้วลานั�งเรือประมาณ ��-�� นาที) ใหท้่านไดด้ื�มดํ�ากับธรรมชาติ แมกไม ้ทิวสนบนเกาะนามิ 
ซึ�งถือเป็นช่วงเวลาที�ดีที�สดุท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก ใหท้่านไดย้อ้นรอยละครรกัแนว DRAMA ซีรียเ์กาหลีที�โด่งดงัไปทั�ว
เอเชีย  WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรกัในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจ ถ่ายรูป กบัดาราแสดงนาํ BAE 
YONG JOON และ CHOI JI WOO 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี� (ไก่ผัดซอสสไตลเ์กาหลี) 

 นาํท่านชมและเก็บสตรอวเ์บอรร์ี ที�ฟารม์สตรอวเ์บอรร์ี ท่านสามารถเก็บและชิมได ้สตรอวเ์บอรร์ี เกาหลีจะมีลกูใหญ่และ
รสชาติหวาน ท่านสามารถ สั�งซื �อฝากคนทางบา้นได ้ 



 

 

 
 จากนั�นพาท่านเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์หนาวสุดขั�ว กับ ลานสกีขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านล่นสกีอย่างเต็มที� ซึ�ง

ปลอดภยัไม่มีอนัตราย การเตรียมตวัก่อนเล่นสกีควรเตรียมถงุมือสกี ผา้พนัคอ แว่นกนัแดด เสื �อแจ๊คเก็ตกันนํ�าหรือผา้รม่ และ
กางเกงรดัรูป พรอ้ม กบัรบัฟังขอ้แนะนาํ และฝึกวิธีการเล่นจากไกดท์อ้งถิ�นก่อนลงสนามจรงิ ทั�งนี �เพื�อความปลอดภยัของท่าน
เองเป็นสาํคญั และท่านสามารถเล่นและสมัผสักับหิมะ ปยุขาวไดอ้ย่างสนกุสนาน   กิจกรรมภายในลานสกีขึ �นอยู่ตามสภาพ
อากาศ หากสภาพอากาศไม่เอื �ออาํนวยขอเปลี�ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
(*ราคาทัวรย์ังไม่รวมค่าอุปกรณก์ารเล่นสกี สกีลิฟท ์สโนวส์เลด สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน*) 

 
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร เมนู บุลโกก ิ(หมูผัดซอส) 

ที�พัก พักที� VIVALDI SKI RESORT หรือ PHOENIX PARK SKI RESORT หรือเทยีบเท่า 
 

 

 

 

 

 



 

 

วันที� 3 
สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– สวนพฤษาศาสตร ์Seoul Botanic Park –  ช้อป
ปิ� งทงแดมุน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

นาํท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ถกูขนานนามว่าดสินียแ์ลนดเ์กาหลีเป็นสวนสนกุกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สดุของประเทศ 
โดยมีบรษิัทซมัซุงเป็นเจา้ของ ตั�งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ใหท้่านไดอ้ิสระเที�ยวชมท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารีชมไลเกอรแ์ฝด
คู่แรกของโลกที�นี�ท่านจะพบเจา้ป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสขุ ชมความน่ารกัของหมีที�สามารถสื�อสารกับ
คนขบัรถไดเ้ป็นอย่างดี หรือเขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี�ฤดู ซึ�งจะปลกูดอกไมเ้ปลี�ยนไปตามฤดูกาล อีกทั�งยงัสามารถ
สนกุกบัเครื�องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทวัร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ้ึ�งกาํลงับานสะพรั�งอวดสีสนัเต็ม
สวน (ทั�งนี �ขึ �นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอก
กุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี�, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชม
กิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที�จดัตามตารางประจาํวนัดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเครื�องเล่นไม่จาํกัด
รอบ เลือกชมและเลือกซื �อชอ้บปิ�งในรา้นคา้ของที�ระลกึต่างๆอย่างมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “คาลบี�” (หมูย่างเกาหลี) 
 นาํท่านสู่ สวนพฤกษาศาสตร ์Seoul Botanic Park เป็นสวนที�มีตน้ไมพ้ื �นเมืองของเกาหลีมากถึง �,��� สายพันธ ์ภายใน

สวนจะแบ่งออกเป็นส่วนๆเช่น ส่วนจัดแสดงภายในอาคาร โรงเพาะชาํตน้กลา้ สวนระบบนิเวศ ทางเดินเขาซินกัล(Singal 
Mountain) และสวนหย่อยธีมต่างๆ ส่วนจัดแสดงภายในอาคารจะประกอบดว้ย สวนสมุนไพร สวนพืชกลิ�นหอม เช่น ดอก
เก๊กฮวย และดอกคาโมมาย ในส่วนของสวนระบบนิเวศจะมีการวางตน้ไม้ผสมกันหลายสายพันธ์ตามระบบนิเวศจริงๆใน
ธรรมชาติ ส่วนทางเดินเขาซิลกัลจะมีระยะทางประมาณ � กิโลเมตร โดยจะมีตน้โอ๊ทและดอก azaleas และ rhododendron 
บานอยู่ตลอดทางทาํใหเ้ป็นหนึ�งเสน้ทางที�มีชื�อเสียง  สวนพฤษศาสตรเ์กาหลียงัเป็นที�ขายเมล็ดพนัธข์องดอกไมต้่างๆดว้ย ซึ�งจะ
มีแถมใหต้ั�งแต่ตอนที�ซื �อตั�วเขา้สวน และมีขายที�รา้นขายของที�ระลกึ นอกจากนี �ยงัมีรา้นคาเฟ่และรา้นอาหารคอยใหบ้รกิารดว้ย 
ช่วงเวลาที�ดีที�สดุในการมาเที�ยวคือเดือนมิถนุายนถึงเดือนสิงหาคม เพราะดอกไมก้าํลงับานสะพรั�ง 

 นาํท่าน ช้อปปิ� ง ตลาดทงแดมุน ตลาดทงแดมนุเป็นตลาดคา้ปลีกคา้ส่งเสื �อผา้แฟชั�นในย่านทงแดมนุที�ใหญ่ที�สดุในเกาหล ี
มีชอ้ปปิ�งมอลลท์ั�งหมด �� ตึก, รา้นคา้มากกว่า ��,��� รา้น และโรงงานกว่า ��,��� แห่ง เปิดตั�งแต่ประมาณ ��.�� ถึงต ี� 
ปิดทุกวนัจนัทรแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ์  เป็นแหล่งซื �อของที�ขึ �นชื�ออย่างมากอีกแห่งของเกาหลีใตเ้ลยก็ว่าได ้จดัว่าเป็นตลาดที�
อยู่ในย่านที�พฒันาเต็มพิกดัแลว้อย่าง เขตทงแดมนุก ูละแวกนี �มีแต่อาคารและตกึสงูๆดโูอ่อ่า หรูหรามากเลยทีเดียว 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู (สุกี�หม้อไฟ) 
ที�พกั พักที� INTERCITY HOTEL / HANGANG RAMADA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วันที� 4 พระราชวังเคียงบก – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – ศูนยโ์สม – ศูนยส์มุนไพร
เกาหล ี– Cosmetic Shop – Duty Free – ตลาดเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 นาํท่านชม พระราชวังเคียงบก พระราชวงัเก่าแก่ที�สดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึ �นในปี ค.ศ.����โดยใชเ้ป็นศูนยก์ลางการ

ปกครองในสมยัโบราณโดยเป็นทั�งที�ประทบัและฐานอาํนาจของพระเจา้แทจอนและ ปกครองเกาหลีของญี�ปุ่ นไดส้รา้งอาคาร
รฐัสภาขนาดยกัษ์ขึ �นคั�นเพื�อตอ้งการแสดงนยัเด่นชดัว่าตอ้งการตดัความผูกพนัระหว่างพระราชวงศก์บัราษฎรอาคารหลงันี �ได้
ถกูรื �อถอนไปในโอกาสครบรอบ��ปีการปลดแอกจากญี�ปุ่ นในเขตพระราชวงัยงัมีพระตาํหนกัเคียวฮเวรู เป็นอาคารสองชั�นตวั
พระตาํหนกัถกูสรา้งใหย้ื�นออกไปกลางสระนํ�าที�เต็มไปดว้ยฝงูหงสส์รา้งขึ �นเพื�อใชเ้ป็นสถานที�สาํหรบัจดังานเลี �ยงพระราชทาน 

 จากนั�นนาํท่านสู่ หมู่บ้านบุกชอนฮันนก หรือบางคนเรียกว่า หมู่บา้นบุคชอนฮันอ๊ก เป็นอีกหนึ�งสัญลักษณ์ของเกาหล ี
ท่ามกลางตกึรามบา้นช่องที�ทนัสมยัของกรุงโซลนั�น หมู่บา้นแห่งนี �ก็ยงัคงรกัษาอาคารบา้นเรือนในสมยัโบราณ มีกลิ�นอายของ
เกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะสาํหรบัคนที�ชอบสถานที�ท่องเที�ยวเชิงประวตัิศาสตร ์หมู่บา้นบกุชอนฮนัอกถือเป็นสถานที�ท่องเที�ยว
อีกแห่งหนึ�งที�เมื�อนกัท่องเที�ยวไดไ้ปเยือนแลว้ จะไดพ้บกับบา้นของขุนนางระดบัสงูของเกาหลีในสมัยก่อน ภายในหมู่บา้นมี
อาคารแบบดั�งเดิมของเกาหลีกว่า ��� หลงั (รูปแบบบา้นแบบดั�งเดิมของเกาหลีเรียกว่า ฮนัอก(hanok)) ซึ�งเก่าแก่มาตั�งแต่
สมยัโชซอน ส่วนชื�อ บคุชอน(Bukchon) แปลว่าหมู่บา้นทางตอนเหนือ ซึ�งตั�งตามตาํแหน่งที�อยู่ทางทิศเหนือของสถานที�สาํคญั 
� แห่งของกรุงโซล คือ คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon Stream) กบั จงโร(Jongno) ในปัจจบุนันี �บา้นฮนัอกหลายหลงั
ในหมู่บา้นถูกดดัแปลงใหเ้ป็นศนูยว์ฒันธรรม เกสตเ์ฮา้ส ์รา้นอาหาร และโรงนํ�าชา เปิดใหบ้ริการแก่นกัท่องเที�ยวที�เขา้มาเพื�อ
สมัผสัและเรียนรูว้ฒันธรรมเกาหลีแบบดั�งเดิม และอีกหนึ�งสิ�งที�สาํคญัก็คือหมู่บา้นนี �เป็นย่านที�มีคนเกาหลีอยู่อาศยักันจริงๆ
ภายในบา้น 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 นาํท่านเดินทางสู่ ศูนยโ์สม ซึ�งรฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที�มีอายุ 6  ปี ซึ�งถือว่าเป็นโสมที�มีคุณภาพดีที�สุด ชม
วงจรชีวิตของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลือกซื �อโสมที�มีคณุภาพดีที�ที�สดุและราคาถกูกว่าไทยถึง 2  เท่า เพื�อนาํไปบาํรุงรา่งกาย หรือ
ฝากญาติผูใ้หญ่ที�ท่านรกัและนบัถือ  จากนั�นนาํท่านชม ศูนยย์าสมุนไพรเกาหลี ใหท้่านไดเ้ลือกซื �อเลือกชม สมนุไพรฮอตเก
นามขูองเกาหลี ที�นาํมาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที�มีสรรพคณุรกัษาโรค และบาํรุงรา่งกาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ซัมเทกัง (ไก่ตุ๋นโสม) 
 

 
 จากนั�นนาํท่านชม COSMETIC SHOP ศูนยร์วมเครื�องสาํอางชื�อดังของเกาหลี เช่น Rojukiss, Missha นาํท่าน ช้อปปิ� ง

สินค้าปลอดภาษีที�ห้าง Duty Free จากนั�นอิสระ ชอ้ปปิ�งตามอัธยาศยั ณ ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควรเ์กาหลี ท่าน
สามารถเลือกสินคา้เทรนดแ์ฟชั�นล่าสดุของเกาหลีไดท้ี�นี�โดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นเช่น เสื �อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื�องประดบั ทั�ง
แบรนด์ เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื�องสําอางเช่นETUDE 
HOUSE, SKIN FOOD,THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั�งยังมีรา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่าน
สามารถลิ �มลองไอศกรีม �,���วอน ที�สงูเกือบฟตุไดท้ี�นี � และ KRISPY KREME โดนทั ที�สดุแสนอรอ่ย 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ตข์าปูยักษ ์
ที�พกั พักที� INTERCITY HOTEL / HANGANG RAMADA HOTEL  ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วันที� 5 
ศูนยน์ํ�ามันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑส์าหร่าย+ ทําคิมบับ+ฮันบก – Trick Eyes 
Museum +Ice Museum – ช้อปปิ� งถนนฮงแด – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน 
(สนามบนิอินชอน)   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั�นนาํท่านชม ศูนยน์ํ�ามันสนเข็มแดง ซึ�งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ�งจะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาที�

ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยีพรอ้มกับการวิจยัที�ประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็นนํ�ามนัสนเข็มแดง ภูมิประเทศ
ของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ �� เปอรเ์ซ็นต ์โดยกว่าจะมาเป็นนํ�ามนัสนเข็มแดงได ้� แคปซูลตอ้งใชใ้บสนเข็มแดง



 

 

ประมาณ �.� กิโลกรมั มาสกดัเอานํ�ามนัมาผลิตและวิจยัออกมาเป็นนํ�ามนัสน 
 นาํท่านสู่ พิพิธภัณฑส์าหร่าย ซึ�งท่านจะไดเ้รียนรูก้ารทาํสาหร่ายของชาวเกาหลีประวตัิความเป็นมาและความผูกผนัที�ชาว

เกาหลีที�มีต่อสาหรา่ย พิเศษ....ใหท้่านไดถ้่ายรูปเป็นที�ระลกึในชุดฮนับก พรอ้มใหท้่านทาํคิมบบัหรือขา้วห่อสาหรา่ยเกาหลีดว้ย
ตนเองอีกดว้ย 

 นาํท่านสู่ Trick Eyes Museum เป็นอารต์แกลเลอรี�ภาพวาดที�ใชเ้ทคนิค “trompe l’oeil” ที�ปรบัใหง้านศิลปะ � มิติใหเ้กิดเป็น
ภาพลวงตาใหเ้ป็นแบบ � มิติ ซึ�งผูเ้ขา้ชมก็จะไดเ้พลิดเพลินไปกับการโพสท่าต่างๆใหเ้ขา้ไปเป็นส่วนหนึ�งของภาพศิลปะดา้น
นอกของหอ้งโถงนิทรรศการตกแต่งภายในดว้ยสไตลก์รีซคลา้ยซานโตรินี� รวมถึงนํ�าพ ุอุปกรณต์กแต่งอื�นๆ และรา้นคาเฟ่ที�เสิรฟ์
กาแฟออแกนนิคแสนอร่อยและเครื�องดื�มอื�นๆอีกดว้ย จากนั�นนําท่านชม Ice Museum ซึ�งเป็นเมืองนํ�าแข็งเป็นศิลปะการ
แกะสลกันํ�าแข็งแบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจาํลองเป็นเมืองนํ�าแข็ง และยงัเอาใจเด็กๆดว้ยการสรา้งสไลเดอรน์ํ�าแข็งอีกทั�ง
ยงัมีกิจกรรมและโซนต่างๆใหน้กัท่องเที�ยวเขา้ชมไดโ้ดยไม่มีเบื�อ เช่น นั�งรถลากกวางรูดอรฟ์ ถ่ายรูปคู่กับคุณลงุซานตา้นํ�าแข็ง 
และโพสท่าถ่ายรูปกับบรรดานกแพนกวินนํ�าแข็งทั�งหลาย สาํรวจถํ�านํ�าแข็ง เอสกิโมและเยี�ยมชมปราสาทนํ�าแข็ง มีจดุชมวิวบน
กาํแพงเมืองนํ�าแข็ง และโรงแรมที�สรา้งจาํลองขึ �นจากการแกะสลกัจากนํ�าแข็งทั�งหมด ซึ�งนกัท่องเที�ยวสามารถตื�นตาตื�นใจและ
สมัผสักบัความหนาวอณุหภมูิติดลบมากกว่า 5 องศาไดท้กุวนั ไม่มีวนัหยดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู จิมดัก(ไก่อบซีอิ�ววุ้นเส้น) 

 นาํท่าน ช้อปปิ� งถนนฮงแด เป็นย่านชอ้ปปิ�งบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวิทยาลยัฮงอกิ (Hongik University) จึงเป็นศนูยร์วม
เด็กวยัรุน่และเด็กมหาวิทยาลยั เป็นอีกเสน้หนึ�งที�มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั�งยงัมีรา้นกาแฟที�เป็นเอกลกัษณ ์แกลเลอรี� 
รา้นคา้จาํหนา่ยสินคา้แฟชั�น คลบั ตลาดศิลปะ และรา้นอาหารที�น่าสนใจในหมู่วยัรุน่อาย ุ��-�� ปีที�นิยมมาเดินเล่น ราคาของ
สินคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยงัไม่แพงอีกดว้ย ซึ�งจะคกึคกัเป็นพิเศษตั�งแตช่่วงบ่ายเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอย
เปิดใหบ้รกิาร ของที�ขายกนัเยอะส่วนใหญ่กจ็ะเป็นสินคา้แฟชั�น เชน่ เสื �อผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ�ฟชอ้ป เครื�องเขียน และที�
เยอะไม่แพก้นัก็คือขนมต่างๆ 
 

 นาํท่านช้อปปิ�งที�  ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ�งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื �อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี�กึ�งสาํเร็จรูป 
สาหรา่ย ขนมขบเคี �ยว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของที�ระลกึต่างๆ 

 นาํท่านเดินทางสู ่สนามบินอินชอน 
21.25 น. นาํท่านกลบัสู่ กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG655 (บริการอาหารและเครื�องดื�มบน

เครื�อง) 



 

 

วันที� 6 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) (TG655 : 21.25-01.20) 
01.20 น. เดินทางถงึ สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

อัตราค่าบริการ : เกาหลี Snow Beautiful � วัน � คืน โดยสายการบนิไทย                                 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี 
 (เสริมเตียง)  
พักกบัผู้ใหญ ่

 1 ท่าน ท่านละ 

เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี 
 (เสริมเตียง)  
พักกบัผู้ใหญ ่

 2 ท่าน ท่านละ 

เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี 
 (ไม่เสริมเตยีง)  
พักกบัผู้ใหญ ่

 2 ท่าน ท่านละ 

 
ไม่รวมตั�ว 
ท่านนะ 

 
พักเดี�ยว 
ท่านละ 

วนัที� ��-�� ก.พ. �� 23,900.- 23,900.- 23,900.- 23,900.- ติดต่อสอบถาม 8,900.- 
วนัที� ��-�� ก.พ. �� 23,900.- 23,900.- 23,900.- 23,900.- ติดต่อสอบถาม 8,900.- 
วนัที� ��-�� ก.พ. �� 23,900.- 23,900.- 23,900.- 23,900.- ติดต่อสอบถาม 8,900.- 
วนัที� ��-�� ก.พ. �� 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- ติดต่อสอบถาม 8,900.- 
วนัที� ��-�� ก.พ. �� 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- ติดต่อสอบถาม 8,900.- 
วนัที� ��-�� มี.ค. �� 22,900.- 22,900.- 22,900.- 22,900.- ติดต่อสอบถาม 8,900.- 
วนัที� ��-�� มี.ค. �� 22,900.- 22,900.- 22,900.- 22,900.- ติดต่อสอบถาม 8,900.- 
วนัที� �� มี.ค.-�� เม.ย �� 22,900.- 22,900.- 22,900.- 22,900.- ติดต่อสอบถาม 8,900.- 

ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ ��,���.- ราคานี�รวมรายการทัวร ์ตั�วเครื�องบนิ  
 

ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์้องถิ�นและคนขับรถรวม �,��� บาท/ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยตามความพึงพอใจในการบริการ 

 (เก็บทิปก่อนการเดินทางที�สนามบินดอนเมือง) **เด็กเก็บเท่าผูใ้หญ่** 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที�ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั�น 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั�ง 

พาสปอรต์จะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ในกรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองทั�งที�กรุงเทพฯ และที�ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ้ 

ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ 
 ขอสงวนสิทธไ์ม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ�งสิ�น 

 

 

 

 

 

 



 

 

เงื�อนไขการใหบ้ริการ 

1.  บรษิัทฯ สงวนสิทธิ�ในการที�จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัที�ทาง บรษิัทฯ ไม่
สามารถควบคมุได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเที�ยวบิน รวมถึงกรณีที�กองตรวจคน
เขา้เมืองไม่อนญุาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทั�งใน
กรณีที�ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออก
นอก ประเทศ 

         ใดประเทศหนึ�ง 
2.  บรษิัทฯ สงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที�ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3.  บรษิัทฯ สงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
      
4.  กรณีที�คณะไม่ครบจาํนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ�ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ให้

ท่านทราบลว่งหนา้ 5-7 วนัก่อนการเดินทาง 
5. เมื�อท่านทาํการซื �อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิัทฯจะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
 

กรณีคณะออกเดินทางได ้
1. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ �นไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 
อัตราค่าบริการนี�รวม 

1.  ค่าบตัรโดยสารชั�นทศันาจรไป – กลบั (ตั�วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีนํ�ามนัไวเ้รียบรอ้ยแลว้ 
2.  ค่าที�พกั 3 คืน หอ้งละ 2-3 ท่าน 
3.  ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบ ุ
4.  หวัหนา้ทวัรห์รือมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นผูช้าํนาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดินทาง 
5.  ประกนัอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
6.  ค่าประกันอุบัติ เหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซื �อประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ�มเติมกบั

ทางเจา้หนา้ที�บรษิัทได ้** 
 - เบี �ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบี �ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  



 

 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื�อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื�อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  สมัภาระนํ�าหนกัไม่เกินท่านละ 30 กก. 
8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% 

 
อัตราค่าบริการนี�ไม่รวม 

1. ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าอาหาร - เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่านํ�าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบินกาํหนด 30 กิโลกรมั 
4. วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลี ในกรณีที�ผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว หรือ ประเทศที�ที�ตอ้งทาํวีซ่าเขา้ประเสา

ธารณรฐัเกาหลีใต ้ค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าท่านละ 1,750 บาท สาํหรบัผูท้ี�ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้ง
ทาํเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั�นก่อนการสง่เอกสารยื�นวีซ่า 

5. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถรวม �,��� บาท/ท่าน/ทรปิ 
 
เงื�อนไขการจอง 

1. ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั�วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชีและส่งหลกัฐานการ โอน
เงินใหเ้จา้หนา้ที�ที�ดแูลเสน้ทาง ที�นั�งจะยืนยนัเมื�อไดร้บั เงินมดัจาํแลว้เท่านั�น 

2.       สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดินทาง ที�มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน  
3.       หากท่ านที� ต้องการออกตั� วโดยสารภ ายในป ระเทศ (กรณี ลูกค้าอยู่ ต่ างจังหวัด ) ให้ท่ านติดต่ อ 

                    เจ้าหน้าที�  ก่ อนออกบัตรโดยสารทุกครั�ง  หากออกบัตรโดยสารโดยมิ แจ้ง เจ้าหน้าที�  ท างบริษั ท 
                   ขอสงวนสิทธิ�ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ �น 

4.      ห า ก ใน ค ณ ะ ข อ ง ท่ า น มี ผู ้ ต้ อ ง ก า รดู แ ล พิ เศ ษ  นั� ง รถ เข็ น  (Wheelchair), เด็ ก , ผู้ สู ง อ า ยุ , มี โรค 
         ป ระ จําตั วห รือ ไม่ ส ะ ด วก ใน ก ารเดิ น ท างท่ อ ง เที� ย ว ใน ระ ย ะ เวล าเกิ น ก ว่ า  4-5 ชั� ว โม งติ ด ต่ อ กั น  
         ท่ านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภ ายในครอบครัวของท่ านเอง เนื� องจากการเดินทาง 
         เป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั�งหมด  
 

การชาํระค่าทวัร์ส่วนที�เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนัท่านควรจัดเตรียมค่าทวัร์ใหเ้รียบรอ้ย
ก่อนกาํหนดเนื�องจากทางบริษัทตอ้งสาํรองค่าใชจ่้ายในสว่นของค่าที�พกัและตั�วเครื�องบิน 
มิฉะนั�นจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
 



 

 

เงื�อนไขการยกเลิก 
1. สาํหรบัผูโ้ดยสารที�ไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื�นวีซ่าให ้เมื�อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการ

ยกเลิกการเดินทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการคืนค่ามดัจาํทั�งหมด 
�.      ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วนั เก็บเงินมดัจาํทั�งหมด 
�.      ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเก็บค่าใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 
�.      ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1-7 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทั�งหมด 100% ของราคาทวัร ์
�.      ยกเลิกการเดินทางในวัน เดินทาง,ถูกปฏิ เสธการเข้า-ออกเมืองทั�งจากประเทศไทยและประเทศ 
         ส า ธ า รณ รัฐ เก า ห ลี ใต้  ไม่ มี ก า รคื น เงิ น ทั� ง ห ม ด ไม่ ว่ า ก รณี ใด ๆ ทั� ง สิ �น ใน ก รณี เจ็ บ ป่ ว ย  จ น ไม่    
         ส าม ารถ เดิ น ท างได้  จ ะต้อ งมี ใบ รับ รองแพ ท ย์จ ากโรงพ ย าบ าล รับ รอง  ท างบ ริษั ท ฯ  จ ะ ทําก าร 
         เลื� อนการเดินทางของท่ านไปยังคณ ะต่อไป  แต่ทั� งนี �ท่ านจะต้องเสียค่ าใช้จ่ ายที� ไม่ สาม ารถเรียก 
         คืนไดค้ือค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตั�วท่านละ 10,000 บาทและค่าใชจ้่ายอื�นๆ 
�.      ยกเว้นก รุ๊ปที� เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ที� ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ ามัดจํา 

                  ที� พั ก โด ย ต รง ห รือ โด ย ก า รผ่ า น ตั ว แ ท น ใน ป ระ เท ศ ห รือ ต่ า ง ป ระ เท ศ แ ล ะ ไม่ อ า จ ข อ คื น เงิ น ได ้ 
                  ร ว ม ถึ ง เที� ย ว บิ น พิ เศ ษ เช่ น  Extra Flight แ ล ะ  Charter Flight  จ ะ ไม่ มี ก า ร คื น เงิ น มั ด จํ า ห รื อ ค่ า 
                  ทวัรท์ั�งหมดไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

� .      กรณี ที� ก องต รวจ คน เข้า เมื องทั� งก รุง เท พ ฯ  แล ะใน ต่ างป ระ เท ศ  ป ฏิ เส ธมิ ให้ เดิ น ท างออก  ห รือ   
         เข้าประเทศที� ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บ ริษั ทฯ  ขอส งวนสิท ธิ� ที� จะไม่ คื นค่ าทัวร ์ไม่ ว่ ากรณี ใดๆ  
         ทั�งสิ �น 

**สาํคญั!! บริษัททาํธุรกิจเพื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น ไม่สนบัสนนุใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดยผิด
กฎหมายและในขั�นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั�งไทยและเกาหลีใต ้ขึ �นอยู่กับการพิจารณาของ
เจา้หนา้ที�เท่านั�น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศก์ไม่สามารถ
ใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ั�งสิ �น** 

�.       เมื�อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือเดินทางพรอ้มคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ� ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ �น  

9.        ส ําห รับ ผู้ เดิ นท างที� อายุ ไม่ ถึ ง  18 ปี  แล ะไม่ ได้ เดิ น ท างกับ บิ ดา ม ารดา  ต้องมี จ ดห ม ายยิน ยอม 
                   ใหบ้ตุรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

 
 
 
 

 



 

 

หมายเหต ุ
1. บรษิัทฯ มีสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน์ี � เมื�อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือ
เสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อื�นๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ �นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ�และจะไม่รบัผิดชอบ
ค่าบรกิารที�ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ �น 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมาย 
หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี �เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครั�งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองที�นั�งบนเครื�อง และ
โรงแรมที�พกัในต่างประเทศเป็นที�เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี �อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี �คิดตามราคาตั�วเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตั�วเครื�องบินปรบัสงูขึ �น บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ที�จะปรบัราคา
ตั�วเครื�องบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที�ใหบ้ริการ บรษิัทฯจะดาํเนินโดยสดุความสามารถที�จะจดับริการ
ทวัรอ์ื�นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรบัค่าบรกิารนั�นๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ�ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั�งสิ �นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบรษิัทฯ กาํกบัเท่านั�น 

9. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั�งสิ �น แต่ทั�งนี �ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�
อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธิ�การจดัหานี �โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที�ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั�ง มิเช่นนั�น
ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั�งสิ �น  

11. บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั�งสิ �นบริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคก์ารเดินทางเพื�อ
ท่องเที�ยวเกาหลีเท่านั�น 

12. เที�ยวบิน และรายการท่องเที�ยวอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
13. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินค่าบรกิารไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั

ในเงื�อนไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ ที�ไดร้ะบไุวท้ั�งหมดนี�แลว้ 
14. โรงแรมที�พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกาํหนดดาวและประเภทของที�พักแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมที�พกัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการจดัหาโรงแรมโดยอา้งอิงตามการจดัระดบัดาวของประเทศเกาหลี
ตามที�ระบุในรายการท่องเที�ยวเท่านั�น โรงแรมที�ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin หรือ



 

 

Double) ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ3ท่านขึ �นอยู่กบัขอ้จาํกดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของ
หอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ�งมีความแตกต่างกนัอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนั และไม่สามารถเสรมิเตียง
ไดต้ามที�ตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื�องปรบัอากาศเนื�องจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบที�มีอณุหภูมิตํ�า
เครื�องปรบัอากาศที�มีจะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านั�น 

15. กระเป๋าสมัภาระต่างๆถือเป็นทรพัยส์ินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายสูญหาย
ลา่ชา้ หรืออบุตัิเหตตุ่างๆ ใดๆทั�งสิ �น 

16. เมื�อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพรอ้ม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ� ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมัดจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ �นและถ้าท่าน
ต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื�อท่องเที�ยวเอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้าน
นํ� า มั น ส น , ศู น ย์ เ ค รื� อ ง สํ า อ า ง  แ ล ะ ร้ า น พ ล อ ย 
อะเมทสิ ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจากท่านเป็นจาํนวนเงนิ 300 USD ต่อท่าน 

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ราคานี �เฉพาะนักท่องเที�ยวชาวไทยและท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั�น 
กรณีต้องการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั�ง หากเป็นนักท่องเที�ยวชาวต่างชาติ หรือ 
พระสงฆ ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ�ม ท่านละ 4,000 บาท 

18. ในระหว่างท่องเที�ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวัน
สดุทา้ยของการเดินทางช่างภาพจะนาํภาพถ่ายมาจาํหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื �อไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่
สนใจก็ไม่ตอ้งซื �อทั�งนี �ขึ �นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน ทางบริษัททัวรไ์ม่มีการบงัคับใหซ้ื �อแต่อย่างใดแต่เป็น
การบอกกลา่วลว่งหนา้เพื�อใหผุ้เ้ดินทางไดร้บัทราบ 

19. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษัทฯก่อนทุกครั�งมิเช่นนั�นทาง
บรษิัทฯจะ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆทั�งสิ �น 

 

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพธิีการเข้าเมือง 
เอกสารที�ควรเตรียมก่อนการเดินทางเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเ้ฉพาะนักท่องเที�ยวที�มา
ท่องเที�ยวโดยสจุรติเท่านั�นที�ผ่านเขา้เมืองได ้และพิจารณาจาก  

1. หลักฐานการทาํงานประจาํของนักท่องเที�ยว ซึ�งสมควรที�นาํติดตัวไปแสดงดว้ย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร 
จดหมายการทาํงานภาษาองักฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรบัรองออกโดยบรษิัทผูจ้ดัคณะ 

�.    ห ลักฐาน การเงิน  ใน ระห ว่างการท่ องเที� ยวป ระ เทศเกาห ลี ส ม ควรที� จะนํา เงินส ดติดตัว ไป ด้วย 
                   ป ระ ม าณ   300 เห รีย ญ ส ห รัฐ  ห รือ ป ระ ม าณ  300,000 วอ น  สําห รับ ก ารเดิ น ท าง  2 วัน  (ห าก ไม่ 
                   มี บั ต ร เค ร ดิ ต ค า ร์ด )  ห า ก มี บั ต ร เ ค ร ดิ ต ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  เ ช่ น  Visa Card, American Express,  
                   Dinners Club ห รื อ  Master Card ต้ อ ง นํ า ติ ด ตั ว ไป ด้ ว ย ห รื อ ห ลั ก ฐ า น ก า ร เงิ น อื� น ใด ที� จ ะ แ ส ด ง 
                   ใหเ้จา้หนา้ที�ทราบว่าท่านคือนกัท่องเที�ยว 



 

 

�.    ใบรับ รองสถานศึกษ าหากท่ านยังอยู่ ในระหว่างการศึกษ าหรือบัตรนักศึกษ าและควรเดินทาง 
                   กบัผูป้กครอง เช่น บิดา มารดา ปา้ นา้ อา ที�มีนามสกลุเดียวกนั 

�.    หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรนาํพาสปอรต์เก่าเย็บเลม่คู่กบัพาสปอรต์ใหม่หรือนาํติดตวัไปดว้ย  
�.    การแต่งกายสขุภาพและแลดเูป็นนกัท่องเที�ยว ไม่ควรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 


