
 

 

รหสัทวัร  B2B20004724 
ทัวรเกาหลี SPRING CHERRY BLOSSOM 5 วัน 3 คืน (OZ) 
ชมดอกซากุระ | หมูบานเทพนิยาย  
ไชนาทาวน | สวนสนกุล็อตเตเวิลด  
Wolmi Theme Park |  พระราชวังชังกย็อง 
สวนสาธารณะยออีโด | โซลทาวเวอร 

 

 
 
 
 

 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (OZ742 01.00-09.15) 

วนัที� 2.   อินชอน (สนามบินอินชอน) – หมู่บา้นเทพนิยาย – ไชน่าทาวน ์– Wolmi Theme Park – Wolmi Sea Train 

วนัที� 3.   ชมดอกซากรุะทะเลสาปซอกชน – สวนสนกุลอ็ตเตเ้วิลด ์– โซลทาวเวอร ์– สวนสาธารณะยออีโด 

วนัที� 4.  พระราชวงัชงักย็อง – ศนูยโ์สม – Cosmetic Shop – ตลาดเมียงดง –  Duty Free 

วนัที� 5. ศูนยส์มุนไพรเกาหลี – ศูนย์น ํ�ามันสนเข็มแดง – STAR PARK – ช้อปปิ�งถนนฮงแด – ฮุนไดเอาท์เลท – ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – อินชอน 

(สนามบินอินชอน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (OZ741 19.30-23.10)   



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูมิ) (OZ742 01.00-09.15) 

22.00 น. คณะมาพรอมกันที่ สนามบินสวุรรณภูม ิผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 7 เคานเตอร K 
(เช็คอินกรุปของสายการบินเอเชียนา แอรไลน) โดยมีเจาหนาทีข่องบริษทั และหัวหนา
ทัวร พรอมอาํนวยความสะดวกตรวจเชค็สัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกบัทกุทาน 

วันที่ 2 
อินชอน (สนามบินอินชอน) – หมูบานเทพนยิาย – ไชนาทาวส – Wolmi Theme 
Park – Wolmi Sea Train 

01.00 น. นําทานสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสายการบนิเอเชียนา แอรไลน เที่ยวบินที่ 
OZ742 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) **ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบน
เครื่อง เน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสายการบิน ซึ่งระบบการจองที่นัง่เปนแบบสุม
ที่นั่งวาง หากทานมคีวามประสงคที่จะระบทุี่นัง่บนเครื่อง หรือเปล่ียนที่น่ัง จะมี
คาใชจายเพิม่เตมิ สามารถสอบถามอตัราคาบริการเพิ่มเตมิได** 

09.15 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน สาธารณรฐัเกาหล ีเวลาทองถิ่นเรว็กวาประเทศไทย 2 
ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนดัหมาย กรณุาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่น) 
นําทานผานพธิีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

 นําทานเดินทางสู หมูบานเทพนิยาย หมูบานแหงนีต้กแตงประดับประดา และมกีาร
วาดสีสันใหหมูบานแสนจะธรรมดาแหงนี ้กลายเปนหมูบานแหงเทพนิยาย มีนิยายโดง
ดังหลายเรื่อง อาทิเชน สโนวไวทกับคนแคระทัง้ 7 หนูนอยหมวกแดง ปเตอรแพน อะ
ลาดินกับตะเกียงวิเศษ ฯลฯ รวมกันอยูในหมูบานแหงนี ้

 

 จากนั้นนาํทานชม ไชนาทาวส เปนสถานที่ซ่ึงใชในการถายทําเรื่อง Princess Hours 
ภาค 2 โดยเปนฉากที่พระเอกของเรื่อง (Seven) ทาํหนาที่เปนพนักงานสงบะหมี่ 
บริเวณไชนาทาวนนีม้ีขึ้นหลังจากที่ไดทําการเปดสถานกงศุลจีนขึ้นในป ค.ศ.1884 
ระหวางศตวรรษที ่1940 ถือเปนยานเศรษฐกิจซ้ือขายผาไหม ยาจีน และเครือ่งแตง
กายสไตลจีนหนาแนนไปดวยผูคนที่อาศัยอยูมากกวาหมื่นคน และเตม็ไปดวยภตัตาคาร
อาหารจีน 



 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนู “เซท็ปลายางเกาหลี” 
 นําทานเดินทางสู Wolmi Theme Park หรอื สวนสนกุวอลม ิสวนสนกุชือ่ดงัตั้งอยู

บนเกาะโวลมีโดของเมืองอินชอน เปนสวนสนุกทีต่ั้งอยูรมิทะเล มชีิงชาสวรรคสงู
ตระหงานเปนไฮไลท เพราะสามารถขึ้นไปชมววิมมุสงูไดดวย สวนสนกุวอลมิมีเครือ่ง
เลนหลายแบบ แตสวนใหญจะเนนที่เครื่องเลนที่สรางความหวาดเสียว เชน เครื่องทิง้ตวั
ที่ความสูง 70 เมตร Hyper Shoot Drop เรือไวกิ้ง และชิงชาสวรรคสูง 115 เมตร 
โดยจะยงัมีสวนสนุกในอาคาร ที่รวมเครื่องเลนสําหรับเด็กอีกหลายเครื่อง รวมทัง้โรง
ภาพยนตร 4D ดวย *** ไมรวมคาเครื่องเลน *** 

 

 
 นอกจากเครื่องเลนตางๆที่สวนสนุกแลวยงัม ีWolmi Sea Train รถไฟรางลอยฟ�านัง่

แบบชาๆชมววิทะเลและสวนสนุกมมุสูงไดดวย เรื่มที่สถาน ีJung-gu ผานทั้งหมด 4 
สถานีระยะทางทัง้หมด 6.1 กิโล 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมน ู“บฟุเฟ�ตปم�งยาง” พิเศษ ทานอาหารบน 
Rooftop เต็มอิ่มกับบรรยากาศริมทะเล  



 

 

 

 
ที่พัก พักที่ BENIKEA THE BLISS HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 
ชมดอกซากุระทะเลสาปซอกชน – สวนสนกุล็อตเตเวลิด – โซลทาวเวอร – 
สวนสาธารณะยออีโด 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม ทะเลสาบซอกชน เปนทะเลสาบขนาดใหญของกรงุโซลทีถู่กแบงเปน 2 ฝم�ง

ดวยถนนคนเดินตรงกลาง มีสวนสาธารณะลอมรอบทะเลสาบสําหรบัชาวเมอืงไดมา
พักผอนและออกกาํลังกาย รวมทั้งเปนจุดชมดอกพอทกวกหรือดอกซากุระ **อิสระให
ทานชมทะเลสาบและเพลิดเพลินกับซากุระสองขางทาง** (เนื่องจากเทศกาลชม
ซากุระ แตละปจะมกีารกําหนดวันเทศกาลขึ้นอยูกับการพยากรณการบานของ
ดอกซากุระซึ่งอาจจะมีกําหนดการคลาดเคลื่อนตามสภาวะอากาศในแตละป ขอ
สงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลี่ยนรายการตามความเหมาะสม) 

 

 
 ทานเดินทางสู สวนสนุกล็อตเตเวิลด เปนหนึง่ในสวนสนกุทีด่งัที่สุดของเกาหลี ซึง่มี

อาคารสวนสนุกในรมที่มขีนาดใหญที่สุดในโลกอยูดวย การมาเที่ยวเลนที่นี่จงึสามารถ
ทําไดทั้งปโดยไมตองดูสภาพอากาศกันเลย ตัง้อยูใจกลางเมอืงที่รวบรวมความบันเทิง
และการชมวิวทิวทัศน ภายในมีเครื่องเลนที่นาตื่นเตน ลานไอซสเก็ต ทะเลสาบ พิพธิ
ภัณทหมูบานโบราณเกาหลี  
สวนสนุกลอตเตเวิลดแบงออกเปนโซนใหญๆได 2 โซน ไดแก“ธีมผจญภัย 
(Adventure)”ที่เปนสวนสนุกในรมที่ใหญทีสุ่ดในโลกและ“เกาะเวทมนต(Magic 



 

 

Island)”เปนสวนสนุกกลางแจง ตั้งอยูดานนอกตดิกับทะเลสาบซกชอนโฮซ ูอกีทัง้ยังมี
รานจําหนายของที่ระลกึ รานอาหารนานาชาต ิและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆอีก
มากมาย โดยในสวนของอาคารสวนสนุกโซนในรมนั้น ไดรบัการออกแบบและตกแตงมา
อยางดี โครงสรางภายในใชหลังคาเปนกระจกทั้งหมด ทาํใหถงึแมจะอยูในรมแตก็ได
บรรยากาศแบบกลางแจงรวมดวย เครือ่งเลนที่นาสนใจ ไดแก Gyro Drop(ดรอปทาว
เวอร) สูง 70 เมตร, เครื่องเลนที่เสมือนอยูในพายุทอรนาโด, Flume Ride เรอืยาว
โตคลื่นสูง และเรือโจรสลัดสเปนแกวงถงึ 75 องศา เปนตน หลังจากที่สนุกสนานไปกับ
เครื่องเลน ขบวนพาเหรด และการแสดงเกอืบ 200 โชว 

 

 
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมน ู“บุลโกกิ” 
 นําทานชม  โซลทาวเวอร 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมคีวามสงูถึง 480 

เมตร เหนือระดับนํา้ทะเล ทาสามารถชมทัศนยีภาพของกรงุโซลจากยอดโซลทาวเวอร
ไดรอบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถงึเขาพกูกัซัน และถาหันไปยังทศิตรงขาม ก็
จะเห็นไกลไปถงึแมนํ้าฮันกัง **ไมราคารวมคาขึ้นลิฟท ** 

 

 นําทานชม ถนนซากรุะแหงกรงุโซล หรือ สวนสาธารณะยออิโด ทีม่ตีนซากุระกวา 
1,400 ตนในบริเวณน้ี เรียงรายเปนทางยาวไปถงึ 5.7 กิโลเมตร และจะเริ่มผลิดอกบาน
ในชวง สัปดาหที ่2 ของเดอืนเมษายนของทกุป ซึ่งจะออกดอกสะพรั่งเตม็ตนทุกป อิสระ
ใหทานสัมผัสสีสันแหงดอกซากุระ พรอมถายรปูเปนที่ระลกึในบรรยากาศสดุโรแมนตกิ  
(เนื่องจากเทศกาลชมซากุระที่สวนสาธารณะยออิโด  แตละปจะมีการกาํหนดวนั
เทศกาลขึ้นอยูกับการพยากรณการบานของดอกซากรุะซึง่อาจจะมีกําหนดการ



 

 

คลาดเคลื่อนตามสภาวะอากาศในแตละป ขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการ
ตามความเหมาะสม) 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมน ู“คาลบี้” (หมูยางเกาหลี) 
ที่พกั พักที่ INTERCITY HOTEL / JK BLOOSOM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ

เทียบเทา 
  

วันที่ 4 
พระราชวังชังกย็อง – ศูนยโสม – Cosmetic Shop – ตลาดเมียงดง –  Duty 
Free 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
 นําทานเดินทางสู พระราชวงัชงักย็อง นับวาเปนพระราชวงัทีต่ิดอันดับ 1 ใน 5 

พระราชวังที่สําคัญที่สดุในเกาหล ีเน่ืองจากเปนที่ประทับในชวงปลายรชัสมัยของ
กษตัริยเกาหลถีึง 10 รัชกาล มคีวามงดงามตามแบบสถาปตยกรรมเกาหลีแท ตั้งอยู
บริเวณใจกลางกรุงโซลของประเทศเกาหลีใต เดิมทีน้ันไดสรางขึ้นเพือ่เปนพระราชวงัฤดู
รอนกษตัริยในราชวงศโครยอ จงึทําใหมีบริเวณกวางขวาง หอมลอมไปดวยสวนขนาด
ใหญและพิพิธภณัฑทีม่คีวามงดงามเปนอยางยิ่ง 

 

 นําทานสู ศูนยโสม ซึง่รฐับาลรบัรองคุณภาพวาผลิตจากโสมทีม่อีาย ุ6  ป ซึง่ถอืวาเปน
โสมทีม่คีุณภาพดทีี่สุด ชมวงจรชวีติของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมทีม่คีุณภาพดีที่
ที่สุดและราคาถกูกวาไทยถงึ 2  เทา เพื่อนําไปบํารงุรางกาย หรือฝากญาติผูใหญทีท่าน



 

 

รักและนับถือ   
 จากนั้นนาํทานชม COSMETIC SHOP ศูนยรวมเครือ่งสาํอางชือ่ดงัของเกาหลี เชน 

Rojukiss, Missha 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมน ูซัมเทกัง (ไกตุนโสม) 
 ชอปปم�ง เมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลี ทานสามารถเลือกสินคาเทรนดแฟชั่น

ลาสุดของเกาหลีไดที่นีโ่ดยเฉพาะสินคาวัยรุนเชน เส้ือผา รองเทา กระเป�า 
เครื่องประดับ ทัง้แบรนด เนม เชน EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคาจาก
แบรนดเกาหลีโดยเฉพาะ เครือ่งสาํอางเชนETUDE HOUSE, SKIN FOOD,THE 
FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อกีทัง้ยงัมรีานกาแฟ รานอาหาร
ตางๆ ทานสามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000วอนที่สูงเกือบฟุตไดที่นี ้และKRISPY 
KREMEโดนัท ที่สุดแสนอรอย 

 

 นําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษทีี่หาง Duty Free  จากนั้นใหทาน  ชอปปم�งตาม
อัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหลงรวมวัยรุนยานสยามสแควร โดยเฉพาะอยางยิง่เปน
แหลงรวมเครื่องสําอางคชื่อดงั อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, 
Missha เปนตน 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า 1 มื้อ (ใหทุกทานไดอสิระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย) 
ที่พกั พักที่ INTERCITY HOTEL / JK BLOOSOM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ

เทียบเทา 

วันที่ 5 
ศูนยสมุนไพรเกาหลี – ศูนยนํ้ามันสนเข็มแดง – STAR PARK – ชอปปم�งถนนฮง
แด – ฮุนไดเอาทเลท – ซุปเปอรมารเก็ต – อินชอน (สนามบินอินชอน) – 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูมิ) (OZ741 19.30-23.10)   

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม ศูนยยาสมนุไพรเกาหลี ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮ็อกเกต็นามู

ของเกาหลี ที่นาํมาแปรรูปเปนรปูแบบตางๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบาํรุงรางกาย 
 จากนั้นนาํทานชม ศูนยนํา้มันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี

ซึ่งจะใชตนสนเขม็แดงจากยอดเขาที่ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลติโดยใชเทคโนโลยี



 

 

พรอมกบัการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใตออกมาเปนนํ้ามันสนเขม็แดง ภมูิประเทศของ
ประเทศเกาหลเีปนภูเขาประมาณ 70 เปอรเซน็ต โดยกวาจะมาเปนนํ้ามันสนเขม็แดง
ได 1 แคปซูลตองใชใบสนเขม็แดงประมาณ 2.7 กิโลกรมั มาสกัดเอานํ้ามันมาผลิตและ
วิจัยออกมาเปนนํา้มนัสน 

 นําทานสู STAR PARK ตัง้อยูบริเวณ MBC World บริษัท กระจายเสียงรายใหญ
ของเกาหลีมีจดัการแสดงหลากหลายสวน เชน CARPET ZONE ซึ่งจะจัดในสวนนั้น 
เปนพรมแดงใหทกุทานไดสมัผัสประสบการณ เฉกเชน นกัแสดงชั้นนาํของประเทศ
เกาหลีใต LED MASK ZONE ซึง่จดัเปนสวนจัดแสดงนทิรรศการสวนแรกของ STAR 
PARK และทกุทานสามารถชม สวนจดัแสดงที่นาสนใจอกีมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารดวยเมน ู“จิมดกั” (ไกอบซีอิ๊ววุนเสน) 
 นําทาน ชอปปم�งถนนฮงแด แหลงวัยรุนยานฮงแด มหาวิทยาลัยฮงอกิ เปนยานชอปปم�ง

บริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก จึงเปนศูนยรวมเดก็วัยรุนและเดก็มหาวิทยาลัย 
เปนอีกเสนหนึง่ทีม่ีบรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยังมีรานกาแฟที่เปนเอกลักษณ แกลเลอ
รี่ รานคาจาํหนายสินคาแฟชั่น คลบั ตลาดศิลปะ และรานอาหารที่นาสนใจในหมูวัยรุน
อายุ 20-30 ปทีน่ิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและรานอาหารตางๆ ก็ยงัไมแพงอกี
ดวย ซึ่งจะคกึคกัเปนพิเศษตัง้แตชวงบายเปนตนไป 

 

 จากนั้นนาํทานสู พพิิธภณัฑสาหราย ซึง่ทานจะไดเรียนรูการทาํสาหรายของชาวเกาหลี
ประวัตคิวามเปนมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มตีอสาหราย พิเศษ....ใหทานได
ถายรูปเปนทีร่ะลึกในชดุฮันบก พรอมใหทานทํา คิมบับ หรอืขาวหอสาหรายเกาหลี
ดวยตนเองอกีดวย 

 นําทานเดินทางสู  ฮุนไดเอาทเลท  แหลงชอปปم�งสินคาทีร่วบรวมแบรนดดัง ที่เตม็ไป
ดวยรานแฟชั่นกวา 200 ราน ใหทานไดชอปปم�งอยางจุใจ 

 นําทานชอปปم�งที ่ซุปเปอรมารเก็ต ซึ่งมีสินคาตางๆ มากมายใหเลือกซือ้หาเปนของ
ฝาก เชน กิมจิ บะหมี่กึง่สําเร็จรูป สาหราย ขนมขบเคี้ยว ลกูอม ผลไมตามฤดกูาลและ
ของที่ระลกึตางๆ 



 

 

 นําทานเดินทางสู สนามบินอินชอน 
19.30 น. นําทานลับสู กรงุเทพฯ โดยสายการบินเอเชยีนา แอรไลน  เที่ยวบินที่ OZ741 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
23.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทบัใจ 

 

อัตราคาบรกิาร : เกาหล ีSPRING CHERRY BLOSSOM 5 วนั 3 คนื OZ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพกั 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
 (เสริมเตียง)  
พักกับผูใหญ 
 1 ทาน ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
 (เสริมเตียง)  
พักกับผูใหญ 
 2 ทาน ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
 (ไมเสริมเตยีง)  
พักกับผูใหญ 
 2 ทาน ทานละ 

 
ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

 
พักเดี่ยว 
ทานละ 

วันที่ 01-05 เม.ย. 63 17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 6,900.- 6,900.- 
วันที่ 02-06 เม.ย. 63 
(วันจักรี) 

19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 6,900.- 6,900.- 

วันที่ 03-07 เม.ย. 63 
(วันจักรี) 

19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 6,900.- 6,900.- 

วันที่ 08-12 เม.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,900.- 6,900.- 
วันที่ 09-13 เม.ย. 63 
(วันสงกรานต) 

22,900.- 22,900.- 22,900.- 22,900.- 6,900.- 6,900.- 

วันที่ 10-14 เม.ย. 63 
(วันสงกรานต) 

25,900.- 25,900.- 25,900.- 25,900.- 6,900.- 6,900.- 

วันที่ 11-15 เม.ย. 63 
(วันสงกรานต) 

25,900.- 25,900.- 25,900.- 25,900.- 6,900.- 6,900.- 

วันที่ 12-16 เม.ย. 63 
(วันสงกรานต) 

23,900.- 23,900.- 23,900.- 23,900.- 6,900.- 6,900.- 

วันที่ 15-19 เม.ย. 63 17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 6,900.- 6,900.- 

วันที่ 16-20 เม.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,900.- 6,900.- 

วันที่ 22-26 เม.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,900.- 6,900.- 

วันที่ 23-27 เม.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,900.- 6,900.- 

วันที่ 29 เม.ย.-03 พ.ค 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,900.- 6,900.- 
วันที่ 30 เม.ย.-04 พ.ค 63 
(วันแรงงานแหงชาติ) 

20,900.- 20,900.- 20,900.- 20,900.- 6,900.- 6,900.- 

วันที่ 01-05 พ.ค 63 19.900.- 19.900.- 19.900.- 19.900.- 6,900.- 6,900.- 

ราคาเดก็ทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลบั) ทานละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน  

 

ไมรวมคาทปิมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวมทานละ 1,800 บาท/ทาน/
ทริป หวัหนาทัวรจากเมอืงไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 
 (เก็บทปิกอนการเดินทางที่สนามบินสุวรรณภมูิ) **เด็กเก็บเทาผูใหญ** 
 



 

 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนงัสือเดินทางไทยเทานั้น 
กรณีถือหนงัสือเดินทางตางชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครั้ง 
พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา 6 เดือน 
ในกรณทีี่กองตรวจคนเขาเมืองทัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ใต  ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ ทางบริษทัฯ 
 ขอสงวนสิทธไมคนืคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผดิชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อัน
เกิดจากเหตุสดุวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคมุได เชน การนดัหยดุ
งาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถึงกรณทีี่กองตรวจคน
เขาเมอืงไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละ
ประเทศไมอนุญาตใหเขาเมืองรวมทั้งในกรณทีี่ทานจะใชหนงัสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทาง หากทานถกูปฏิเสธการเดินทางเขาหรือ
ออกนอก ประเทศ 

         ใดประเทศหนึง่ 
2.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไม

ตองแจงใหทราบลวงหนา 
3.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอตัราคาบรกิาร โดยไมตองแจงให

ทราบลวงหนา 
4.  กรณีทีค่ณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออก

เดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 5-7 วันกอนการ
เดินทาง 

5. เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถอืวาทานรับทราบและ
ยอมรบัเงื่อนไขของหมายเหตุทกุขอแลว 

**สําคญั!! บริษทั ทาํธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดิน
ทางเขาประเทศเกาหลีโดยผดิกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขา
เมือง ทัง้ไทยและเกาหล ีขึ้นอยูกบัการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้นลูกคาทุก
ทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตวัของทานเอง ทางมคัคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

 
 



 

 

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

 
อัตราคาบริการนี้รวม 

1.  คาบตัรโดยสารชั้นทศันาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุป) รวมภาษ ีสนามบินและ
ภาษีนํ้ามันไวเรียบรอยแลว 

2.  คาทีพ่ัก 3 คืน หองละ 2-3 ทาน 
3.  คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  หัวหนาทวัรหรือมคัคุเทศกทองถิ่นผูชาํนาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
5.  ประกันอุบตัิเหตวุงเงินทานละ 200,000 บาท เสียชีวติ 1,000,000 

บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
6.  คาประกันอุบตัิเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทาน

ละ 1,000,000 บาท คารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตัิเหตุวงเงนิทานละ 
200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพ
สามารถสอบถามขอมูล 

 เพิ่มเตมิกับทางเจาหนาที่บริษทัได ** 
 - เบี้ยประกันเริม่ตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริม่ตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รกัษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะ

จากอบุัติเหต ุ3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รกัษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะ

จากอบุัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
7.  สัมภาระนํา้หนกัไมเกินทานละ 23 กก. 
8.  คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาทาํหนงัสือเดินทางไทย 
2. คาใชจายสวนตวั อาทิ คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนอืจากรายการ คา

ซักรดี คาโทรศพัท เปนตน 
3. คานํา้หนกัของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 23 

กิโลกรัม 
4. วีซาเขาประเทศเกาหลี ในกรณีทีผู่เดินทางถอืหนังสือเดินทางตางดาว หรือ 

ประเทศที่ทีต่องทําวีซาเขาประเสาธารณรัฐเกาหลีใต คาธรรมเนียมการยื่น
วีซาทานละ 1,750บาท สําหรบัผูทีถ่ือหนังสอืเดินทางตางดาว จะตองทาํ
เรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวยตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสาร
ยื่นวีซา 

5. คาทปิมคัคุเทศกทองถิน่และคนขบัรถ รวม 1,800 บาท/ทาน/ทริป 
 
 
เงื่อนไขการจอง 

1. ชําระเงินมัดจาํทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลงัการจอง โดย
โอนเขาบญัชีและสงหลกัฐานการ โอนเงนิใหเจาหนาที่ทีดู่แลเสนทาง ที่นัง่
จะยืนยันเมือ่ไดรบั เงนิมดัจําแลวเทานั้น 

2.       สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มอีายกุารใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน  

3.       หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยู
ตางจังหวดั) ใหทานตดิตอ 
                    เจาหนาที ่กอนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิ
แจงเจาหนาที ่ทางบริษทั 
                   ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

4.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพเิศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), 
เด็ก, ผูสงูอาย,ุ มีโรค 
         ประจาํตวัหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 
4-5 ชัว่โมงตดิตอกัน  
         ทานและครอบครวัตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทาง 
         เปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวามจาํเปนตองดูแลคณะทวัรทัง้หมด  
 



 

 

การชําระคาทวัรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน
ทานควรจดัเตรียมคาทวัรใหเรียบรอยกอนกําหนดเนื่องจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาที่พกัและตั๋วเครื่องบิน 
มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัต ิ
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

1. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถอืหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวี
ซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมกีารยกเลกิการเดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนคามดัจําทั้งหมด 

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

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

ราคาทวัร 
5.      ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทัง้จาก
ประเทศไทยและประเทศ 
         สาธารณรัฐเกาหลีใต ไมมกีารคืนเงินทัง้หมดไมวากรณีใดๆทั้งส้ินใน
กรณีเจ็บป�วย จนไม    
         สามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง 
ทางบริษัทฯ จะทาํการ 
         เล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทัง้นี้ทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียก 
         คืนไดคือคาธรรมเนียมในการมดัจําตัว๋ทานละ 10,000 บาทและ
คาใชจายอื่นๆ 
6.      ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ตองการันตมีดัจํากับ

สายการบินหรอืคามัดจาํ 
                  ที่พกัโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและ
ไมอาจขอคืนเงินได  
                  รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะ
ไมมกีารคืนเงินมดัจําหรือคา 
                  ทวัรทัง้หมดไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 

7.      กรณทีี่กองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิ
ใหเดินทางออก หรือ   



 

 

         เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไมคืน
คาทวัรไมวากรณีใดๆ  
         ทั้งสิ้น 

**สําคญั!! บริษทัทาํธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคา
เดินทางเขาประเทศเกาหลีใตโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการ
ตรวจคนเขาเมือง ทัง้ไทยและเกาหลีใต ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาที่เทานั้น ลกูคาทกุทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตวัของ
ทานเอง ทางมคัคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

8.       เมื่อทานออกเดินทางไปกบัคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรือเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรอง
คาบริการและเงินมดัจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น  

9.        สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา 
มารดา ตองมีจดหมายยินยอม 
                   ใหบตุรเดินทางไปตางประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาดวย 
 
หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิด
เหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรบัผดิชอบใดๆ เหตกุารณที่เกิดจากสายการบิน 
ภัยธรรมชาต ิเหตุการณไมสงบทางการเมอืง, การประทวง, การนดัหยดุ
งาน, การกอการจลาจล, อบุัติเหต,ุ ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรอื
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา
ทานสละสิทธิแ์ละจะไมรบัผดิชอบคาบรกิารทีท่านไดชําระไวแลวไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขา
ประเทศ อันเนือ่งมาจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไมถูกตอง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณอีื่นๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ 
หลังจากไดสํารองที่นัง่บนเครือ่ง และโรงแรมทีพ่ักในตางประเทศเปนที่
เรียบรอย แตอยางไรกต็ามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสม 



 

 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครือ่งบินในปจจุบัน หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบั
สูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋เครือ่งบินตามสถานการณ
ดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมกีาร
ยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทัฯขนสง หรอื 
หนวยงานที่ใหบรกิาร บรษิัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะ
จัดบรกิารทวัรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบรกิารนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก พนกังาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมสีทิธิ์ในการใหคาํสัญญา
ใดๆ ทั้งสิ้นแทนบรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมอีํานาจของ
บริษัทฯ กํากับเทานั้น 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจาก
ธรรมชาติ ความลาชา และความผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีาร
คืนเงินใดๆทั้งส้ิน แตทัง้นี้ทางบรษิัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ
มาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจดัหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณทีี่ลกูคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ
เจาหนาทีข่องบรษิัทฯ กอนทกุครัง้ มิเชนนั้นทางบรษิัทฯ จะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทัง้สิน้  

11. บริษัทของสงวนสิทธไมคืนคาบรกิารไมวากรณใีด ๆทั้งสิ้นบริษัทฯ รับ
เฉพาะผูมีจดุประสงคการเดินทางเพือ่ทองเที่ยวเกาหลีเทานั้น 

12. เที่ยวบิน และรายการทองเที่ยวอาจมกีารเปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสม โดยมติองแจงใหทราบลวงหนา 

13. เมื่อทานตกลงชําระเงนิคาบรกิารไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกบัทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงือ่นไขและขอตกลงตาง ๆ ที่ได
ระบุไวทัง้หมดนีแ้ลว 

14. โรงแรมที่พกัในประเทศเกาหลีมมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของ
ที่พักแตกตางกบัประเทศไทย โดยโรงแรมที่พกัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การจดัหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี
ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวเทานั้น โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยสวน
ใหญจะเปนแบบหองพักคู (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ทานมีความ
ประสงคจะพกัแบบ3ทานขึ้นอยูกับขอจํากดัของหองพกัและการวาง
รูปแบบของหองพกัของแตละโรงแรม ซึง่มีความแตกตางกันอาจจะทําให
ทานไมไดหองพกัตดิกัน และไมสามารถเสริมเตียงไดตามทีต่องการ



 

 

โรงแรมหลายแหงจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยูใน
แถบที่มอีุณหภมูติํ่าเครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น 

15. กระเป�าสมัภาระตางๆถือเปนทรัพยสินสวนตวัของทาน ทางบริษทัจะไม
รับผดิชอบตอความเสียหายสูญหายลาชา หรอือุบตัิเหตุตางๆ ใดๆทัง้สิ้น 

16. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว หากทานงดการใชบรกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจ
เรียกรองคาบริการ และเงินมดัจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและถาทาน
ตองการแยกตวัออกจากกรุปทวัรเพื่อทองเที่ยวเอง โดยไมลงรานศูนย
โสม, ศูนยสมุนไพร, รานนํ้ามันสน, ศูนยเครือ่งสําอาง และรานพลอย 
อะเมทิส ทางบรษิทัจะเรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวน
เงนิ 300 USD ตอทาน 

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนกัทองเที่ยวชาวไทยและทองเที่ยว
เปนหมูคณะแบบ Join Tour เทานั้น กรณตีองการตดักรุปเหมาโปรด
สอบถามทางบริษทัอกีครั้ง หากเปนนกัทองเที่ยวชาวตางชาต ิหรือ 
พระสงฆ เกบ็คาใชจายเพิ่ม ทานละ 4,000 บาท 

18. ในระหวางทองเที่ยวจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง และในวันสดุทายของการเดินทางชางภาพจะนาํ
ภาพถายมาจาํหนายหากวาทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไม
สนใจก็ไมตองซื้อทั้งนีข้ึ้นอยูกับความพงึพอใจของทาน ทางบริษทัทวัรไมมี
การบังคับใหซื้อแตอยางใดแตเปนการบอกกลาวลวงหนาเพื่อใหผุเดินทาง
ไดรับทราบ 

19. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯกอนทุกครัง้มิเชนนั้นทางบริษัทฯจะ ไมรับผดิชอบคาใชจาย
ใดๆทัง้สิ้น 

 
การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลแีละพิธกีารเขาเมือง 
เอกสารที่ควรเตรียมกอนการเดินทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลี
จะพิจารณาใหเฉพาะนกัทองเที่ยวทีม่าทองเทีย่วโดยสุจริตเทานั้นทีผ่านเขาเมอืงได 
และพิจารณาจาก  

1. หลักฐานการทํางานประจําของนกัทองเที่ยว ซึง่สมควรที่นาํตดิตวัไปแสดง
ดวย เชน บตัรพนักงาน นามบตัร จดหมายการทํางานภาษาอังกฤษ (กรณี
เดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบรษิัทผูจดัคณะ 



 

 

2.    หลกัฐานการเงิน ในระหวางการทองเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนํา
เงินสดตดิตวัไปดวย 
                   ประมาณ  300 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน 
สําหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม 
                   มีบตัรเครดติคารด) หากมีบตัรเครดติตางประเทศ เชน Visa Card, 
American Express,  
                   Dinners Club หรือ Master Card ตองนาํตดิตัวไปดวยหรือ
หลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดง 
                   ใหเจาหนาที่ทราบวาทานคอืนกัทองเที่ยว 

3.    ใบรบัรองสถานศกึษาหากทานยงัอยูในระหวางการศึกษาหรอืบตัร
นักศกึษาและควรเดินทาง 
                   กบัผูปกครอง เชน บดิา มารดา ป�า นา อา ทีม่ีนามสกุลเดียวกัน 

4.    หากเปนพาสปอรตใหม ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรต
ใหมหรือนาํตดิตัวไปดวย  

5.    การแตงกายสุขภาพและแลดูเปนนกัทองเที่ยว ไมควรสวมใสรองเทาแตะ 
 


