
 

 

เกาหล ีSoraksan & Ski Resort 
Super Chill  
 5 วนั 3 คนื  

โดยสายการบนิไทย (TG)  

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

ไฮไลท.์.... ทวัรร์าคาสบายกระเป๋า 

1. สุดคุม้...พกัสกรีีสอรท์ 1 คืน 

2. เมนูพิเศษ.... เต็มอิ่ มแบบไม่อ ัน้กบั “บุฟเฟตข์าปูยกัษ”์   

3. สมัผสัความหนาว ท่ี อุทยานแห่งชาติโซรคัซาน หรือเรียกว่าสวิสเซอรแ์ลนดข์องเกาหลี 

4. ชอ้ปป้ิงย่านดงัตลาดเมยีงดง และถนนฮงแด แหล่งรวมวยัรุ่น 

5. ถ่ายรูปสุดชิล...ตุก๊ตาหมสุีดน่ารกัพิพิธภณัฑเ์ทดด้ีแบร  ์

6. ชอ้ปป้ิงสบายๆไรก้งัวลั น า้หนกักระเป๋า 30 กิโล/ท่าน ไม่จ ากดัจ านวนช้ิน 

7. สุดคุม้...นอนสกี 1 คืน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: **ราคาน้ีไมร่วมคา่ทปิไกด+์คนขบัทา่นละ 35,000 วอน/ทริป เกบ็ทปิทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ, หวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้ตาม   

               ดลุพินิจ** 

 

 

 

 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า เท่ียง ค ่า โรงแรมท่ีพัก 

1 กรุงเทพ - อินชอน ✈  

2 อินชอน–  อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน – วดัชินฮนัซา – สนุกกบั
ลานสก ี

✈ O O  BEARS TOWN  SKI 
RESORT หรือเทยีบเท่า 

3 ฟาร์มสตอเบอร่ี -  โรงเรียนสอนท ากมิจิ + สวมชุดอนับก – สวน
สนุกเอเวอร์แลนด ์

O O X GALAXZY HOTEL *3  

หรือเทียบเท่า 

4 พระราชวงัเคียงบอ๊คคุง – ศูนยโ์สม – ศูนยส์มุนไพรบ ารุง ตบั
เกาหลี ( RAISON TREE ) -  COSMETIC SHOP – DUTY 
FREE – ชอ้ปป้ิงเมียงดง 

O O O GALAXZY HOTEL *3  

หรือเทียบเท่า 

5 น ้ามนัสนเขม็แดง -  โซลทาวเวอร์ – Teddy Bear Museum –  
ชอ้ปป้ิงย่านฮงแด- ซุปเปอร์มาร์เกต็ - อินชอน - กรุงเทพฯ 

O   O ✈  



 

 

วนัแรกของการเดนิทาง       กรุงเทพ - อนิชอน 

20.00 น. 

 

 

23.10 น. 

คณะมาพร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 2 เคานเ์ตอร์ C (เชค็อินกรุ๊ปของ 

สายการบินไทย) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทั และหวัหนา้ทวัร์ พร้อมอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สัมภาระ 

และเอกสารการเดินทางให้กบัทุกท่าน 

น าท่านเหิรฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลใีต้ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG658  23.10-06.35 น. 

วนัที่สองของการเดนิทาง     อนิชอน –  อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน – วดัชินฮันซา – สนุกกบัลานสก ี

06.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้เวลาทอ้งถิ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

(เพื่อความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากร น าท่านสู่ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ระหวา่งทางท่านจะไดช้มววิ อนังดงามที่มี

เอกลกัษณ์เฉพาะตวัหรือ อีกช่ือเรียกหน่ึงวา่สวสิเซอร์แลนดข์องเกาหล ีซ่ึงจะผ่านเส้นทางธรรมชาติที่

สวยงาม ลดัเลาะผ่านไปตามหนา้ผา หุบเขาและล าธาร น าท่านนัง่กระเชา้ไฟฟ้า Cable Car (ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการยกเลิก ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เหมาะแกก่ารเขา้ชม ขึ้นอยู่กบัค  าสั่งของเจา้หนา้ที่อุทยาน) ขึ้นสู่จุด

ชมววิของอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ซ่ึงจะสามารถมองเห็นววิทิวทศันบ์นยอดเขาดุจด ัง่ภาพวาดเกนิ 

บรรยาย  จากนั้นน าทุกท่านนมสัการพระพุทธรูปสัมฤทธ์ิปางสมาธิขนาดใหญ่ ณ วดัชินฮันซา  เพื่อความ

เป็นสิริมงคลแกต่วัท่านเองและครอบครัว 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  บริการท่านด้วย “ทักคาลบี้” 

บ่าย 

 

 

 

จากนั้นให้ท่านไดส้นุกกบัการ เล่นสกบีนลานสกขีนาดใหญ่ (Night Ski) ประกอบไปดว้ยเนิน สกถีงึ 2 เนิน

ดว้ยกนั (**ราคาทวัร์ยงัไม่รวมค่าเขา้ ค่าอุปกรณ์การเล่นสก,ี สกลีิฟท,์ สโนว ์สเลด สกคี่าเล่นรวมชุด

ประมาณ 50,000 วอน**) มีเวลาให้ท่านไดส้นุกกบัการเล่นสกอีย่าง เตม็ที่ ซ่ึงปลอดภยัไม่มีอนัตราย ในการ

เตรียมตวักอ่นเล่นสกคีวรเตรียมถุงมือสกผีา้พนัคอ แวน่กนัแดด เส้ื อแจ๊คเกต็กนัน ้้า หรือผา้ร่ม และ

กางเกงรัดรูป ควรขอค าแนะน าและฝึกวธีิการ เล่นจากไกดท์อ้งถิ่นกอ่นลงสนามจริง เพือ่ความปลอดภยั

ของท่านเองเป็ นส าคญั *** หมายเหต.ุ.. ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการของลานสกขีึนอยู่กบัความ 

เอื้ออ  านวยของสภาพอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอลานสกอีาจจะปิ ดให้บริการ ในกรณีที่ ลานสกไีม่

สามารถเปิดให้บริการไดท้างบรษิท ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี่ยนเป็น ONE 

MOUNT (SNOW PARK*) ราคาทวัร์น้ีไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK 15,000 วอน หรือหากท่านใดไม่สนใจ 

สามารถเดินชอ้ปป้ิงตามอธยัาศยั มีท ั้ง H&M ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนดชั้นน า ) 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  บริการท่านด้วย “ชาบู ชาบู” 

ที่พกั SKI RESORT BEARS TOWN ระดบั  ดาวหรือเทียบเท่า 



 

 

วนัที่สามของการเดินทาง    ฟาร์มสตอเบอรี่ -  โรงเรียนสอนท ากมิจิ + สวมชุดอนับก –  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ให้ท่านไดชิ้มสตรอเบอร์ร่ีสด  ๆหวานฉ ่าจากไร่ นอกจากนั้น ท่านยงั
สามารถซ้ื อกลบัมาฝากคนที่ท่านรักที่เมืองไทยไดด้ว้ย โดยจะมีการแพค็ใส่ กล่องสวยงาม และจดัส่งให้
ท่านในวนัสุดทา้ย  น าท่านสู่ โรงเรียนกมิจิ เรียนรู้วธีิการท ากมิจิ กมิจิเป็นผกัดองทีส่ามารถเกบ็ไวไ้ดน้าน
และเป็นอาหารที่ขึ้นโต๊ะชาวเกาหลีทุกมื้อปัจจุบนัน้ีกมิจิเป็นที่นิยมแพร่หลายที่ไม่วา่มื้อไหนกจ็ะตอ้งมีกมิจิ
เป็นส่วนประกอบอยู่ในอาหารมื้อนั้นๆดว้ยทุกครั้ งไป และกมิจิน้ียงัมีมากกวา่ 100 ชนิดให้เลือกรับประทาน
ให้ท่านฝึกลองท าและไดชิ้มกมิจิฝีมือของตวัท่านเองโดยมีวทิยากรสอนวธีิการท าและขั้นตอนการเตรียม
วตัถุดิบให้ท่านทุกขั้นตอนและสามารถน ากลบัมาเป็นของฝากได ้
 พเิศษ...ให้ท่านไดท้ดลองสวมชุดฮนับก ชุดประจ าชาติเกาหลี เพื่อเกบ็ภาพแห่งความประทบัใจ    

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย “คาลบี้” 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซ่ึงถูกขนานนามวา่ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศโดยมีบริษทัซมัซุงเป็นเจา้ของ ต ั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านไดอ้สิระเที่ยวชมท่อง
ไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารีชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่น่ีท่านจะพบเจา้ป่าสิงโต และเสือ สามารถอยู่
ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสุขชมความน่ารักของหมีที่สารถส่ือสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอย่างด ีหรือเขา้สู่ดนิแดน
แห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดูกาล อีกทั้งยงัสามารถสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานา
ชนิดอาทิเช่น สเปซทวัร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ่ึ้งก  าลงับานสะพรั่งอวดสีสนัเตม็
สวน (ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศเดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือน
มิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลลี,่ เดือนตุลาคม - เดือน
พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จดัตามตารางประจ าวนัดว้ยบตัรเขา้
ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเคร่ืองเล่นไม่จ  ากดัรอบเลือกชมและเลือกซ้ือชอ้บป้ิงในร้านคา้ของ
ที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย   

ค า่ อสิระ 1 ม้ือ ให้ทุกท่านได้อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

ที่พกั โรงแรม GALAXZY HOTEL OR SMLระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง      พระราชวงัเคยีงบ๊อคคุง – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตบัเกาหล ี( RAISON TREE ) -    

                                           COSMETIC SHOP – DUTY FREE – ช้อปป้ิงเมยีงดง 

เช้า 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าชม พระราชวงัเคยีงบ็อค พระราชวงัเกา่แกท่ี่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็น

ศูนย์กลางการปกครองในสมยัโบราณโดยเป็นทั้งทีประทบัและฐานอ านาจของพระเจา้แทโจและต่อเน่ือง

มาถึงกษตัริยใ์นราชวงศ์โชซอล พระที่นัง่คึนชองจอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่วา่ราชการต่อมาคณะปกครอง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั 

บ่าย 

 

 

 

ค า่ 

เกาหลีของญี่ปุ่ นไดส้ร้างอาคารรัฐสภาขนาดยกัษ์ขึ้นค ัน่เพื่อต้องการแสดงนยัเด่นชดัว่าตอ้งการตดัความ

ผูกพนัระหวา่งพระราชวงศ์กบัราษฎร อาคารหลงัน้ีไดถู้กร้ือถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 ปีการปลดแอก

จากญี่ปุ่ นในเขตพระราชวงั ยงัมีพระต าหนกัเคียวฮเวรูลกัษณะเป็นอาคารสองชั้นตวัพระต าหนกัถูกสร้างให้

ยื่นออกไปกลางสระน ้าที่เต็มไปดว้ยฝูงหงส์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ส าหรับจดังานเลี้ ยงพระราชทาน

พระราชวงัที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ประกอบดว้ยหมู่อาคารต่างๆ อาทิ พลบัพลากลางน ้า, ทอ้งพระโรงที่ใช้

ออกวา่ราชการฯลฯ  จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือ

วา่เป็น โสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวติของโสมพร้อมให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและ

ราคาถูกกวา่ไทยถึง 2 เท่า เพื่อน าไปบ ารุงร่างกาย หรือฝากญาติผูใ้หญ่ที่ท่านรักและนบัถือ น าท่านชม ศูนย์

ยาสมุนไพรเกาหลี ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่น ามาแปรรูปเป็นรูปแบบ

ต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย จากนั้นพาท่านชม สมุนไพร บ ารุงตับเกาหลี (  RAISON 

TREE ) สมุนไพรบ ารุงตบัเกาหลี เป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าสูงและหายาก ซ่ึงผ่านการวจิยัมาเป็นเวลายาวนาน

กว่า 20 ปี สมุนไพรบ ารุงตบัเกาหลีสกดัมาจากเมล็ดต้นฮ็อตเกและผสมส่วนแกนกลางของโสมบริสุทธ์ิ 

เมล็ดพ ันธ์ุต้นฮ็อตเกเจริญเติบโตในป่าลึกบนยอดเขาซ่ึงปราศจาก มลภาวะใดๆ เมล็ดต้นฮ็อตเก ทาง

การแพทยเ์รียกวา่ ผลไมสี้ทอง มีรสชาติเปร้ียว ซ่ึงบ ารุงตบั ม้าม และปอด สามารถรักษาอาการเมา ร้อนใน

กระหายน ้ า อาการอาเจียน และท้องผูกทาง การแพทย์แผนปัจจุบัน ยืนย ันว่า เมล็ดต้นฮ็อตเก มีสาร

โพแทสเซียมไนเนรตซ่ึงสามารถลดระดบัแอลกอฮอลลใ์นเส้นเลือด ซ่ึงลดความเส่ียงที่แอลกอฮอลล์จะ

ท าลายตบั และ ไต ได ้และช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระอีกทั้งยงัขบัไขมนัส่วนเกนิและ เอทานอลที่เป็นผลเสีย

กบัตบั ฉะนั้นเมลด็ตน้ฮอ็ตเกจึงมีสรรพคุณที่วเิศษกบัชีวติของเราทุกคน 

บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย “ซัมเกทัง” 

น าท่านชม Cosmetic Shop ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางค์ช่ือดงัของเกาหลีมากมายหลายแบรนด์ด ัง อาทิเช่น 

W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเป็นต้น จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีที่ห้าง DUTY FREE จากนั้น

ให้ท่าน ช้อปป้ิงตามอธัยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวยัรุ่นย่านสยามสแควร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น

แหล่งรวมเคร่ืองส าอางคช่ื์อดงั อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นตน้ 

บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย “บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์” 
เมนูพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ (INTERNATIONAL BUFFET) ภัตตาคารบุฟเฟ่ต์พร้อมขาปูยักษ์ และ 

อาหารหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทานได้มากมายและเคร่ืองด่ืม  ***ทั้ งนี้รายการอาหารอาจมีการ

ปรับเปลีย่น*** 

ที่พกั โรงแรม GALAXZY HOTEL OR SMLระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 



 

 

 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง   น า้มนัสนเข็มแดง -  โซลทาวเวอร์ – Teddy Bear Museum – ช้อปป้ิงย่านฮงแด-  

                                         ซุปเปอร์มาร์เกต็ - อนิชอน - กรุงเทพฯ  

เช้า 

 

 

 

 

 

 
 

กลางวนั 

บ่าย 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านชม ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลีซ่ึงจะใชต้น้สนเขม็แดง
จากยอดเขาที่ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยีพร้อมกบัการวจิยัที่ประเทศเกาหลีใตอ้อกมา
เป็นน ้ามนัสนเขม็แดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลเีป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต ์โดยกวา่จะมาเป็น
น ้ามนัสนเขม็แดงได ้1 แคปซูลตอ้งใชใ้บสนเขม็แดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม มาสกดัเอาน ้ามนัมาผลิตและ
วจิยัออกมาเป็นน ้ามนัสนน้ี   จากนั้นน าท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความ
สูงถึง 480 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล น าท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้
รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้ึงเขาพูกกัซนั และถา้หนัไปยงัทิศตรงขา้ม กจ็ะเห็นไกลไปถึง
แม่น ้าฮนักงั *** ราคาไม่รวมค่าขึ้นลิฟท ์***    
บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย “จมิดกั” 
น าท่านสู่ Teddy Bear Museum ให้ท่านไดถ้่ายรูปและชมความน่ารักของตุ๊กตาหมีตวันอ้ยๆกบัพพิิธภณัฑ์
หมีเทด็ดี้แบร์ จากนั้นพาท่านชอ้ปป้ิงย่านฮงแด น าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อน าท่าน
เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยระหวา่งทางน าท่าน ชอ้ปป้ิงที่ ซุปเปอร์มาร์เกต็  ซ่ึงมีสินคา้ต่างๆ มากมายให้
เลือกซ้ือหาเป็นของฝาก เช่น กมิจิ บะหมีก่ึ่งส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไมต้ามฤดูกาลและ
ของที่ระลึกต่างๆ 

21.25 น. 

01.20 น. 

น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 657 

เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทับใจ 

           ************************************************************************ 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 



 

 

 
 

เกาหลี พักสกีรีสอร์ท สบาย ..สบาย 5 วัน 3 คืน 
สายการบินไทย (TG) 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทา่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบั

ผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

 

เด็กไมม่ ี

เตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

 

พกั

เดีย่ว

เพิม่ 

22-26 ก.พ.61 23,999.- 23,999.- 22,999.- 21,999.- 6,900.- 

28 ก.พ.- 04 มี.ค.61 (วันหยดุมาฆบชูา) 25,999.- 25,999.- 24,999.- 23,999.- 6,900.- 

01-05 มี.ค.61 24,999.- 24,999.- 23,999.- 22,999.- 6,900.- 

10-14 มี.ค.61 23,999.- 23,999.- 22,999.- 21,999.- 6,900.- 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดนิทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยินยอมให้บุตรเดนิทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 

หมายเหต ุ
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสิัยที่ทาง บริษทัฯ 
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจ
คนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประ เทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง 
รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้า
หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ  จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหนา้ 5-7 วนักอ่นการเดินทาง  
5. เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกข้อ
แลว้ 

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ  
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มฉิะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน  

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ ทั้งนีข้ึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านงึถึงผลประโยชน์และ  

ความปลอดภยัของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั  



 

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และมัคคุเทศก์ 
ท่านละ 35,000 วอน /ทริป/ต่อท่าน เกบ็ทิปที่สนามบินสุวรรณภูมิ*** 

ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าบตัรโดยสารชั้นทศันาจรไป – กลบั (ต ัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน ้ามนัไวเ้รียบร้อยแลว้ 
2. ค่าที่พกั 3 คืน หอ้งละ 2 - 3 ท่าน 
3. ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 
4. หวัหนา้ทวัร์หรือมคัคุเทศกท์อ้งถิ่นผูช้  านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
5. ประกนัอุบตัิเหตุวงเงินท่านละ200,000 บาท  เสียชีวติ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
6. สัมภาระน ้าหนกัไม่เกนิท่านละ 30 กก.  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
       1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย 
       2. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หกั ณ ที่จ่าย 3 % 
       3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

4. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกวา่สายการบินก  าหนด 30 กโิลกรัม 
5. วซ่ีาเขา้ประเทศเกาหล ี ในกรณีที่ผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว หรือ ประเทศที่ที่ตอ้งท าวซ่ีาเขา้ประเสาธารณรัฐ

เกาหลีใต ้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาท่านละ 1,400 บาท ส าหรับผูท้ี่ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-
ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นกอ่นการส่งเอกสารยื่นวซ่ีา 

6. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ 35,000 วอน ต่อท่านต่อทริป หรอืเงนิไทยประมาณ 1,200 บาท  

 

การส ารองที่นัง่ 
1. กรุณาส ารองที่นัง่+ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจง้ช่ือ+สกุล เป็นภาษาองักฤษตามหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ ช าระทั้งหมดกอ่นการเดินทาง 15วนั 
3.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่วา่ท ั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ ั้งหมดน้ีแลว้ 
เงื่อนไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารที่ไมไ่ดถ้ือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให้ เมือ่ผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลิกการ
เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

2.  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-60 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทั้งหมด 
3.  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 22-29 วนัเกบ็ค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ ต่อท่าน 
4.  ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-21 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 



 

 

 

5. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ้ไม่
มกีารคืนเงนิทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ินในกรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์าก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะท าการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้าย
ที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือค่าธรรมเนียมในการมดัจ าต ัว๋ท่านละ 10,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

6.  ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล ที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดย
การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 
Charter Flight  จะไม่มกีารคืนเงนิมดัจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณีใดๆ  

7. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมใิห้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกจิเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลใีต้โดยผิดกฎหมาย
และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลีใต้ ขึ้นอยู่กบัการพจิารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้า
ทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมคัคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน**  

8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง   
 พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

เงื่อนไขการเดนิทาง 
1.  บริษทัฯ มสิีทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2.  บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื่นๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมที่เกดิขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 

3.  หากท่านถอนตวักอ่นรายการท่องเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบคืน
ค่าบริการที่ท่านไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4.  บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 

5.  รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองที่นัง่บนเคร่ือง และ
โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรกต็ามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิทีจ่ะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7.  กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

8.  มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสิีทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสาร



 

 

ลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษทัฯ ก  ากบัเท่านั้น 
9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้  

10. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที ่
 บริษทัระบุในรายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆทั้งส้ิน 
11.  บริษทัฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงคก์ารเดินทางเพื่อทอ่งเทีย่วเกาหลีเท่านั้น 
12.  เที่ยวบิน และรายการท่องเทีย่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
13.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่วา่ท ั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ ั้งหมดน้ีแลว้ 
14. โรงแรมทีพ่กัในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการก  าหนดดาวและประเภทของที่พกัแตกต่างกบัประเทศไทย โดยโรงแรม

ที่พกัทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหาโรงแรมโดยอา้งอิงตามการจดัระดบัดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุใน
รายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin หรือDouble) ในกรณีที่
ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ3ท่านขึ้นอยู่กบัขอ้จ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม 
ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนั และไมส่ามารถเสริมเตียงไดต้ามที่ตอ้งการโรงแรมหลาย
แห่งจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต  ่าเคร่ืองปรับอากาศทีม่ีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบตอ่ความเสียหายสูญหายล่าชา้ หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ ใดๆทั้งส้ิน 

16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจาก
กรุ๊ปทัวร์เพื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน ้ามนัสน, ศูนย์เคร่ืองส าอาง และร้านพลอยอะ
เมทิส ทางบริษัทจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 USD ต่อท่าน 

17. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิราคาน้ีเฉพาะนกัท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณี
ตอ้งการตดักรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครั้ง หากเป็นนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์เกบ็ค่าใชจ่้าย
เพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอ  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวนัสุดทา้ยของ
การเดินทางช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากวา่ท่านใดสนใจสามารถซ้ือไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจกไ็ม่ตอ้งซ้ือทั้งน้ี
ขึ้นอยู่กบัความพึงพอใจของท่าน ทางบริษทัทวัร์ไม่มีการบงัคบัให้ซ้ือแต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้เพื่อให้ผุ ้
เดินทางไดร้ับทราบ  

     19.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมเิช่นนั้นทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน 



 

 

 

 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มเีกยีรติซ่ึงร่วมเดนิทาง  
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ 
และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ ,  อนัเน่ืองจากอุบตัิเหตุ
รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง , การผนัผวนของอตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ , การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกีย่วข้องกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูม้ีอ  านาจท าการ
แทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ 
หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุ้มครอง และประกนัอุบติัเหตุ 
ตามเง่ือนไขที่บริษทัฯ ที่รับประกนัในกรณีที่ผู ้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/
หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ 
จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง 
โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชนต์ลอดจนความ
ปลอดภยัของท่านผูม้ีเกยีรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 
การเดนิทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลแีละพธีิการเข้าเมือง  

           เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดนิทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลจีะพจิารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยว
ที่มาท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนกัท่องเที่ยว ซ่ึงสมควรที่น าติดตวัไปแสดงดว้ย เช่น บตัรพนกังาน นามบตัร จดหมาย
การท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษทัผูจ้ดัคณะ  

2. หลกัฐานการเงิน ในระหวา่งการท่องเที่ยวประเทศเกาหลสีมควรที่จะน าเงินสดติดตวัไปดว้ยประมาณ  300เหรียญ
สหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดินทาง 2   วนั (หากไม่มีบตัรเครดิตคาร์ด) หากมีบตัรเครดิต
ต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งน าติดตวัไปดว้ยหรือหลกัฐาน
การเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจา้หนา้ที่ทราบวา่ท่านคือนกัท่องเที่ยว 

3. ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยงัอยู่ในระหวา่งการศึกษาหรือบตัรนกัศึกษาและควรเดินทางกบัผูป้กครอง เช่น บิดา 
มารดา ป้า นา้ อา ที่มีนามสกุลเดียวกนั 

4.  หากเป็นพาสปอร์ตใหม ่ควรน าพาสปอร์ตเกา่เยบ็เล่มคูก่บัพาสปอร์ตใหม่หรือน าติดตวัไปดว้ย   
5.  การแต่งกายสุขภาพและแลดเูป็นนกัท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเทา้แตะ 

 


