
 

 

 
 
 

เกาหล ีImpression of Seoul  
สบาย...สบาย 5 วนั 3 คนื  
โดยสายการบนิโคเรยีนแอร ์(KE)  

 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

               ดลุพินิจ** 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เช้า เที่ยง ค า่ โรงแรมที่พกั 

1 กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน X X X - 

2 
อินชอน - เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์- กรุงโซล -  

สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 
X O O 

 Galaxy Hotel ระดบั 3 
ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองโซล 

3 
พระราชวงัเคียงบอ็คคุง+สวมชุดฮนับก - หมู่บา้นบุกชนฮนันก 

- ศูนยโ์สม - ศูนยส์มุนไพรเกาหลี - ชอ้ปป้ิงถนนฮงแด 
O O O 

 Galaxy Hotel ระดบั 3 
ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองโซล 

4 
โซลทาวเวอร์ - Cosmetic Shop - Duty Free -  

คลองชองเกชอน - ตลาดเมียงดง 
O O X 

 Galaxy Hotel ระดบั 3 
ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองโซล 

5 น ้ามนัสนเขม็แดง - พลอยอะเมทสิ - ย่านมหาวทิยาลยัอิฮวา - 
ซุปเปอร์มาร์เกต็ - อินชอน - กรุงเทพฯ 

O O X - 

ไฮไลท ์..... ทวัรร์าคาสบายกระเป๋า 

1. บนิหรูกบัสายการบนิประจ าชาตเิกาหลใีต ้

2. ใหท่้านสวมชุดฮนับกเดนิชิลในพระราชวงัเคยีงบอ็คคุง 

3. สนุกสนานกบัสวนสนุกเอเวอรแ์ลนดเ์ล่นแบบไม่จ ากดัรอบ 

4. ชมเกาะนามสิถานทีถ่่ายท าละครทวีี Winter Love Song 

5. สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโซล 

6. ชอ้ปป้ิงย่านเมยีงดง ย่านฮงแด ย่านมหาวทิยาลยัอิฮวา 

7. คลอ้งกุญแจคู่รกัที ่โซลทาวเวอร ์

8. พกัโรงแรมในกรุงโซล 3 คนื 

 

 

 



 

 

วนัแรกของการเดนิทาง       กรุงเทพฯ - สนามบินอนิชอน 
20.00 น. 
 
 
22.40 น. 

คณะมาพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 7 เคานเ์ตอร์ N  
(เชค็อินกรุ๊ปของสายการบินโคเรียนแอร์) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัและหวัหนา้ทวัร์ พร้อมอ านวยความ 
สะดวกตรวจเชค็สัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทุกท่าน 
น าท่านเหิรฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลใีต้ โดยสายการบิน โคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE652  
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
***ขอสงวนสิทธ์ิในการล๊อคที่นัง่ ตอ้งท าการเชค็อินที่เคานเ์ตอร์เท่านั้น*** 

วนัที่สองของการเดนิทาง     อนิชอน - เกาะนาม ิ- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 
06.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เวลาทอ้งถิ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 

ชัว่โมง (เพื่อความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น) น าท่านผ่านพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ 
น าท่านชม เกาะนาม ิ(NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทศันซ่ึ์งเคยใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าละครทีว ี“WINTER 
LOVE SONG” อนัโด่งดงัไปทัว่ท ั้งเกาหลีและเอเชีย เกาะนามิน้ีมีรูปร่างคลา้ยใบไม ้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือ
ของแม่น ้าฮนั ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดินเล่นเที่ยวชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนาย
พลนามิ เดินผ่านกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้า ผ่านดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั เลือกนัง่ที่มา้นัง่
ริมฝ่ังเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติคใตเ้งาไม ้พร้อมมีเวลาให้ท่านไดเ้กบ็โลเคชัน่ประทบัใจ ให้ท่านไดอ้ิสระ
เลือกชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศซ่ึงตั้งอยู่บนเกาะ หรือ จะเลือกขี่จกัรยานชมววิเหมือนฉากในละครตาม
อธัยาศยัจนไดเ้วลาสมควรอ าลาเกาะนามิ   

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  บริการท่านด้วย “ทัคคาลบี้” 
บ่าย 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซ่ึงถูกขนานนามวา่ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษทัซมัซุงเป็นเจา้ของ ต ั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านไดอ้ิสระเที่ยวชมท่อง
ไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่น่ีท่านจะพบเจา้ป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่
ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถส่ือสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอย่างด ีหรือเขา้สู่
ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤด ูซ่ึงจะปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดูกาล อีกทั้งยงัสามารถสนุกกบัเคร่ือง
เล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทวัร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ่ึ้งก  าลงับานสะพรั่งอวด
สีสันเตม็สวน (ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - 
เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลลี,่ เดือนตุลาคม - เดือน
พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จดัตามตารางประจ าวนัดว้ยบตัรเขา้
ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเคร่ืองเล่นไม่จ  ากดัรอบ เลือกชมและเลอืกซ้ือชอ้บป้ิงในร้านคา้ของ
ที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย   

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  บริการท่านด้วย “คาลบี้” 
จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้  น าท่านสู่ สวนลอยฟ้า Seoullo 
7017 สะพานลอยฟ้าแลนดม์าร์กแห่งใหม่กรุงโซลถือเป็นอีกหน่ึงสถานที่เที่ยวใหม่ของเกาหลีใตท้ี่เกดิจาก
การปรับปรุงทศันียภาพร้ือสะพานบางจุดแล้วปรับให้เป็นถนนลอยฟ้าแถวบริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul 
Station) ให้กลายเป็นสถานที่พกัผ่อนส าหรับประชาชนและนกัท่องเที่ยว 



 

 

ที่พกั โรงแรม GALAXY HOTEL OR SMLระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สามของการเดินทาง    พระราชวงัเคยีงบ็อคคุง+สวมชุดฮันบก - หมู่บ้านบุกชนฮันนก - ศูนย์โสม -   
                                            ศูนย์สมุนไพรเกาหล ี- ช้อปป้ิงถนนฮงแด 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
 
 
 
 

น าท่านชม พระราชวงัเคยีงบ็อคคุง พระราชวงัเกา่แกท่ี่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โด 
ยใชเ้ป็นศูนยก์ลางการปกครองในสมยัโบราณ โดยเป็นทั้งทีประทบัและฐานอ านาจของพระเจา้แทโจ และ
ต่อเน่ืองมาถึงกษตัริยใ์นราชวงศ์โชซอล พระที่นัง่คึนชองจอน ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่วา่ราชการต่อมาคณะ
ปกครองเกาหลีของญี่ปุ่ นได ้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยกัษข์ึ้นค ัน่ เพื่อตอ้งการแสดงนยัเด่นชดัวา่ตอ้งการตดั
ความผูกพนัระหวา่งพระราชวงศ์กบั ราษฎร อาคารหลงัน้ีไดถู้กร้ือถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 ปี การ
ปลดแอกจากญี่ปุ่ น ในเขตพระราชวงั ยงัมีพระต าหนกัเคียวฮเวรู ลกัษณะเป็นอาคารสองชั้น ตวัพระต าหนกั
ถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน ้าที่เตม็ไปดว้ยฝูงหงส์ สร้างขึ้นเพื่อใชเ้ป็นสถานที่ส าหรับจดังานเลี้ยง
พระราชทานพระราชวงัที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ประกอบดว้ยหมู่อาคารต่างๆ อาทิ พลบัพลากลางน ้า, ทอ้ง
พระโรงที่ใชอ้อกวา่ราชการ ฯลฯ พเิศษ....ให้ท่านสวมชุดฮันบกใส่ถ่ายรูปเก๋ๆสไตล์เกาหลใีนพระราชวงั  
จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้านบุกชนฮันนก เป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของเกาหล ีท่ามกลางตึกรามบา้นช่องที่
ทนัสมยัของกรุงโซลนั้น หมู่บา้นแห่งน้ีกย็งัคงรักษาอาคารบา้นเรือนในสมยัโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลี
ในยุคเกา่แก ่เหมาะส าหรับคนที่ชอบสถานที่ท่องเทีย่วเชิงประวตัิศาสตร์ หมู่บา้นบุกชอนฮนัอกถือเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหน่ึงที่เมื่อนกัท่องเที่ยวไดไ้ปเยือนแลว้ จะไดพ้บกบับา้นของขุนนางระดบัสูงของ
เกาหลีในสมยักอ่น ภายในหมู่บา้นมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกวา่ 100 หลงั (รูปแบบบา้นแบบดั้งเดิม
ของเกาหลเีรียกวา่ ฮนัอก(hanok) ซ่ึงเกา่แกม่าตั้งแต่สมยัโชซอน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย “ซัมเกทัง” 
บ่าย น าท่านสู่ ศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมที่มอีายุ 6 ปี ซ่ึงถือวา่เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด 

ชมวงจรชีวติของโสมพร้อมให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือโสมที่มีคุณภาพดีที่ทีสุ่ดและราคาถูกกวา่ไทยถึง 2 เท่า เพื่อ
น าไปบ ารุงร่างกาย หรือฝากญาติผูใ้หญ่ที่ท่านรักและนบัถือ  จากนั้นน าท่านชม ศูนย์สมุนไพรเกาหล ีให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือเลอืกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่น ามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ทีม่ีสรรพคุณ
รักษาโรค และบ ารุงร่างกาย  จากนั้นให้ท่านชอ้ปป้ิง ย่านถนนฮงอกิ ถนนสายอาร์ทย่านมหาวทิยาลยั ย่านน้ี
มีท ั้งร้านอาหาร คอฟฟ่ีชอ็ป ผบั บาร์ ร้านขายเส้ือผา้ ร้านขายเคร่ืองส าอางค ์และเกสเฮา้ส์ ราคาย่อมเยาว ์

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  บริการท่านด้วย “จมิดัก” 
ที่พกั โรงแรม GALAXY HOTEL OR SMLระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
วนัที่ส่ีของการเดินทาง      โซลทาวเวอร์ - Cosmetic Shop - Duty Free - คลองชองเกชอน - ตลาดเมยีงดง 
เช้า 
 
 
 
 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล 
ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้ึง
เขาพูกกัซนั และถา้หนัไปยงัทิศตรงขา้ม กจ็ะเห็นไกลไปถึงแม่น ้าฮนักงั ***ราคาไม่รวมค่าขึ้นลิฟท*์**  น า
ท่านชม Cosmetic Shop ศูนยร์วมเคร่ืองส าอางช่ือดงัของเกาหลี เช่น Rojukiss, Missha เป็นตน้ 



 

 

 

เกาหลี Impression of Seoul สบาย...สบาย 5 วัน 3 คืน 
สายการบินโคเรียนแอร์ (KE) 

 

กลางวนั 
บ่าย 
 
 
 
 
 
ค า่ 

บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย “ชาบู ชาบู” 
จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free  น าท่านสู่ คลองชองเกชอน เป็นคลองที่มีมา
ตั้งแต่สมยัโบราณตั้งแต่ยุคของราชวงศ์โชชอน มีอายุมากกวา่ 600 ปี ความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร ไหล
ผ่านกลางกรุงโซล เดิมที่นั้นน ้าในคลองจะคลา้ยกบัคลองแสนแสบที่บา้นเรา คือมีน ้าเสียและขยะถูกทิ้งลง
คลองจากบา้นเรือนและชุมชนที่มาอาศัยอยู่ริมคลอง และยงัมีสะพานยกระดบัพาดผ่านอยู่ด้านบนอีกดว้ย 
จากนั้นให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิงที่ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวยัรุ่นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น
แหล่งรวมเคร่ืองส าอางคช่ื์อดงั อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นตน้ 
อสิระอาหารค า่เพื่อให้ท่านได้ช้อปป้ิงได้อสิระตามอธัยาศัย 

ที่พกั โรงแรม GALAXY HOTEL OR SMLระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
วนัที่ห้าของการเดนิทาง   น า้มนัสนเข็มแดง - พลอยอะเมทิส - ย่านมหาวทิยาลยัอฮิวา - ซุปเปอร์มาร์เกต็ -  
                                         อนิชอน - กรุงเทพฯ 
เช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั 
บ่าย 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านสู่ น า้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกดัจากใบสนเขม็แดงบริสุทธ์ิ 100% ซ่ึงสรรพคุณของน ้ามนัสนเขม็
แดงนั้นมีประโยชนอ์ย่างมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมนัที่อุดตนัในเส้นเลือด ลดระดบั
น ้าตาลในเลือด ช่วยขบัสารพษิออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย เช่น เหง่ือ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยลา้ง
สารพิษหรือดีทอ็กซ์เลอืดให้สะอาด เพิ่มการไหลเวยีนของเลือดไดส้ะดวกขึ้น ช่วยเพิ่มภูมิตา้นทานให้กบั
ร่างกาย บ ารุงผิวพรรณให้สดใสจากภายใน และลดอตัราเส่ียงในการเกดิโรคมะเร็ง  จากนั้นน าท่านสู่ 
โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีม่วง ที่มีช่ือเสียงของประเทศเกาหล ี ซ่ึงชาวโสมเช่ือวา่ถา้ไดม้พีลอยชนิด
น้ีติดตวัไว ้จะท าให้มีโชคลาภและส่ิงดีๆเกดิขึ้นกบัชีวติ   ให้ท่านอิสระเดินเล่นย่านวยัรุ่นช่ือดงั สินคา้ราคา
ย่อมเยาว ์ย่านมหาวทิยาลยัอฮิวา ซ่ึงมหาวทิยาลยัสตรีแห่งแรกของเกาหล ี  
บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย “บุฟเฟต์บาบีควิสไตล์เกาหลี” 
น าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน เพื่อน าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยระหวา่งทางน าท่านช้
อปป้ิงที่ ซุปเปอร์มาร์เกต็ ซ่ึงมสิีนคา้ต่างๆ มากมายให้เลือกซ้ือหาเป็นของฝาก เช่น กมิจิ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไมต้ามฤดูกาลและของทีร่ะลึกต่างๆ 

17.40 น. 
 
21.10 น. 

น าท่านเหิรฟ้ากลบัสู่  กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน โคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่  KE651 (บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  
            
************************************************************************ 
 



 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทา่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบั

ผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

 

เด็กไมม่ ี

เตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

 

พกั

เดีย่ว

เพิม่ 

14-18 ม.ีค. 61 23,559.- 23,559.- 22,559.- 21,559.- 5,900.- 

21-25 ม.ีค. 61 23,559.- 23,559.- 22,559.- 21,559.- 5,900.- 

 
ราคาจอยแลนด ์ ไมร่วมราคาต ัว๋เครือ่งบนิ  10,900  บาท / ทา่น   

ราคาเด็ก INFANT 9,900 บาท ไมร่วมคอม 

 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดนิทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยินยอมให้บุตรเดนิทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 

***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 23 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. วซ่ีาเขา้ประเทศเกาหลี 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 

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 1-22 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 ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน 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 

 


